
DIRETOR

RUBENS DE ARRUDA RAMOS

GERENTE

DOMINGOS FERNANDES DE AQUINO

ANO XLIX

N.O '14.450

I
o MAIS ANTIGO DIARIO alE SANTA CATABINA�

FLORIANÓPOLIS, (TERÇA·FEIRA), 5 DE JUNHO DE 1962 - EDIÇAO DE HOJEi - B pAGINAS

=-
-

�

LIBERADA VERBA DE !DOIS 'BILHOES E MEIO
,:j

do

mento e. veríftcada a crm.

ven'ênoía da sua cont.nun,
çâo, até a transtc. meeàc
cos mesmos em servrcos
efetivos do Estado, imp.

grados em órgãos d:\ Se"
cretarla de Saude e A�s!s
tênc:a Social. No ("lmprl;;
menta dos obJet!vo.; desse

empreendimento, !.l Gabi

nete de Planejameut,) do
Plameg contrat:u-\ os pro;;
fissionai:; neCeSs3l'IQ'i a

realização 60S SeniçJ3 Pl'l!_

��;7_���;��� ;;��, PAPA a�ela:
_��! 1�.�,� .a� A���!�

.

�����:���
(desta vez não en sua resl- que lançou sabado ultimo Associação internacIOnal ção pa,:a poder parti.clpar ve::��o;O�:��Uí�;"mo� ���:��ha�aasm��ç:;a�t�l!7. :â ase:e�����e�:dO�ual deve �I:l c:�:t;:;:��:1. de Mate�

da caP.lP_anha de autoüe� signou os drs. Isa:\� L:>ba ..

Apurou-se que, nas ultL "A angustia é ;;rnndt, _ terminção de 1.° de julhO to Filho, Murilo Pacheeo

Das h91'as, estiveram com disse João XXIII ._ 3!lte a próximo. da Mota e Geraldo Nic::l_
o .ministro da Marinha, visão do sangue que irriga demus Vieira.
alm. Angelo Nolasi,;Q dE' A> o solo, ocorram onde OC(>l':

meida, o chefe do Estado rem .os fatos e estejam Ou

13 MES CMaior da Armada e o Con- não de acõrdo Com fi..; :·e..
• •

ongresso,u"o' 'u"d'oo do Minl,t,· .,a; do, oonflllo, anua'",. •

�iO�I���;�kc�:� ��l::m��e. �:ev�ti:;� q�;;���:e ::;:� Decl"de Esta Semanat, int"p,lado ,ob" ° ma· fi"d., ccrn m,o,,",'.'O
nlfesto. dos acordos já ::.oncluidos

Na re!;lclêncla d<I Dr. Ar� No documento, lançado ou procurados. Em razno �SfLIA, 4 (V. A.) - titucionalldade pelo proje-
noldo Suarez Cuneo. 'Jire" sabado ultimo, o ex-minis de vítimas humana') �ac;'i Foram as comissões de to que institui O 13.0 mês

Cõnsul da Itália �r.:> FIo" t.1'0 da Marinha declara compreendida de dirclt,,?' Justiça e Especial que mo- de salario como gratiflca-
r.anópolls, Iteve lugar nma que não aceita como valida \ EM TUNIS vimentaram na ultima se �!�e;áatap�!:S:�.�lrtrap:it��!�recepção em homenai�em a aprlsão de cinco dias que mana, o Senado Federal.

data, e na qual foi feita a lhe foi Inicialmente impos

entreGa ao P!'.of. Fioravan", ta; salienta que é a prL
ti Fer:-o da medalha 'la meira vez que assim proce

mérito cultural, outorgada de, pais jâ acatou prisões ! CIDADE DO VATICA�

pelo Govérno Italian.o, em anteriores, "plenamente :�' !!v���o �t�r�;1.) :i���reconh�lmento a') traba� justificadas do ponto de
na A'frica do N.orte foi f'l.lho por êle reaUz'll.h, na d vista moral" e confirma, _.

fusão da lingua e d:, cu !tu por inteiro, as declarações to hoJe pelo Pa<>a, no r.�s"
ra Italiana, no de�fJfrel' d(' prestadas à impre�sa,. �u:��ã,qU:ur��°tef".iU'aun:,,�,',nano de 1961. "quer quanto ao repu o a

A"6lstiram a CF!rimóhia ')S pregação s1;lbversiva do go. cla geral reali�ad<l em

Professores Dr. O�wald.o (Coril na 7.a ptig.,) São Pedr.o e à qual assistiu

Governador
Compreendendo 2. im,

ç1>rtâncla trenscedeccat
da Usina de IOO.COO kw da
SOTELCA para a CCOn01:1:a

catarí-iense, o Governador
Celso Ramos, não tem pou�

pede esforços para que a.

que!e empreendimento !lão'
sofra qualquer .sctuçêc de

continuidade, como vinha

acontecendo.
Além de ter Incluldc nos

seus pedidos de financia,
menta ao Banco rntera.
mertceno de Desonvolví,
mente. VUltOEOS recursos

para os sistemas c:.; trans,
missão e respaatívas sue,
estações da SOTEf..CA, vem

agora o gove-nadcr Celso

Ramos de obter, zontorme
demonstra o fac s.ímne a

liberação de verbas arra

vés da Comissão Ex2CUÜ",a

do Plano do Carvão xe.

cional, e que garantirão a

ccnttnutdade daqueles im ,

O têrmlno da Usina 'da
SOTELCA virá concorrer.

decfsívamente, para aso.
Iução do angustian�e p-o.
blema do carvão nacional
além de coect uva;- na EO�
rucêo da falta de energia
elétrica em nosso Estado.

O esterco do Che f c (I')

Executivo, e o tnesttrnávst
apôín do Deputada Joa
qulm Ramos inIatige.Vf'1
defensor dos lnt�re,,:;er, cu.

ta-ínenses, resultou na lí,
beraçâo pelo Prime!.'..l �!i:
uístrc Tancredo' Neve.i, da.
mocrtêncte de dc.s bl...
lhões e meio de cri.lZt,:t03
dese.neca a mtno.nr o ali

gu-ttante problema lia !aI.
ta de energia, energia esse

que a Incuria dos goverr-os
udenistas relegou crlmí
nosamente, durante d�:,:
anos, sttuandn Sarna ca ..

ta .na dentro do quadro
dos periodicog raciona,po��:��e�!�e�i��.\ Gr." rêr
mentes.

nô do Estado, preocupado
, com o dêficit c.(, energia
que estrangula o âesenvof, CELSO
vlmento da economia d'! CONSEGUE
Estado, procu-a usa, roces

'

os melas a seu -tcance, a

fim de prc-nover ) jJ:"ng-""s_
50 de Santa Catarin:l. e

consequentemente o bem.
estar de seu povo.
Dentro do Plano de Ele.

trificação do E�1au,o,. [a

���=:��:T!,�R.:i�:�Z�;
em março de 1961, c- gover

nadar �f'l!lo Ramo; ecnse

gutu tornar reahdada e

Linha de Transmissão pa�

ra Lajes. Agora, consegua a

liberação dos renursss pa

ra aquele Importante em,

preendlmento, Que possi
bilitara a InterUgação dos

sistemas do Oeste cnm os

do Litoral, Vale do Itaj'l.í,
e Norte do Estado. � �ual
garantira um (:8St'lIV:J;vt
menta ha-mõn'co tie tMas

as regiões de Salll:l C:üa_

rlna.

o GoverTlador Celso Ra

mos, em sua ultima via

aem ar ,Rio, tratando- de

relevantes assunt.os de. in
eerésse de Santa' Catarina,

avls'Q.tJ....se, ,em Companh.ia
do defJl-ta.do J� Ra.

���T....

credo Neves.

Ness'a entrevistà a par de

outras providências admí

l1istrativas,
.

o Governador

pleiteou a liberação de

verbas destinadas a com

plementar o seu programa
desenvolvimentiSta.

Divulgamos ao lado o

fac·simile do expediente
gove1'1ldJlll.ental', ratifil!adot
pelo dep. Joaguim Ramos, e

o "autorizo" do Pri:meITo'
Ministro, no que tange. ao
setor de energia elétrica.

Celso e a:�Solução ProblemaRamos

.) 0.1111&0 b;eouti y& .. '111.... �rYb.
1&01000:

.

5) Ooatrilluiçio _ CafiW

15.o Aniversári() .

da Proclamação
da República
Italialla

TUNIS, 3 (APl - O
Conselho NaciDnal da 't'c_

volução argelina 'Par!fI.
mento da FLN) �t".:;'.;eguiu
hoje suas dellbernc(.�<: em

Tdpoli. E, muito pr'lvável
que estas sejam continua_
das durante o dia. ele ama ..

nhã.
NOVO PARTIDO
PARIS, 3 (AP) _ O

MNA (Movimento Nado
Rodrigues Cabr�l Dlre�
to- da Faculdad� de Fno�
nafta e Let.ras: o'.' Joaquim
Ml'de'ra Nev",s,' d:: Faclll

dade de Direit.o; Dr. Mt
guel Oraflno da Fn.c"Ulda.:lc

de Odontologilll, membros

Viajou Para Belo Horizonte
Presidente da m

o

nalista A�!lerno �rhp,'�".
rio da FLN), anuciou hoje,
num comunicado, qm' �e
transforma em p.artlGo po_
litico legal com o llome de
"Partido do Povo Ar�el!.

Seguiu I�.oje para )TIO representante dn Esta=
do de Santa C:I1L,i,I'!n:1,
p�rl:L1CTpará dtl RC ...Hl�:I') {l:\

no'.
proeminentes da coloma Horizonte, o Eng.· P�l ulo

Italiana tadicad'ô?"nl"'lltd"cT
.

A1fohso fie Freib� ,!p,ro.
f!ai]e. e suas EXII�a:·. Se. Presidente da COUli�,;j,u oe

lllJOl':\�. Eucl't':;ia. El�til'cl\ (jue, tOi

A dir�ão P0117'C:1 do

o TEMPO o

(StfltestJ do BoleUm Geomcteorol6gu;o, d�
A. SEIXAS NETTO, válida até di 23).8 M, do

"FRENTE FRI��iaN�g��lt��h����� ATMOSF'tRI-
CA MtDIA; 1017.9 mb; TEMPERATURA M�DIA:
12.5° C; UMIDADE RELATIVA M.tOIA: 85%; PLU,·
VIOSIDADE: 25 mms: Negativo _ 12,5 mms. Nega
tlvo - Nevoeiro umldo muito esparso _ Nevoeiro
cumular _ Tempo media: BOM.

Energético
Governadores na Reunião de

ARAXÁ: Di� 8
(ELSO CONFIRMA P'RESEN'ÇA

tão sendo mobitízádas pa ,

ra servir aos congressistas,
tendo r.ecebldo soncíta-ões
por parte do governante
mineiro para que aumente
o numerei de vôos com

RIO, 4 (V. A.) - Já está
plenamente assegurada a

presença dos 21 governa
dores orasílejros na reu

nião programada para o

dia 8 próximo, em Araxá,
quando serão ventilados
assuntos ltgucus às reior

mas agrana, bancada, trl
buuaría, eleitoral e partida
ria. Sea à, debatida, durante
aquele conclave, uma agen

. BRIZOLA, C� E LACERDA
da de 11 itens, devendo o

resultado das dlcussôes ser O governador Magalhâes
enviado ao Congresso, ao Pinto ja receoeu de todos
Conselho de Ministros e, os governadores a. confir-

����:ri;�:oel:ú1a:�. prcsl- �e:���o d�:;:��f,aç��n��
O governador Magalhães que CP enviou, durante a

Pinto COmanda o grupo de semana passada, comurü
trabalho encarregado da cação oücla] ao governa
recepção aos congressistas, dor mineiro, conürmando
estando prevista, alem da a sua djaposlçãn de com

presença dos governadores parecer à Conferencia, en

e seus assessores, a eríuen- quanto o governador t.eo.

cia, aquela cidade, de cer nel BLizola prometeu-lhe
ca de 50 jornalistas do "tomar parte ativa nesse

Rio, São Paulo e Belo Hc, ímpcrtante conclave; que

�i�onct::n7u:el;�;:t�ãoex��: • ;�:t:ãdOS re�o/::tema�rannda�
. swc, que ligará Araxá -ao �

cíonats" Por outro lado,
1:.' ., Rio,;, e são. Paulo... ouas CL'prometeu que também

J,..f--;...._��m�<
a \"�." !I�_de ãv����:��: � :o.m.;p&-�.er�akra.xa.�. �-:.;.i....��..��.-_ "

I,' _,.

fxeêuflvo' Subordinado
.. - �

ao PLAMEG

Douglas DC-3, uma vez que
o campo de pouso daquela
ctdnce não' comporta o

pouso do convaír.

Foi constttutdo (l Grupo
zxccue vo do rnsututc M
Cardiologia e do 3�I'VrÇ,) de
Diagnósticos precoce do

Cãncer, junto a:) Gab!nE:te
de Planejamento do Plano
de Metas do Govêrno. \)

nuvo O.E. exerc�rÍ\' Si.ln:; a

tividadeg enquanto cs em.
preendimentos que 'he res.

peitam sejam fin::.ncludos
pelo Gabinete de l�Jan�ja�

esta semana, não obstante
Com relação ao aumento

ter-lhe sido reU: ado o re
dos servidores o Senado

gime de urgencia. Sua libe.
demonstrou sua receptlvi- ração dependerá, entretan
dade às reivindicações mui

to, do comparecimento su
tiplas qJe surgiram logo !iciente do quorum.após a primeira aprovação
do projeto, na Câmara dos
Deputados. Das 31 emen

das que propós a outra Ca..
sa do Congresso, 20 Incor
poram se aos autografas Já
encaminhados à presiden
c;a da Republica. Coube

Uma outra opOsição que
teve seu andamento impu!.
slonado foi a emenda cons..

titucional Que reduz para
30 anos o tempo de apo_
sentadoria para os servido.
res civis da União. O pro
jeto já estâ constando da
ordem do dia para discus
são.

ainda aos senadores a ini
ciativa da ampliação de
beneficiOS aos maritimOs,
portuarios e ferroviarlos,
sem restrições.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\ , arta da Alemanha

��1) ,

fi �����p��!o ��v�J�lICN� Í!�" ����!�u�o ��!l��o. tt!tI ! � � '7. "dos Sociais , AMERlCA LATINA (II) �::�:�G:o �!;:�:Oi��:�?' reserva do p,o.
\ '" y- co/] eC/I te: ,I • P"I"'" D,. nermann M, Go"g'" Não m,no, tmportanee •• mOb;li",ão.

--

'd' • A revista ''Ko�munist'' acha, estar che das mulheres e da ju�entude. I

�. (7\."l�1
lfO a-c-Lc-ot.,- • r:ann��ç:oa :am�;:��eL��;ara�:� ::��n�i� ve��ld��dO�r�:n�:���:IS P�l��d���u��st:��t

'-...../
' , CDS.' para as "greves politicas". A revista pardcípam delegações numerosíssimas ji

• esta indicando como modelo certa" ten- da Amér-ica Latina. •

ca'bado Elegante' e Movimentada Se l)e pala Esco�ha ' ����v�� �:OlaUçc��n:l:3�ni�� e���e��e��d� CO���:d����d��I�e:s l�!i��:���:ie;:r:� :o����r
J � ��t:�l�:�.ie:h:tr;:a �:���.�o��, e a!s�e���:� ����ld�4�r�:I����d�ed��t:��:s�el�� �:;�,
Il Miss Perlume - Ministro Stolerau sía "progresststa", o sentido uofittcc , revnlucíonàrtg d''''''

I P "dê i rrr CI bp." m�,�:;l�a��a::d��.��:n:�n���!�i�an�ev�- bo�a�rande importância é a estreita ljg-l'
� passou res{ ne a lOUS U ti

Ia com um cinismo franco e sem restrição cão eU.I, us partidos socialistas nacton.its; 1 Finalmente sábado acontecera a SOl oferecer um un do presente a 'Mlss Per
alguma o seguinte fato: dentro de quadro que e"ü:l,J sendo Instruídos e-animados de•

re�r')m a escolha d:!. Miss Perfume' - fume', eleita sábado próxtmc nas Salões da tuta pela greve e Os comícios com a "qxU..li-.\oe da "Internacional Socía.jsta",
, A promoção em nessa Cidade e de 2hza do Clube noee de A�osto parauípnoàn de nu.hões de operários con zstac citando como exemplos os estudo:
I� cu h nrcen e Jornal "O Estado" Quem r - - -

�
segu.u-se a organização de "Centros únl, de Moscou, os respectivos resultados da•

ceberà a faixa de Mlss Perfume') 6 - s'esteíoc Idade nova o jovem Ohtl
ccs dos Sind,calisados". O programa ccs colab;)r:lção entre comunistas e soctaus

- - - Hostes ne 0 aruversnríante tez urna esu
ses Centros ostenta cara ter de luta de tas no Chile, Equador e Uruguai.

