
RUBENS DE ARRUDA RAMOS

GERENTE

DOMINGOS FERNANDES DE AQUINO

ANO XLIX

NO. 14.451

FLORIANÓPOLIS, (QUARTA-FEIRA), 6 DE JUNHO DE 1962 - EDIÇAO DE HOJE - 8 pAGINAS

Ifl��I!�� "�������, ��_����! J�!!���� ",��J;���1.:�1�.,���=�o���.�t! SarThiauo em

me,ou cpresentccse cam. perspecttvcs de mu-to 09'_ convocou sua Començão verá deliberar sóbre a base da decisiva. Ganhan- sr' �efcn�erai�tÇOO �:co�umerosas atividades espectclmenre na IJO_ KaCi?nal para quinta-feira de novas instruções, envia-
do, t d

• ••

IICaEnqua'nto o.gabin:�e Nocion�l:s�/dispõe Q t�o_ �:����a,€ g�:nd�iC::d:xpe�� ces aos dirigentes da UCRI OU empa an O,

ter do �ovo chamado
_

pleno poh�,co , que c<:m�lste tatíva em torno das COIL ���Sã�rtu�: ��Oandi:�, !:rSt�� iremos adiante, Per-
em ratificar >Q cnulcçô., dos eleições, o dep�slçoo e clusões dessa convenção, Garcia, dendo, será a dolorosa
prisão do ex.prestdente Frondizi e o proscrtçõo do volta. O:; "experts",partido Peronisto "sob quois9uer dos novos dencml,
noções que lhe dêem Seus dirigentes", o Partido Co em número de 70 mi-
un.ao ctvica R�dlcal In- pcnncce, que faz parte do

tran"igent.e (U(JRI), rea plano politico, inclui res- lhões, dâo palpites,
grupCU seus elementos di- trjçôes ao exercício do su.. lutam, discutem e
rigen"eS, segundo uma nítL ftaglo,
da tendcncía cons.itucto r>ia verdade, parece pre- agridem. Os AYmorés
nali!.ta� ,egulis.a e rerrea- ver que Os menores de 22 proliíeram:
roente opJS"l.ú à enu.uceo anos de jfdade não terão

das eleições, e anunciou direito ao voto, ea mesma

que padjrá a convocação rc.ma que os analfabetos.

urgente de n:w:l.s etetcões Segundo aigun,; índ.cics,
como o unlcc melo de sair procedentes das esferas
do atoleiro potít.co em que uulitat"es, chamadas de "li

se encontra atualmente a nnc dura", no novo estatu

Argentilla, to dos partidos, as ...Im co-

O Mlnisterio do Inter-ior mo no ptano político que

continua, entretanto, tra- está sendo atualmente es

ba.hando aüvamcnte na tudado pelo Gabinete, se

redação de um documento riam privados do direito de

que se anuncia há uma voto os analfabetos e se

semana, mas que tarda em chegaria mesmo a exigir o

aparecer. O novo estatuto diploma do sexto grau pa

dos partidos políticos, que ra que os cidadãos tenham

;á foi impugnado pela o direito de votar.

maioria das rracões demo- E�ij,as noticias provoca

cratcas ainda antes de se rum uma Iogtca ererves

tornar conhecido, Com eencla popular, embora se

política extema
RIO, 5 (v. A,) _ .) chan

caeler San Thiago Dantas

fará esta sem.:l'la tres tlh·

cursos para estudantes e

trabalhadores sobre a pc-

uttce externa do Brasil,

esperando-se que impurt:l,n

À sério, normal

mente, dentro do pa
norama de nossa cha-

.

;/

ve, as perspectivas
,

nos são sensivelmente
favoráveis. A ESI1a�
nha não mostrou ser'

até o presente, pelo
menos, o que todos·
esneravam. Mas tam

bém o Brasil, por sua

tes pronuneíamentos ocor-

rum nestas opo�tll!lj�:J.tlc�'.
Trata. �� t,raticamentr. e»

uma prestação (lc Cúnt,,�

de sun ntuaçân ii. f,'�>nl' do

Ministério do E�tcrj"r.

Hoje à no').' emba rcnrn

falar na Faculdade Calüli-
ea de Direito. No di" se·

guinte discursará a convite

do Sindicato dos vretalur-

giees de Sio Paulo, -egutn-
vez.

do .na sexta feir,\ pa-n
Brasília, para a reunia-r elo

Conselho de !\Iihistro'S.Enfim, vamos aos

transistores· Hoje nin-
trate, até agora, de versões
sem cai-ater oficial.

efeito, já se sabe que o no

vo estatuto dosl partidos

MaiS ESTRftDAS PARA. o PROGRESSO Iminenle Um Acôrdo Com o PSD .

Em São PauloA�r�va�il O
lJ' mês: �,1. . .Sâu Paulo, 5 (V. A.Q - -cional, devido ao <lP()j.) do

Indisfarçável eufo.ri,l.' reina governador Carvanro 1'(1110
cl1tre� {lo maioria dos" �epr� _.à representação p ,�.,Ldjsl:l.
Scl�'ktJltes Il'CSSf!distils,- 'IH) nu. rurere Gabin,ele,
bl;:(l;io 9' fi. hUzO, e .,ron-- •

re,'l dessé plll."t:ido, n� c:J.jll.
Iftl (:J11 usta das llolicia�
segundo as quais esturra

)l.'nente 11m acordo com

os Campos Elisies, "bando
às eleições de 1 de outu
b.ro. A rettraría da canrn
dalura Aura Moura Andra
de proporcionaria essa '11(10-
bilização em torno elo can

didato ela Frente Popula r,
com a inclusão (lo -toruc do

J)l'l,!sitlellte do Sen l(l� na

qualidade íle �andilh�.J á

r'!elelçftO, ao lado lio sr.

Queirôs Filho.

Os l�e�djslas conside
ral11 esta fOI"l1\:1 a,witnel,
sendo pequenas 3'3 diver_

gências a esse re.;peit�),
enquanto ocorria ;) runtra
rio quando as negn'.':;\.;.),.s

BTIASÍLIA, 5 rv. A,) -

A cccrussao de JUé.Llça
.apruvou, ontem, o suosu

tutivo Nogueira da Gama

ao projeto de lei da ce

mara, que Institui o 13.0

mês de salario para os tra

balhadores em empresas ,

particulares, A materla foi

encaminhada à Comissão
de Legislação Social, tendo

sido designado relator o

sr. Caiado de Castro (PTB.

GB).

Chefes Comunis
Ias Reunir-se-ãe
Esla Semana lia

Cap:lal !IH1éfica
candidato.

tartnenses.
Ontem foi a abertura de

Concorrência Publica. para
a construção do 'trecho Lor;

eras-me do Sul, na S,C.-21

Utajai-Curitibanos) c clõl

Ponte si'hee o Rio Hert'ilio,
no mesmo traçado; hoje a

Ilbcl'aç'i\o dos recllrsns pa
ra construção e pavimenta_
ção de vários aces.;.)s, li..

Enerr;.a Elétrica, Educa

çlio. êeú-te, Estradas, !\g-li
cultura; todcs os :l.,�\l\lt-.J'i

enfim. I'i.l� dizem. respeito
ao rlesenvol"V!menh dI!

Santa Catarina, 1.em m'!l'l'

cido do governarlor ('t'!SI/

Ramos o Il.1ab acuraria in

terês5le:

.l\WSCOU, 5 ! A,P.) _ A
Russía convocou uma con
fE" :ência de chefes de go
vêrno dos países cÔ'11unis.
tas er" Mo�cou para esta
semana a fim de discutir
os problem.ls econômicos
do bloco soviético, em meio
a crescentes sintomas de
inquietação pela prosperi
dade do Mercado Comum
Europeu,

Vereador Vilório
Fornerolli Em
Conferência Com
o Governador

"

Presidente do 810
agradece ao governador

o Governador Celso Ramos acabo de receber

do sr, Felipe Herrero, presidente do Banco Inté.ro_

mer1cono de Desenvolvimento, correspondência de

V{aShington dotada de 28 de maio último, em que

ogradece a 'gentil acolhido do Chefe do Governo co_

tarinense e de suo espôso, d. Edite Ramos, quando
do visito daquela autoridade � suo comitiva. à capi_
tal catarinense, E' o seguinte, o texto do correspon_

dencia em focO':

se reali:.:al'am lia area do
-

A agência noticiosa so

psr, pra a tentativa de viética "Tass", num breve
colir,ado com os..·. Atlhc- comunicado dado a conhe
mar de, Barros, cer no sábado" disse que a

Dilas vantagens dc..�e reunião de chefes de govêr
'

logo foram analisad:lS lll!-> no e de çhefes de partidos
llls lideres do PSD, no caso comunistas, será iniciada.
de um acordo com os ...,am

pos Elisios: forta,h\!if'1enlO
do partido, 110 ãmbi!;") esta·

1111:"11. com possibiliila\le de
InC'lhorar slla posiçao eki
torai llara efeito 1e \'otlo5
113. Ico:-enda, e pr�'S�ígi" in.

c1isculível no cenário

na próxima qu,1l"ta-teira,
A reunião 'sera realizada

sob os auspicias do canse
lho de oito países, para
assistência econômica mú
tua, No conselho, estão re.

presentados a Albânia, Bul.
gária, Tcheco Eslováquia,

Alemanha Oriental, Hun.
gria, Polônia, Romênia e a

União Soviética,
O comunicado da "Tass"

não deu deta'lhes sôbre a

agenda p!'eparada pJ.ra a
reunião, Não obstar:te, pa.
rer:e certo que um d0S p'ln
tos principais da mcsma
será o Mercado Comum,

O primeiro ministro Nj
kita Kruschev dedicou es

pecial atenção à Comuni
dade Européia nos dois
discurws que pronunciou
na semana passada,

pertos conozc:m ahora con

mayor preclslón los cam

pos en que podemos actuar

y nuestras normas opera
tivas contribuirá sin duda

alguna a estrechar las re

iaciones entre el Estado de

Santa Catarina Y el Ban

co.

puede el senor Goberna

dor abrigar Ia seguridad
de que nuestras divlslones

técnicas estudlarán con el

debido Interés el material
informativo que nos fue

entregado, con el propósi
to de determinar en qué
forma pOdria ei Banco

prestar un apé)yo efectivo

ai programa de desarrolho

económico y social de su

bello Estado,
Como lo indlcar:m nues

tros têcnlcos, el proyecto
de la Socledad Termoelé
trica de Caplvurl, dadas

sus característlc85, podrÍ.l
explorarse más a fondo y,

en ese sentido, seria con

veniente que se nos pro.

pnrrl011:'ll"� 1� mm!" In1'o1'

"Excelentíssimo S e ii o r

Celso Ramos

Gobernador de Santa Ca.

tarina
Flol'ianopol�s, Brasil.
Seilor Gobernador Y dis

tInguido amigo:
De regreso a Washington,

deseo reiterai"l'Pr- por este

media mi agradecimento
muy sincero por las nume

rosas atenciones que su

distinguida seiiora y usted

nos dlspensaron a mis

acompaiiantes Y a mi, du

l'ante nuestra reciente vi

sita � Florlanopolis.
Hemos sacado un gran

pl'ovecho de la oportunidad
que nos ofreció de conocer

el programa que se propo

ne llevar a cabo su Ilustre

Goblerno eon vista ai de

sarrojlo económico y soelal

de Santa Catarina. Por

otra parte fue pal'a noso

tros motivo de gran satis,
1aec!ón el apreciar Ia ca�

lldad de los col.tbOl"lIdl)res

con que: cuenta su Gobier-

35 Almiranles
Solidários

RIO. (v, A,) - 35 aimi·
rantes compareceram ao

g':tblneLe do ministro da
1I.1arlnha para solidarizar
se com o aimirante Hello
Garniel' SampJio, coman

dante chefe da Esquadra
dr:;preStigiado pelo' almi�
rante Siivio Heck ao comu

!l.car lhe �I pena de prisão
imposta peio ministro.
A prisão, que o alm,

U "k repeliu, inciusi\'e paI'
meto de um manifesto,
completa-se hoje, nova pe
nalidade, desta vez a ser

('U)llpl'ida em elitabelecl·
menta da Marl�lha, deverá
liúr imposta ao ex-titular
da Marjnha. cujo manitcs
t.o 1"::1 cOlldf'nado 1)I2�OS al
II"" 'I�,CS reuniao de
JlOJP.

Proveniente de Rio do

SUl, esteve aiguns dias em

Florianópolis o vereador

Vitória Fornerolll, (foto)

industrial daquela eldade e

alto dirigente politico dos

quadros pessedislas,

Recebido no Palácio da

Agronómica pelo Governa·
dor Celso Ramos, o SI'. Vi

tório Fornerolli manteve

prOlongada conferencia com
o Chefe do Executivo Ca

tarlnense. pleiteando me,

dldas em favor de sua co

muna e discorrendo sôbre
o panorama politico do Al

to Vale.

SR ! - Bodo.i. �� fIIp4otih-l< I;a;" , ...1

9) �""� '�ltu",ao
"" ..,••110 • t�li •.PIl
('IIlIl......:lIIlrl\t�. 6

.... ta�Wl.}.
tio lI'esro ••• � # , )I\), r:.� v·

A 8OI..A NA1S PWt;ITA DO 8f1l,uU.
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A noite. sempre a sós, como êste céu é escuro!
E lá fÓra. ru�indo, 'o vento é meu açoite,
na intensa solidão do meu sêr abscuro-!

E tanto me tortma, a an�ústia dêste IIla1
que eu !]ul�e�'a açoitar o silêncio da noite
C cai: sobre ::t Terra como um temporal!

Jacy Monteiro

BODAS DE OURO
CASAL ARl'HUR BECK -- PERPETUA BECK

O casal cc.ntJ. com os seguintes filhos: Abelardo,
éIÍgenheiro eletrlcls<.a, casado com a sra. Elza Cardoso
Beck, residente3 no Rio de Janeiro. Alvaro, funcionáTio
da Federação d).'> Indústrias de Santa Catarina, casado
com d. Umbelir.-a Varela. Alberto, comerciante, casado
com d. Vlaiburga J.<�el'nandes. A:mando, funcionário PÚ
blico Estadual casado com d. Josefa Frahechino. Aldo,
funcionaria Público Estadual, casado com j. Helena Bit·
tencourt. Arno, ccmerc!ante, casado com d. Ruth Perei
ra. Avany, solteira, comerciaria. A.dir, cz..sada com O en

gcneihro ql1lmico ndustrjal, residente em São. Paulo, sr.

Carlos da Costa Pereira. Arina, casad .. com o sr. Lêdo
Barreto, comerciário.

O casa] conta com 19 netos e um bisneto.
O sr. Arthur Beck é proprietário da antiga e afre

guezada AgênCia Progresso, com o comêrcio de jornai.!}
e revistas de todo o pais, na Prar.,a 15 de Novemb:o e go
za de muito conceito na Praça onde todos o estimam.

Cercado de todo o carinho que lhe devota a nume
rosa pI:ole, o casal re�ebetá hoje várias manifestações
de estima de seu grande circulo de amigos.

O "ESTADO", associando se com a alegria de seus

familiares e amigos, envia seus parabens ao casal com
cotos de ininterruptas felicidades.

MENINA ANA. DIMA.'I:QS
Fo]gamos em registrar na efemélide de hoje mais

um aniversário da inteligente menina Ana, filha do sr.

Spyl"os Dimatos e de sua exma. esposa sra. BebJ.sti 'Kis
mos Dlmatos, elementos destacados em Os nossos meios
sociais e culturais.

A aniversariante n�ssas felicitações.

PREFEITO ORLANDO BECKER
E nos grato assinalar em data de hoje mais um a

niversârlo nataliC'lo do Ilustre sr. Orlando Becker pre
feito do progreSSista municipio de Santo Ama:;) da Im

peratriz.
Ao sr. Orlando Becker, os de "O ESTADO", que o

tem na conta de um grande e le2� amigo, associam'se as

homenagens de que for alvo form�lando-lhe e a

exma. familia os melhores votos de felicidades

VIAJANTES
Em excursão pela América d") Norte, México, Japão

China, Paquistão, Libano e todos os países do velho

mundo. segue hojc, via aerea, em companhia de sua

família. em' viagem de negócIos e a passeios, o Sr. Vicen

te Santana, industrial e pessõa de destaque nos n�sos
meios comerciai:\e sociais.

Promete o Sr. Vicente de santana, no roteiro que

traçou, nos remeter "impressões de viagem" que as pu
licaremos. prazeirosamente, para conhecimento dos

nossos leitores.
.

no ilustre viajante e sua c na. fa�ilia

Sociais

C�'_"_1 lI{�L..�

___ c;)n!eciYlCntos

O, Ocidente ccuttnua ho

j e com o dobro no poder
nucleal! do bloco sovíér:c.
Está. ele també-u f.OjUi�iO_
nando o prnbjem, ('l' crere
S30 contra. projétets. Já e.ts
te uma ínveecão bntau.ca
de defesa com absotucn re

guranca contra projete s

de . ataque numa distúncra
de 500 km.

O mundo ttvre não p�Cle
râ desísttr deante de tn!a
fatos de seuas próprl,ls ex
perlencias nucrea-ec. Pr'I�
o "equilíbr ío do uieüc c no
je a garantia da paz e d;:
extstecía de um m\).111b !l.
vre.

'rudo que é prece-c 110t1l,�
manter :J equil1a:·i'J. nuel"
ar deve ser posto em PIa
tíca, pois a fraqueza Lr:'!rj
ca- substanc.at no t.el''''�:10
nuclear poderia prUVOC:l, o
fim da extstenc:u fe um
mundo livre.

-----____......_-- -_._----

MISSA DE 1.0 ANIVERSA'RfO
CELESTE LOPES MAFRA

José Lupercto Lopes e senhora, Daniel Lopes
Mafra e senhora José Lupércio Lopes Mofra e se.
ohorc, Wilmor José Elias e senhora, Dcnuo Lo�s
Mafra e senhora e Dolmiro Mafro, convidam aos
parentes, amig6s e pessoas de suas reloções ocre
assistirem no próximo dia 8 do corrente. o Misso que
mcnoorôo celebror na Coreia ./. Santo Antonio, às
7 horas. pelo olmo de suo querid::J filha, mõe e sa�
gra.

A todos que comp::lrecerem a este
cristã antecipadamente agradecem.

ata de fé

9/6/62

ADVOGADOS
ADVOGADOS.

DR. HELIO PEIXOTO.

DR. MOACYR PEREIRA.
PREVIDtNCIA SOCIAL: - Recursos à Juntas de Julga

menta e Revisão.
Apo'sentadorias.
Beneficias, etc,

QUESTOES TRAB....LHISTAS,
CtVEL e CRIMINAL.

.
Rua Felipe Sch:nidt nO 37 - 20 Andar _ Sala 4

Da.') 9 a.s 11 e das 14 às 16 horas.

A. GONZAGA

RUQ TrajaM, 12 � Sola n.o 7 (Edifício São JO�lJe
,

Fone. � 3450

Tem Poro Vender
- ADAd:oR':u�.tos de 2 e 3 qwrtos
- CasClS, de M..c:leira nos B�rreiros
- terr('I)�.$: Mono do Geraldo -

Jardim Atlôlttico - Jardim ACro·'.
podo e nos &aueiros.
Pa9�mentos a combinar,

( wy,uDO ••'.0.
TRANSIT€:: DESASTRE. ATROPELAMENTO ETC,. Sá·
bada do. semana finda, deu.�e um grande desastre na
Pedra Grande, quando um carTa querendo desviar·se de
um caminhão, perdeu a direção e precipitou se no m,ar,
saindo o volante seriamente feridO e conduzldo para o

Hospital, onde se encontra apresentando sários ferim.elll
to.S

SUpõe se que o "projêti Segunda feira, novo e perigoso atropelamento na
global anunciado por Cl"lI� esquina da Praça 15 e rua Conselheiro Mafra, Quando o
chev seja um satélite mu nosso conter.ãneo, sr. Bertino Pereira foi atro]?elado e
nido de- projête!s, ::;ue }.rO" jogado sôbre a calçada, apresentando várias contusões.
dem ser teleguiaJo:, por cc. Bertllll10 Pereira estava dOente- e em tratamento I!-
mando terrestre"l qual de idade muito avançada. O a.uto que o atrO{?elOu foi o
quer momento !1 (J."Jalquer

.

de Chapa. 123 90, do Paraná que pru-a desviar·se de um
alvo. DIante dest:l. :_n e:l camJnnão de carga, parado em. frente da Casa Meyer e
ça o Ocidente terfl de €n querendo evitar o ácidente deu wua brecada v�olenta". A
contrar os respecd\'oG nlP! senhora que 'vinha ao lado da motorista, bateu cOin U
os de defesa tO.llanc(J S.<J cabeça no para'brisa, quebrando o e- ferindo a testa.
para tal fim ab;;,}lut.),n'-'!�1 Aquela esquina é perigosissa, C�minhões de carga,
te necessárias as r:xp.J:iel para quasl na volta da Praça e bem na esquina, wn car
cias atõmicas affi:!llt(lnas, ro com vendas de frutas e caixotes va-s-ios, na sargeta.
a.tuaJ:nente em ,'lH'�O Como ê que pode? E não se t,oma wua providênclp. pa.ra
A segunda nlldif:c,(çãO retirar dali o carro com Labolei.;ros de frutas, apezar dos

re>i.::lluncionâria na !;"ue�ra insistentoo -pedidos da impreu.sa Co rádio. ,

nuclear seria .) rmpr"»r, O sr. Bertinho Pereira foi conduzido para sua tes!
das ch3.madas armas ntõmi dêncla em estado de choque.
ca;; "limpas com 1l0uca3 r( Ainda segunda. um caminhão (sempre Os cam;'
síduos radio ath'o-;, quer nhões), que subia a Praça 15, seguido de muitos auto-
dizer com a aplka';àcl im" móveis que tomavam a mesma direção, parou no melo da
diata e restrita ao '�ampo rua. E não houve jeito de se locomover. Foi preciso Que
de batalha. populares o levasse para o meio fio, do ex·Rosa Bar
Com isto os sovietico.' Uma confusão e o caminhão com a máquimi. visivelmeD

con!'eguiriam nel1t:·!:I.ilZ�" o te Quebrada Ia licou. Placa 2309-50 de Fpólis.
efeito destruidor �(.l�a; da� Também na mesma hora, grande confusão de vel·
armas nucleares 11m dos cujos lá pelO fim da rua Felippe Schmidt. Trânsito atoga
grandes impedimento') psi� do,
cológicos para .:e i"lcial O número de automóveis aumenta cada vez mais
uma guerra nucl�:lL. E continua a aumentar pois, todas as semanns chegtUl\
Pois enquanto ). e";l�d" novos car.ros para as AgênCias e. saem. A cidade está SUo

Uva da aplicação rte al.lIa.� perlotada de automóveiS e 'outros tipos de veículos.
nucleares contin·),l. ,�en("l'o Está na hora de que providências urgentes venham
a destruição total n1'.o s(\ melhorar esse estado caótico, provocando desastres :J,

do inimigo, mas �al!lbéln cada passo e pondo os transeuntes em constan�e perigo
da prõprla vida e orgam7.f\ de vido.,

-

ção a guperlorlda1e tlu(')e E n ponte? Esperando por um'a sinaleira pam apOn
ar nada vale. Não impol"t.� tar o.� lugares onde cal'ro� e pedestres COl'1'em rIsco de

ser morto mil veze'), graves· desastres,
'

,

C:upi

1 _ Marcada para o dia 7 p�:l'::i. 8 - Lulz Henrique faz .iU!',]�SO lUI

mo mês. a movimentada noite (10 'ljvi"t' Rádio e Televisão Guuchu.

nos salões do CJube Doze .de Agosto.

9 _ Também o jovem sennor lido

2 _ Será. mesmo vereado' u .usci Von wangenneím. vai Inaugural' uma

tido iceucc- de D;árlo da Manbú .%'l1ho� lancha - Para o batismo da lDêSl!1;\ e

A.d�;�bo Zigueli? o passeio Inaugural, o jovem wennc,
nheiam terá convidados espec'ets.

convida

Em �egulda o� F.le-5mo�

r('cebl?rro a prop:)"l"l Jl"r"

so-Io da refe,ida e:1·.lrlade

Outroc:slm, sollcit"l a to ..

dos os AssOciados, qu� re

metam suas relaçõ:,s dos

canários e pa�saros l.1Ivcr

sos o.ue particlpa."<·.'i.") da

proxlma EXPoslçã:).
Para qualquer tnfot'ma�

" r

Por�lIe fxperiêficiô� HHcleares Ilttdentais1
Prof. Dr. Rumam M. só vez é suficiente.

oecrgen Há outras. consateracões
SâQ quatro as uuescóes Importantes quanto ao pro

suscitadas pelas experien gresso sovíéeícc no terreno
elas soviéticas d.IJ ano pus dos projéf..els do alcance
sedo. ( media.

1) A derese OC.'d�ll�<I! se

vê obrigada a r�'mc;):tr de
sua vez as expertenciaa a�
tõmjcas porque deve 1111(;(1>1)
trar o meto de evita': :1 ;la..
rahsacão do S:St':-1:11. ce ra.,
dar, que os sovíéucos real!
saram por meio de expio.
SÕes de uma bomba etõmí
ca em grandes srltitudes,
Pois não conseguind,) " O
cidente o contra erettc, os

soviéticos estartam em COII

dtcêes de fazer ailonclar
todo sistema 'de lLiurnlt' OCi

dental estabelecido) em tor

I
3 - Jane Modas, a oout.cue d-

no de União de Jan-tar (f rua Padre Miglle!jo]Jo, também. vat bc 10 - Pensa seriamente era seu pIa, seu próprio ataque uuerc-n;. raenujecr Mb� Pe ·fum.e .

que -etn
_

dcj:n noa p�_a Deputado Federal, o Dr. Rou.eu
.) O que deve ser t>SCH\

l'
sábado em etegant- sorrce nas saíõas do Sebastião Neves.

recído também é, se umr
clube Doze de Agasta.

. vez snenc'ado o stscema rtu
alarme ainda será po- síve:

11 - venosos prêmlos se-ao s"rtia.: ��;:;iS a:�i!����le�<; P':�:f'�li:
• 4; _ l!'rro arcsne dl. acoute-era :":. do" no I!hn�o promo'l'do p�lo 'L UI',

C'U_I'f
�ondições.

idA
8.a, c�nv"nr:ão IntCl"(!a:"ion.al

:la Cà.'l1

.. a.�;3 be' CUlJ.j 30, p�(.lx.nlJ, Em prol do HJ pita'
3) A terceira j)C�'.;Ullt?.

m J:u;1i:: O scnl10' D,"!·1doro L::l;)!'. \'je:r::l ce Reablltaçao
� ":pre�ent;lr6 Santa C�tarlna n:, t:a�jvcn 1 ��s :e::e t��,,:����mi�e!a:

__ l
çao em. foco novas experiênrias arnl?ri_

.:anas é se as '1�I:'l;atoneI1 -------- _

TEMPECTAOE D'''LII4A _ vag!�� ;,� c�t;:CM��7i:I:�°rlO�eR(>��a, da.� soviéticas ��t;10' em

J .. ..,1 condLçõ�s C:�' pp.r�tll·b�'r .IS

'I
5 - A Faculdade de Enw�nI"Ja:-·... : !inha� e'etrôru"as St'oter

Trago dentro de mim um deserto somb:io, r da. Un've"s!dade d� �\nta.C�··�r:i!:l �(- --.' ti "aneas das baterii!s l·.:..:r:!e;
sem oâsls. scm luzes..