2 - Com elegante Jantar nos Salões d ca, em um dos bares da cidade num erun- classe. Na luta dos opc.artos da venezué 'rarnbém Cuba é considerado un,

r cue.êncta Palace, o M.nistro Nelson ate �,e��i�O,s�be Soroptlmista de F.�� la, Bolívia, do Equador f' de outros paise; exemp.o para a completa conversac,«,

terar P:lSS(;U a Presidência do "Lions Clu '" a rc.rnaccão de exigências econômicas e dos .:;ucia!jsLJs para o comuntsmo.
ba" ao senhor Dr. M'ttcn Fett, que vai .- - -

pa.ittcas são os sindicatos "progressistas', Por mte. médio dés.es Partidos Ct;
dirigir o conceituado ctuoe. no perindo Iis no intuito de Incent.ivar. a cu]>u�'a_ �'J que estão atuando com mair ceseaque. '

.. n... n.stas e d.e suas grandes posaibiljdade
de 1962 a 1963 - Aie'11 d')s Llons e Doma mulher catarjnense, Inatttuiu um ore-ruo, Melhorou muito a pasíçào dos movtmen de Publicidade, assim como lIsando,
deras compareceu ao jantai convidados que todos os anos é ofelecldo a Caloura

w" .';�ujUClonaLl,JS em virtude de aç.:i..J J.ousando ta.l.bêm de suas PossiblJidJ.de
c lepre�en,antes do RotJ.ry C ube e Clube que n e hor se distingUIu na Un ver�lda

coord�nadora e unificadora d'ls sindica- dip!omâticas, Moscou está atacando cons "

:1
E.orcpJm,1 t t MUlto aplaudido J MI de No ano de 1962 3. distinção coube a tos da Argentina, Colômbia, B.:lsil, Cos- tantcmente a Dout:ina Monroe, para de •� lllftlQ Stotel3u COI:l seu dlSCUlSO de des Sluaa Evangeola J KJtu:ls da Fac de 'FI- •. « ri. a. �quad,-,.. nunciâ'la como nociva aos ilHerc::;scs d.'

� ):.:'c! d, l)em come) o senh:)l Dl M,ltOll lo"o1'Ja que campa eceu a leunl:lO

SOCial,. (;

.traba:.ho poliLico dentro dos slndica- Amél'ica L:J.t.na., O resLnbeleclmen,jO dl'
; Pett. o �:n'0 PU::,1 lentr �auda!ld:) os r.Jn do Clube, onde foi homenageada t0S e c.ol13.del':ldo por M"scou de mnlor re1açl.e� dlp.omâtlCas e as constantcs vi •

!
vjd"d)� LOl1s e D':)!,l'ladOlas na festa de - - - f ,l:.p::rtinCI3. Daí uma conclusão facjl, SIl,U.� l..u, ... ..!,; de estadistas c POliliCOs,sua posse � - Na b:>nlta cas� branca a R la dos

• quanto ao verdadeiro alcance das pala- sencnl p:l\'.l o mesmo fim.

f - - - J,lheus, a scnh!)rita �ara DaneI' Abreu vaJ
na.:; acima dita� E' mu,i,O significativo, ter a Imprens:.l'

�
3 - Na Cap<:!la Santo AntonjO reahz:lr se leCepClOl"al pala um Chá de Caridade j. SOl,jtüca deixado de mencionar as es-.à dia 13. a benção nupcial da senho�ita ,-

- -

1 � ,a
.. .OS .m�Vllnentlls grevlst�s estão sendo .rCl,as relaç(es entre a Chin:l e os P:lr

Ellia

o.r
iqu1"s com o �en�l)r Altair Pe'xo .; - Dlllcmha fLha d)

..

e e!",an.e casa

�
I
_'gamo_do, p,ios ,omumstas semp" no Lidos Comunistas L't.n,-a.n"'''anos, •

"f !�n:t� Co:unist� agrad�Ce a gen .leza do lie:nha�r f:��:�r.huor:n�:�r:!I;.�n__Ch�f':��:�: � �:n:'��i::d!O�ae��:�s: ��:��r�a'� ��p���� tens�sbS::Vr:�Z�:s s�:�i_���:êtlc��n:����::�.
:, - - - mentos Sociais deseja a Duiclnha feli:ita ,c.-d".p:t.::ha sistelnáti�a com o objetivo dt! quanto às forças de influência dos seus'
�( 3 - Q'.1pm sera a n')va Rainha do Clube ��es.

ij r��,,�ar � frente umtária "de baixo para respecti\'os partidos no Subcontlnenle'tl D:)Ze !!.e A;-ôsto? A diretâo d:) Clube em
.

- - - , L.(.

.-<t , desde que o calrunho inverso tem :atino-americ.lno. Desde 1955 Pekim tem ..
_ sra Norber��Z��ei�N��z HOJE U foco pença seriamente no assunto. 10 - A AS'!OCI:lÇãO Atlética Banco do ,enCL.<ltradú grnndes dificuldades ou �té ot'ganizado uma vasta réde de emissões,j - - - Brasi: em. escursão passou o

weeCk_andll
termm,ado ,em l.uta� �n�re os dlver.\oos Sl� radiofônicas em lIngua espanhola.

_

•
- jovem Marioneta de Ben

�14
_ Nos �alées do Instituto de Idiomas na Cidade de Blumenau, d.caL,.,. �ao ha duvida de que os mvVJ- O "Instituto de Relaç,Jes Internacio,- sr. Jocob JOI-� Jose

I
Y/Ízlzl a:::nn'Pf'e!'á rt"un!ão ctz.ncante no - -

-. .. 1 menws smd :::aiistas também fazem par- nais', dependência da 'Academia df- sr. Amauri Siivo
prõxlmo sábado _ O senhor P:llll" Amé- 11- Em rece!'l'e relln'ão ,<:or.Jal � a�a�(!mt, te �S.lut�s ,e":Lre. Pekim e �oscou pe- Citncia" da ChIna Vermelha, tem Insta'

= :;;�, b��oo ���i�thSo�hmidt

l.riro WC'IOIVS.ki. esíá c�.m a :e�p')!1sabiJida Co de medlrina fTe:'oido

R�.,.qea".o,
rOI par ,.a •

aIo.
r

U:f.,uenl!la
na Amerlca Latina. lado um departamento especial para a,de da p:-I!re:ra reun'ão do "1\<[1'. Rep's constante da senhorita Vera Daura,

'.
A lULa entre o CTAL (Secção latlnoame- An'.erica Latina.- sra. Robe�ia Silvzira Povoas Cle s" - - -

, I:'.ca�a da Internacional ComunistA. de Merece menção especiai o valor, que a'
. _.

_� .

. _

" - - - 12 - Alzlrinha :errelra. n"� l:sta das D�, i • ::;.'n�:a�cs) e a O�IT _(Orga�IZação, C�n- Imprensa soviética aCrlbue às atividades,,--- ""
- ", fi _ A bOllt:que 'Chez :Mol" tampém vai butantes para o Baile drl. MenlDa-Moça .

G
tme .al de IBFG Unlao Llvle de Sindica dos comunistas nas universidades e esco,.J! ----"�.",..' """ ,�rt "'" ::'-,' -- �.- -,..;;'�. �---

,- �. ��. tos In.tern:l.clOnajS") toma às v(!zes for- ;as superiores da Améllea Latina. E' de"
.4

- 8 �� � �, ."
r ""A a .... � ,

''II

E B E' . a m�s 'l'lO.len.�as e se destaca dentro da po destacar também. que Moscou considera'

'�"'1El�U&....ti k:r .. ���." mi rusque" . �cotelro ,�t.��a:t�n;:l��I.mund�al_umdospant:osomaioradversárionaAméri.ca Lu.tina,1
. '.. I.. .

•

� "' ' •
s

t:;}t
veis. O dIvisa0 entre os sln nem ii burguesia capitalista nem :lS rôr

. ,-

'f
. ��� da '6.a. lJ{i[l,1 t fun.d'lr�a· lV:ou�,- c'mi' ,J)O::i.'� Pl�_:CQ'.I to.t�

0.(" \ d���t�sd' au. oam�rjc��s :. multo 'F'ais cas a-rnl:ldas, m,as sim a Igreja CaloJira'
1 d'0�'1{>0 de E;:';: �!'·'l·:". d��fi'e. da trO!)R !�tll): i> :0 p:lrci nam �. jOV"i1t.lI-,� ..

(I .. �m Os m�m��t:sn�en::���� �u����iu:� "pesar .de sUil. organização bastante en-...

par C'1'1 f'erv!('''� de 'ti j:i cipais ruas da ca!:,H,(' ,c ampa o po�. Ivcl, P01<; I)'O_ • tentando' -.

I t
fraqueclda.

,PR OGRAMIl DO MES dade públ;c3. nti!) -.,� '']f'�. gl1icto- de m's�A. f"St,i'/a, aprimoramento f;�:co e
II que todos c:sn:�����atosns:rnua;�:ll�s 'p�ra �pe:;:ar d� todos os revhes, q�e o C"

.

d � d
-

r" e competicô"s espo[�I"I's (:cn moral além de r;)()pera ,.
d'

a b se n:umsmo esta sofrendo na tentativa de1
:��:l' d:�e !I:;:ç:�<tl'�,,[II�:J:lo;: �entra���

-

na S�d:.'.
_

ln;;p-
rem c�m' R SOCI!'d�dc [.t,'a_ ! d�s �:o�:�:s :0aCf����Ç�oo��e�: '?�e�' ��m!:;:i�a in�!�(::i� ddae I�:e�:fO;�l�:le:d

au�a��!'! clv!"mo e (,�l:,::.r::.} �1�'Çà�!u:: G�;�'::'��!;��:';: vê" (�e �er.�lços :fe l't'!!ÜA. •
tro dos Oper�rios Lat,lno�me.riean')s" que mentalidade inteiramente estranha a"

��o���;a f�::n��:�::: "1'0: uo S�'�. Jvet-e AnpeI e lIh,aJ' �� o P��!���t� �Ir�lô�:v::�� • ��:�ra��o A����n�s��.Ja Inteuamente sob

�:m�;���� d�o��r���mes�: s���s����rq�:.sur.u!enta feijoad,l d:l qual um entusiasta do csco�j_�_ , �

Por oc�slao do 50. Congresso do, Con- proletariado internacional" a arma mailo"part!c:p:lmm mo e que tem colalJO:aCo III �elh.o G�lal de todos os sindicatos mter tel,'rível contra a segurança, a unidade I'Reun�ndo �e ,,:C:ll'l,ncl_ multo com o I}I']�pJ de" naclOne.s. no outono de 1956, o Preslden a prosperidade da América Latina, e com

'O�ll'i�;:::�ma ou'! (':lntou Eocote:ros_de Br'l�:!\Ir;'. • ..t�o��L�i:n:.�:�: ::.n.: :0:"0,:u�: :�\:� ...... _ ..�
...om a coopera�'io da Prp_

CIDADE DO MEXICO 4 (UPI) - Os prepara_
tivos poro o visito do presidente dos EUA, John F.
Kennedy, 00 Mexico, em fins deste mês, estõl) ter_
minodos informou hoie o sr. Justo Sierra, delegado
do Presidencio do Repúblico mexicana. 00 chegar
procedente de Washington, onde- ultimou oS porme_
nores do visito.

Sierra afirmou que Kennedv virá acompanhado

I G
da esposo, assim como de altos�funcionorios do go-Conselho Arbitra Atendeu ao uara- vemo e moi, de c'm ;omoli,to, oo')é_ome,;conos.

- { Todos eles serão hospedados num do principois ho_
ní: Licença por tempo Indeterminado te i, do capital mexiGono. 5io.,0 declocou ainda q"e

Em reunião do Conselh,1 deração Catarínen�e d<> FH f�:���:aU ��nt��:n��o��� ���rr�e ;:I��;�/ra��:�; â� A BANDA DA POLICIA MILITAR (PIANO <tA1'ARINEN
Arbitrai da F.C.? o�o!Ti::l:1 tebol, eoneedendo.1he Bee!1 visito. O presidente Kennedy ch.egará 00 MexlcO o SE). Apresentar· ...e á ainda nêste ,mês, no Teatto Alvaro

na 'l1011c cre-"SnmnTõ. o ;1l� c;a põi"" tempo ind'e�l'mfr.�· 29 do corrCn(e'7regressorá-aos EUA no noite do dia �: �a���l�gnio:�)��:;n:����e�t:Z:!�o���:r���:1.��a:e-bc Atlético Gual'any t8�e d�o. A votaçao fnvo";>vel:1o seguinte. O programo dessa visito de 48 horas será
Ill':ifLnrlo os amante,� (ln boa mÍlslca.."seu �fI(:io,dO!fcrJdo p-or :1" Gunrnl', fOi drf?- 3"v()�os cu:-! divulgado d�ntro em qrevo. com Hoxmenóres, con _

_A dll.ru alndn, nõ;o'fõl de[lnitivamente !lxa,da.

___.;;;._.;;.::;.;:;::.:::::...::..._�::::�:........_iJ<_"_'lI:_'_?:_if;_�O__�"_:b_:'i:_"O_Ü_��_'_'"_"_"__ f_" :_; d'luiu' Q,s.r,���rro. _�.
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PROGp,.AMA DO MES DE JUNHO
Dia 3 - Dcmingo - Encontro dos Brotinhos
Dia 5 � Terça_eira - Cinema - Com Lógr:mas
n:l Váz - CinemoScope
Dia 9 - Sábado - Soirée - Escolho de "Miss
P'�'rfume 1962"

Apresentação de "Los Govil'Ones de Espano"
Dia 12 - Terço_feiro _ Cinema
Dia 16 - Sábado - Soiréz. "B.:Jhi.:l à Noitê" e,....,
beneficio do Lactário do Coso do Amizade dos Se
nhor ',S dos Rotarianos do Estreito
Dia 19 - Terço"feiro _ Cinem,
Dia 26 - T 'rço_feiro - Cinemu
Dia 30 - Sábado - Festa de São Pedro

NOTA: A D:retori:) do Clube comuniCI!! que, nos

dias de festa a S:'!cretori.:l funciO'lorá d.:.s 14 às 17
h0ros nãc C'tendel1d,.., pois €'T1 hipote"e alguma ':J

sol icitação de canvit�s, após êste horÓrio.

Oculos
O (OM�lEMENTO DE SUA ELEGÂNCIA

O'tica SCUSSEL
UNIU E!PWAUIADA

Um produto de

qualidade
SIKA

DINO

SIKA S. A. Produtos Químicos para Construção

--------- - _---- !. ------_.

REUNIÕES SEMA�p.rR

mente sob a ú'lent'>;'fi:�

do Ch�fe tio Orno:l SI'.

Walfrecto Vale, ')s e<;:''l7E'i_
ros realizam inumt'r')� t'xcr

cíclos ou .. "'ia l"'d,' 1'1��

cha� nté a in�truçã;) reLe,io
�H mjn\�trada nah Pnc;re

I-Iumbert,o,

feitura Muni'cipal, Comercio Armalenador: Cem Mil
EmpreGados Em Greve alero Hora

Rio 4 (VA) - Cerco de 100 mil trobolhod:>r:?s
no ccmércio ormonezodor, filiados aos 51 s'ndit;f)_
tos do cI.Jsse eXlstC!ntes em todo o País, entrarão em
greve o partir do primeiro minuto de amanhã. em si
nol de -protesto contra o que denominam de condu
to prntelatorio do ministro do Trúbalho, que vem
retardando o regulamentação profissional d.:l catego
rio.

l O""�JUl.O
ASSOCIAÇAO CORAL DE FLORIANOPOLIS mI AUDI
ÇAO) Notícia que sabemos agradar aos amantes e cu]
tores da boa música é a de que' a Associação Coral de
Florianópolis, estará dias 6 e 7 de julho próximo no Tea
tro Alvaro de Carvalh:l, quando levará a efeito a sua
lUa audição, apresentando um novo e selecionado re

pertõ:lo que está sendo ensaiado com grande animação.
devendo brevemente ser divulgado por esta coluna e to
da a imprensa d.1 Capital.
Ainda guardamos a excel�nte e imorredoura Impressão
que nos deixou a segunda audi"ão d:l Coral, em novem

bro do ano p. passado e já com saudades de mais uma

apresentação, aguardamos com anciedade. quando n:l
turalmente novos aplausos e novos louros há de colher
essa vi torlosa Associação.
Podemos Info:mar também com segurança, que na sua

próxima apresentJ.ção. o Coral apresentar-se a sob a

competcnte regência do Maestro Aldo Kruger
Ainda outros pormenores· daremos nesta coluna.
No ensõjo, o nosso furo.

O PROFESSOR NEWTOn BOECHAT REALIZACcM
Rf:NCIAS O ilustre conferencista e conhecido orador'
p:-"fessor Newton Boeeliat, que estará realizando confe
rl'nclas esplrltas em nosso Estado, nêste mes, fará uma

C(lnferênc1a na sede da Fede'tação Espirita Catarinensc,
na Avenida Mauro Ramos nO 305.
A conferênciJ. está marcada para o dia 12 (erça-fcira)
ás 20 horas com entrada franca.

r'''- E"tudantes 1c. Brt!�

que e' Sciedade BJllCie !'�r,

Os trinta e du,.> 'J<;cote!

teso con�titui se '.um

dndeiro sucesso.

vcr,

r:lS e doze lot>'n1'l(!�. ]lH_

�:��:�lt:�{'�ai!�1:p�11:1"r::�!J
rado "cm as atlvi\'lrl'!es do

mUI'l'ph o e �U:l ll"c<;cn�a

é sempre �o!Jc tl�.1. ('r.1

qualqu�r !niclatlv.l df in

teresse pubUco.

SE'DE PRO'PR!'

O Grupo po,sui.
Brusque, �éde plJpr:s dea
da pela Prefeitura !'<.t.:unict

-----------�

PROGRAMA JK Desmenle
O Prog�ama c:)m�r:1oravi:_.o

do pr!melro aniver:.ario (ie

paI.
- "As entidades r!e f,S

cotism:) devem merecet do"" Rio. 4 (VA) - O s .... Armando Falcão aí'õ;"f1ou
que o senador JuscelinO Kubitschek o autorizou a

desmenti r a noticio de que sugerira ao presidente d(J
Repúblico o t',.:)me do sr. Clóvis Salgado par') primei·
ro_ministro, Disse ainda o sr .. ArmandO Falcão "não
ser exato que o ex-presidente tenha sugeridn 00 sr.
Joõo Goularf a idéia de promover a constituição de
um Gobinete que assumisse n prévio compromisso
d", lutar pelo queda do sistema parlomentorist...:
Houve de certl'), eauivoco no noticiário Que atribuiu
00 sr, Kuhitschek iniCjotivos que t',ão tomou"

Desmentido de Mendes de Morais
Rio 4 (VoA,) - O lYHt�'e�

chal MendeS ,ie M')ral",

que Leve seu nome 1.!i)Ot't'\
do como provável mmi<itro

da Guerra. no novo Gal,i�
nete Ministerial, e da(l., ('O

mOa já tendo sido s')l�dado

pelo sr. Amaral Peixoto pa
ra aceitar a Indicaç�. 1, 'ler
mou à FSP.

mes situação de q'Hllquer
m:nistr.o parlamenta._- q'le
tera de coneorrer às pro�
x!mas eleições, Teri�, pD:�,
de me desincompaVt'I!:':,lr
a 7 de julho. O boat.,J f,er�
víu para assanhar e reve
lar certos cetares e�q\l21':
dista que conhecem ., mp'.i

modo de agir atf!lVé3 de
melo secu!o de vid9. mili:
tar em prol da díscipllna,
em defesa das inst;�1Jiçôes
democráticas e dos i>rinci�
pios de hierarquia na,; clas
ses militares.

CORRIDA DE BICICLETAS (VOLTA AO MORRü) Pro
movida pelo Departamento Esportivo da Rádio Guarujâ,
realizar-se a dia 24 do corrente (S. João), a corrida de

bIcicletas com o percurso da Volta ao- Morro, cuja estra
da está sendo convenientemente reparada nos trechos

que apresentavam ce�ta& dificuldades para o bom êxito

desse festival esportivo.
Na montra da Casa Hoepck (rua FeIlppe' Sch'mldt,l está
exposto o- p'rêmio ao vencedor: uma moderna biciclétn
ao que r1zer a �olta no menor tempo.'

Kennedy Visaará o México Este Mês
- "carecêm de fU�1C1a_.

r.��nto as nJtíc!as I'PI�ula

das nesse sentido. N:'t') fui

sondarlo a re�pelto doa !'l�1�
ta da Guerra. -�stu I 11:\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_, êrn rs r uirá prêmios e
milhões aos compradtJres das "Obri- I
gações Ro,doviárias"
o GOverno de Minas Ge- "". seus balcões. pa�a aqui cartelas da "OR", que eerõ ��:a�md:n.��ê�\�� ��:��b:�

rnls lançou à venda, no sicac das "ourteccõos Ro- dtsenoutoo pelos Bancos a (lar: 605 milhões e 625 mil
mercado nacional, 0:-; utu rtovtartas''. todos os compradores dos cruzeiros. O qurn-to Grupo
los das "Ohrlgaeôes Rodo- INEDITISMO titulas, estabelece, entre será composto por "OR"

;�á�:S';;:���P:'::;i���m��_ dl� ��an�:'��l szr��iOmt���: �1��I;O� ��I�ee���n���tei�'i�ê� de 42.250 cruzeires, com rcs

büco de 30 bilhões de cru O prof. Bjlac Pinto ínspí- cada serre efetuar-se á trín �a�a�o�' ll�l?ê��� ��U��i�'o;�ie
�1��i��dU�i�er��c��� ��.����: ll���ç��nc��t�n��s �.l���},OUe; ��JO��a;ãOal::s c;om��t���liO lhões, em cada sorteio. O

de cruzeiros aos comprado exemplos da Grâ-Bretanha ces que a compõem; o. da. ��;�!O"o�·;·�:a�õ!s C�I�:O°VSi�
res dos titulas, em cada e outros países da Europa, ta da realização do primei rias" de 65 mil cruzeiros,

:���e�;.oi. ���:ro'p�����rt��� ����r�s s;Íl���:tit�:mdíV�':: �� :�r�::�e�:d�a���:rl: �ea ��mel�al�;o d!j�eSgcar��zefi�::-
garnntln bancár!n de (lua lnvcsumcntos cii npensada emissão do titulo para e- Prémio maior de 200 mi
tro lmportnntea cstabetcct- rcs parn o povo e recurso feito de cálculo de juros c niões de cruzeiros. Cada sé

.

mentog de crédito do Pais financeiro de grande im do prazo de resgate: cada rte deste valor dis�ribult.íl
e se constitui no maior pIa portàncta para o Estado. O série, composta apc"as dp
no de sorteios do mundo. plano do Oovêmo mineiro, 50 mil titulas, concorrerá
Cada. "Obrigação Rodo com a garantia bancâria e a sorteios anuais durante

várias" concorrera a 300 as vantagens financeiras seis anos consecuuvos sem

prêmfcs em seis anos con

secutivos. Os prêmios, se

gundo o valor do título, va
riam entre 15 a 200 míthões
de CI"IlZCi!O!!, op-irtunldnoe
que se !·C'pctln'l. anualmen

te, mesmo que o titulo com

prado tenha sido premiado
em Qualquer sorteio. No
rítn do prazo de resgate. o

comprador do título rece

berá em mais do dôbro o

capital empregado.
GARANTIA

� As 'Obrigações Rodovíá
rtas'' [á estão sendo vendi
das pelos principais esta
belecimentos de crédito em

tôda" as cidades do Pais.
EmBelo Horizonte, o Pre
sidente da Bolsa de Valores
adquiriu 12 milhõe<; de nu
eetros em "OR". Em São
Paulo, o Banco de CréCito
Real de Minas Gerais vcn

deu 240 títulos em um dia,
antes de anunciado o seu

lançamento.
Está f, fi primeira vez

Que um plano de sorteios
dessa natureza recebe a

garantia de uma rede ban
C'utlin. que se respansabtü
za..J"}&�o p:H':\m,·IÜO illlcdia
lo dos pri'mio<; e pelo res

g-ate dos títulos no prazo
de vsnctmento. O Banco de

Crédito Real de Minas Ge

rais. o Banco Minciro da
Produção. o Banco Hípoto
eârtc e AgriC'ola do Estado

de Minas Of'rnjll (' a Caixa
EC'onômica Estadual. com

põell, a rl'dl' banc{J.ria Que

ofere.ce g:1.rantia c {.-ober
tllr:1. p:1.ra os comn'·:1.dorf'.�
das "Obrirra('ões Rodoviá
rias". O valor dos prêmjo�
oferecidos e a garantia de

resgate fim mais do dõbro,
do dinhl'iro ('mnr(,""nd'l.
mesmo QJlando o titulo .lá
tl'nha sido premin.do. .qflO
atrallvos 01\(' exp1!rnm o

intf>,·ês�e do públiro pelas
"DR". Os estabell'rimf'ntn..
hanráriOs flue rrf'ebc"am os

títulos para vl'nda já ·ad')
taram providências especl
a;s para atendlment') ao

J)llbllco comprador. prevl'n
do as filas que Sá formariio

para os compradores dos
títulos, tem a partrculart
dade de oferecer os maiores
prcnnos do mundo. Cada
npál.ce concorrerá a 300
premto» em seis anos con

secuuvos e mesmo que pre.
miado, cada �ó]jce conta-
11uarú concorrendo e terá
cnretto ao resgate em mais
do dóbro do seu valor de
compra. no prazo fixado.
As "Otmgacões Rodovíá

rias" serão divididas em

Cinco grupos de valores di
rerentes. Cada grupo terá
diversas sértes de 50 mi] a

pólices. Cada série terá um

sorteio independente, con

correndo a 300 prêmios. Os
titulas de 4.350.00 cruzeiros

(primeiro Grupo), ccneor

rerãc a quatro prêmios de
15 milhões de cruzeiros; 1

prêmio de 13 milhões; 1

premio de 10 milhões; 24

premíos de 500 mil cruzei
ros; 60 prêmios de 200 mil
cruzeiros; 60 prêmios de .

100 mil cruaenos: 25 prê
mios de 30 mil cruzeiros;
100 prêmios de 50 mil cru

zetros e 35 prêmios de 45
mil cruaetros. O praza de

l"cs�at(! pru-a os titulas de
cada sénc é de 15 anos. As
"OR" co Primeiro Grupo
serão resgatadas por 10 mil
cruzeiros.
Os titulas de preço mais

alto serão vendidos por 65
mil cruzeiros. Seu resgate
está rixado em 150 mil cru

�ei ros. Concorrerão a cinco

premias maiores de 200 mi

]\lões de cl"'Jzelros; I prê
mio de 180 m!lhões; 4 prê
mios de 10 milhões; 4 prê
mias de 6 milhões e 250 mI.
lhões cruzeiros; 4 prêmiOS
de 6 rr.:lhões; 10 prêmios
de 4 milhões; 10 prêmios
de 3 m!lhões; 10 prémios
de 2 milhões e 400 mil; 10

prêmiOS de 2 milhões; 10

p:êmlos de 1,5 milhões; 10

prêmios de 1,2 milhões; 25

prêmiOS de 750 mil cruzei
ros: 25 prêmiOS de 675 mil
f'!"uzeiros e 25 prêmios de

600 mil cruzeiros.
REGULAMENTO

O regulamento para

excrusüc dos tltuíos pI e

miados anteriormente, o

que significa que o possui
dor de uma "Obrigação Ro
doviária" poderá 'ser pre
miado até seis vezes consc

cuuvas: o valor. dos prê
mios vária de acõrco com a

valor de compra das "OR":
Cada série de títulos do pr-i
meiro grupo (4.350,00 cru

zelroa) , distribuirá o total
de 121 mllhõe!! e 125 mil
cruzeiros em prêmíoa. Para

as apólices do Grupo II.
que valerão 8 700,00 cru

zeiros' o valor de resgate é

dr 20 mil cruzeiros e o prê
mio maior será de 30 mi

lhões. O terceiro Grupo se

rá composto pelas ·'OR' de

valor em 21.75U,00 cruzei-

Lu
cuand-t ai! áeuas co o

ceano oscilam tremulamen

te e lágrimas deixam sul
cos nos olhos dos que fi

ficam.. quando reocos se

agitam à margem do Cais
c uma

sensaçã1,·
de compie

tc , abandone li àJloll n., :1..1_
mas que se af. �t:l.t'J scn 'J

senümento do ungúxtla ca

riciosa; sou u sensação a

marga e dôce, que tortura

as coracões c--.

Dentro doa dtstàncta en

'.:urLQ Oli eSlluçoS. Gamlllho

sempre, dando a cada ho

mem um pGueo de mim mes

llla; sou o minute pa.ssado
que torno .sempre pl·escnt.e,
alnavés da I·cellz·daçáo; sou

Jentimento que o Tempo
não destrói e que consegue
dominar a Vida e ultrapas
sar a Mort.e. Vivo em tudo,
até nas alegrias. Numa pé
tahl. dI.! ("Usa dCSIOltlll.do., til

t.re as páginas amareladas
de um llvro; entre as con

�as de um �êrço desfiado

por mãos trêmulas; no riso

.ingênuo e elêrmo da Infân

cia; no ardor da juventu
de; nas rugas da verílice.
Paho sôbre tudo. Sõbre

todas as cousas el>tell(io !Ou

minhas máos - sou a ilu

são das juras de Amôr; sou

a Penumbra; sou a Recor

dação dos sonhos perdidos;
sou a Razão de sêr da sen

sibilidade humana.

Sem a minha presença
que prende numa cadeia

de ouro os minutos fugazes
da eXistênola, Que seria de

ti, Homem? Tua vida se

transformaria num Deser

to, árido e inslpldo. Se te

magõo, pOl" te mostrar em

Devaneios o que a vida te

1'05. O resgate no prazo fi

xadc será de 50 mil cruzei-

ros. O prêmio maior será

de 75 milhões de cruzeiros.

o total de um bilhão. 816

nutnões e 875 nlil cruaetro ..

��:;!����O DE EMBR-

Gf:NCIA
Simultaneamente com as

"Obrigações aoooviértas'',
o eovem-, de Minas Gerais

lançará à venda, com cu

e.rctertaucas semelhantes

às "OR". os títulos do "Em

préstimo de Emergência"
(apólices EE). serão dts

tribuidus cm quatro gru
pcs de valor eürerentcs:

2.040,00 cruzeiros - 5.10000
- 10.200 e 20.400,00. Tem a

mesma garantia bancária,
o valor de resgate é o dô
bro do valor de emissão
Cada título concorre a

sorteios semestrais durante
seis anos consecutivos. O�
primeiros orêmios vão de
?: a 20 milhões de cruaetrcs.
cm cada sorteio.

Sou��.
roubou. tenho a certeza de

que, não Iôra eu. e jamais
occcrtes viver.
Já pensaste o que me de

ves? Se ouves uma música,
trago te ii. Iembrançn uma

jura trocada num r-iotuen,
tu dI:' ooundono I. � sun

tcs um perfume. trag-o te a

Iembranca das mãos deli

cadas que te acariciavam ..

.<:e olhas um retrato sou eu

que pondo-te lágrimas nos

olhos, dou te a impressão
de que te mir:lln. de que te

escutam. de que te fo.lam ...

�Ol.l teu próp:'lo S�ho.
teu próprio ldN11 t':ll

prOp-io Amor.. T'l:l pro
·prla Vida ..

Mas, perante os olho!! elo

mundo, fiOU Salldade. apc
nns Aaudacle.

"Sempre Alerta"

, SOLA MAiS PEftFf:tTA 00 BRASIL

Companhia S�rrana de Eletricidade
(Em Organização)

Asembléia Preliminar de Constituição

São convJdados os subscritores do capital da COM-
PANHIA SERRANA DE ELETRICIDADE (em organl

zaç:i.o) a comparecerem na sede da Companhia Catarl
nense de Fôrça e Luz S.A., na cidade de Lajes, Estado

de Santa Catarina, no dia 12 (doze) de junho de 1%2,
às 17.00 hOr:l.l:i, a fim de elegerem o!! pe!·itos que deverão

proceder À. avaliação dos bens ofereCidos para Integra
lizaçàt, do cap!ta.1 soclai.

. /

�� "

I �d
'"

graças â Camisa Epsom
a úníca eO'm

BARBATANAS PERMANENTES!

. .,c·.·. ,.: ..... �

.. .:.. I,

OS homens· el��i:�/n.t�!§\..-a·p.r����ta·m, é exigem agOra as ?amisas
Epsom co:n. Qar;b��n:a"s:',Re"��ne.nt�.s, que resolvem o problema
do colarfnho por.qu�!...• '. �f""./ã·iD'}�r.:e.Cisam .ser retiradas quando vão

para là·var Q.u:_p.á.56á['LiI.:SãQ:JI:�;i<fv�is'e inquebravf::l;;i II FCIL1S d"

matéria plástic;a .Sâ0 inàlterâ�'é.;�:E(Çly�O da água e do sabo,?
• , • ,�),;L... ,

;--"

As carnisa-s Epso"" sã.o vendida.
em a tipos da colarinho, entr. os

quais poderá escolher, o de 'sua

preferêneia,

larinho esta etiqueta que a ga

rante contra encolhimento.

BPSOXá caMisa modêlo

À VENDA NAS MELHORES CASAS DO RAM0 DE TODO O BRASiL

• .' •

--_-- ------ -----

VENDE-SE
RA'DIO PATRULHA: SOCORRO

POLICIAL DE URGÊNCIA TEL. 3911

Uma Residência de MatertaJ. na. RUa Paquetá
BAIRRO BOM ABRIGO. Tratar J)'e� tele-t'óne 3351 ou
n� Rua Jerônimo Coelho, - lQ anàar - Eà. Sruto An
tõnio.

5-0-6,

Oculos
O COMPLEMENTO DE SUA ELEGÂNCIA

f S
UNIU: �SPECI�LlZADA;

Em beneficio do Lactário da Casa da Atnizade das
Senhoras dos Rotarianos do &>trélto, reaJ1za.r..se-á no
Clube "12 de Agósto", no dia 15 de junho, a. festa. c!.�no
minada "Bahia. á Noite", na. qu&l o COlu.nJSta Social Car
los Balum Muller apresentari. craeiosas baJanas dan
("Ando o sa.mbo. e revivendo o culto afro-braS1lelro do
rnndomhlê, num Interessante show-�vI:rta f\�lór1co.

NOTA' - Re!'pxvrt. c!e �� 8eereto:r1n do CH1"
ln' ·'12 (lI' A[!'t).�lc'·; II 1J:l.rtir do dia- l° ele JunhO.

Lajes, 31 de mnlo ele Hl62

;�..
FUNDADORA

,

CompAnhiA Cn�fI.r.lnense de FureI:\.. e 1 .. \17" A

i\UREO V-IDAL ]{.AMOf; - Dir. -- Presirknlf'

SERQIO RAMOS -- Dir. - Gl'l·I'IHc

A.N1'ONlO JADER MARQUES -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



QUARTA PAOIN/I

�'INDICADOR
OLHOS - OUVIDOS - NA'RIZ

e GARGANTA

Operações dos �MíGOALAS por processo
�ODERNO .-

EQUIPO de OTORRINO (único no C"pilór)
poro exame de OUV IDOS, NARIZ e.