.

d f 'pr ..'Ix'mo d:a 16, dar1. seu pl"";m"l � ).<1.,':. tl ,e� �uPterranf'lS a tQl ponsem. p3.1sa..;;em e esta!

[:
N'rbt'"�to Ba.!dauff') r:..mJ�::l .C:)11:rr"lfo (jo 13 - Visitr.ndo a .10Ja "Cl�il)." rnr

..

a•j to qu� o con�ra :!:Jlpe !lUDe tudJ q"anto QUis para mim nada resta "&0 Grande co Sul. abrilhant.\i'a ,) bll_ a cem!")ra de �t:us moveis. os n1\''''l�' Ne')
clear ame-iano se 'ornr imalem d;sta tristeza, além dêste vasio--

le em qu�stáo, tor Eduardo Dut a e Maria Inês M,,·O.<);i
poõsivel.

Desejei o teu beiJo.. um sonho fugidio
� -- --

4) A última peqwnta
em meio a mInha vida inútil e funesta! l 6 - JanoaV3r no. re�taur;l.nte dr 14 - Pelo casal senh::lr :,"a. M!l.� Comegui' ão os prOjeteis
HOje guardJ no olhar êste "quê" doen-tio .� Querênci,a Pa!ace. a &':nhol'.ta L!3, &:h. no:o Rirnbau Filho (Tereza, f:J�am home

amer'e,a.nos lançai(J� em

que a saudade detí a minha vid� empresta! midt com o senhor Ahton:o CJ.· ,o_; Da. nageados com vatapa no QuereR.:'i'\ P,,'?, contra ataqu1-" vt':l(!e� (I e�
ce os convidad05: s·ta Maria c,�.,;t:lla cudo fo�mado pe1:_.J.s tO'Tl
Fernandez, srta Ros!nh.a--Vaz. _;;n":\ l\'ed:l

ba') ,�ov!éticas ou ')crão o;
7 _ Reun:u no� salões ia 03('a� Oliveira sr. Franc'sco Vaz, sr. !\,'hUi' Mo projéteis amerl;:antJs de,,;

PaJace Hotel o jovem "society,' para 110 cinelli e dr. Antonio RI".?o. viados ou destruldC's?
menagear Estudantes de Me,;lc'na dCi. -- E' preciso ver:f'(,9C, sr

i
Universidade 20 Paranâ qne v:sitnvr:.n'

i
,-

nossa cidade. Castelan e seu conjllntt 15 - Dia 12 "Soll'�e dos namüta'lo:': :�.o:�Sgra!�e;�����!l��.;:

I meIOrl.'cO anlIDou a elegante reUll:(Cr). de nos

s.alões
do.Li�a: Teois fCl�be,. p-!:OOlüÇnc· não �a.zem lmIN�lVf!:' 8!

sábado pp. do Diretório Acad.êm·.co Jose �It�u.:, d<-
tnlJlsmisão de orden::; a tri

Facu1de.dp. de Clênclas Econ:omi...�. pulações de av:ôe" lantes

P""-""=·:::;:d�1
=:

"""""t""O:;==,-'""?"l""""":"::S"!;""I""'D"""=""'''"'''��I- iria- L � t���:��'�:t�:;.,��:,-
resl en e ao ' POLARIS {lU até a teleguia

(cont. da La Pág'.) el terreno algunos de·7o: dores de Canários �:mc��S!r:�:i�is d��.j�!1����
A data de hoje, assinala no registro social de Floria ;I�����top::l;:��e �oo��er d��.�� ;:'o:��::��a c�7 E�:d�ua�: Em Iodo E.itado :stt�:�::��� �}:l�)�::

;�;';!��aa�!����e D:ss����t��a c�sa�c:�::c:en�:Ckc; luar lo. Santa Catarina. Walter Morltz. !:"c'!ider, de alta megat:mclolgt>m.
mcio da alegria de sua nume:oso familia e um grande ag�:ae���sli:raalte:e�:ar ��� raA�:i�:;:�oallase��a;lb�;':' �:n: ::oc�;:�l'!C�L1at�:� en��� PS:�:�I:S a�o ['X���
���::�o de amigos, onde goza da merecida estima de bernador la oportun!dad nadar. con mi recon·')ci convida a tod�s ::s cr::l;J.o passad.o um prO�l'e,.;s� 5U

que nos ofreció de recorrer miento, el oestimonio de re" de canários r:�.�tl? p·�ta bstanciaJ do p::ldcr .:1'lCiclI
el valle de Ita.1li v de ,'i· n;i más a�ta conslderación do, pata enviarem liea, pr;

sitar Blumenau, la qual y cordial amistad. c:1ereços e relacQo fic tar;.i
nos permItIÓ comprobar en (ass.) Felipe Berrera" rios que po�ua>n paI:a �('.

rem iJ:lscdto .. e [')n)arO}l

pa.(úe na pr:óxim.l, EX;.lc�i
c:i'l.o o. reaUzar,se ,lO lm:ti.._
tULO de Eduear.ãQ Dias Ve

lho d� 15 a 22 de .iulhl) pr!
Uma ótima casa, tôda de material de primeira qua· xlmo.

cão.
Comunica alnd:t (�1l� Q

encerramento das inseri.:

ções terminará n' dia 15

do co"rente.
Para qualquer Informa

ção. comun\que:-n.He com

Walter Moritz Tribunal de

Contas.
Zanzibar Lln') .- InstiTU�

to de Educação DI.:!; Velho

Altair Pires Alfai0.tat"i::.. C:1.
margo ,todos nes�.i

tal.

Documentos
Perdidos

O Capitão Tenente Ar·

naldo Leite Pereira, im€.

dlato da Corveta Angostu·
ra, perdeu nas proximida
des do caes da Florestal
sua carteira e vários docu·

mentos, entre OS' quais, caro

telra de Iden·.idade, caro
teira do Clube Calçara, dI.
versos cartõe:; e fotogra.
fias. O referido oficial pe·
de a .:::_uem haia encontra.
do os seus docurllcntos que
os entregue- n,a. séde do Co

mando do 50 Distrito Na.

vai, ou na redaçã.o de

"O ESTADO". GraLirka·sc
bom.

V'ENDE-H
1i��rlp ...... ,..., p"ar"IT(>:TI ar.abada de construir, p!),rto da

cidade Universitária. Parte financiada pelo Montep':t d'J

Estado. Tratal' pelo fone 20-35, ou Rua .a.ui Barbosa. 49.

MISSA DE 1.0 ANIVERSA'RIO
CONVITE

A familia do Inesquecivel Nemésio Bruno
a parentes e pessoas de suas relações pB.t:a assistirem a

Missa de l° AniversáriO que mandarão rezar em sufra·

gio de sua alma/Ilo dia 7 dJl corrente as 7 hor'fl.s na 'Ma·
triz de N. S. de Fâtima no Estreito

A famll!a por nosso intermédio antecipa agrade·
mentos a todos que comparecerem a este ato de fé cds
tão

Companhia Internacional de Seg,uros
Apólices de Seguro de Vida Em Grupo

A COMPANHIA INTERNACIONAL DE SEGUROS leva
ao conhecimento dos interessados que, em obediência às

dlmoslcnes con"-t:mtes da Clâusula XXIII - PARTlCIPA
ÇAQ NOS LUCROS; fara. proceder no próxin-o dia 7 de

junho. às 14 hor:lS. em sua sede. na Cidade do Rio de Ja·

neiro. à Rua 7 de Setembro. n" 94. com a presença do Sr.

Impeto! d:t Dep"lrtamento Naclona'} de Seguros Privados
e Capitalizaçfio, ao sorteio a. que se refere a citada Cláu·
sula. par'l as Apólices SG. N"s. 316. 960, 1075, 1245 e 1293
estlpulada:- por CLUBE INAPIÁRIQS CATARINENSE,

SERVIÇO SOCIAL DA INDúSTRIA, VIAÇAO GARCIA LI·

MITADA, S/A. PHiLIPS DO BRASIL, LISTAS TELEFO
NICAS BR�SILEIR."S S/A. e ASSOCIAÇAO BENEFICEN
TE DOS EMPREGADOS DA CIA. TELEFÓNICA BRAST·

LEIRA, respectivamente, referente aos períOdOS de 9/11/60
a 9/11/61 para, a Apólice SG, NO. '316, periodo de 1/12/60 a

1/12/61, Apólice 912. 1/4/60 a 1/4/61, Apólice 960. 1/10/60
a 1/10 61, ApÓlice 1075, 1/2/6t a 1/2/62, Apõlice 12.45, e,
1/1/61 a 1/1/62 para a Apólice SO. N°. 1293.

Concorrerão ao sorteio os atuais �égurados das cita·

das.i\!lQlices, que preencham a.�. conDições. eslabcl.!-!cldas
na lêt.ru bJ, do nO. 7, da mellciona._da. Cláusula. XXW.

,

(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Festividades Em Honra ao

Divino Espírito Santo
Com Inexcedível br!lhan "São Vicente de Paulo", da

tjsmo estão decorrendo na qual é tutelada, se Irma
bela Capela da Irmandade nam nesses dias para o

do Divino zspirítc Santo, maior brilhantismo das res
síta à Praça vetútto var- tividades que se avíaínham
gas, nesta Capital, as be e contam também para h:
nsstmas novenas preparmú 50, com a nossa liIantrópi
rias em honra do Orago. ca população, que lhes en

Essas novenas, que coa viern prendas par a serem

tam com o concurso de leiloadas nos quatro dias
lima centena de pequem de festas de barraquinhas,
nas asiladas. tiveram [nt- defronte ao grande edtfí-
rio no dia I" de junho cor roia da instituição
rente. às 19 horas, c próton li; justo, pois, que as pes
gnr-se ão até O dia D, xábu sõas caridosas da Capital
do quando SCl'U!)' cnccnu- continuem mandando as

das, antecedendo se assim suas ofertas, tanto do co

às grandes sotcntoaoos do mércto particulares.
dia seguinte, domingo, 10. A nossa reportagem, ou.

dias do Divino Espirita vindo na secnsua da ca
ganto, uma das rnnlores pela o Provedor da Irman-
festividadrs docrctacrns pe com tão vnuoscs . pntrocí-
lu igr('ja ('a toucn. nndcrcs para esses tr1tli�
A essas reumôos novcnats cíonals rosuvtdndes.

acode ramo sempre um-r ndde, sr. Nar'bal Silva, a
multidão de fiéis, dando crescetonu-nos Su:!. Senha
uma prova inconfundível ria que as festiviaddes mui
de fé no poder do. sanlis- to prometerão. que os fes
simu Trindade, prescnt:l.do. teiros serão os sr. Alexan
por Deus Pai, Deus Filho e dre Salum e exa ccn.;')�!e,
Deus Espirita Sant') e que para o prôximo ano
um só Deus verdade'iro. de 1!'!63 os festeiros se�ão
Pai neSSt\ extrr.:1 iõ,t.t!',o o digno Govprnad�r do Es
dia. as c 7memoraçõcs em tado, sr. Celso Ramos e
tôda a or))c em honra do cxm:> ronsorte, cleitos pe
Divino Espít'ilo Sanlo. la Mesa Admjni�trativJ..
A ilust.rada Mesa Adm.i· na Hla última sessão rea-

nistrativa da- Irmandade I izada.
titular, e o Asilo de órfãs

------_ .. _--_,--"_ --- .....

c

PROGRAM!I flO MÊS
rROGRAMA 00 ME, DE JUNHO

Dia 9 - Sábado - Soirée - Escolha de "Miss
Perfume 1962"

Apresentação de "Los Gavilanes de Espano"
Dia 12 - Terça_feiro _ Cinema
Dia 16 .- Sábodo - Sairé-� "Bahia à Noite" em
benefício da Lactário do Caso da Amizade dos Se
nhoras dos R.otarlanos do Estreito
Dia 19 - Terço . .feira _ Cinema
Dia 26 - Terça_f('lro _ Cinema �
Dia 30 - Sábado - Festa de São Pedro ,.,

NOTA A Diretori:J do Clube comunica 'que, nos;!
dias dr festa o Sl,!cretaria fun::::ionará d::.s 14 às 17,J
horas não atendendo POis em hipoteSe alguma Q!�
solicitação de convites, após êstc horório �

G
QUE FA-Cl-Ll-DA-DE ,

t'

i....
"

,
,

"

• ,I

• E X A r A M EM I E .

CQllSORCIO

TAC
mliZElRO DO SUl.

I
AGeNCIA

Baa felipeSóli'l,N
fms2111e 3JlMI

I flORIINOPOUS··S.C.

\
De acõrdo ('om o decidido em sessão ordinória,

convoco os senhOres associados par a a Assembléia

Geral Extraordinarla a realizar-se no próximo día 9

do corrente, ás 14,30 horas. na séde da Associação Ru

ral de Florianópolis, sita no Cais Federico Rolla, com

a seguinte ordem do dia:

a) eleicão de cargos vagos na diretoria:
b) discussão e, aprovação do Regulamen�o
Gera] de Exposições:
c) aumento das anuidades e taxas.

Se ã hora determinada não estiver presente o nú

tnf'ro de sócios indispensável á instalação da Assem

bleia realizar-se a esta meia hora apôs - (15) com

QualQuer número de associados pres:.�!es. •

Florianópolis, 1° de Junho de 1962.

WALTER MORT'T'Z

PREATDENTE
- -,-_ ....