GARGANTA
•

Ref rotor BAUSCH 8 LOMB poro redeilo
de ÓCULOS

Trotamento dos SINUSITE� por ULTRASOM

Dr. GUERREIOO da FONSÊCA
CONSULTA.S PElA MANHÃ E A TARDE

;COl'l5ullório - Rua Jóõo ·Pi010, 35 _. F ooe 3560
Re�II:lêne'O" - Rua Felip-e Sehmidl, 99 - F ooe J56C

Dr. MARCOS E. FLACH
CIRURGIÃO DENmTA

Atende só com hora marcado dos 8 às 12 e das 14
às 18 horas. Ruo Arcipreste Paiva nO 13
Telefone 2891.

Dr. flávio Alberto :de Amorim
\ '

.

t ' ADVOGADO"

DR. CLO'VIS DIAS DE LIMA
CLlNICA ME'DICA

Estomago. Intestinos, tigado e vias bUlares.

Consultório:
RU:l Jeronlmo CoêlLo, nO lB ulas 21 e 22.

Reslr:lêncla:
H.IW. �ao Jorge 32 tone 2721.

Diariamente das 15 às 18 horas.

litende das 8 às 10,30 hOL'as DO Hospital dI'! Caridade.

DR. L A U B O DA U B A

__ C1in.ica Geral
___ _:... MEDICO - -

Especlall2!.a em Rl(lléstla de Senhor&.! e vias un·

Dá ·1a5. Cura radbal das 'nteccções 4gudas e Cl'Õ

n1c�, do "'parêlhc. �mlto-urlnárlo em ambos oJt

.,:exos. Dcrnç81 do aparêlhO DIgesttvo fi do siste

ma nervOllO.

Rorarlo: das 10 &.a 11,80 bor81l1:l Oas 1",,30 it.! 17.011

boras. _ ConsUltório: Rua 6aldapt.a Marinho, l

1.0 ande". (eRq. dI> Rna .roão rlntol) _ Fone: 3?4&

Residência: Rua Lacerda Coutlnho, n.O 13. (Chã· I
cara do Espll.oha) - Fone: 3248

ll:t SAMUEL FONSECA
CIRURGiAO-DENTISl A

Preparo de cavidade,," relI) oIto ..elocidode.
BCR.DcN Al'10TOR I) S \AlHITE

l<odioloqio Dentário
CIRURG.'!' E PRóiEH 8UCO-FACIAl
Consultoria Ruü Jerônimo Cot>lho 16 _

10 t)nd':lr _ Fone 22:5
F.lId.,.i"omente Cgm hOrtU morco6.....

ATENÇÃO
SERViÇO DE MUDANÇAS URBANAS INTER

MUI"IClPAIS E""'" INTERESTADUAL.
Nõo é M'''''''c:.c:.óro n engrodamento dos móveis.
Informaç;;"'c; à rIJO Floncisco Toip ....tino, nf'::\A.

fone Z30S

Prepare-se para o Fufuro
oC!Quirindo lotes de terras, pequenos chácaras e

ér.eos pO!""Q indústrias em

BARRE!ROS
no "BAIRRO YPIRANGA. onde está situado c Grupo
Escolar local.

Os inlert>ssados p"derôo diriair se diretamente 00

ESCRITORIO DE VENDt; DE IMOVEIS d.

Oflo Julio Ma!in�

__ O_E_'S_'T_A_DO_-_O_,"_"_IS_"_n_tI_go D_I:'t_rio_d�rt�'.fl (;fl:fl_'-'_OO _ ,
1

�
,. \__ .. -_"""-.:-:__15._

.
�

· ""==='�==ff'�
=--- ��

'I i·WOi·I�.�; :;i.@--= -=-�I<,. ·1-1 '_'. . c-

Dr. Walmor Zomer • . ���'O.f"�,
Garcia' - -:- ,

Dlplomao.o pela '��uJdade • �I
•

Na���:�i�:Ú.M::'::;i1da : Marilene Rolim Garola Radar de Criei Ima 62 - Baile Ci �
Ex-Interno por concurso da l1li

MatecUldade··Escolr,. (SeI • •
���;u=� [I:�). O:�_���,�;: •

. Iy (Iub Sucesso
.. _

•
co t:.t:1"VIÇO ue Cn·urgla dO' L.O"dl., Dr. Jose Canos Corrêa, Sergio Bur,
H !t. 1 A t' ' T u.t<.'

FoI sucesso absoluto o baile de ínuu- 00, Luclo nuremberg, AlIrio Lima, Dr.

de°S:a;lr;. M��iC�·dO°Ho�� guruçac elo City l)�Ub de Cricluma, abrl- Jair Berbetj, D�. Samir Saad, Victor ca-'
pltal ue curruace e da Ma-

t lha?tado. pelo conjunto "Monte Carlu' aagrande, H�ikll ?aqueche e sua nOiva,
tenudece Dr. Carlos cerres.• ti:-.. 1 V Ph""Jll de Purtu Alegre. A elegan- ence Na�,leao. Diversos orgãos de im- ti

PARTOS _ UPEltAÇOl'.:i) tl�slma festa. 101 �presentada pelo coíu prensa co Sul, esteve representando, 1n-"

DQE.."'lÇAS DE SENHOH-AS ��:��la. especiatmer..e convidado para ...lU1.J:::IO a U}Lill:.a Hora .�e P�r0 Alegre,'
_ PAn.'l'OS SEl\l DOI(. pelu t

xxxxxxxa
pelo repórter p:r:y.....����as. ,

�:�::�l�n:�l��!r;��:t�l:. : xxxxxxxx
�

O City cruo, é urna sociedade que!
LO D. 10 _ das lC.uu � prês�����iS:�u�:Sf�iere�:n���aoel:;a��;� ;)�l��::'la s���iof�u���te�r��·h�: ;:s:�� :��� •
I\�:� ��:�b�u::1.eH�:l(,�:': " ....C;Uf, das quais constavam da nsea: EIga .<.Ij�::. r.:' um exemplo de bôa vontade e'
30�5 - l�e�ldêDcla· Rua ��!"��':'.'��;:;iaG���::ld�a�:�i:1Góe�,i���� ���i2';er�;ã;r�::����s a::���ntr:�:zesP�.:.

Naguel, Maria Helena Crema, Dalva De sociedade crtctumense. A tôdos os meu!"
L .... ,_<.I, r.mía Amaral, .russwra GUjdc, cíeu oaracens.. ,..

��_
J. erencses e zna Maria Rocha. x x x •

I·'�;>�� ;
. Apúss o d�S��I��S� Radar 62, wà- soni::���� ::��ite:eube�e:\::�:h:�a�'n:�'

«'"' Q;:t'l ,
.ua l�HJr,,,Z, lUl ap.esentaou a sociedade ju.acuo � c.w Clube. No domingo par f

"., ,'I!.,}l'ljt� • �:'l;:p�:��'d�.uC estava presente. Foi mui- ��I�\��tl�bea.u��1�es!�� ::tr��n���:m, ��.
Fo·rOGRAVURA' wan.a- rece:exux�:���sente um vallo- ��;��t:d�en:e�:asM�S c����:t�:��:e��_ '

JORNAL '50 anel do City Club e outro brinde da .i.7.. .cepo.s prr intermédto dela da Garo
J

O ESTAOO 5 loja José Frelta. O .prlmeiro foi entregue a Radar. Marílena RoUm, eu contarei. ..•
pela Senhora Prefeito Nery Rosa : o se- x x x ,• gundo pela Senhora Airton Brandão. Passa.nos um domingo maravilho- ..

• xxxXXxxx
'.

so em crtctúme, viajando para o Morro.

,
Em agradeClDl�nto a visita de wênje dos Conventos, convidados do Sr. Dlomi.'

• ���it� �r;oEl�o;u:'::��ig�:I�:, P��es����; ��oz��a�rZ:�ç!n!m�C�o�,,�U��I��t:a��: ....
Dr. Aynúll i\..�md!.b.(l ,

daquele moderno Clube da elite cr-ícíu- be, já com a piscina completamente prcn J

t;�;�:��':as�J.o: p��lA:���la •
-mcnse.

xxxxxxxx �··paISagem uma maravilha, das maravl.'
nu lIo�'piLal dp. Caridade. .. As moças que �artlciparam do desfI- lhas. Mar calmo cêu azul, vento 'l0;ltan10 1

A tarde, no cODsulto:rb � �e, dançaram a pnmelra valsa do baile lentamente o mais belo complE:mento '��a I
.Ja� 1:',JO uso a:. ".ar l.s. " l�augurf"."l., com .os membros da Dlreto- natureza, que apreciamos naquela tarde

CunsUltorio: Rv-a "iunea f ��ylt����o�OI����OS�.� ���renteWâ�� de domingo. Nos acompan':l.ou (' Imllto

Macbadu. "1 - l° andar - • Mo:ltll. A segunda V�lsa foi pa�a os só-
s�mpátlco �asal dr. Manoel Dilo!" (-r:ere-�.

tO!'Jeftlne 278J::,
, cios proprIetários.

zlnha) �rel�as. A no�t� para um drlnK

o,Iksldf-lIcia: Rua Partr" XXXXXxxx c�sal D10�lclo U..gnpm�( Freitas, n'cep

n.nm�. 63 .... Telefone 2'1«<;' Naquela noitada ,foi escolhida a Ga-
ClOnou: �lSS Radar Wanla Garota:� Ra.,'

______ • • ��t:s i:;�:�'. ���ou c��nls::�e�::çãOdur��:: �a�:i1��:CI=�m61a:o=p:�::t:.SO�I:.el���

�_ "5J�
,. apbntâ"-la. Marilena Rolim, uma bonita lla P sua senhor� mãe avó de Winia. aos'

rnrsA� • 1l10renf-' foi a escolhida. recebendo atei ":l1Ulto do bUtlã... •
€ln 5 mi,:.ul'

'

. I �PÔiO d,e tod?s _ps a�SI:iOCladOs e convidados
O dr. N::..poleão de O!lveira foi nomea.'

"

J.A{ÓIIII(t;tIIU.!I: IHItl.'"' .. � �< "}li do para o ca:!"gD_de.. Diretor Ex�cut·lvo __ dU'
\_ 'tlIJ'JVI : O anotou: Casais: Prefeito Plano de Car:vão Nacional. II
,.. /, .....� .. '11

��:to�:�h:'· �!�:�nd:l���v��:!�o. H���: Comentam que o Sr. momtclo Frenas'
ellto All_la:al. An.tõnlo.Gols, Thiago Tel- será o candidato a deputadO federal pela'

.. -- ..------ �i���' �����n��re��:to�m�::n:��,�r!�!r:� UDN, no sul do Estado.
.

•
B':>irão,. \Val�ema.r Machado, Wilson Bata Zapelin, um dos melhores fl.loogralos.
ta. Cél.IQ Ro�.im, Adamasto.r �ocha, brotos de Santa Catarina, em atlvidad,es para :l.'e brotmhos. Martl,lelll Adehs Oaldzlnsk, presentar uma Exposição de Areoporb de-
M�ria Helena Machado, Nanci Crema, "CJngonhas São Paulo, ,
�::�� ���:a z����t:dO��:��CI B��:��: .

I •
Carmem Naguel. Maria Salettl, Vera Bec

O IPrefelt.o Nery Rosa; recebeu muitos,
ke, Hclena Beck· Machado, Anita Abneur, cumpr.m.ento� P�lo seu nlver qu� tranll.
Ollmpio Varl;us .. Romeu Santana. Jacy correu dia primeiro pp.

Josê Casagrande, Idcl!onso Angelonl, f
��!�:io���i��;:�::°i,r�a��:;��. ��:�I�� Bmt��:, c�:��!��a l� �!n!�::"c;:n��.t
zio Franl;alaccl, Araken Fernandes, Jalm� go que passou. .". :�'

------_ ..------------------------�

PROFISSIONAL
DR. MARIO GENTIL COSTA

M:8:DICO
OUVIDO _ NARIZ - GARGANTA

CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.

soes: KOS, DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPC..ws

HORARIO DE COr.;SULTAS: - Das 14 às lP coras

Pela manha, hora marcada, Inclusive aos sábados
'retetone: :....189.

CUNSlJLTO�lU. - HIJI:I. 'ren. enverra lf; - conj. 203.

_ EDIFíCIC' PARTH·ENON.

ClINICA lANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
angusua _ Oomptexus

Problemãtico Afetiva e sexual.
Tratamento pelo Eletrocnoque com er-estesía

insuuneteracte _ CardlloZOlOrll.pj8
psicoterapia.

I.Jlreçao dos Pslquiâtras -

DR. PERCY JIJAU OE BOHBA

DR. JOSI!: T.r.VARES IRACEMA

DR. lVAN BASTOS DE ANDRADE

CONflUÚrAS: Du� 15 as 18 horas

Endereço: Avemua M�uro I.tamos, 288

I Prll:;1:I Etelvina Luz) -- Fone 37-53

�onor,el,,"J)�8 e

,: .. .!�

"Curso Preuaratórie Continente"
DATILOGRAFIA
TAOlJlGRt\FIA

PRE·GINASIAL ADMISS.\O D\JRANTE O ANO
AULAS PARA CDNCURSO�

CURSOS ESPECIAIS
PARA "O"C�<:� .. '"'I"C:("

,DE DATILOGRAFIA
_ Baseado nos mais Iílordenos processo. pedo.

gógico••
__ Equipado com móqu;nos novos

Oirigidlo ;;e:lo:
PRr�,. VIC'TOA f."C"Ii."P�IQA "''' <:.n,VA

"ORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNOS
Faço suo inllcris:ão o Ruo Dr, rl.Jh.", Aducr.t

<1otiq .. i4 oe M�;o, 74� _ 1" of'do,
.,�TAF,TO

-----------------_--_-----�

�1t�,!�� i�!�.e��.ã•• c.ns�....ã. de p.lnól.
em todO) o Estado

R.Ferna...Clc M�c.hedo,6 � 1!! andar-.fone 24�;"13
• ....�LORtANÓPOJ..IS

NOTl'CIAS E ESPORiES PELA
RA'DIO GUARUJA'

tI,vO - CI":!e�p"'IlUCll�e d'>LUlVlliUS
11;55 - Reporter ALFRED

10,30 - Resenha Esportiva CINZANO-FIRESTONE
lO,b5 -.,.. lnCorlnatlvo CASA BRUSQUE
ll.55 ..:...., Report.er ALFREV

12,25 _. C(irrespolldente COLUMBUS
lO,UU - !":v.re::.pondent.e COLUMBUS
16.55 - Rcp()rter AU'rlED
11:1,10 - Resenha J-7

HI,a5 -- l)()t"I'e..pl1ndente COLUMBUS
19.(}O - Momento Esportivo B·RHAMA

21,00 - Reporter ALFRED

21.30 - Correspondente COLl:MBUS
22.05 - GRANDE INFORMATIVO GUARUJA
De-partamentos de NO"1'ICIAS e ESPORTES _ TeIs.·
8816 - 3822 Rádio Guarujá de FlorianópoliS _ A

MAlUR POTli:NCIA RADIOFONICA DE SANTA CATARI
NA

Onda r.lédla - l.CO kcls _ 5 kilowatts
hl" cuR1'A - 5.97f kcls· 10 kilowatts _ 49 rr.e

tro.q

fdtdw�FLORIANÓPOliS

,
Dr. ACÍlcio Garibaldi
S. 'J:'biago

ADVOGADO
Escritório espec:al!zado
Questões trat.alhht8.s.

Administração c!p. bcns
Imóveis. Defe:'õas t!sct"j
�Ull Felipe Schmldt, 14 -

l.O anelar - Fone.\!: 251! �

2216

CIN�M�S cartazes �o dia
Cine SAQ JOSE --BAíIlHOS

Cine GLORIACencro Fone: 363d

ás 10 - lYz - 3% _7 -:} 11s.

Ankito

l!:strelto Fone 629t.

Grande Otelo
Renata Franzi m.

às 8 horas
PIerre Brasseur
Alida Valii

Jeanne Moreau em:PISTOLEIRO BOSSA NOV."

Censura até 5 anos

Cin. ':!.IT2.
AS3IM DEUS MANDOU

CinemaScope
Censura até 14 anos

CentrÇl Fone 3-135

às 2 - 5 - 7Y2 - 9 hs.

Sessões das Moças
Donald Sinden

Diana Dors Fone: 6295

Cine IMPEllii

Terreno Ven�e-se
Estreito

às 7 - 9 hs.
Sessões das Moças

Ansel��e��a{!:a \Vende-se um terreno na

praia do ''Melo'', em Co
queiros, loteamento 10 Sr ..

Tibau. Faclilta-se o paga
mento.
Tratar nesta Redação

com o Sr. Osmar
Cr$ lJO.OOG,OO.

A COSTELA DO DIABO
Tcnicolor
Censura Il.té 5 anos

ABSOLUTAl\1ENTE CERTO

Crue HOlY Censura até 14 anos

FONE 3435CENTRO Cine RAJA iS. José)
5-6--62

as 8 horas
Sessão das Moças

ponald Sinden
Diana Dors

ás 8 hs.