C tJ D: v J' C ()

A RAT'N'nA OI\!'õI RTrT�",,,'J'''� flf'� fUt ,,�

('fl"� ... ":I .. il''' Mnfl'l1 ".''1 '"'' �I' nm ll1r1o a MIR

....;('.!ifl � .. PF.('JA� R ACE!oõI�(\\�'-ns. � do nutro -

l' "i. h!e(lllo de PlNTlJRA8 P. CONOER-T08, -

��8Zl." lU',

I

Reunir-se-ão
São Paulo, - C01{. a

presença de mln!stt',:.g e

ernbaixad(lres dos P:d�l�S
integrantes da. Are.! Lar!
no_Americano de' Livre
correr desta seman-i, ncstn
Comercio - ALALC _ bom
como de técnico� , r:np"c_
surtos paulista!!, deverá

realizar se durante ..) tmn,
capit'l,.l, uma série de reu,
niões que objetivam cxrunt
nar varias probl('in:13 co.
mercíats e Indu;lnaJ:, ti 1
América Latina.

conta com a colaboração
do Itamarati. Em São Pau,

Lo, os diplomatas tatt-io

amerjcae-is tomaruo parte

nas sorentdaaes dr. uoertu,
ra da III Feira /l� xtcoo.m

ca Nacional, na

qutntn.Icirn. ,no

PARTICIPANTES

I

São Pauloem
trio. do México; xucnsc Uruguai; Manuel AirCt,rt,

conselheiro da gmbnixada

do Uruguai no Bl'ad;1.

REUNIÕES

Em sâc Paulo, os mt,
ntsero, e embaí sndcres la

ti,r�o�amel'icanos parttctpu
rão de reuniões e .111CS:LS"

redondas em emtsxoras [l�
televisão e na s'e.terecõo
das rndustrtas do Esbdc

de São Paulo. Ao:; disi,!\ls"
sões serão cccrdenndas

pelo prof. José Ganido
Torres, do cone-mo Na.
c'onut de Economia que
também virá a São r'nuro a.

convite do INES.

Submarino Para hporle·
fico fOI enriquecido, esta temporoClo otn um sub:
:nergivel de um só lugar qLk custo 250 dolores e da

o sensaçõo de se estar pilotando um ovíõo sob o o.,

gua. Trotccse de uma fobrtcoçõo da "Jeocrofr In,

dustries", de Wilmington, Massachusetts. R�.ebeu
o nome de "Tote sub" e consiste de pouc-, mots de
uma cabine cercdínômçco que submerge, depois qu�
alaumas bolsos são cheios de agua. Poro usó.Jo e

necessórto ter mcsooro e respirador. Tem dois m�_
tros e meio de comprimento e peso cerco de 15 qUI_
los.

A comoonhio está fabricando também, um

modelo de dcqs lugares que custo 400 dclores. "O in ,

ventar é John Green que atualmente cstó preoo;
rondo um novo tipo de "submortno", que poder-i
novecor por meio de um motor de ar comr)(imi�!{1,

Notcvel por sua strooltcídode e por seu balxl)

prêco, o "'rot,e sub" ooobcu já o oreferénc!o da" ,,

montes de esr-orte oooóucos. Colculocse
-

flue • f)l"h
men"s 1 m; Ihõo de nort-vcrne-íconos. (11 Je 00SS11cm

lonehos n vonor C"Ml')rorã� esse novo ""ubmarino"
mote excit ... ,.,t,:, � Mais emocionante do que o esqui
oouótico. (l BRASA)

PARTICIPAÇÃO

Serão os seguin!.('.; os di nistro da Induat-!a e co,
plomatas que tomnran par mercto do Urugua í

; Juan

te das reuniões: Au-e'to Martin Oneto, o-esbícnte
A nromocãc é (10 rnsntu Ruera, ministro 1>1 F'l:1lf>n" da Unlon rnuustrtnt A"g('n

to NacLonal de Kl!,lldos lo da Colombin: HalJI SIt tina; Valter sermm.no.

SUP'H',�iiérl'als< nierdiid'ei'rã(s"'�"

proxlma
rtnrapuc

Garcia Robles, cmbatxa

dor do México no aresn:
Pio Correa, emberxccor elo
Brasil no México: Daria

Botero rseee, embnlxadcr
da çorombta no Brasil;
Artur Mae Kennn pa'sl"
conte da CORFU. do cuuo

Marcelo Rulz Solor. em,

butxedor do Chlle "I) Brn",
sn: Angel M. Vlai1J:a, mi

participar, tambt-J!l, t'epll'_
sentantes da indibtt'in e

Ann�tinho Bronne- p- sm Teodoreto LiQock; r "rI'!

partjcipom O cnntrClt., de ca!!ament(} dé! seus filhn'i
SERGIO e MARINA

R.l'''' P,..,.,.teu·, 260 Ruo Gonçalves Dios 65
do comercio de ,São Pllt410, r, .. itihn 27/5/62 Curitiba
constando d.o_ temario di" :"tC'
versas questõe�

,

relac:or.:L_

Das reuniões

das com I) funeIun:l'lll·r.t('
do Tratado cr� M')nt{'vicén.

que concreti_zou:v Area

Lat'no.Ame:iearp de Livr(!
Comercio.

MiI:s 19 Escolas
[so'adas Para
o Povo
o governador Ce:l;{l Ra.

mos vem de criar ml'll.� 14
escolas isaladas, d:�rribnj
das pelos seguirlt03:, /lH!'l!_
cípios.
Uma, em Santa C'ecil:a;
duas, em São Miguel l'

Oeste; uma, 12m Mundai;
quatro em'Canoihha�: lima
em De�r.!lns.}; Q'lat-:·". "'n

Quilombe; uma, .'fi TuJ:.a

rão e cinco, em Concór.
dia

O Chef"! do [i;x�/:ut'-Jq
criou também um J!1l'Jim
de Infância na cid�!·ie ele
Jolnvi)le.
O intjerê'sse gov(!r)l-a.

mental p�as q\H1i :-,1" c!(I
en�ino pode ser med 1]'.) :lo
través de seus r�petlr�(\" :'

tos. A eria<:io de JlnJ� ('�.
c.olas cujo núm:'ro ultra

pas�a os cál('ulo.'i mai .. cti.
mistas, tornou �c um'l {'ons

tant� do atual c,.ovêrno,

Cumpre_se, dessa form'l_ a

p omes�a de ml'!lhor::t!' o�

índice� de c,.'c;olarizaC'ão. ! •

par do,> grupo�' "�:::olnres .':1.
eoncluid.os ou em Ja<;e rle

conc1u�io. das cenkn"s de
!lavas salas de a'll�, l'orflm
firm,ados mais de 100 ron

vén'os com váril\� :n",t·tui.
ções, com o fito de_ 11m

pliar o aces�o <to 'f>1J�ino
g"atuito. seja. pr1mnrio. ,.to.
ja secundário

laneredo Neves
Continuará no

Pôslo de 'Premier'

VENDE-SE
Vende se uma casa à :'ua

Rio Grande do Sul n.
Tratar à rua FeU,e S�h

midt, 34 - 1.° anu\l.l'

sala 6.

Nesta.

PRESIDENTE _ No dia 8
de novembro de 1960, o po
\'0 dos Estados Unidos e

legeu John F. Kennedy, de
43 anOg de Idade, 350 Pre
sldente da nação, Membro
do Partido Democratico,
Kennedy é um pensador
liberal e advoga vigorosa
mente a assistência norte
americana ao exterl�r para
ajudar o progl'esso de ou

tros paises, Casad.o I�om

Jacqueline Kenedy, o ca

sai tem uma filha de três

FAMILIA - John F. Ken

nedy tem seis irmãos vivos.

sendo que dois outros já
faleceram. Seu pa\ um

um prôpero homem de ne

gôcios, sempre foi firme

mas não rigoroso com sua

Iamília. Uma das coisas
que ensinou a seus filhos

quando crianças era dI'

que a vida muito esperava
dêles e que todos deViam

HERANÇA - A família

Kennedy .em longa heran

ça politica, O avô materno

de Jonh foi prefeito da ci
dade de Boston e serviu no

Congresso norte america
no, Seu avô paterno iJ!

senador pelo estado de

Massachusetts. Os Kenn03-

dys são c:Ltõllcos e a reU

gião sempre de�em'Penhou
um papel Importante em

suas vidas.

tura e ao estudo do.> a$�lln

tos mundiais.
I C(loll'petição - O pai de

Kennedy incentivo'1 'Ül :h

mdlia o vercladclr:J i>�,l='lJi.
to de competicão. Um:!. /',�

pecie de futebol :.tn·e"ic�_
no era, e ainda (l, 'I c�po:·_
tel predileto \ f:1nu1 ,i

praticado porJ'_�lO!11t'lI� ü

VIDA PU'BLICA - J<lhn

F. Kennedy IngreHJ 1 �ht

vida pública HlUitJ rC-jG,
dc�de quand.o co;tumavJ.

v:sitar seu avo na l'refe:t"l

ra de Boston. AIl, onv},(l. dis

cussôes políticas impor�an"
tes ent:e seu avô e autofl

dades locais, Aprendeu
também muito sobr� a vi..
da, governo e administra�

mulheres.

No entant'1 apesar co. de.
d:c:..ção de Kennedy à� a�\

vidades f�sicas, Jor!l � ;e'Js

irmãos e irmis semf)r,� (ti:!

votaram muito temâ,) a. lei

ção pública, em Inng:;..., CÇ,�l

v-erms com seu �n.

EDUCAÇA0 - Kennedy
e�tudou Inici:L)mente
eseolas públin.s d� 'ill,�ot!

{IPÓS complctat'
ção primária, fc'eiJ,Uent0il

escola pre99."at.ó:lfL,
onde fez cursos e-,p�c'nil'
para admissão ao (.Ido ua!

versltá:,lo. Joven a.fivel,
e s!mples era mu;to po,.,��
lar com seus prof� ;s�l'e'l e

colegas.

HARVARD - Em 1936, de

pois de acabar seus estu

dos preparatórios, John F.

Kennedy ingressou na Uni

versidade de Harvard, em

Cambridge, Massachusetts.
perto de sua cIdade natal

de Boston. Harvard é a

ESPARTES - Quando John

F. Kennedy era aluno do

segundo ano, e seu irmão

Joseph do último ano, ven

ceram juntos o Troféu Mac

Millan de iatismo, defen�

dendo Harvard: contra 10
das maiG!'es universloades
norte-americanas. Kennedy
participa ativamente de
outro� esportes, integrandomais antiga Univerllldadc

dos EstadoH UnIdos, fun

dada cm 1636. considerada
devido a seu excelenLe cal'

po docent.e lima das mell10

res universidades do mun

do.

a equipe principal de nata

çio da Universidade; JO

gou, ademais. futebol ame

l'icano até que lima contll

�ão o forçou !l. abandonar

essa modalidade.
LONDRES - Em 1937, o

pai de Kennedy foi d.:-�ig
nado Embaixador dos Es
tados Unidos na Inglaterra
O mundo naquela época es

tava em crise: com os dita

dores Hitler e Mussolini
Caminhando para a guerra,
enqu&\nto aii nações demo
cl'aticas tentavam evitar
as 11 =4,WldadO's. A Indica
çio de seu pai para em.

baixadol' teria um efeito

deci.�ivo para n vida, de
.John Kennedy.

3RASILIA, 5 (GP) - O

sucessor do sr. 'rancredo

Neves, na presidencbt do _

conselho de Ministros, se!'á
o próprio sr. Tancredu Ne�
ves. Alias, nio haVef>'L de

sincompaltiobilizâÇã'o ma!'. n
'

penas a substltulÇã') "::1'
tres ou quatro min;� tro,�

de vez que o sr. rancredo

Neves e os mlnlst(0� San

Tiago Dantas, V..:rgl:io 'rá.

vara, Franco Monto!")
os titulares das pasht<; da
Guerra Marinha:. A�ro.:
náutica, aceitando as pO!l;:

derações do presldent� Jo

ão GouJart. estarla!ll dls

post.os a não concorre�' a

qualquer cargo eletlv,l, e:n

7 de outubro. E CSI,l. a im:
pressão dominani-e. hoie
nos circulas polít.lcos ci9.

Capital Federal.

soda cáustica

CRISTALIZADA EM ESCAMAS

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. ELETRO QUíMICA FLUMINENSE

Embalagem Industrial:
Socos m"'llifelhas (Papel 'e Plóslice) de 50 q",itos

Embalagem Doméstica:
Coixoi de papelõo com 24 pecol", pl6sticos de 1 1/.' b

Representonles para os

Eilados de Santa Catarina e Paronó

BUSCHlE & lEPPER S.A.
Joinvill_e • BJ",men<lll .. ü"'tlba

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

AustriiCos Atacam o "lwist"
Os j�rnais austriacos noticiaram e agora co_

mcnt9m o coso era primeiro vítima do "twist" Co_
mo se r-ecorda, no dia 16 de março último, um jo_
vem oe 22 anos, que pretendeu eyibir_se num solto
aue somente os iniciados conhecem caiu e bateu
com o cabeça no pista morrendo urna hora depois,
em com:e<luenclo de uma fraturo na base do cerebrn
O incidente ocorreu num hotel de Saalboch, centro
turístico fre(luenf>Qdos portcularmente por alemães
e ingle!'ies. O jovem chamava.se Kurt Schlessingcr

Alguns jornais vienenses reclamam maior efler

gia por pOrte 'dos autoridodes poliCiais fiscallzado_
rns dos boilps n" sentido de intervirem quand .. o

"twi"t" comeco o se transformar "nesses ataques
histéricos", descontrolando completame-nte os ner_
vns e comportamento dos bairarinos. "Do contrário
ofirmd um eomentarisro - teremos novas vítimas 'J

���;to:��r ���j�d�s� �:c��il�dgJu���t��� de di_

IIBRASA)

JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CI'VEL
DE FLORIANÓPOLIS

EDITAL DE PRACA'COM O PRAZO DE DEZ
.

\
O DOUTOR CLOVIS AYRES GAMA,

Juiz pe Direito da 20 Varo Cível de�t(l
Comarca de Florianópol is, Estado de
Santo Catarina, na· formo do Lei,

FAZ SABER aos que o presente edital de pro_
ço com o prtOzo de dez (lO) dias virem ou déle co_
nheç.imento tiverem, que no dia 7 ·d2 junho próxi�
mo às 14 horas, o porteiro dos auditórios dêste
Juíze trará à público pregão de vendo e orremal'a

ço, a quem mais der e o maior bnce oferecer so_
bre Q avolioção de (1$ 120.000,00 do bem cbC"ixo
descrito, oenhorado à NELSON ANDRADE n'] A,
cã" Executiva, n.O· 296 que lhe move WILSON DE
MEDEIROS.

"UM bokão frigorífico, marco Bacell' S/A
usado com duas portas n.o 283021, Ot'l,") 1960, em
regula'r estado de conservação e bom

-

funcionc.
menta."

E, portO aue chegue ao conhecimento de todos
mondou expedir o presente edito! que seró afixado
nn lugar de costume e publicado na forma da Ipi.
Dade e passado nesta cidade de Florinópolis, Co_
pitol do Estado de Santa Gotarino, aos dezoito dias
dr') mês de moi", dCl ano de mi! novecentos e sessen
ta � dois. Eu, (Ass.) Jair José Borba Escrivão n ::;u_

h�crpvo. (Ass.) Clovis Ayres G::lmo. Juiz de Direit� .

Confere com o original
6/6/62

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OLHOS - OUVIDOS �'NA'RIZ
'

e 'GARGANTA
Operações dos jiMfGDALAS por 'pió,es,so,,

QODERNO '
"

•

EQUIPO de OTORRINO (úriico n. COjiitátl
poro exame de OUVIDOS, NARIZ '�"

,GARGANTA
'

•

'Refratar BAUSCH a LOMB poro reéella
de 6CULOS

Trofamento das,SINÚSITE�por ULTRASOM

Dr" GÚERREIRo do FONSÊCA
CONSULTAS PELA, MANHÃ E A TARDE

��onsuitório:- Ruo Jóõo 'Pinto
..
35 -·Fone 3560

Ae�,dênei,a - Auo Fell.p(; Schmldt, 99 ":'" Fone 356C

Dr. MARCOS E. FLACK
CIRURGIÃO DENmTA

-Atende s6 com hora marcada das 8 às 12 e dos 14
às 18 horas. Rua Arcipreste Paiva n" 13
Telefone 2891.

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

E!';tomago, Intestinos, figado e vias bUlares.

ConsultórIo:

RU:l Jeronimo CCentO, na IB "alas 21 e 22.

ResirJêncla:

!tna. .t:ao Jorge 32 fone 2721.
Diarlament.e das 15 às 18 boras.

Atende das 8 às 10,30 horas no Ho:!;pltal d� Caridade.

DR. L A U R � O A U B A

Cl:nica G�ral
\ MS:OICO -,-

•

_(' Espeelall!!ia em n:('Ilestla de senlloi&.i e Vias (Ú1:.
ná�lag. Cu�a rad1-:al das !nteccções J.guda� e Cl'Ô-

t olc:.�, do BpBrê;he. �en1to'urlnárlo em ambos ali

.iexo� DCf'nçar: do aparelho DIgEfltlvo e do siste·

ma nervOBD.

HoráriO: das lO !\.!I 11,Si) noras e eJa!'> 1't.JU <w 17,0(.,
boras. _ ConsultórIo: Rua'Saldtlnl.a Marinho. 2

tO and.". Cestl. do. Rua :01\0 rlnt,,) � Fone: 3."46

Resldcnc1a: Rua La.cerda Coutinho, D.O 13. (Chá· I

eara do Espanha) - P'one: J'l4IJ

CAIXA POSTAL 50 -

FlOHIANO'POUS - SANTA CATARINA

l)J SP-,Mtn:l FIlUSEC.l\
CIRURGiAO·OENTIS I A

Pre90ro de co .. idtldes pelo alto �elocidtJde.
BC�DfN AI'10TOR 1) 5 \"''''1IT(;

I<odiologio Dentana
CIRURGl':' r PRóTESf. BUCO�FACIAl
Cor'sultório Ru .... Jefónlmo COE'lho 16 _

)0 ond'Jr _ Fone 22:5
Ii:.clu.Jivomente c!)m horOI marca0......

----
�. -

SéRVIÇO DE MUDANÇAS URBANAS INTER
MUr"ICIPAIS E INTERESTADUAL.

Nõo e nf'"o""-nro ,., rngrodomento dos móveis.
Informoç;:""c, à rIJO Francisco Toip-,tina, ....."::\'"

fone 2305

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

Pre�are·le para o Futuro
O{!qul rindo lotes de terras, pequenos chácaras E'

erE'OS poro indústrias em

BARREiROS·
n .... ItBA1P!�O YPIRANGA onde está situado C' '3rupo
ESC'olor Incol

Os inlcl('ssnnas D0derôa diriqir se diretomente 00
ESCRITORJO DE VENDI:; DE !MOVEIS de

0110 .Julio Ma'inii
Ruo F<>1ipf' .$("hmiot, J 4 - Sabtodo - Fo!""""

2347 .,..,.. �t,�rinnÓP()1 i�

SERVICOS :riC"ICO� APMI�IS:rRATIVOS
!,t· onG"t-IIZACÃO E REuRGANIZACÃO DE SER
:',' YIC06· ..'

���, rpJ C("'lNSELfi�m.O MA.FRA - J1tf
-FLÇlRIANOPOtIS

I' í��;;;i;;;'c----- -_m"�i
Dr. Walmor Zomer 1-' -"L.�- �.

G• I .-::-.
areia -�

.

•
�::::::::;o.:';�,�;:::::'da�: [I Ivele A�pel Eleita Garola Radar deBrusque de 1962'
Universidade do Brasil

t S Z' G
. •

:::;:'::::d�O�����U'�:'�' ra. Ilda oulert Souza é a presídenledo C. Soropfimisía]
viço do Prol. oceéví., ao- Grande .�ta.aconteceu em arusque, dar naquela idade. Elda de Oliveira e M:.I-;'
drtgues Lima;. Ex�mtern(/ \

com a partlc.lpaçao de Marcia ReiS, MI::;s rnene Rollm. O desfile foi crganlzadu p�.
do Serviço de Crrurgra du Santa .Catarma no Bandeirante T. C. en Ia senhora Bervely Costa. Leila de�fil.3\l,

Hospital I.A.P.E.l'.C. do Rio beneficio de um grupo escotetto daquela de sala de tergal alva inteiramente tm'
de Janeiro. Medico do aos- l

ctdade A
..elegante

reunião s.oclal dençen, balhada em plisse perm�nente e' finl'Õ3�,
���.�i.U:�d��:���;I�� �ao::e:! ��n:�: :b�l�:�tzaa�aa P;��a C��J�:t�n�CE�;:� �� ���:r�:�o�t=IV:e :eO���abr���e:�\�:.'
l'Ai�'l'OS _ ÜPE.KAt;Ol!::-O i dantes de Brusoue, presidida pelo sr. AUI·i gem; Maria Chirle modelo Hora Int�l"Il"",
DOENças DE St;N"'''ltA:-.' nhn Snvc.ra de Souza. O-colunista 101 re, para o encontro e a pnesi.a da mulher.

•
�l:t�:�:'O:si::��r��I�'i�:lu • ��:SE���e�, p;�� ��::::I�te�:r����.� ..

snve

A senhora Led�ugina, usou ccnjuntt I
consurtcno . Rua JC2.U r'lll· , --.-.

verde com punhos e gorro de peles. A l'.aJ9:J
��,o:' t:.. � da�te���W �a� 3rI:�e��eA::e�o!O�I�=I�o��srs�t: J��;:'�o�: !�� j��asr:.oA�:n�ie:�r:en�eA d:���::�·r:� ,

,1\ ", ud,lS relefom. .omuosta dos seguintes membros. PreIe!" gia C. Curl vai a um coquttel de ve . .;tldf I
30'5 - l.e."lldencla· Rua J to Ciro Gevaerd, jornalista Maurrcro Xa, Cristal o-etc. luvas e linda flor ·J.bobon.

• v�:�;.r��:e;to��O:IiD;:rr�;:r��cs:oc��s�:S ::ci�i ����he·r�:a'lãd:�::�o co:mm��t:n��::�o� 1
• de 'O Município" Nagel db Me!lO c!"On:�� com um bonito modele chernlsíer -.m v� J
• ta SJc1at. de A Nação; senho-Ita Nadir Ce cenhc a Maria Tereza conú: fi �r8.
• �:�e��:a�eL�� �:�:�,; sr��r�oa��;t:Sz: �����abl��;�st;:�t�::e��:f:fe����tl� ��,
• Russi, diretor dos D.A. em Itaja! S!'. vtc- la Casa Benete, esmo todo preto com,
• t�r��:�r:ir;:1 ��:. ll�e�a�E����'. ed\�t����IS�� ��l���; v:r:�.haSW:j :�;:S, ;a��::�:OJ:I�I� t
• Iurt apr:c()ntou o resultado rvete recebeu aum luxuoso vest.co de bílHe i?ncir;;,�
4 :��t::s����:�s :e��e:�:eCl��o���!I!7.lI·s�uoe� ::n��nc;onf:��!�n�:�e�;ig::��: �i�:� �(il•

se, representa-á sua cidade na II s'esta ztra S mon calçado de couro natur-al, "

• de conrraterrneaeão da Socled9.cl-e. Catarl
'

..mh"):a Beve:y Go:i.cy co�ta, extbru r,
, ;;�s:iP�O �� :��lz;�ÓaXI:�ta cacttat 1'0

:��;�s "�uU::��c��à:e��� ����:n:rg���:�'
____ .. _

luvas de Carneiro aconteceu ore duar'
Dr. AYJ'lon Rdmalho A Rainha do Centenário de Bruaque peças, saia b-anca corte eveeé, blurãolf

�LI;"l(_A uK CKIAN�A�
,

�ar.;;:le�l::s�/ a�o��::;a:a�:� c:�����; �I�� :�::: g;�a�:h��jv��::'�b�:)��� v�;
nuC�::tt��; d:'�:rtdD��:,ha da festa.... rlglnal vestido de lã; Le:Ja Peixoto com'
A lareJe, nu cunsultorh 1 AfJradeço o .ofi�lte do L(cr..� Clu ;��:,Id:e a��o v!:e:b:r�:el;end�;ar!:a�:;��

da� l5,�1I :'s, as l7,3r Ls. be de Flo:-lanõpoUs, para o Janbr Festivo VIeira, com elegante modelo xadrez gala'
Cursultorio: �ua �une5 '

que aconteceu no dia 2 no Querrncla :� em plesses e blusão com linhas retas; n'Machadu, 7,,-.1 andar - J lace Hotel. Infelizmente � colunl.'it:l. nac elegante senhora Rosa BOlanoshi, com.
tt'h:fu�le� 27.8�. 8 compareceu em virtude do compromisso fino conjunto azul marinho. com ador_"
ReSldelJcla. Rua Padre

l1li jã. assumido anteriormente. Fui :epl'esen nos em gorgurã.o branco, sala !"eth com'
Rroma, 63 - TelefoDt 2:7'i' " tado pelo dr. Paulo Albuquerque e ama. dois machos na frente; Leda Regir.a., E'

.. • nhã darei detal�es à respeito. ���e;;��o ac�:te�:ucL dO:��:O �i1!�:��ni��:I
,,{j!'J. i'fJi/I(\�: Recebi um .ofício do Clube So�optimlst,:\ pelas ·senhoras da sociedade CI·iclU�en,

fil��
de Florianópolis com os nomes da. nova se entregue pela S7a. Bervely G. Costa.•em $ HU',�� � ���;:or�aClU�:rt��ia��u::�2��!� �:::II�:���' Agradeço:1 gentileza do sr. Walllemarl

(OWfI(C;OIU-II OU'\Cl!!ô lin • Maria· Olga Ba7bosa' secretár!a ;te Atas Mahado um dos diretores da Empre.a,
j 4 ... ,,�.(;t_ ... ill •• ce� 8ol).�;. Set;;�ár1a de "',()rr�s,on Auto Viação "Sã".Q C"lstóvuo, r:onfort'à.•

• dencia Arlinda Maria Machado: sE'cre�ál'!tl veis onibus que servem o sul do Pais. ,
...m:c::x::m:um de Co-respondencia estrangeira, Al\aUna -- •
._._ ... __ •. _' .. _.___

.• V.e!a Cunha; Pr!mel�a Tesoure'ra N�lma E' interessante comentar que llm dos,
f Mu<;<:i: Segunda tp.�ourelra Walda �1l!!'"sl: garçons no baile de Inaguraçuo do C!.ty
,J diret.oras se..'l1 pasta Zllda Daux' Marir Clube, ganhou aprox'madamen!e 4.000'

Dr. Acácio Garibaldi � Cherem Scheneide-; BlIdes Ne'l�s Seglll f c·uzelros de gorgetas..... �
r s. t1hialjo f Soraia Daux Boaba:d. Contem �om I) a. --

t
A")VOGADO r paio desta cp!un�_ dO� J�i�::O: N::são�I:;o:lU:':;�:�g��,

Escritório espec:al!zado 'No Mamp'tuba de Crlcluma, J.contecell anos de bons serviços a Santa CatarlnaA
Quest.ões .trntalh!,tl'-s. • um dedile de modas só pata sennora� O e ao TIrasll. Foi homenageado com um'

i�:��!��rab:�esns dO! lI��:��S � ���:�s�ã���e�ortt:p:e�e�!a�Oar��:l: �� �a�t:çruc.la��erecido pelO" Hotel Balnl!ãrlo,
�Ull Felipe Schmldt, 14 - ...... _... __ .. Wt _ ........ .. "' ............_ ... ,
1.0 IlnnM - Fones: 2511 _

n16

PROFISSIONJ\t
DR. MARIO GENTIL COSTA

MJtD IC O

OUVIDO _ NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.

JOSE K6S, DO ruo DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORlANOPG.LIS

HORARlO DE COr.,·SULTAS: - Das 14 às lP aoras

Pela manhã, bera marcada, inclusive aos sábados

'rererone: sass,

VON�I.JLT()"tlu. .. H.ua Ten. suveíra 1.5 - oonj. 203.