Dirk Bogard
YOko Tan! em:

A COSTELA DO DIABO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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____________O_E_S_T_A_DO_- O mais antigo Diário de Santa Catarina

Clube Doze de Agosto - Dia 9 de Junho - Sábado - Elegante soirée com escolha de "Miss Perfume" - Patrociíllo de Elizabeth Arden e lornal "O Esta·

do - Abrilhantada pela famosa Orquestra "Los CaVla!les de Espanha". Reserva de mesas na Secreiariaio Clube -- CRS600,OO
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III :REVIDENCIA SOCIAL·
- a_��---"5

�

ContinuaçãO do publicação da Resolução no.

21. da Administração'. Central do IAPI, que dtsct ,

plfnc e fornecimento dos certidões negdivas o que
se refere o § 3° do art. 253 do RGPS.

8 -.
1 1 No mesmo sentido serãO orientadas as

autoridades cornpetentes.: poro -efeito do poqcrncn-
to de subvenções às empresas industriais filiadas r
00 Instituto ou participaçõo desta em concorrên,
cios públicos.

8.12 Verificada o Inobservância daquêles dts.,
positivos legais. providenciará o Delegacia, imedia_
tamente, a lavratura, p§la Ftscoltzcçõo, do ccmpe
tente auto_de_lnfração, no forma do modêto onexo

(V), solicitando, outrossim, à Procuradoria que odo,
te as medidos cabíveis.

8.121 - O processo originário do aut2 lavra
do se regulará no que couber. pelas lnstruõões em

vigor para as demais outoscde.jnfrcçôo, COmpe_
tindo ao tonselho Administrativo a cpncoçcc d ....

penalidade,
8.2 A fim de facilitar a expedição dos certi

dões e poro molar seçueençc no execução dos

ser-Iviços as Delegacias organizarão cadastro de em,

preqcdores de modo a dêle constor--em os esrcbele.,
cimentos pertencentes à empresa, inclusive os m J

trtcutodos em outros Deleçcctos, com indicação de

Isuo sede.
8.3 Pretendendo certidão a emorêsc cujo �I_

tuoção não se enquadre, estritamente, nos condi;
ções do presente RCA, formul-s-ó seu pedido. em

requerimento comum, que será visado pelo Setor de

Arrecadação e recebido contra entrego de recibo
comum de proto,,:olo, não obedecendo o certidão ao

modêlo aprovado por êste ato.

8.31 Nesses casos, será oposto, o carimbo ó
máquina ou à tinta, no cartão comum de protocolo. ,

exoedid-, oucndo do recebimento do pedido, o se., I
o' ,jnte declaração, bem legível: "Este documento
nõo se destino e não serve paro os fins previstos no

artigo 253 do Requlomento Geral do Previdência
Social (Decreto 48.9 59 - A. de 19.9_60)

8.32 Quando da expedição do certidão. tcl
dectoroçõ., será também oposto à margem do mes

mo de formo bem legível.,

8.321 Acusando débito as Informocõ-ss pres.,
todos. a declorocõo será. ainda, completado, com

os .seguintes dizeres: "Há déblt., impeditivo n0S

têrmos do artigo 142 da Lei 3.807, de 26.8.60"
.

8.4 O requerimento da certidão e suo expedi,
ção poderão conter mais �e uma finalido�e. mais

de um ot e objetivo e mais. de uma autoridade.

;,;, 9 �resent(' RGS entro em vigor nesta doto,
'\�!Iev�àd'o�()s

-

dlSPns1ç6es t!h-t contrémo.
a) João Constcot de Mqgolhães Serele - Pre.,

stdente do Conselho Admjntstrctfvo. Francisco Me

dina - Chefe do Serviço de Divu��0:f.� '. 1961

UNIÃO FLORIANOPOLITÃNfDE
ESTUDANTE - U.F.E.

Recebemos
Ofício Circular: 01/62/63
Finalidade: Comunicar posse .

zstre.tcndo nossos laços de união e amizade
:
com a clcsse estudantil e com os dirigentes de no�sO
Estado comunicamos-lhe que aos Vinte e sete dias

d mê� de abril próximo passado foi empossodc a

,,�va dtretono da União Fla�ionóp:,litan� de Estu.,

dantes integrado pelos seguintes ],ovens.
Carlos Roberto Cerri - Presjdente
Btosco Borges Barcellos _ �o Vice. Presidente
Arte! B ttoro Filho - 2° Vice Presidente

Regina °Carvalho - 3° Vlc-e Presidente

Aldo Bez - Secretória Geral

Sebastião Hülse - 1 ° Secretário
.

Rosemcrv da Silvo - 2° Secretário
.

Antônio A. Fernandes - Tesoureiro Geral

Djalma Mondo - l° TeSOureiro
Anselmo Silvo _ �o Tesoureiro
Fernando Ferreiro de Mello Jr. - Orador

CONSELHO FISCAL
Wanderley Reis

Regina Pereira Oliveira

Reino+����q��s�o êstes jovens. promover uma

polfttco eficaz cristõ e democrotica com O pens�_
menta voltado 'poro o progresso e o bem comum o

clasS€O:stEs����i�t:sd�sfí;ri��dO vez mais cientes do

realidade nccjonol: há causas nobres que ::lamo:"
por soluções rápidos e que só se con:re�z�ro�o����
suo voz urussono e com a compr--eensoo o

dirige..ct:�isfestamos_.Jhe nASSO boa vontade de tra

balho fecurdo por uma Pátrio Gigante.

Respeitosos Saudações

Florianópolis, .14 de mola de 1962,

C("frlos Roberto Cetr; - Presidente

Aldo Bez - Secretário Geral

---'-.,j O--:.-.C;-------
A RAINHA nAS QIClULETAS, fica na tt·,..
Con.:..�:}Jelrn Mafra n.o 154. de um lado a sua

�ção dI:! PEÇAS E ACESSól�.nS, e do Oll'tl"O •

*lçio de PINTURAS E r,oNCERTOS. -

9'.,.,...... ,1!M

.

I
, I

J

Diferencial
,

!.

Uma vez que o diferencial se enterrou

na lama ... até loqo l De nada lhe adianta
o motor mais poderoso do mundo. E tam

pouco tração nas quatro rodas. À me

dida que v. vai acelerando, as rodas se

enterram cada vez mais.
a que decide a parada em .es"tra?as. la
macentas ou arenosas é a distancia livre

entre os pontos mais baixos do chassi e

o solo. Aquilo que se chama de vão livre.

o vão livre da Kombi Volkswagen é de
24 centímetros: o seu diferencial fica
acima do nível do chassi,
As camionetas de outras marcas (pick
ups, furgões etc.) têm diferenciais sa

lientes, que em média distam apenas 16
em do chão.
Uma Kombi passa facilmente por cima
de um litro de leite colocado em pé, sem
sequer tocá-lo: nenhuma outra camioneta

é capaz de fazer o mesmo. Isso significJ
que uma Kombí passa onde outros atolam.
Outra vantagem da Kombi Volkswagen
na lama: o motor traseiro. que força
as rodas traseiras a aderirem firme
mente no chão, de onde resulta melhor
tração e maior aproveitamento da po
tência do motor.
Pr:ocure o seu Revendedor Autorizado
Volkswagen.

VOLKSWAGEN DO BRA�IL S.A.- s. S"oardo do Campo - S, p, � o� sóbre rodas
_

CIA. HOTELEIRA RIO BONITO
Assembléia Geral Extraordinária

ConvocG!;ão

Convococão
�

��I

.

São convidados os senhores ocionist.as do lma_i
(lbo S.A. Indústria e Comérc]o, a se reunirem e-i
Assembléia Geral Extraordinário c. realizar-se Q:>
9 (novel hcros. do dia 18 (dezoito) do próximo mês
de Junho, em suo séde social, nesta cidade de Tan
,Jorá

.•Estado de Santa Catarina, afim de delibero
rem sebre a seguinte ordem do dia:

al Aumento do Capital Soctot:
b) Altl'ração parcial dos Estatutos Sociais;
c) Outros assuntos ela int.er-esse da sociedade.

Grêmio Cultural "Cid Rocha Amaral"
-_. -_------

SÃOPAULO F. (.

---'-OC--u�loS Edital de Convocação
O Diretor do Departamento de Esportes dO

O ENTO DE SIU ELEr.ÂlI(lJ. "São Paulo F.C. Amador. convoco todos os seus A·

COMPLEMI "I-!. tlli-ln ta tléros inscritos pelo Clube à comporecerem em suo

EL
SEDE SOCIAL, sita à Avenida Mauro RamOs S/N,

O, . S('U anexo à "SC Granadeiros Ilho", no djr.l 5 go cor_

ti,ca � rente, afim de trote-em de assuntos do seu intere�_
Se junto óquele Departamento. Soudocôes ESPor1"l_

." � UNIClljSPEClAJiZAD.t. ,,�- ...

O Grêmio Cultural Cid Rocha Amora!, através
de s/Diretoria, tem o máximo prazer de convldc;
_los o pcrtIcipcrem do baile que- fará realizar no

próximo dia 9 (nove) nos salões do Clube dos AI·!
rodares, qucnd-, realizará a coroação de s/Rajnh�
de. 1962.

As reservas de mesas estão sendo feitos pelo
fone 3163 - 3161 ou diretamente no sede social'
da entidade à ruo: Almirante Alvim n.19.

""

,

Antecipamos oqrodecirnentos
A DIRETORIA

ü:r�\�l���L.i'�,*,&j_!t:.I.��

Tangará, 30 de Moia do 1962

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I <T ANOS DE LABUTA CONST",�/t

PELO t'HOGRESSO OI

I
f

SAN.", C"""'RINA

Z
Em rCtlll{'nria .1') CJ11lp"

anato cncdmo do fo ut-co!

Profissional, Fip:ur.1;-,·n,"
Avaí rarnm prot.'gmL .• n.,

na. tarde' de autcc.u -m. !l'

"stadfum" da ru t C.w,üu·

va, de uma das mal; !I":hi
das e srnsadon!l , r.a·J, -u-,
do certame, a ut IJ('r
um púbb'o qu ti,! I' .Il')

pio ao rnn víh

lances etou

udc. (!lI!'
cos e,'

dcrv-m

o

ant ,

Ral!10\
perder

-_I�
II ZERO NO'MaTeH Da RlvallDilDE

N(\ SETO.

[Spo.Tlve

tanto um como nora outro
sendo mais relta o Píguei
rense que assim. tevcu a

melhor por lxO . .AgOl'a me

lhor cansurutdo e pr..pa

rtuto. o Aval se aorecenta

vn cerne crudenctado a su

plantar seu maior rival e

assim, ascender ao primei
ro posto ao lado' de Pauln,

Ramos. Este logrou seu in

tento, sem jogar, mas não

f) Avai que suou a camisa
contentar-se

to. pcrquan,

m-ntr- a-tnp
ume o r- jogo
pe�:',:.:; .'111:1'; cs

{[1If' se r-qulvnle
cancha. Nem Fi

o Illv;n{'I' use nem AVf'1 conse ..

Avaí no Lur ) uu-nm abrir a -outagem,
fl'Onto 'lU!' Pi) .• ,l, fjé'l'{lpj embora as ocasiõ,�s surgi-

Com .o empate ,,�m �b"

tura dE' CO!�t�{>f'm ('nt�1� A

vai e Figu{'jH'n�{', r"",,,.''''
(lo na tar'k d!' dO'�';:I"'f)

o Pa.ula R(llnO� \'olhn ,1 1

derar o ca.mpronf" 'I ri;' ci,

dade desln [('ita a') 1:110} do

Figueiren�r, C::l:,i\I1\'.1;1 0

Avai Futebol Clunr :'� '.'!

f'r Ih]C"'anç::l, :1 �i.lu ,Ie

-.,/ltléti('O.

A N[uip(' elo (

portlvo OU:'l'lIJ' i,':

domingo pc la 111 '.I'!"�

estádio (lo Abri"') ',;(' \f Wl

res con'cf,u!u 1 b II ri' li'

tado no e111 atar .. j' I

com o ('�(Jlladr;- o f'O Cor"
reias c Tcll�r:tfo ,

Provavelml:'nt ) "�:'I<.

curso rlcsta �l·man·'. r ,t

rão abC"tas no D' ',1:�:'I

menta E"pf)rUvo dn R:1I'I"

Guaruji- as in�rr";ü('� )Jr.l'a

a IV prova Volt� '\'J �lo,'r;l

que tcr:t l'omo D,' ','I(1�

• J)':'lnc-ipais, trl'� iJl"ki"l,a.�

aos melhol'PS ('ol'l,'.\ê'fI

convocados para fonnnrem
n seleção salonis�a d� FIo

rla!lê.,Jolis que r>��ticipnl':i
dos III Jogos Aberto�, To
cios .os elementos l1ev1l!·.'io
...�tar presentes, P')!�- f't'SÜI
oportunielade sera tral,lldo
o pr:Jgrama para ús t:'rina
men{;Qs,

Torrado, dever'\. mesmo

:�J: ::l����:r :: ;�ll;��;
da cidade Que estaI1\. dl�Pll
tando os III Jogos Aberto!'
dt' SanLa Cntarina.

Francisco Júlio
Wippel

A data de hoje ê J� grnli
de alegria para 'J e .•porte
catarlnense, multo em es·

pecial para o espo,';e de I·

tajai, pois anJverSQ, ;,'1 I

de�portJSlta Franei!lc.:l Jull

W:ppel, g'rande batn!hi',rlo'
do esporte na presiden,�!a
da Liga de Itajai pela!'

A direlo�'ia da F' ';I"''''',tO wandes realízaçôe's, Ch,�('
Cat:lrinrn�e de rkrh'" (' Wippel, como é r(ll1heO:::llo
Bolão recenle!l'('lLI' rkitn, na illLimh!ade, firmou' .• e
está no firme pr.))(I 'lo) 11r no conceito do público pe_
trabalhar ativamo,,' }l',ra lo seu coracao magnonim
que a entida{lf' l' ,': .� "I'll c seu m.odo especial de fi ..
te a ser rc:-;prital' 110 lrato- com os llmil1;:ls nó
nhecida perantt'. dn,IUh 1 ano vem labutando pm

J'ntidades elo E" H'(' pró! do eflporte cptarinense
com arrOjo e grande l'�S

ponsabllidade, Ao Clr, Wip
fiel as relicitacões de "O
Estado Esportivo',

Nesta ,�emana sr�,\ "inl

do o C,lmpconalo ' (\,:al

de tenis de 0\(' :l. onO, .mi

dade em flUI' o .1elh,)�'� -----_

clagsificados p' ''') r, j)re
senlando I

III J.Og

ta Cc

N�\

t,áC!iO ri

lllUVJlllC'l

PLA(A�J
EM SANTIAGO DO CHILE:
Colômbia 4 )( URSS 4

Alemanha 2 x SUjça 1

Espanha I x México O
Hungria 6 x Bulgária 1
EM ITAJAi
Marcílio O x Barroso O
EM B LUMENAU

VENDE-SE
Vende se uma cai'l a

, n:lf' do Sul' 2;',.
.., """'li." :::;,h

1.0 r "U'-li'

. ;;,W�O "O ESTADO"

das para tal nao rcssen

poucas, gendc 1'..1", em

duas oportuntdndes os rtots

a-cueiros se viram bat.ldos,

senda, porém suas fI\!üde
Ias serves por Tri'll:1, dI>

cabeça, e Mlrlnho. NO�.(\lI

se, num e noutro lado a

auaencrn completa ::li> \lO!l'
chutes aos dois nreos d:1Í

não terem Dõmí '! Mal'riO

se empenhado muito.

b Avai dominou bem !1�

centro du cnn-no, princi
palmente no setor r-sqr-er.

de. Porem, sempre qar> lHO
curava _penetrar na 'IJr('��
contrarta, prcrortu I'Hp.l
tner so melhor. ccm Rouul

do nrocu-amto in::l.\r 7,;\_

galo, isto é, jogundu : cr-ua

do ri manobranrlo ;)1:'" o�

companheiros da IInrn «e
'

frente, Ambo.� o, ;_l.�tt'�lllS
não surtireM r. f:'i '., J)')i�
as duas retnguA!',I:::<; l',tl.
vam em dia In"pi:·,\:].J c.

assim, puderam Irrvar [I

melhor sob"e as tllPC, van

guardas,
Passando a::l """el!):p.ll!n

indlvlaual {�ns (1110, �r,lli
pcs, podemos dIz.";,. (".�

pontos fracos n:1J (,XLI i_ rem, dois valores que pOI' Assim rormaram ca dois c Ronaldo, Arbitragem nccttõ.ver ,'e

ram. Todos Jutara.n Jeno suas condutas, mereceram quadros: AVAl': Virgilio Jorge e vttóna do

daria e entusrà-uonnu-nre a nota máxima: J\::I,).o c FIGUEIRENSE Márcl.o. Bonga, Neri e )1i.. Figueirense na p,','iimina:-
(' procuraram sempre o rn Roberto o prinl.rir; ineL" Domt: Jocely. Tr-ilhn e Car rinho: oerctnc e ncbertc po 3x1. continuando nssím

tonnnucnto .e a barmcmn cuttvelmonte a m'\iur r,.!tu nto: Adão e Bib<,' Wi]:;on, SlIva: Gilson, Luiz ftOb<!l'= como lideI' invicto.

·

"Empa"te' 011 jôgO-Mâiêiiiü "x'iiàrrl}s(éQm�
renda de ruo mil cruzeiros!

Marcílio Dias e Ban nso poatcão e rorcand conatcn

não foram além de 11m c-m temente a meta ·n.:! .iorec.
pate em um tenta, no se., Müs foi O' Mu!'cWJ Dm
gundo prédio vanco pelo quem abriu a �olltaiF" 1

campeonato da Lit!>l Itn por tntcrmõcto de tvo aos

jatense de Desportos. }<�.:ll 30 minutos, cobrando urna

um jogo corrido e muito falta de fora de area, teu
bem disputado nos noven ... do falhado o arqueiro [Jp:'
ta minutos com r::h'lnce� de vaI, que após defen!]e.I' "

ouro desperdiçada, pel'ls bola, permitiu que esta )11e
avantes, principalmeltt., do escapasf\e das m5.o� e fo.�
Marcílio em duas Op')l'tuni se para o fundo das jrdC's
dodes. quando o eS"{lj'(> era

de um tento. No :lrillH'!ro
perfOdo as açôes fo,al11' e

quilibradus, embor."l o AI

m:rante Barroso ti!!1'n Im

:Iado o jog'o com ,l!;lis ':H�

FATOS E I�OYM DA IV
V�tU tO MODRO

A IV Volta ao Morro ('�_
tá déflnitlvamen�.e m:lrca

da para .o dia 24 (1;) -;-01,,.[11

to.

Toda� as ]J1"1V'�c:",i'l!.
n{'rCssnl i:t� r�tü() ,"'nOI) til

mudas pela c(juj'p C,I HtI.
dio Ouaruj:\ {ll\{' tlr�"'_i�
torná la !,upcrior :\s de

mais,

Nada. mcno.� dr !:(>_� i') (i

cletas seria otererltl{'.; :l,JS

primeiros colorado_� (ln P':o
va, alé'm do� mnis vu!'lado3

prémios que serão ofC'�'! a

dos pelo comercio [0,').1 r

desportistas da. m.,t1'O]lol�.

Rememorando a; tré�

provas clcllstlcns Volta a\!l

Morro, vamos (liz::!r qu<: r

seu primeIro venceãoL' foi

o jOlnvllense Cados Sl'!1'll

tz, cujo f('lto lhe deu a. o

pOl'tunidadc de repr'�Si!l'l:l
Santa Catarina. na mU'lrii

almente conhecida prnv:;

9 de julho, realiza,lu ptl�

,"A GazeLa EsporLiv't II

São Paulo", num ofereci

mento da Rádio Guarúj.l
Que- premiou ao ver!.eeclél'

com passagem de !dr. e vaI

ta.

Na segunda Vc>it::t :;.c

Morro, disputada d:.!ntro

de um clima de maIor a

tração, já que algoum f C

nõcs observado� na J.;till1el
ra haviam sido sDn:vln" �

apresenta'ndo Vln Il'!mrro

de candirlatos "ealtnl nt"

Impressionante, venfieolj
se a vitória do flortanópoH
tano Rubens Sar.to:;, !r

mão do não meno l f�1'11(lSO
corredor Samuel Santos

que hoje transformn<Vt ('Ir'
motorista profissiol'nl e a�

fastado totnlmente do u-;

porte do pedal. Rub!':ls
Sanios conseguiu, a�slm

seg·ul. a tradição ia fami

lia Santos que tP."1'! I'omo

seu legitimo rep-pscr:tante
no esporte da hlci::;cta ('

eorredor Samuel Sant:ls,
consagrado

n�s
ollaLrm;

cantos do Estnd c do pl�;S,

Rube?!! Sn.�t <; vpn�('u

com uma blciclet'l. ar-apt.a
da para ror:-!da, I('vllndo
inclusive uma grnnde (1('�

vantagem dos demU!r; (':)11

correntr,� que ':ontava.'ll

com máquinas d� l�orrid,'\
MB'mIO rul8im, de3M�redlta':'

1.

o esporte do p"!rla1. Como

vencedor na II VoltJ. fll)

Mêlrro, Ruben'!> S;',nt,a,� te
I'f' ri pl'lmaz:- de ,('(lmpcli]
nn ti I!e Julho. C!JI"j}{!':'.';1'J
miÍ:(im:l. do rl(']l�I�l\J nn·

danaI. A exrmpl'l ti"

S"hullz. Rubc-ns t�mb,�m

n5.o foi feliz pol., nbando
nou a prova rlTI vis':lo ce

[l,vorias rm sua ma(juin",

Ainda. r bservancl'J os er

Jorge, procurnnda o tenro

de empate. A prir'lr)l':!. rn
se terminou com 1:<0 em

bora o mais j ueto fosse o

mais justo fosse o empate.
pelo que fizeram c:» C.,'l1

po as 2 equtpes. N".l fase
final, novamente ') Ba",'e

Num préllo dp.ciSivn li!"

lance desta naturl';:'a., llUdl
ria ter influido (le{'i.�n-a
mente para dcbr<_I'h' lotai
do quadro que att' rrll:�lO
vinha jogando de i�lIal pu
ra igual com seu 'ldvf'i'sá
rio. Tal não suc�.:!en rom

o Barroso que asst:'t!::Jva
constantemente a 'n�t'1. do

se volta a pre,SiOl1jlL' ":!

em sens;;,cional g.:ll qll� f{-7,
vibrar o e,;'tádio ·tOd,1, Mi
ma de bicicleta a ..H 8 :ni

REDATOR:

PEDRO 'AULO MACHADO

REOATORES-AUXI LIARE"

MAURY eORt::ES. RUI LOBO ,

GILB<UO NAHAS

COLABORADO.'S, DIVERSOS

balho de zccumha o n1l'': lo.

thor dos 22, domlnnr-üe Artibragcm .m,-niJ:l

Arppi Filho tenco '�::lln:.l n-rcompletamente o !';P11 .....
�('

ter com jogadas b-uutns u xíüa re; Gilberto Nahas c

grande senso. xo ataque
g-andc partida de rreb a �

Silva no Alves D·.1:> ('{'I!y!
bom trabalho. Não 'vouve

preliminar devido 10 r s!n

do da gramada (!:;t {'�tádiodas e brande de"I'J",1l,1nnl'J

Como no encont.ro ;:ntel'; do Almirante B!\n,,)�(1. es_

ar, carece o Barra:o. (:1

maior potencia1idr;.(!� u:;.

cor-egadio de'Vid'J as ú!l!

mas chuvas, A rond'!. nlill

giu a soma de S l!.10,000,OO,linha avançáclas, >:lOIS rr.1!'·

to embora o quadr) I r,\]nenutos empata o ,"(';10, fi,
xando o placord em Un! a

um; contagem q'l(! pp.l'ma
neceu inalterado ali' o Hill
Qune ao final do prl!!:o.
Idésio frente a f,'en�,' com

o arqueiro Derval, p<!de o

domin!,o da bola P prep'lr
ciona a Deval eSl)('ta,�t:!a
defesa, Logo depois 'irn Re
né que em magistl'tl) c<lbe"

çada mall"a o haifLO na

travc lateral. imlo ,'�I:l,
após

c.lJocat-�e �Ol:,j !.' j,)0�;
\f'. indo para a m�lQ:; cc
arqneir.o Barro 'i.�f'\. No
M[\�ci!Jo destacaram_s(_' 1'/0
� Joel II na defeJa; 50'1)
brn na meia c::mcil:t " R:\
tinho e Odilon no ntuqtll',
('"te úJtimo uma C!",S grun

drs figura, da }lug'nr: No

Barroso. ex{'epclon:ll (l Ira
--------

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

.-00;. involuntário,; come

dllo� nas duas .,lro\'as an-

�terio.re�.
a equip� 'e<;porti ,. • MIA Joi<'l ·"Mais PflPulo.r" p"_

-

��I������� e ao t:��.:�;� ,:t:: '
= (jf) � �12--J">� .Ã"3)�

�ie::�rO �so �e����� �Jre�:�� = ',Jj (-; 1ft Í1\
U

� .JY 1\
competição alcanl;ou o

máximo e no dia marcado

o longo percurso '3m que
se dl'senrolou a prova ha
via grande número de dr'';

port.istas e curio'D.:,

panhando os se.us mini-

010S detalhes,

ParLiciparam corrr:dnres.
catarinenses, de Flo:-ianó

polis, Blumenau, JoinvI:le

e Lajes: Paranaens.�s, I��Ú
chos e paulistas que trou·

xeram em sún (!q:JlpC', no

mes con<tagrados 10 p('(la;
nacional.

Porém a luta f(li Q!'n-
mâtica que acabol1 {'(Im

uma arrancada !'ensado
nal do jovem Dj.-tir S,lvn

de Curitiba, que culminou

por conquistar com g'r,tnde
capacidade técnica o am

I

blcionado titulo. Dj?.ic. f<:lj

portanto o primeirrl ('r:r

rf'rior a levar 1e S('nb
Catarina o titulo d'l ",:lior

('ompetil<ão cicli'ltic'\ do
El:lado burrigaverc'l:>, Diair
cumpriu. nesta ter,�ejn.

pr:>va. os 70 qUllnmetrr:s,
com o tempo de 2 hor:t.� e

17minuto<t,
2 dêcimos,

4D seg!lI1do,; e

--------11 Maury Borges _

COm mais quatro jogos prosseguiu no tarde de
domingo o Campenato Mundial de Futebol aprl'_
sentando duas grandes surprêsas. A primeiro o e'11'

pote de 4 x 4, entre Rússia e Ca!ômbia enquont.O
que a outro foi a esmagadoru vitória da Hungrlo
frente a Bulgária por 6 xl .. Mas vejamos agora
Grupo POr Gr.l:lpo. os seus detalhes principais com

vistas o próximo rodado,
Grupo I - Resultado dos partidos: Uruguai 2 x

Colômbia 1
Russ1a 2 x lugoslávi.o O
Uruguai 1 x Iugoslávia 3
Colômbia 4 x Rússia 4

, , ,No tarde de amanhã, U�uguoi e Rússfo esta_

rão em confronto, decidindo uma das vagas pat'a
OS Quartas de Final, Um simples empate dos rus_
sas os coloC.;Jrá em condições paro irem até as QUM�

tas de Final. O segundo posto ficaró poro ser de
cidido entre Iugoslávia e Uruguai não esquecendo
a Colômbia que poderó surprecnder, A atual clas_
sificocãn ó a scguinte:

1 ° lugar _ Rússia com 1 p.p.
2° lugar - Uruguaí e Iugoslávia com 2 p,p.
30 lug'ar _ Colômbia com 3 p. p.

Grupo II - Resultados dos partidas:
Chile 3 x Suiço 1
Alemanha O x Itália O
Chile 2 x Itália O
Suiça 1 x A(em'unha 2

Amanhã à tarde jogarãf) Chile e Alemanha
no grande duélo entre-invictos. Bostará por.o o Chi�
II' um simples empate poro conseguir a almejado
classificação. Também se perder poderá ter cha,,_
ces de cnegar os Quartos de Final. deDend�nd() é
lágico do resultado cio último rodado desta chove,
Porém, as duas vogas deverão mesmo ficar de- Pr,s,
se de Chile e Alemanha, sai"do consequentemen_
te Itália e Sulcu. A classificação é .o srguinte:

1° - Chile com O p. p.
21) _ Alemanha com 1 p, p.
3° - Itália com 3 p, p
4° - $uiça com .4 p. P

Grup� III - Resu!tado dos partidos:
Brasil 2 x México O
FsPOnho O x Tchecoslovóouin 1
Brasil O x Td:\ec(-\sJováqui<.. O
Má"ic0 O x Espanha 1dO por muitos, rRuhel1� Tlar ('o

tiu parA. n sua 'rammhllds, Jllfol'ntaç,õc� Oscar P;a.-
de g16r1es CUI .lh$Jo,[qct1aei' t��,nnlel.,. $i ta.rde,);.

"

:,(
"

nii:l pagando ingre<30 a.<�o

ciados do Almirant� BJ.rro

50. Em pale.�t�a ,'C:11 o :-1'.

Francisco Julio WiPPf>!, a

re!)-ortagem foi cl�ntifl('a

da de que po�:;jv('!rn:'nl{'
hoje, os djrll_!'ent�3 do dt,:s

qlladro� aeetta"'jn r;u:cnto
a data da terceil'� p1.rtlda
bem como o sortf:'io ]la":::. o

campo. Mais uma '/P1- " Pre

sidente da Liga ml)�h- ... I.I

sua satisfação pelo bom ele

senrolar do pr('Ho f'!"!!n

muita di!':(':]llina -I" enol'''.
.<0 e ver de perlo P.� 1!)':lH

de!> obras efelull'!:'\". Ir,cl'l

.<ive com alojament·) com

pleto para os atlr'i,ft; 'l Qt:I'
atesta o esforco c!fspel1�a
do- p(')lo bnJua�tl' bnrrr,-'Is

ta que é o grandC' dd.�!)úl'
lista Camilo MlI��1

PARJlCULARES
AULAS

Aulas Pnrticularps de

PORTUGUtS _ LATIM _

HISTÓR�A _ FRANC1!:S -

PSICOLOGIA - FILOSO
FIA.

.Rr-O[0$Ot�' Vlctm-1no-ªec

as jogadas e- enVcl'lf. o.ao

ve�sárLo na meia c�nch'l,

pouC.Q chuta cm gol p,'i�
S(!US ataQue� quase �mpl'e
morrem a entrada da �_I'�o

advecsária, Ivo ('li cutr

baluarte na defe".t man;l

lista e de um mGtlo geral
as duas equipes se nfll1lV,1'
leram, sendo o f)\tlmll(' ;Jm

grande re�ulta":,) pn"a o

Barroso que força :l,�Slm a

rrellzação da ter'r::1rtra pai
tida. Formaram as f'q_u'p"�
as,�im: MARCILJO ,/')1 t'c

Antoojnho Ivo J,pl 11 Di

ca Joel I Rat.inho Rrllê
Idéslo Odilon Son'b(J-:�

BARROSO Dêrv�1 ).jorel
J.orgo MauricIo Zito e Ze

Quinhn. Helio Dpua ;\1ima:
Oerall[O (WI!son) Godober

ponho., O Bra�:ll para se classi-ficar, bostará um

emaote. Porém se vier o perder, terá que aguardar
o jógo final de México x Tchecoslováquia e torcer
,",or uma faconha dos mexicanos, paro aspirar c.om

diminutos chances a dssificilÇãO no �e9undo lunar,
f=ltando então com a Espanha o primeiro luqar. p".
rém' se (' BrtlSil .... ier o ....encer OS e,ponhois então
teremos oueourodo o passaporte boro OS Puart1S
de Fin"'- Jóqo dUII-o pnt'a ('Is brasileiroc: aue além de
tutl" JOGarõ" desf.,lcado� do seu artilheiro máximo
Pelé, QUI! s('rá ,ub.,tituido por A..,orildO alU' trei
nou domingo de formo maqnífica. consi!3n"lndf)
c;nc.a tPI\tos dos 10 ossinaladas, Tombém ZéQui_
nha reo]i:z:t'lu ,,..., esr-unendo trein ... e devp.rá enfiar
no lugar de Zito, podendo também' Pepe 'ocupar a

ponto C4nhota no lugar de Za!=laloi. Mos deixemos as

Pnssiveis olterocões aue sofrerá o on1:e brflsi!e�"I'> po
ra '" I'>artida decisi ....a frente o "la Fúria" Que dC!s_
t'1 fpit., iO"(lrá c ...m o seu maior crOQ"e da otunlida

J'!!. Di Stéfono. Veiam()� cnmo se afiguro a tábua
de cI"'o:sifjcação dp.ste Grupo:

10 lugar _ Tchecoslo ....óquia e Brasil com lp.p.
20 lugar - Espanha com 2 p. p.
30 lugar _ México com 4 p. P.

Grupo IV - Re!;ultados dos partidos:
.Arqentino 1 x Bulqárja O
Hungria -2... x Inqlaterra 1
Aracntino 1 x Inglaterrr,'3
Bulgária 1 x Hungria 6

Na próximo rodado, a de amanhã, teremos o

cnt-ejo entre Argentino e Hungria em prélia Que de __

'

vl'rá ser vencido pelo Hungria. isto se levarmos eM

��?;a S�s t�ró:iéer �a����te��sr �O�u���i�os:o�7�s���I�: I
rá em l°. lugar, ficando segundo v,aga entre o ln·

gloterra, bem mais proxima, e o Argentina.
Assim sendo, de acôrdn com os noSsos previ_

sões deverão adquirir o direito -de pross{quirem no

oertome os sf'lecianad,.,s do RÚssia e do I ugoslóvia
no Grupo I; Chile e Alemanha no Grupo II; Bro$:1
e Tchecoslováquia no Grupo 111 e finalmente
GrUDO IV. a Hungria e o Inglaterra,

CURIOSIDADES - A quorta rodado do Copa
do Mundo foi a que mais gl\ls apresentou com um

total de 19 gl)IS, acusando justamente ainda nesta

rodada o maior goleadq do certame da HunQria
frente a BuloárÍlo por 6 x 1, Aoes"'r dO' tllto c()nta_
gem verificada no pré lia Hunqrta 6 li: Bulgórta 1, a

maior surprê'lO foi ocasionada pf!lo Colomt;ia que
cl'lnflf'nuiu um e""pate de 4 x 4, frente aos Rus!;"s,
considerados pela crítica como um dos mais cór!ns
r,,"";d�tos OI'> titulo.
PRO)(IMA RODADA _ Ám"'nhIÍ

r."UD" I - Uf'u�uoí X Rú!'si",
r.rUDO II - Chile x Alrmunh.,
Grupo III - Brasil * Espanha
Grupo IV -:: Argentin� x �un�io

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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���� ��1�J�:�.���J I.��.--. riD,te da 'edecoç.aa E,p.'."ta da Perene e um das funda_, I W �dores do Instituto, em -ozõo dos facilidades que ---��

proporcionou à Dtretortn para a impressão dos

A_I
. .