_ ELH.l"n':H \ PAR.TH·EN()N

CUNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angus�la _ Oomprexos - Ataques - Manias

pronlemático e reuva e :=:e�ual.
ar-estesra'rratamenec pelo Eletrochoque com

:nsullnalcrfLpl9 ,c9reJh..?,olvrapli'
p-;'.:ulerapla.

oirecao das Psiquiatra!! -

DR. P�RCY JOAO DE BOnBA

DR. JOSli: TI'.VARl:S IRACEMA

DR. IVAN BAti·IU>:> UI.'.. A ...Hi.r\I)�

CONf;ULTM;l: Da.. 15 &''Õ lH horas

Endereço: avemua Mi:tu1u Rurnue, "t!ltl

IPra;tL Ii:tld'vlnlJ Luz, ' �'(,n" :i7.;,:'

"Curso Preuaratóro roníineníe'
DATILOGR.AFIA
TAQUIGRAFIA

PRE·GINASIAL ADMISS.\O DURANTE O ANO
AULAS PARA CONCURSQC"

CURSOS ESPECIAIS
PARA PRQ�ES�,j'l:ES

DE DATILOGRAFIA
_ Baseado nos mois ",ordenol processos peda

gôgicas.
.._ Equipado com máquinas "avo�

�irigido �elo:
PRC'F. VICTOR FE�P�!A:A. OA. <:llVA

HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNO!
Faço suo in'_cric-io o Ruo Dr, Fulv'Q Aducr.\

Q"ti .. ,-; 1.4 oe Mftio. 148 _ 1" ondaf
':'STRF.ITO
--,
---

-------_. � -

� P �1�1�� �.� �;��.!��'ãO e ,onm,.,ão de palnél.
em tod;;, o Estado

R.Fer-nana'o M�dta�o,G ·1e endar·-fane 241·13
,

- �;lORIANÓPOI.I"

- '_-

BHAIA À' NOrrE
-----

HOTl'(IAS E ESPORiES PELA
RA'DIO 6UARUJA'

8,<10 - (;(".Jt:::>!)Ullut!1ue VvL ....MUu,j

M, ....... - l-i.epuner AL��RED

10,:10 - l-i.t:.if::nha Esportiva CINZANO·FIRESTONE
10,::05 ._ llllurmatlvo CASA BRUnQUE
11.55 - Hepnrt.f::r AL.r'REV
l;":,�;) - I,.,urre�polldente COLUMBUS
16,00 - !)u.respundente COLU.MBUS
16,:'5 .- Rt:}.llJner ALYrtED

11),:0 - f\.e�enna J·7

18,:)5 ._ CIll"respunde!1te COLUMBUS
19,(;0 _ Mamemo Esportivo BRHAMA

:;l,U<J - Reporter ALFRED
21,30 - Vuaespondente COLL"MBUS
it.05 - GRANDE INFORMATIVO GUARUJÁ
l>epartamentus de NO�IGIAS e ESPORTES _ Tels.·
381fl - :lI:!:,!", RadiO Guarujá d� Florianópolis _ A

!vJ. ....�IJR Po,J1'}\."NV1A RADIOFONICA DE SANTA CATARI�
NA

ünda hiedia - 1 '
•• 0 kcls _ 5 kllowaUs

i!llda VuRrA - :'.97.' kcls· 10 kilowatts - 49 mE'

trO.q

AC ::"'GRAL TEIVE
I

..... _ ......__ .
_

Em beneficio do Lactário da Casa da Amizade das

\ Senhoras dos Rotarianos do Estreito, realizar se·á no

I;
-

1'\ CluDe "12 de Agõsto", no dia 16 de junho, a festa c!.�no·

cartazes de minada "Bahia á Noite", na qual o Colunista Social Car

001�(!)J@J®m0[; ��Sn��al��a:��le: :�:I��e:��r� �����asa:fro�:;:��:irOaa��
candomblé, num Interessante show·revista f��lclórlco.

NOTA: - Reserva c!.e mesas na Secretaria do Clu·
be ·'12 de Agóst.... '·. a partir do dia 10 de junho.

15-6-62
,eou. M4.J!I PEMEITA OOMUlL

CIN�M�� � gartazes no dia
Ci •• 3M JOS!: --BAíDRDS

fine GLORIA
Centro Fone: 363>3
às 3 e 8 horas
Pat Wayne
Yvonne Craig

Estreito F.one 629.\

- em

O'DIO DESTltUIOOR
Censura Il,té 5 al1()S

Tcnicolor

às 71/2 - 9Y.2 hs.
Sessões Populal·es

Um filme sensacional e el��rlzante!

Terreno Van�e-se EU ENTERRO os VIVOS

Censura até 14. anos
Vende·se um terreno na

praia do "Meio", em Co·

queiras, loteamentu 'ia Sr.

Tibau. F'aciilta·se o palta
Inent(l. �
Tratar nesta Redação

com o Sr. Osmar
Cr$ 1l0.00ti,0().

Centro Fone 3435
Cine IMPtllUàs 5 e 8 horas.

Dirk Bogard
YOko Tan� em: E�treit.o Fon:!: 6295

M B horas

o VENTO NAO FASE LEr.. Sessão Popular
EastmanColor Um filme sensac:onal é eletriz:tntel

Censura até 10 anos.

5-6-62 EU ENTERRO OS VIVOS

Censura até 14 anos

CF.NTRO FONE 3435
Cine RAJA rs José)V3SH Ilf Cr.fÉ! I

ENT�U PF,C� "ii'r:�
às g horas

Ankito ás B hs.

G1"a-nBe Otelo Richard Conte

Renato. Franzi m .. Rona Anderson

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MEI!�O� ALI�ENTA�ÃO '�;'
'

PARA MELHOR' SAUDE '. '

, D 'MAkIA SILVEI'RA �• DI�rt9 Ao O'l C:OZINHA ROYAl'" 111'''�r(1i" . .tlf"llrJiJi Jml, I

astes 'quadradinhos" se

rão wna surpresa uam o

marido que vem faminto do
trabalho ou para as cnan

ças que querem um docL
nhc na volta da escola ..

Experimente!

",u \DRADINHOS

ZES

! colho (sopa)
teíga derretida
1112 xícara de biscoitos

champanhe esrartnnaoos
1 xíc. de nozes picadas
Y2 xíc. de amendoim torra
do e picado
1 pacote de Pudim ROyal,
sabor Baunilha
2 xíc. de leite

Derrame. a manteiga derre

��. :'�::l�etõ:= ;/�an!��
de biscoitos champanhe.
Em cima, o amendoim, e

metade das nozes. Separa.
damente, prepare o pudim
com o leite. seguindo as

rnsteuções do pacote. Colo

que o pudim quente sobre

a mistura na fo:"TI'3.. Polvi

lhe com os biscoitos e as

nozes restantes. Deixe gelar
até tomar consistência.

Quand� estiver frio, des

malde e corte em quadra.
dos.

NOTAS E SUGESTõES
Biscoitinhos feitos na ho

ra e servido quentes são

sempre uma .delícía, porem
eis uma sugestão que os ta

rà ainda mais deliciosos!

Acrescente à sua receita fa

vente raladura de uma la

ranja e, antes de colocar

os biscoitos no forno, colo

que wna cojnermba de mel

no centro de cada um, E ...

bom apetite!
As boas panquecas são

deliciosas, porém muitas

donas de casa, mesmo ex

perimentadas, falham na

sua confecção. Muitas ve

zes a culpa é da receita. Ex

penmente 1\stas deliciosas
Panquecas amertceues. se

guindo cuidadosamente as

instruções. Você verá que
não é um prato' compncedo
e além disso, ôettctcsot Pe

neire juntas 2 xicaras de

farinha de trigo, 4 colheres

_ (chá) de Fermento em PÓ

Royal, 2 colho (sopa) de a

çucar e lY2 colho (chá) de

sal. Junte lfh xíc. de leite,
2 ovos bem batidos e 6 colh

(sopa) de manteiga derre

tida. Bate bem. Pode fritar

logo, mas as panquecas 11

carão ainda mais fMas se

VOcê fizer a massa na vés

pera, guardando a coberta
no refrigerador. Esquente
bem a frigideira e unte-a

o mínimo possível, com um

garfo envõlto num pano ou

um pedaço de toucinho ..

Sõbre fogo baixo, deite às

COlheradas a massa para
uma panqueca. Quando ar

reben,ta:rem as bõlhas nas

beiradas e estiver corada
em baixo. vire-a de uma sõ
vez. Não deve levar mais
de 3 minutos. Ainda bem

quente, espalhe mantcjga
e sirva com mel, melado,
geléia ou açúcar e canela.

Para tornar a SU:l gelatl
Dl!: NO .... na mais cintilante e ainda

mais tntadora para as cri

de man- anças, substitua a xícara
de água frio natural por
lima xícara de agua gaso
sa.

A mulher que trabalha fo

ra e a que cuida exclusiva
mente de sua casa ambas

procuram, nos dias de hc

je, sobremesas gostosas e

festivas que sejam suces

sos ... mas sem gastar de,

masiado tempo e esfôrço ..

Eis porque os pudins e as

gelatinas em pacote são

sempre, acolhidos com en

tuslasmo pelas donas de

casa. As recenas variadas

Que você pode fazer com ês
tes produtos nunca deixa

rão que suas sobremesas se

tomem monótonas. Fru

tas, creme, biscoitos, essên

eras ... todo êsses ingredi
entes vêm em seu . auxilio

I

para fazer sobremesas cada

vez mais bonitas, gostosas
e diferentes. E, no entanto,
a base é simples! E' como

o clássico vestido prêto, en

concradc no guarda roupa
de" tóda a mulher elegante.
O vestido que se transfor

ma com uma faixa colori

da, umá fIór, uma jóia ou

Os complementos simples.
E' prático e sempre bonito!

Seja uma ocasião plane.
jada, como dar boas vindas

a um recém-chegado, uma

reunião de amigos etc., ou

algo inesperado, como a

visita de uma vizinha por

volta das dez da manhã,
não Importa! Quer tenha

sido algo pjanejadc ou não

sirva um gostoso chá. A

companne o com pão feito

em casa, servido numa bo

nita cestinha dé pão, ror.

rada com um guardanapo
. xadrez. As alternativas in

cluem pãesinhos de minu

��'m ;�:�'i:di:�:�elacoe�r�:�
broinhas de milho. Ou en

tão, delicloso.s "muffins"

feitos na hora e servidos

nos próprios taboleiros.

e Desenhos:

Departamento Central de CompraS""'���ento Central de Compras

[�ital �e Concorrencia PUbl!ca "" 21-'04�4J EdUal de Concorrência Pública
o Departamento Central envelope ccntenedor da e outras vantagens; ridas Leis e a omissão ím-

N.O 11 05 48
de Compras (D. C. C.), de proposta deverão constar b) melhores condlçÕer. de porte em prejuízo aos con- O Departamento Central de Compras (DCCl
conformidade com o artv. os seguintes díaeres. CON entrega; correntes, ,"\0 Estado ou 8. de conformidade com o crtv 11 ítem III do Regu':
11" ítem III, do Regulamen COR�NCIA PÚBLICA N0 c) melhores condições de moraljdade da concorrên- tomento aprovado pelo Decreto 'SF - 25-08-61/382
to aprovado pelo becrete 27 04 43. (AquisIção de pia pagamento. ela. tornn públic.') que fará �ealizar, no dia 14 de junho
SF 25 08 81/382, torna pú- no, fanfarra e material de 2 _ Em ill;ualdade de 5 - A comíssãz Julga- de 1962, na sua séde, a Praça Louro Muller, n.o 2,
blico que fará realizar, no desenho). condições seré dada pre- dora reserva-se o direito {fone 3410>, CONCORRi:NCIA PÚBLICA nas con"

dia 20 de junho de 1962 na 3 _ EU} envelope separa rerêncta a firma estabele- de anular a concorrêncja dtções seguintes.
.

sua séde, à Praça Lauro do contendo os dizeres do cída no Est,ado. caso as propostas apre I - OBJETO DE CONCORRENCIA

Muller, nc 2, (fone 3410) Inciso anterior, além do 3 - Em caso de absoluta sentadas não correspon AQUISiÇÃO
CONCORMNCIA PúBLICA têrmo DOCUMENTOS, em igualdade de propostas daru aos tuterêsses do Es- I - Brim, tipo linho, para confecção de ternos, em

nas condl,Ções seguintes. caracteres bem destacados será sorteado o vencedor tado. pcdronoçern diversas (cpresentcr retalho paro o·

I _ OBJETO DA CON- encerrar-se-ão os doeu- 4 - A Concorrência po Florianópolis, - 17 de mostra), Uoídcda - metro Qocnttdode - 1.000.

CORRtNCIA mentes comprcbatôrtcs de der! ser anulada, uma vez maio de 1962. II - Algodão. poro fôrro de ternos e confecção de

identidade e i-trmeídade; que tenha sido preterida (Hermes Justino Patria cuecos (apresentar retalho pará amostra) Unidade

a) certidão de Registro formaUda� expressamen- nova) - Presidente metro. Quantidade - 500.

na Junta üomerctal ou te exigida pelas refe- r II - Pelúcia, liso, diversas corês, poro confecção
I - Jogos do seguinte lua Diário Oficial Que tenha

----- --- de vestidos, Unidade - metro Quantidade 530, (o

�:: �r;r::ef:���rCOI� ��:!��::j�ã�; cocumeoto
de �ves�t�p�i�al;� ��;�rs�7���nagens (cpresentcr

Régua em "T" aóndcs ueo. h) atestado de tdone.aa- retalho o-ire amostra), Unidade - metro. Qucntjdc
de - 520.
V - Camisa, qroesc. de algodão peluc.cdc (cprê"
sentar amostra), Unidade - Um; Quontió:Jde
lAS.
VI - Mela, de algodão, para senhora, (o-vesent.ar
amostro) Unidade - par Quantidade - 130.

(Os ret-alhes entregues com o amostro, não Se-

rão devolvidos.) .... -

Entrego das propostos, até às 14 horas do dia
1 &. de junho de 1962. Aber+uro às ouinze horas do
mesmo dia 14, conforme Edital puhlçocdo no Diõ
rt-, Oficial do Estado n.o 7.059 de 29 de maio de
1962,

(AQUISIÇAO)

metricos, especificar na

proposta, tamanho e quatí,
deoe, urucíade .- jogo,
quantidade - 4;
11 - Corneta, em 'I;).b"

de. passado por Banco ,"-1

duas firmas de comprova'
da lrlrnfl'dade comercial:
c) prova ti

as .l"a�ndas Estaduais, Fe·

deraj e Mur.icipal;
d) prccu-ecêo, se rôr o

caso. passada a pessoa re-

formato comprido, de me,
tal, n.querauu, umdude -

um, quantidade - 3;
III - cometão.ee.xo, err

"Sib", formato tuba cure

cóIO), de metal utcueteuc
unidade - um, quantidade
-4;

presentante do proponen
te a abertura das propus
tas.

4 - Os documentas act

ma (ou parte dêlesj pode- Hermes Justino Patrianova
Presidente

10/6/62
--------------------- ------

II - ESTIPULAÇõES

Os interessados deVerão
apresentar os documentos
mencionados a seguir.

1. _ Proposta, sc.ladas
ambas as vias com Cr$ ..

12.00 de sêlo Estadual e

mais a Taxa de Educação
e Saude de Cr$ 10,00, por
folha, em envelope fecha
do e lacrado, contendo:
a) Destgnaçâo do noms

e endereço da firma propo
nente;
b) especíncecêo, a mal,

detalhada possível, ínctust

ve marca, do material que
se propõem tornecer:
c) prêço unítârto e'glo .

bal com a explicação ôe

que estão ou não Incíutdas

as despesas de ímpôstos
taxas, fretes, carretos, Se
guros, etc;
d) condições e prazo de

entrega do material, no lo

cal indicado: Ginas!o Cl'l

so Ramos - Joln ...UI� onde
será procedido a ('xame de
recebimento;

V.vai acompanhar o Brasil na
-,

f OO�l&: JD)(Q)
1.. TI\ lfi'TI' 'illNITR'\O 'Ó' ()1 n�ll�����

....... Ouça a mais perfeita cóbertura dos

_�, jogos do Brasil no Chile, lance
� por lance ... emoção por emoção!

el declaração de corlhe
olmento e submissão à6
normas deste Edital e da

Legislação referenk' a CaD
corrências.
NOTA: Serão recusados

os materiais com dimen
sões e outras caractenstt

cas aquém das espec1flca·
ções, o que ocasionará. exi

gência de substituição, re·

tirada ilrgente, chamamen
to do segundo colocado

exigência da dlCerênça de

pre�o pela faltoso caução
futura suspe�ção do J"cgis
l.r0 ele rornecedor. etc.

::: _ N,t p:u'(,c cxtCl"ll.� elo

.. RÁDIO GUARUJÁ_
_FLORIANÓPOj,JS_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I'" ANOS DE LABUTA CONSTAY.(,
t

PELO �ROGRESSO Df

SAN'A CA1ARINA

!'II' SETOI

(SPOICíIVO

Brasil c n um e dois pon-
tos perdidos, rc . vamente, jogam, esta

tarde, em Vina dei "lar, uma cartada deci

siva, na Copa lI'� 1t undo cujas oitavas de
finais sedo encerradas com os encontros de

hoje c amanhã. Ou o Brasil vence ou empa
ta ou (''1''1 111'1" vez o "bi". Os. espanhóis pa
ra Iueir ú dcxclassiíicacão terão que vencer

a partida com o "onze" canarinho. já que
um marca-ler i�llql os eliminará Daí a im
nortância di! rr.Ircaa de hoje em Vina de]
Mar quando pnrlerio ser conhecidos alguns
(los quadros (11Ie cl;sputa.'ão as quartas de
f'in-iis. Até aonrn n!1CI1:)s dois quadros elas
siíicados SI:' conhece: Chile c Hungria, dos

grupos TI c IV.
O "onze hr'lsi!ciro, vencedor do Mé

xico e que no confronto se��l1in�e não [oi a·

Jém de 11m ('MPp/{. ('0111 a Tchecoslováquia,
tem IIlIl nroblcmn sério: a contusão de Pe

lé, Ialnndo-so que o craque do Santos não

poderá �('fll' r'urnntc dez dias pelo menos.

Sua alt'�;tl lj h de hoje é ceri(l. In
fGrmes (.1 g' do Chile dizem que Ama

ri1do, sel! �tlh tifut.o. cn�hora em condições
tétnicas (' f'

.

'i'ltisfatórias, não será lan

ça--fo, pl'ef( rindu <: tétnico Aimoré Moreira

impTOY!s:lI' ('ont;nllO na 'meia esquerda' Fa
Ia-se, tmnh' 'n t _u, Mengálvio e Pepe ocupa
riam 3S pO' ":ôcs ele Didi c Zagalo,

Nos den a's jogos da rodada, o Uru

gu�i cnfrl,.,t"l'Ú a URSS .em Arica, o Chile,
em Sant;�I'�D, dtl':1 (.'(Jmbate à AJemanha e

em l�an(':
.., IL' .iul',,;·jo Argentina e Hungria,

Para mnan,.hã a toheia é a seguinte: Colôm
hia x fwroslávia, Suíça x Itúlia, México x

Tchc('oslnv'l(llIia (' Hul�ária x Inglaterra.
mV81i_, FAVORITO

Apesar (lo tropt,('o que levou no cow

fronto ('(Im !l "11", l(l\'�'til'lia, sábado {Il-
timo;:l f'f'

'

n

Esp�plH'
ção d(' roO

ar� o,jogo com a

na propor·

p
----�-

rasileiro
MUN CONVENÇÃO

(', VOCAÇÃO
A Comissão o T • rl do Diretório Municipal
do PTB Clf'l Flori ln p I :>lr,n�da pelo Diretório Re·

gioual ("ln l"Iuniüo rI'l1i" da em lO de março de 1.962,
...........

C O N V () (' 1\, p(']o prcsente, túdos os membros flUa
dos ao PART1DO THABALHISTA BRASILEIRO, nesta ca

pita!, aqui r(',�idr'ntl' , pala uma reunião, em convenção,
a se carliz�l' lH) dll nove de junho (sábadO), às 13 ho

raso 11, �.:ld(' <h Uni;r) nC'ncficcnte Recreativa Operária.
com a seguinte

ORDEM' DO DIA'�
10 _ Elelcão do Direlólo Mrunicipa Ide FlorianÓ·

pails e de scu Con�ejho Fiscal;

Apos ri rlejf'ào do DlretÔriO. êsle se reunirá para ele
gerem df'nt rI' os M'U.� membros, a Comissão Executiva Mu

nlcipnl.

Firam ron·.·i(11do�, outrossim, todos os simpatizan·
tes d:1s (';"lU.' tl',Ül<llllÍstal\, os estudantes, os operários

';'! lideres indH'. i � fanl"ionários p'::bljcos, os profissio
ais li!)1 mi., ('OU11 "( In:('s, industriais. dóna de casa (!

o povo I'IH 'rral. p ll';l ;1. ,istll'pm à aludIda convenção.

Florbl1l'p( li ,
<1 dI' junho de 1.!l62

A (' , ni de RN'stl'utumç!'lo:
(',1�'ilJ.lldi S. Thia�'o - Engenheil'O

Pereira - Dl'.

CANTINHO ESPORTIVO
A idéio surgiu em 1928. Entr('tonto foi em

1930 que disourou'se oficialmente o primeiro Cc-n"
peonato Mundial de Foctbctl ou mais orectsomcnre
o "COUPE JULES RIMET" E de lá paro cá, duas
curiosas e velhas escritos têm-se feito sentir em �6·
das as disputas. Sõo "tabus" tradicionais

No ano que se disputou o primeiro campeona
to mundilÕd de footboll, ou seja em 1930, o campeão
do certame foi o "scrctcb" representativo do Ueu"
guoi. Entretanto, coube à Argentino fornecer o ço"
leador móx.mo. Foi €Ie. o centro ovonre Srcbt!e, (W{'
assinalou nodo menos de 8 tentos

Quatro anos depois o história reoenctse: o I tá
lio' soçrcvotse campeã de 3'4 e os artilheiros eram

Conen da Alemanha e, Nejedlv, de Tcheco'Eslovo"
quia, com 5 tentos cada.

Em 1938, o esquadro "Azzurra" repetia o hi
to sagrando-se biccmoeõ mundial e cjndc desta fei
to o orti.lh.elro néío fOi ivcliono. Isso, porque nue-n

conseguiu assinalar maior número de tentos (7) foi
o brasileiro Leônidos do Silva.

No quarto Copo do Mundo que disputoutse em

1950 aqUi mesmo na Brasil, o fatalismo voltou a

reoettr'se: Ademir Menezes era o artilheiro do Co"
po e o Brcsil, de conformidade com O 'velho e trodi"
cic-io! escrito, não poderio sagrar-se campeão. O
Uruguai obteve o título e o centro ovante brcstletro
consecu!u r maior número de "oools" do tõstórío
de todos os certames mundiais: 9. Erc o maior qo"
leador móximo de todos os tempos, jó que osstnolou
9 rei.tos em ur, só certame.

Em 1954, a Alemc.nha scorovctse campeõ e .'

goleador móxirno pertencia à Hungria: Kocsis com

UM roto I de 11 tentos. batia o record Que encontro"
vc'se até então em poder do nosso Ademir.

Finalmente em 1958, quando nos soaremos
cr-rooeões mundiais 1""1-<>10 primeiro vez no história do
"COUPE JlJLES R1MET" a simples coincidência nos
<ou (I ser encnmnn r-orno verdodeir .... tabu. O Brusl
.�"""'rr1\l"" <;f' <:amneõ,) e conforme vinho acontccerdn
nõ'n t ....rncc('u n qrolcodor móximo doouélc certaMC!
nue foi o c(;nlrn ovante francês Fontaine, com 11
tCntos.

Outro velho tradiçãn do footboll mundial é n·

nuel(l nue c(,,'CE'rne às f'xtréias do Brasil nos vári05
COf:")S ri,., Mund ..... Dizem que desde que extre'lU con·
tra (' México, nÔ<l conseguirrí SaQr<1r-se comueôo

Como se verifiCO em tôdas os Copas d'1 Mundo
os tabus {'stõo pre,�entes: esperomn.::. ,('ntretanto aue

dest'J feito o Brasil consiga qucbrá·l�...

Gilberto Paiva
--------------------

A diretoria da Ass()('\::1�

ção dos croni�tas '!:S�:lOrtl
vos de Sflnt.a Catarln:-o. rcu

nlda na mlnhã elc "e,;o:unclrt
feira resolveu emlereça" ai

sr. Antonio Dias dual DI.
retor do Departamer.to de

Jogos e Diversões da Ihso

ciação dos Servidore.. p'J.

bllcos do Estado rt,:, Sani.·

Catarina, um ofh��o .!;'Jllcl

tando esclareclmem1 a re�

peito de um Go!pe apll{,;
do àquela Assoriat:.iiJ ('stn..

dual, tendo como figurá
central um elem�nto da

imprensa. Age assim n A��

SC, com o Intuito de s;).lvtl

guardar o bom 110n1(' da

EnMdade. Caso o e!�nle)lt('

pertença ao quadro de �s

saciados da ACESC, s'lfrc.

rá as punições prcvista!'.
nos Estatutos.

Na tarde do próx:rr..o <.],

mingo as equipes ')0 J\ln'i

rante Barroso e d::. Marr]

lia Dia� voltarão :lo S� de.
frontar em disputa do ccr

t:lIno regional da. �elJ·.p::;":
da. No primeiro jOlo ;fgi�
trou.se a vltôria do fJnzt

marclllsta por 3xl f"nqlllill
to que no segundo matcl
houve um empate de Ixl

forçado portanto um tet'

cplro jogO que rlevlll"a <;PI

realizado domingo p:'óxi

No I,ranflcurso :!i'}st,.l. �!'�
mana, !>CriL Iniciado o c:un

peonar,o regional ll.� T?ll"
de Mesa, oportunidade e,r

que 08 .m.eJrorefl. classislca

do;! estuJ;"ão sendo cO�1Voca

�egundo lugar out�) ��let
. Voltou a se reunir o diretoria' da Assoctoçõo

eano o centro aV'llItc r::�� dos Cronistas Esportivos de Santa Catarina. de'õtCl
�ar com 7 tentos. f,cita c"ntondo com O presença do te�oureirD sr. GOI'\

2:OQO LomeQo, Ficou acert>odo que na tarde do pró
ximo sóbodo será realizada uma Assemblib Geral
Extraordinário oportunidade em que o Associaçã()
deliberará sôbre o novo fórma de cobranças de mCn

soljdades de seus associados. Também nesta ao"r
tunidode deverá estar presente o sr. José Hamilton
Duarte Silvo, ex·t-esoureiro da entidade de classe que
fará o !Suo prstoção de contas 00 nôvo tesoureiro da
ACESC.

.

i1r..'\

dos para repre.'ental'c''1
Florianópolis nos lI! JrJ�m
Abertos de Santa C'nt:Jr n'\
a se desenvolver em Blu.
menau no próximo mês.

o arqueiro Sobrinh:l P!):!
tencente ao Carg,va:n d
Ar e um do� �onvI,'-a(\o

'para os treinos d:l ."lecio
nado que tenta rá J bi Ctl Jl'

pl'.ona1o nos III JOFt(l3 A

bertos de Blumena'l, deve

rá solicitar dispeu,';'\ pr.:s
fixará residenica .10 rort!!
do país.