����;id:'ro��ro_�:im�'rc���o�:mo�s������iO�e O,��!�� ���� \.
.

. _"'"'''' _', .�_ ,
' ',' :,:_.:�������'jf�:
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��
prOvo de reconhecimento", aos seguintes confrades: ... , '�':;:�z-i��=?��;;:!� -� .' :,,�:i��:''''�:: '. ,ln,� -'!�f t"':.: . ��Dr. CorlO,5 tmbossohy, de Nit.eroi, Dr. Henrique An_ I -��:it,.,'.�.�",�'.':.'.?""'I<-

"
. �

drode (RIo de Jonerrol, Prof Arnaldo Cloro de S.
,.._

.. ,;..Thiago. (Santo Catarina), Alfredo Pedro oe Alcôn_
t
.." '-(lO de Janeirf), Dr. Francisco Raitani (Pore;

na). Dr. João Carlos Moreira Guimarães (Rio, de
Janeiro) Dr. Armínia Rêga de Carvalho (juiz de FI)
ra, Minas Gerais) e Dr. José S. Fernandez (Argenti_
na).

Louvando tõc oportuna e útil tntcícttvo. bom
ê�to e vide longa auguramos 00 Instituto de Cultu_
ra E!'f'íritr) d ..... Bro-í! e aos seus bem cuidados Anais.

Rio de Jcnc+ro, motõ de 1962
I ArnoJdo S, Th��g.o

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

IlÁUA - La Si\le1.ta - 'r,·mv.lo
lláui!co Ilid!lS!rial - Exejdc:os

Práticos (cm APHSlhos de Radar

n('��h,-l(' ..vf" ('l r',lt, ...... ri,..." i,...e:,-I;��"" " .........

r'lh�<: ri" ,...,.."Ih .... '"",p r",�"lto ri., in:r;"cõ" n'"l<:' r""

,.,h"' ... ;.....,,, .... t,,,, r:"n'iH "" � ....... _ "'�r���'!',i Ir""h" ,....",-
rol ,..· ..."nrCi"'.".. ,-j" ,,1,.., ;..,:,..-:..., ... ;;.., r"'I;,,: �,.., rl", r""h.,
("" ... " .... ;.1:,.. ..... ",..h n rl'."�;:;,, .-I..,,, kl"r,..l� .... t",,, no+ ..." '-"'''''

<;;_ "<:' "'''''' nrh." ,.,t., "..I, ,� .... .-I,,<:. "'-'"'' r' , \
r",.. ...+, ..-l"�e" �,��;; ",,:,.J� .... ,.:,..I "F." ..... ,.'t:" +�I

I �;�: ��;,.,����::í.�,-l: t::_�:�:.II�:" ,-l;���:�,c �:�, ,:'�":=,
r", ... t", ,...,.� rlf'r,..." ,-j�A �: .....".,,",-I.... h ....rji"'r",., r:,,:)'.,.�
('ii,., r�ktii .... "..... f��.:I:.,.,..,r t-'..-in< '"'< ("-"crjê,,("i�,�
1""""n,-jfl n" n h.,.,.", ""o�"":""""r .... 1-., .... ...., t�,,, ..... ri...,,, n-ri"A
rínlr>c .. ·e�n"'<:' ,-j� r::" .. " ....olh". r:'h"�IIJt "'o,,t<> l;v��';
rl.., n""'''r''�v t"".-I':' .. ,..:"" "-,...tr>rj,,t'Js �.... nu,,! ",ct".
,.,,,I('�,.. ..... c...,fi"" t".-I ....c f'C h"MP-n<:. r.,r ,..;;"" s"c:nj<;
ri" I.,..��v",,, ,... '--.-1" ... ,,� ...." n�"'..." ,,, "" dos <,,1,",_
r->i,-l ,..-I.,,, '-"'0 nj �''''' ;nfe"tr • ..., o m"",-j ..... p..., oue rp,,_
1: .. - " .. rI�I ......_" " C'v .....,r;p""i,,< rPI .....r;"norl ....e 00 0-

t'·*
pprf-;�"- ..... .,..,t" r"..., " .... " .... 1 nii ... s",·",.,..,,.,,, fl'liz?<:.

):""", "","" ..."",,, "',,"f''',..õ .... r ri.., I",t't"t.., n.. C"I_ �
b'�" r::",",í·i�� ..-l� R.,..,,,, I r".,f;ad., O ctrr-uoeoecfo d' ..

r"'�;;'" ,..-I" 1"'1,..,,1',., ....... f. ...... ".i....,- F cf'r� .. t..,.:n,-j ............ r Lc-ó (

;.P·..... rt" M"nf'''''" decliCfl,-l"" obreiros do curto'rn e-,

�0:''>". (Con,t;tu;d" ,. orhn a seu como d.,ent'\� ::.rI,<tr:l.." ,irl,.,,, O" m"téri,..<: d-, curso n., seouinte e-ode: _=--t"

Dr T,"·li'l dp c '"Ih,,'n Choves _ Bin!,..,.,in h.,rt" ..,�-
\ I

r("ln 1° r""" (C ....nt'..,t'("Irã" nl"1 1.0 crr-«-: Prof. �I",.,_ Um ({('.� rmuos (ú' � l·.IH1-i,� JI1ai.� [ur:",HII(7ile

�1'f"�1 I���inG��r�li'(�;f'�i·�,8;�r��-0������,��; ...<J�� �o ���,) :!:ri�l�::t��� éo (�JI�';JII;;��I�:, �';I'/"(���o�tc:-�:(J���:����, e.\:��·::- -
prnf José )nrflC - [')i,-l':'+;('n G"'�ol 1° or- .... � I)i_ liz(I(.los. par([ a It!j/(t e:;tntluHt econômica da 1ut'.'{iU. Osdáti;n onlic('rlo "''' Esoiriti" ...... ,,: 2.,.,' onn: Dr. La'.),,). i,lst!tutos de orien.ação técnico-profissionais (pa;'u gwo--

�:ic�I����aàSII,;h��n�;:ri�;:;;.1"2;� o�:r��,,!:in��;' ��:�;:���:�(:"l'á:�i,�S�r�t�:;;r��/�;;S�t:t�.�!���s n�r;�.d�;��ri;���I:IS; II m'U'sl·ca erudl't� (cla's�l'ca) e S'''l deturpacaO•c(il) nn 3_" ono); Dp,.,'lnrl" ,Arn'''im - F;!,.,,, .... fi., r:;",.
J"O cle 4Jl, aynr{!ctm cm seus C/l1·.�(JS cerca de 22:IAJC A ti � JIrol I_o nna _ Introch!ção à D""utrino Espírito, 1 ') alunos.

cono _ !='mdarn<>nt"<:. d'Y E" .... irit,"mn 2_n on,,' Dr A mentalidade do Seeulo principalmente local, j>dr o progr:-un:l.: U1timns Melo podemos dizer o mesmo de:
G P h

.

N -e G i dr Ge) H k S 'I , d t'''L, xx, estã se tornando cada que lo�a chove a música dias, onde s')mente é foca Rock'n 1'011 tlH' ('lock. ou����.to2 nir��:. pi�trnLp:;;.. náo;;� �e "'��:vedo.:":: 1 ec Eta �![;rpe,a o JODrt vez mUlS agressiva. no que imor�aL no riLmo da juvcn lizada a Música-F!na. Ain outl"3 qU31quer composição
Cursn nn�yn: Portu'1uês, descii> ,., 1° (1"0. (Cont. da I.a po1'; lJ.!llbcm "a SUb\'Cl"35,O me- concerne a deturpação. Mú tu de. Isto faz com que da u R',dio Anita Gal'lbl!cti, dp.turJ)adl ou plageada. co

Pnr (>5Sl> oron�nrn"" e f'pr"" n.,..f"'<:.<:."rpc ,.." ,,, "",
vernador do Rio Gl':l!\de dJ ticulosnm('ntc organizada sicas de grand"s mestres. apresenta tambpm aos do- mo cra�.âo. Escutem somen

rnr("1rrenOM de realizá 10 <"--de 5P bc...... ('v(ll:"r �'l Sul. quer quanto ao ruto de por LraidJre.� do Bra�j], es são deturpadas pano nt!T'C R)rh. a.-,·mod. Beethovcn. mlngos, no h')r:'lrio d!ts te uma ve;r, meus amigos
utilidnde ri� Institutn ri .. r·,ltIJrO r:O:flH� .... ri') Rrn"-�I, não poder aceit�r a pris3.a tipendlad')s por interes- r;-':iISe:,no, rC:("�'�réOI�, c��c��:. Mm��'��:' eH�;�i���' ,����;'d� 22.30 ás 23 haras o pl'Ogm modcrnos; <Iunl':uel" um tl'CmJP !;11t:.,,..-I,,,U ",em <:!I�<:.tituí_l",., F"í."lt:hrl" 8·,,<1_

dlscipllnar quc. pJ: aqllel!:' sactos em e:mduzir f) pais fi. "

Illa: "Sonhos MmicaiS". Es cho rllbsieo. � dt:J)ois di-lei;n orle F"tl,doc 0ci""ir .... <; cnnforme sp "r:hn (>xpti� motivo, me (!uiscrnm apli- an:tl"quln r :'l .-J:l.Hlur3 ex- �it�t�n::�;o U�l�ll P�,�t:('ii�n,:::. r('111 V(,l!f\S e mais voltf\S em
tão cstas Emissoras, de pa-r .....d" à -nágina IQ1 dn" Anais. ao se� hi<!�tnri')da.... st� car·'. trcmista".

Radio, porqllc SI'US lI"lImllos. Mas,:1. bem rabens pel(,.� seus progra

�����;��" ��'lcl�'1t���:ldCl�" ��o ;�:� ,,�t�;;') n("l� O manifesto denuncia
La: A Dam,a hOl"clS (1:1 verdade, as 1�l1Ii�sôra.q ;�:s �'lC!�l�,l�i����s''''l�!i�t,,�

��r�s"f�r,.,m���ln��<; r���;..Clllsn��;��r�i�s f��t�;ua"r f�7:;_ VIAJOU O PRESIDENTE DA CEE p".nA .�:!���iell�e·rc��taritl;;Ch�l ��:�li�� ��l�t��e��d:.l!·���·����� Sim; Pois n verd:td"i'a mu

rI..,dnrp<:." "r",,..·,,<::,,,.,tr�n<; n,...r O,,...,,..... ....nt;no C"rl�') (
(Cont. d���\:á�ORI�?t��� CEE M :�llporc ��:tJhO�:���!.J:�'>�it��:�P�� JI,-'sim ê mI(': Rádio Guaru

Fprn ..... ndeo; f'- A ...t';ni" Go,....., ..... dp p,..,'da"h."'....: (I��" Bacia Paraná U�'.l;J.Un.l, que tanfe ('n('ont�o vic..lnt: o Mar. rancho com o nome ���d:;��::!';� l�O��s 2��5sáof'lr",�t(lm os An' is, com êsse r,:?gistro ttonco, ) -

se realizará na Capit::;.: (11' F.n'l"r,.,h(',. ... K<lrl Hkh1'lZ_ de: Rancha da� Flôres; Se
" ,..,

ta hr�:��e: ... , ,or m.-.nif""'tacõp.s dc nr(1tidão à U_ Mina� Gernis, nos ;J1:t� 7 ê ter Cchcfe da Div; ,�\') 1\.c �:!1:��â_����S�I��e:e�����
�o�:r:i��t;m��,,;.�::'� �: �:;�:r�:��d�';r'e��o���f�r� 8 ��n��r�:����'or do f','rei_

nica.

��;3�e �:���e:)�u:r�s r:�-
finidades de deturpações,
que ê Imp:lsslvcj anotar.

Sir,::e':amcntc! COlUpilsito.
res que tiveram "tutano",
para. fazer ril"los malucos,

-

Anais do Bstitltl de
Cotoborood-, eficientemente com a FederaçãoEspirita Brasileira, que dtsseroino amplamente pehrnundo, até onde po�em chegar os múltiplas ediçôesdos seus inúmeros livros, especialmente os de ori

gem espiritual os solutaríssimos principias do Espi
ritismo. o Instituto de Cultura Espirita do Bra"il
reoliza em nosso pois umo obra excelente de ali
ccrçamenta do pensomentQ esptrito sôbre terren�
intelectuol suttctentemenre preparado pela cuftu;
ro. sem o qual tende sempre o espécie humano o
descambar poro a superstição os seus pendores reli
giosOS

-

Não satisfeitos os seus dirigentes com esse co,
lobrração r�J;tr;t'l nn ôm.,ito da Guon"lbara, emore
enderom a publicaçãl) dos referidas Anais em cu
jas cóqrnos oro muito resumidos ora m�is des",1�
volvidas, Iícôee ali minisrtadas nO' sede do Institu
to, à ru'l dos Aodrcdes, n.o 96 - 12° andor 5ã�
fixdos Hterórtcrnente, afim de pnderem �rvir Q
um número muito moi", de cessoos disoo.<;tas a
vrrsar em têrmr)s de m�lh')r corno-eensôo e drscer
nimcntn .uma D .....IJtr;na, rnrnfl a Es nirita, O,;" p()r:
tI' ripn�;f'ro e ftlosóüco hei d ... '�,emf"e cnm'nh1r rvt
rl'lhornf'ntc com (1 oort- reli"i"sa d�rnr''''nte dos �
vence-lhos nora ntl'" não mnts se cxt-cvíe .... e<:'I);:;t�
h�:������7�d��:eb��r�� �a�inho�sr�o d'l fo��:;,;;;;,
trôlc �"'Yt " qual f) homem se torna loouere f6�ij
nn� ,....;:,,< cl,..,,, fnl.�os nrnt�tnc � dos ('I"'" �". locl!'�!""
trrr" ...�,_., "" h"'les"f'� mc teriole. ii custo do ,.",c:h�
r1; ...... ;d,-.rJ ... r'-''''''' ""� ;,� "-uos- muitn" i "prf.. icõ-s
iu,.,to êle n ....... �..-l..., dn hr,." nr",-i"<:.,, da pl.., =t-de ri ...
('rnn ooro C"r>f'rr u ......(1 enn-"''"I<;n !' ..... lv, ...õl'l �".....,.
rnort"". o ,..."trr" h"r->"n<:. ,.,nr:;lh_ndne.- (I llm rnmnl ..

-

>''' ,-I ... r�>1""'<"'''';:'''� "he"'rln" ri.. rt......, ........... <:. ''''''-II''t'''��
t;'\"�;<:. de abNrO(01':S nefandos e de. r1tucli<mos i;:

-

tit lta em pó,
solúvel
em ág!..Ja

A FIBRA POLYESTEII EXCLUSIVA- DAI

SUDAMTEX
NYCRON
Você jó sabe o que é!

Ao comprar NYCRON,
verifique sempre a eti

quêta NUMERADA. Ela
é a suà garçmtia de
que está comprando o

autêntico NYCRON!

programa Noite de Gala. A

Diário apresent.l .aos do

mlngcs, das 22 as 22,30 o

programa Pàginas Imortais,
criaçio de Gustavo Neves

como ê o caso de: rok'n
1'011, chã Chá', Lwist, etc ... ,

não tem mais mentalidade
para compór música, senâo
deturpando obras imol'tajs
Só blta agora, fazerem
Largo Jembre mais fÚ), de

Haendel, Intermezzo. de Ca
valaria Rustlcana (Pietro
Mascagni), In a monestery
garden (Num jardim de u.m

mosteiro), dt: Ketelbey, e

outras compC'sições famosas
em ritmos desconexos, co·

mo sejam estes tais de:
rock twlst, e outNS ritmos
de macumba; A música
moderna (se Isto pOde' ser

chamado de música), é:
Ritmo da Juventude! Isto
quer dizer, que as valsas
Imortais de Strauss, TchaY�
kowsk, e outros, são rIt
mos da velhice. Nêste caso,
alguns j6vCns que prezam
a música-clássica, soo na..

<ln mais. nada mcnos, que:
''VELHOS''. Bcm atê aí, vai
um elo.:_;io rasgado! Sim!
Po-r que os velhos tem jul
zoo coisa quc falta aos jo
vrn., em,,� ((l1r :rprl'c nm

Filha. A Rádio "A Vcrda

de", apresenta Lodo� os do

ml;'lgos, o programa: A Mil

sica dos grandes Mcstre�,
quc ê levüd:> ao ar no ho

rário das19,30 a� 20 horas.

E esta mesma Emissora le

va até os nossos rcceptores,

Documentos

Perdidos
o Capitão Tenente Ar

naldo Leite Pere.lra, Ime_
diato da Corveta Angastu
ra, perdeu nas pl'oximlda_

des do caes da Florestal
sua carteira e vários docu
mentos, entre O.� quais, car
telra de Identidade, car-

telra do Clube Calçara, dl
versos cartót5 e rotogu..

na.�. O referido oficiai pe
dê a �lIf:m haja encontra.

do os seus docuhlcnLos que
OI! entregue na sede !lo Co
mando do 5° Distrito Na.
val-. ou na.- redacRo de
"0 ESTADO" Gr:1tifiL"a-:;e

gam: '"Sim a vc:dadcirf'.
mÚSica, está nos composi-.
tóre� famasos,

Marco Aurê/i1 do V:a1c
Pcreim.

Absolula (orreção no
(Cont. da 8.a pág.) quinas, Viaturas, '! de A�

parelhos - não foram ad
qui ridos pneus, pcça� e

demah, acessórios par::! v!a�
tu:as. nêóse perioc',]. :lt;m

foram pa�as. ign'\loh'l'!t�,
d::!spc';as f(';tas <tnt .. r,or

Espíndola, motorista da

Secl'(�taria, c..)rrr.�p:Jl:.rl,�\l·r.
à viagem do sr. Secr'�là';o
do Trubalh:l, no 'ne, d::! a_
bril do corrente an'), _' cl

dade de São Bcnt') d'J SUl,
utíllzando ° car!":J <11. Se

cretarla do InLcrio'.' e Jus_
tiça. �-----:--.......,
V&RBA 15,06 - REPA Z�(Jldltll-O.!fàlllll]dROS, nECUPERAÇAO, A.
DAPTAÇAO E CONBER"
VAÇAO DE BENS IMOVEIS
Em 0/5/62 _ Empenho 9 'optJ\.poUJ opuou�aJ 1)""

n. 4 - Valor c� 1.350,00
- Titulo: IndeniZ.l,:lO a _1

f".vor ele Robert,) SOafp.s apePJ311Qnd 11V�.;
�;�;�s�:r�O�lagC:�:e��:s ti::......__-==--j
pneus, lavagem,
mcnto, llUjverlzat;ão, ete
do ('ar"o desta. Se(!lctarill,
corre�pondente ao Inês de

j:)Ot'iro do eorrcnt!' ono,
('..onforme Nota:; FiscaIs
n."': 4l.40G. 41. 35;:1. Il.HO r

mente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cbapecõzinho
compreenêêndc que, pa volvlmento e estimulando a Eletrificação, estabelecIdo

ra que o desenvolvimento criação de novas riquezas, pejo Govérno Celso Ramos,
de Santa Oatanna possa na vasta região. está prevista, através da
se processar em ritmo am- A deficiência de energia construção de 5 usinas ge
pto e bem solidificado é elétrica no vasto Oeste Ca

Impresctndtvef um aumen- tartnense, como de resto
to substancial na sua ca. em tôdas as regiões do Es

pucidade Instalada de ener. tado, é resnonsãvet por
g:.l elétrica, da ordem de profundos sacrifícios aos

3i:' MVA, o ocvêrno Celso seus grandes recursos eco

Ramos estabeleceu para o nômícoa, incapacitados de

presente perrcdn governa- se ampliarem dentro de
mentai um plano de ele- uma escala correspondente
trificaç[io capaz de suprir
as necessidades Imediatas e

estabelecer definitivamente
a politica dêste setor em

s- anta Catarina.

Tendo em vista os estu

dos de ordem econômica
da regfâo Oeste cetannen
se, o Oovêrno do Estado
desenvolveu sua atenção
para que as novas fontes

geradoras de energia elé
trica planejadas para o

aproveitamento das águas
do rio cnapecõamno. se

efetuem no menor tempo
possível, afim de que seja
ai estabelecida a base ne

cessária as amplas condL

ções favoráveis da expan.
são industrial e agro-pé.
cuãrta apresentadas, acere,

rando o processo de desen..

Enquanto que pelas suas

condições naturais, verifi
ca se no Oeste de Santa

Catarina um desenvolvi

mento em ritmo talvez
nunca alcançado por qual
quer outra região do Esta

do, no setor energética, a

evolução da potência' insta
lada é quase nula, sendo

os sistemas geradores da

região, 19 pequenas ernprê
sas operando com grupos

Diesel, absolutamente inca

pazes de atender acres

cente demanda, provocan
do com Isso vertiginoso es

trangulamento na capaci
dade desenvolvimentista 'da
rica área.
No Plano QUlnqüenal de

radoras de energfa elétrica,
um aumento da ordem de

113,6 MVA, na potência
instalada daquela região
geo-econômica, sendo que a

principal dessas unidades

produtoras, a Usina do Rio

cnaoecõemnc. concorrerá
pala santo, com uma po

tencia de 45 MVA.

'rende sua construção a

ser e ......:." ....�aaa elD cou ....ente

t; ......1 o \,;I'overno j;< ecerar,

Na Secretaria do Trabalho:

Aosoluta �orr��ão no [m�rêijo
�e Ver�as

Certa imprensa oscnte e

falada da capital. que já
nasceu mentalmente indL

gente, .

tem procurado ínu,
cimente fazer proseunsmc
à base do insulto e da
mentira.

Dias af.ráa, aludiram
idiotamente a. metversecãc
te verbas da Secreta-ia do
abalho, alegando se... paa

a inútil. Mas cr.ada co

mpo do govêrno uder; s,
ta.

Menos por resposta a

quem não merece, e mais

por uma cpcrtuuldade do

referlr.se a. I sura e a cor.

-eção com que os t.it'Jlares
da Pasta se têm navJdo
na admlnlstaçã.o do g:>vêr_
no Celso Ramos, podcr.'os
informar com seguraDf�:l

que no período dn 8 dt::

março a 25 de abrtl ú:tI ..

mo, e relativo ao prazo em

que a Secretaria do Traba_
.

lho ficou .!�m velct.:!o que
corresponde à data j'e eu.

trega do carro aunca,

Chambord chapa s:r.� :.>.O

nepartamento centrar de

Ocmpras, para venu.i e-ri

concorrência pública e ror,
nac.mento, pela Casa MilL
tar do PaláCio' do Governe

do c.ar!.Q Mercury, modele

1951, as- despesas vec.üca,
(.;.4" lu ...m as que se se.

guem i
VERBA 1.3_04 - COMilLlS
TI'VElS E L,UBRIF!

CANTES
Em 2/5/62 - Empenho

n. 3 _ Valor crs �30,UO -

Titulo: rnceníaacãc 2. ia.

;i�ad,ep:::��ua��s l�:::
pesas efetuadas em jane ....

ro do ano em curso. conior
me Notas Fi.,cais n "s

41.406 e 41.355. anexadas
ao empenho.
Em 10/5/62 - Empenho

n. 4 - Valor cr$ 2.3�),OO
- Título: Indellização a

favor de Luiz Q.onzag,a.
(Cont_ na 7.a pé.g./

Sete - 10% - arame - Dias - farpada
1ü'){. - Sete - J.rame - farpado - Dias
Arame - Dias - 10% - farpado - Sete

Dias - farpado - arame - Sete _ 10%

Farpado - Sete _ Dias - 10% - arame

Sete - Sete - Sete - Sete - Se .. e

Dias - Loias - Dias - Dias - Dias

10% - 10% - 10% - 10% ...:..... 10':l�

Arame _
- arame - arame - arame - arame

Farpado _ farpado - farpado - farpado
F A R P A 0'0

SEM TRATOR Estado.

'EM' BRUSQUE:

Escoteiros Fizeram
,

� i ver s:ã r i o]
bem organizadas do Estado - Amplo Programa Festivo

A
Uma das entidades de Escotismo mais

Desfile da tr.opa, missa
festiva, -toneentruçáo na

séde, compet.çôes esporü.
ves, além de bane com a

eleição da Garota Radar,
assinalaram a passagem

do primeiro aniversário da

fundação do Grupo de Es_
coteirds de Brusquc urna

das entidades de escottsmo

mais bem organtaadec da

Estado.

Ingo Renaux vem prestao.
do essmeieccs servicoa a

população brusquense. Sua
ação se fez sentlr rna.s

onjet.vemente durante as

recentes inundações que
assolaram o municipto o

cesíão em que os escotetrca
prestaram asststeucta 8S

vitimas do Itlage:o. coope,
rance no transl'ort� de
viveres, vacinas, ajurtandc
a evacuação de resídéncres,
etc.

Em dura luta guerreira,
Amanhã, em Vina deI Mar,
Uma legião estrangeira
Vai o Brasil enêrentar �

"'uHI. ....es do !JcpartameDOO

!'\a�lvnal de Ooras e Sanea.

n.eu,,o. .. usina ue Chupe,
t;u..:;.UlI<4, �ra'il1s a In�l"ue.tl

c.u co oovercc 00 .c.:SG<LctO

Ju.ntv as a,,�..>ddau.:s l."' ....�

, ..u..;, C_II u:.:..", acv��a li.:r

,H_"laUa... ao; suas obras

l..IVIS. rU1'<l canw o lJ,�vti,
cump.muo onentaçéo de

seu !J'l't;!(,v;, EngO veraldo
uaecoe (la cóste Reis, que

• �

se uem demonstraau um O ESTADO".nda ".u.' oe "anta Oa

Ll:..nna, acau; de pubncar
do ' .. ),ário Oficial da União '... O I'WS AlfT!CO DIAIUD Dr: SANTA CATARlftA {

de 2 de maio do corrente, F·LORIANL..t'v..,.l8, (TERÇA-Fi.lRA), 5 DE JUNHO DE 1962

o edital ce concorrência

púonca pJ.ra a execução ---.------ .. --- ......-

dos servíçce de construção
11 .. uan<t.t,l::m uu Rio Cha- --

pecozmho. A irr.po.rtância ..

cessas ouras que repr e-

senta a participação do

Governo Federal, está pre
vista em eis 4'10.000.000.00,
c�bendo ao Govêrno do Es

tado paructpar com os

equipamentos elétro-mecê
nicas.

Entre as condições exí.

gidas peto D . .N .O.S. das

nrmaa concorrentes está a

cláusula de que II. execução
das obras não poderão ul

u aoassar o prazo, de dois

an ....s, com o que se pode
p.ever que os trabalhos de

verão ser completamente
c ...nc.uídos dentru do plano
",,,�J.iJt;!.t;lcldo pela Oovêrno

J. ... .sstado.
Cerno exemplo dos inú

meros beneficias que usu

rrutrâ o oeste Catarinense
COI,l a usina do cnepecõai
uno, cicamos a previsão de

que a mesma suprirá a

u�ura fábrica de pJ.pel a

"ta' instalada em Abelardo

LJ.z, que absorverá 15.000
KW.

Isso vem 'representar um

e:;t("tço a mais do Govêrno
do Estado, em vias de exe

cução, para dotar Santa
Catarina dos recursos bá
sicos para o seu desenvoL
vimento. Com o Inicio das

obras civís da usina de

Ch:"pecozlnho, que se dará
el.! p:mco, principiará a

execução de um dos mui

tos projetos elaborados pe
la Comissão de Energia
Elétrica que. tendo na sua

presidência a elevada ca

pacidade técnico admlnis.
trativa e o superlor. espirita
públiCa do ens:o Paulo Mel

r�, atuando em perfeita
cuncordâncla com O pensa
mento e normas adotadas

pel atual Govêrno do Es

tado na administração de

Santa Catarina, dá cum

primento ao seu programa,
que ê o da SOlução do mais

grave problema na infra

estrutura da economia. do

ASSINALADOS SERVIÇOS

O Grupo de E�qotelros
que tem como Presidente

o Sr. Joaquim Lobato e co

mo Chefe Executin o Br.

CIVISMO E EDUCAÇAO
RELIGIOSA

(Cont. na. z.a pag.)

Espa.nhoes lá da Hungria
E da Argentina vizinha
Entrarão nessa porfia
Na defesa e mais na linha!

Se da universal Espanha.
Num d,a de triste sorte
O nosso Brasil apanha
O .::aso será. de morte!

Da tribuna do Congresso
Roncará de Iowa o pau
E essa Aliança pro progresso
Acaba já. no mingau!

Longe de ser um brinquedo
Da opOsição o cacete
Descerá sôbre o Tancredo.
Derrubando o gabinet.e!

De Carmêlo um grande frango
A todos nós nos redime:

Mais se fortalece o Jango,
Consolida-se o regime!

Se a sorte nos fór contrária
Os probl�mas ai estão:

Amanhã - reforma agrária,
E depois - .revolução!

TITO CARVALHO
Conheci San Tiago Dan

tas dando nome ao '"Jornal
do Comércio" do Rio, após
a salda de Elmano Cardlm,
com que trabalhei, feito
cronista parlamentar. Pou

co depois, era eleito depu
tado pelo PTB jangulsta e

daí subir ao Mínlstêrio das

Relações, onde faz prodi
gios de equllibrio para
manter se. Sim, porque a

continuidade teimosa da

linha politica traçada por

Jânio, e que deve ter feito

suar abundantemente um

homem de !ormáção con

seJ'vad:lla como o Ilustre

Ãfom:o Arin'Js. não sofreu

corte, anles. foi aprimora
da, com o sentido de abrir

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

Séde própria, doada pel,a .Preteuura Mun!cit'al. Aqui os Escoteiros de Brusqlte
p realizam suas reuniões.

Desde muito cedo êles aprendem a ,amar ao pátria. Escoteiro' e lobinho durante

uma das muitas festividades de cara.er ciV1CO ouvem a palavra do. se!1t Presi

dente Sr. Joaquim La;bato. No flagmnte ve-8e ainda o Prefeito Ciro Gevaerd um

dos grande's entusiastas do escotismtJ.

e Outros LegumesAuto- Determinacão
•

ao coletivismo soviético es

cravizador, que mata pela
fome e que vende irmãos

como nos velhos tempos do
tráfico esclavagista.
Não se cansa o chanceler

de sustentar que, por fór

ça de tratados e conferên

cias, estamos jungidos ao

respeito à auto-determina
çáo dos demais povos. No
caso de Cuba, o mais pró
ximo e concreto, temos de

manter relaçÕes
.

cordiais,
fraternais. Não importa
a "bluff" que encerrou, em

seu epilogo, a revolução
castrlsta. Todos sabem o

que foi a pregação dos

barbudos atravês da Amé

'l"ica do Sul, doirando com

açucar a quássiª,- numa

atitude democráUcrl de

Batista. Chegou-se ao ridL qual estive presente e dQ- II, afirmam os Estados

cuia de condecorar Chê rante a qual lebentou a ame:ricanos, como u"m dos

Guevara com a honraria revolução comunista com o princípios básicos (alinea

destinada 'somente às per- as.sissínio de Jorge Eliecer d) que "a solidariedade

sonalidades de serviç.:as Gaitán, aprovou a Carta ,"os Estados Americanos e

reais, positivos ao nosso de Organização dos Esta- os altos fins que com ela

pais, abominação que nun dos Americanos. No introi. buscam, requerem a orga

co. teria sido perpl'etada to dêsse documento refe- nização politica dos mes

por um Getúlio Vargas, tão r(am_se os delegados reunI. mos sóbre a base do efetivo

combatido e tão nitidamen. dos à segurança de que "el exercicio da democracia re_

te patrh..ta. seutldo genuino de la soU_ pJesentatlva". Isto pôsto,
darledad americana y de la prescreve o artigo 18 que

Essa !!-uto-determlnação é buena vecindade no pue<le "os Estado� Americanos se

invocada a todo momento, ser otro que eI de consoli- obrigam, em suas relações
paL'a justificar o desruIDo dar en este Continente, internacionais, a não re

em que estamos caindo na dentro deI ma:rco. de Iaa correr ao 1l.�O da fôrça,
política internacional. Va- instituc10nes democrábicas, salvo no caso de legitima
mos, porêm. recuar um un réglmen de lipertad ín- defesa, de con[ormidade

pouco no \.empo. Em abrl1 d!v!duh1� de"".lust'lcin �(I com os tr.atadras vigente�".
de l!HR, ri IX Conferel1cl:i cial. fundado en el rC':llcto -CI:ll'o que lodus os t.extos

que, nessa Conferência, as

sisti à votação da declara.

ção ami comunista, apre
sentada por Marshall.

Ora, no caso de Cuba, o

que houve foi a !laqueaçào
da boa�fé dos demais po.
vos, uma vez que, arran

cando a máscara que já
não podia manter, Fldel se

declarou pública e osten

sivamente comunista, alian

do se à Chii:a .t à Rússia,
como cabeça de ponte ex_

tremista em nosso ContI

nente e, ainda, fomentan.

do movimentos subversivos,
segundo oJigurino comu-

Onde fiçam, assim, os

compromissos assumidos
em Bogotá? Tambêm o

Brasil subscreveu tais COIlL

promissos e seus delegados,
quando do "bogotaço". ti-

oportunidade de

ouvir, como eu ouvi, atra
vés da emissora ocupada
pela "chusma", a pregação
sinistra dêsse mesmo Fidel

Castro, que ordenava em

nome de sua grei o assalto,
o Incêndio, a coleta de

"machetes", "'plstolitas",
mu::lições, mantllJlentos e

agasalhos das "paleterlas".
Era, sem dúvida, seu treino

revolucionário, para repe
tir se mais tarde, usando
tôda &. sorte de simulação,
no Caribe.

com meu companheiro, o

ilustre :mblicista M"nez
Arca, sofri o fogo das me

tralhadoras comunistas, de

que ambo_,; escapamos pOr
verdadeiro milagre.. Mui,
tos amigos me têm pedidO
que narre alguma coisa a

respeito. E como o caso

cubano se presta a issO,

vou, em artigos subsequen
tes, fazer '0 fiel relato do

que vi, da que ouvi e do

que realmente aconteceu.

Nem todos, cm S!l.n La

De qualquer forma, po

rém, o que desejo frisar, é

que o nosso chanceler não

anda lá muito ao "tranqul
to", ao invocaI" como juS
tificativa da posiçâo politi
ca externa brasileira, a

obediência a tratados, que 0_
ditador v(!l'mellio 'cubRno
rasgou ou qucimou à 1ll?2.1l
hiLleiífll1l1,
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