Hélinho atacant.e ptrten
cente ao Clube A<,!,\h () Clt
tarinense é,Q atual llll..'!
dos artilheiros do c:Jmpeo
nato regional de fut�'I)\)1
com.!) tentos. Ao:uec' ,""1

Rádio Anila na

Copa do Mundo
A partir jas 14 horn� eie

roje a Ridio An:t,\ usribal
di estará retrat""mitmdo o

cotejo Brasil x E<;pal!lHI.
em cadeia com :l. Hát!ia Di

fu,�.Qra de Sio P<lulo,
dos melhores li01H (lue 110S

Lcm chegado do Chilr>.
A Rltdio AniLa. Ol\l'lb,tl.

di e a única emissor:\' da

capital aut.orizail't o inte

grnr a União De�'J(lrtiva
Brasileira de Rádio Dlru�
são.,

- o ' __ ._ _ ••

.E0-4TOR,

PEDRO 'AULO MACHADO I
I

o público esportivo brasileirO, ou mais pró"
prtcmente o crónico especializado brasileiro, fiCOIJ
+rovmcttacdo por dois acontecimentos trist-es, mais
tão próprios do futebol, que e, como diZ Oduvcldo
Cnnl "Uma caixa de surprôsos".

O empcte sem oberturo de gols entre brasilei
ros e tchecos. nôo pode ses, olhado com tristeza urna
vez que, além de atuarmos sem o nosso homem gel
durante mais de setenta minutos, ainda há a acres

cento r que queiramos ou oôo, os tchecos possúem
realmente um futebol moderno e a suo classificaçãO
[ó €: uma justiça, pelo ardor com que disputaram
dois préüos dtfrcets contra Bros!l e Espanha e pela
técnica apurada e preparo físico excepcional de
seus atletas. O foto d'l sermos brasileiros, o chamo
de patriotismo que o todos nos invade, nõo significo
que devemos menosprezaz nossos odversórtos ou

que devemos no" considerar os melhores do mundo
colocando nes bolos esportivos too sómente nosso
vttóero FalandO sé-temente (c comigo muitos con

cardarão), o foto dos dois acontecimentos, simult1
neos. oõo deve trozr tristC'za o nós brasileirs, nem

óqvê!e descrédito apregoado pelo próprio técntco
Aimoré Moreira, em Que afirmo que "Sem Pelé
perderemos c MLlndiol" O tom potéttc., da frese
indico claramente seu cutor. Não se troto de cem

bater o técnico mos todos nós scbemcs que Aima
ré é quase fjgúro decorortvo. pois quem mondo
mesmo no nosso selecionado é Paulo Machado de
Carvalho, Aimon� Moreira servirá eocnos P<.H,J
"bóde cxctotórto" cm cü:n de um' frocossc, -mcs se

I" vitória no� sorrir as hOMos caberão ao "Gronde
CClTlandont,," que lIutr" nõo é s€não q sr. P::r;..I ....
Machado de C:."!rvrdh,"). O emflctC foi perfeitament�
normal e pesados os fotos, foi até um grande resu!
todo para o Brasjl, pois provado está que não existe
odv2fsário troco. c()mo provou a Colombia 00 em

potor em 4 tentos com o famoso esquadra russa e

como vem dem(''1strandQ () (h'le que sem grandes
volôres verT'f" suroreend"ndo pela' objetividade
de seu' futebol prático. Quanto "() contusão de P('Ik';
fato normal em futebol, fica provado meu ponto de
visto ant"r1armente firmado em comentório, de que
mais vezes o scroteh deverja ter treinado com o

impetuoso Amarildf) no linho avançado, pois bem
poderia como aconteceu, de o Brasil não poder Cnn
tor com Pele em lodos os jogos. t. lamentóvel e to

dos sentimos o ousencio do cndiobmdo e farr.oso
Pelé, mas convenhamos, que nosso selecionado nôo
pode depender sàmente de Pelé. Amorildo sem O

cartaz que pOSSUf'! Pelé é {demenl0 que nôo poderia
faltar em nosso selecionado, pois como o famoso o

V;i�tee S;;rt�;�� ����ée� t���ril��e�os g������r s�x�
fatn de não pertencer o uma equipe de São Paulo.

�e �:���ta�o: :S��n��iS�e�i::�%O:e�óto!s���d�I��
os favoritos são eles e não nós que precisam ven

cer poro classificar se. Entre todo aquele pessirr.ls
mo que dominou os homens d() selecionado surQiU
o oolavro austéro Darem oolculada do grande Vi_
cente Feola dizendo Que o ousencio de Pelé nõo é

Mf)tivo poro nos assustarmos e Que Amarildo pode
vir a ser o Pelé de 1962, pois no verdade, o fomo
de Pelé surgiu na Copa de 58, quando Dido, aue ia
aora mal contra o AustriO foi substituido pelo "n

diobrodO meio santisto que fez seu nome no Suécil).

Um técnico que levo para um mu.ndial duas li

nhas atacantes compostos. (segundo eles do C)

missão técnico)' do Que melhor existe, não pode lo·

muriar se pela contusÇio de um ,atleta, mesmo �endo
um Pelé que é o nosso Maior ídolo. Fôsse G::Irnncha
o contundõ-:lo, (o mdesto Garrincho, coma diz N:I
san Rodrigues), trariam os jornais. manchetes too

grandes e exclamaria o técnico frase tão abobado
como e�clamou� Por ocaso Joir está o altura :::le

Garriníha� O desfalque nõo seria maior oindo� E

;0���IO�0�:m��n�uãnodi�;�6 ��e:o��:;�;��fí�i���? d�e7�!
gor, mos o cortado foi Germano que nos treino,> �oi
a melhor ponteiro canhota. Mos Germano tQmbem
nOn ioga em São Paulo. Os cortados de �ão P?ulo
serviram de pr.etexto p"ro os cortes do RlO e o,nd'l
assim houve brigo e Aimoré inclusive perdeu 'seu

pâst no São Paulo F.C. pela dispenso de Bené. Es

t.om�s todos vendo, que o político imperou, dentre

do selec'onodo sob o batuta de Paulo Moc,'odo de

Corvolh� mos aindo assim, acreditamos no nosso

sel-ecionado que cntro o Espanha mostllClrá todo seu

\iaor, suo técnico, jogando o futebol que nos fez

cam[X'ões do Mundo.
.--- . - -----

-----

REDATORES·AUXllIARE"

RA'DIO PATRULHA: SOCORRO

POLICIAL DE URGÊNCIA m. 391t

MAURY &ORr.U. RUI LOBO'

GIUCIlTO NAHAS

COLAIORADOIl'S, I)'VERSOS

----- --I Maury Borges
, .

Podemos ossegurar aos torcedores do Clube A
tlet1co Guarani que alguns de seus exdiretores es
tão desencadeando uma componho poro fazer C!-;,.,.,

que, o Clube, não desapareço do cenário esportivo da
copito! do Estado, após atravessar tontos c rentes

���:!. d�e�ut:���s�:�� :������� �c::::,ra�çãamC�:a��
livrar de seus compromissos. Assim é que alguns
desoortjtos e joqcdores do clube bUflrino dorõo C:1·
trodo no Federccõo Cotorinense de Futebol duran
te t') transcurso oeste semana, de um ofício' cndere"
,çado 00 Ccoselho Arbitral, apelando paro que se!o
sustado a licença concedido por tempo indeterrni"
nodo. Dizem ainda os mesmos desocrttsrus que ot,
guns nomes do velho guardo estarão fazendo pc-te
da novo diretoria que deverá Ser formado, [r-clostvc
contando com o retõrn., de seu abnegado Newton
Gorcêa, aue ocuoará o direção técnico do clube in
dia da capital. Vamos aguardar os aconte6mentosl

..

, .

Ne tarde d .... próximo sábado o diretoria do
Associocõo dos Cron,stos Esporti"ros c'� Santa Cottl·
rina estará se reunindo em A$5emblé�o Geral h:tra
ordinári:o. oportunidade em que assuntos de inte
resse da etesse esttlrão sendo v;entilodos: A reunião

:�t!e��e:��:i:�;: !s r!:��;o h::�ós. r;:��(I�:� t:�:
hora eoés com ouefquer número. As notes loficiais
do eefidcde de classe deverão ser publicadas n ...s

jornais P. radias nos próximos dics conforme mando
o r('gulamcnto.

.

o Camneonoto do Lico Riosulense df> FulC'bcl
deverá ser inidodn em fins do corrente mês ou em
meados de julho. Poro isso o Liqo deveró marcar
uma reunião auondl) entõo fir:ará decidido a reSD8:�
t'"1 do inícin d .... compeonoto. NotíciaS Drocedr>ntes -:I,.
Rio d,., Sul dizem flue" Ouinze de Novembro, atlJol
campeão do cidade deverá levantar uma V(!Z mOiS
o certame conoulstand .... o Bi CorYHJeOnatn já nu� ('J
seu mais tradicional adversário o Rodoviário. vendeu
Quatro de seus melhores jngadores, perdf'ndo assim
grande porte de seu poderio.

E.m rodado transferida de sári�do seró real i
%",1,.. na noite de hoje, no estódio da Ft>derocã" A
tlé'�-o 1C'l ... tcrinen!"e, duas PtJrtidas de r'hsauetebol.
Cupido x Coleqi,..r será o prélio Que dará andament..,
'O .... certame de infantis da cidade Que "'em sendo I;·
tlerndn Del ... Doze com O p.n, Enquanto iS!io. pp!o
Torneio Crôni.c:a F.s"a�tiv,.. l\ ... z:p e Caleai"'l ..�ta,ão
jPtTI arl'lnde lutn. O clube do Cupido é o atual lidrr do
Torneio com O p. p.

Alertamos aos clubes que ainda não solicita
ram o seu Alvará de Funcionamento, poro o correntf'
exercício de oue o Conselho Regional de Desporto,;,
sàmente pderá expedir os resDectivos Alvorós, me_
diante o taxo de Cr$ 1.000 DO, paga no otn do re
cebimento do documento pois o prazO leool já PS
tá expirado, dsde o dia 31 de março. Esclarecemos
a;nda Que $-e até O dia 30 de junho as entidades que
não estiverem de posse do Alvoró de F!.Inôonom€>n
to, serão suspensas, definitivamente conforme de"
termino os expressos têrmos do Decreto_Lei n.o

5.342, de 25 de Março de 1943.

Jo encot)tra exposto numa dos vitrines monstros da
Casa Hoepecke, uma das biciclétos que estorno
sendo oferecidas aos participantes da IV Volto 0'0

MorrO' Ali os desportistas poderão apreciar os I';"
nhas modernos e o nôva -estílo de. pint·ura dos fo·
mosos maquinas custond" cada uma no comércio

lOcal, o import!i�cia de. Cr$ 30.000,00.
_._. _

Em. meados do corrente mês o� clubes estarão
eleqendo moi, um Presfdente, para a Federação Ca"
""r'"onse de Futebol. Ao. que tudo indióo o !"r. Osnj
Mello, deverá voltar a se apresentar como candidato
{'nico e reelpit"" pela maioria dos clubes que através
de seus diretore!'t desmorallE4m Q Presiodência.
mas QUe na hora de votar, temendo qualquer re

roresóHa., rexom pela mesmo cartilha daQuel('s fI"'o
faxe,.., porte da corr6nte favoróvel a reeleição do
Presidente e di,zem AMEM.

9-&--61 "Maury Dorgd

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



n I de
Cultura Espirita �o Brasil

Colaborando eficientemente com a Federação
Espírita Br?Sileira, que díssemtno amplamente pekl
mundo, ate onde podem chegar os múltiplas edicôes
dos seus inúmeros livros, especialmente os de �ori
gem espiritual 05 solutaríssimos princípios do Espi
ritismo, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil
realizo. em nosso pais umo obro excelente de ali
cerçomento do pensomento espírito sôbre terren�
intelectual suficientemente preparado pelo cultu
ro. sem a qual tende sempre a 'espécie humano;
�5combar paro o superstição 06 seus pendores relt

gi050l>·
-

Não satisfeitos os seus dirigentes com essa co,
laboração reStrit? 0c:, âmbito do Guonobo,ra, empre_
enderam o publíccçõ-, . dos referidos Ancis. em cu

jas páginas oro muito resumidas ora mais desu,1�
volvidos, lições ali m.nrsrrodos no' sede do lnstttu

'" ia, à ru,o d?� Andrades, n.o 96 - 12Q andor, sõ;
fixdos lirerórtcrnerrte, cfim de poderem servir 'J

um número muito molar de pessoos dispostos o

versar em tê-mos de melhor comoreensõo e díscer
njmento uma Doutrino, corno o Es pírito, cujo pcr=
te científico e filosófico há de Sempre caminhar pn
relherT'.�nte com o porte relioioso decorrente dos E_
vonoclhos ocre Que nõa mais se extravie n esorrtro
hurnorv, oe'os tenebrosos cominhos do fcnofisr-i
dn insensibilidade moral e da perda dI) autoco�'
tróle, �em n Clunl ('\ homem se torno joguete f�ii
nos. mõos dos f,..lsos Drrt-->ta� '" d0s a<Jp 50 IQcunlp
t"m rnm fI<; bcne<;5es moteria1s, à custo da Du"il��
nimidrrl" rr...., ,.., le n<; suas muito" imoerfeições
junto &Ie a (lerr1'J do bem roreri,,<;n do· lil-, ... rrl"1de rlp
('cão Dara cnnfirr limo en""-''105'' sol""'1'''ãn I) ....,��
",.o_,t�m o nlJ�(('I� h"'m"'''''' ,..,,'trj.1h.,.,qdÇl<; o um comnl,,!
)(0 d'" c"'nv(>'s(lCÕe", ob<::.ll.ri..,� dto dnqMOS i.,�ustp"1-
tóv":", de oberroçõl?s nefandos e de ritualismos ir�
risórin<;.

Def"ndenrh a rllltI,rn dIJs ins'di"c.-,,; nrmrJ

cHlh,.,s d.., craulh" n1Je rp"'IJlto d" in;ri')rõ., n'lS r..,
f'h"rimpntn� ripnlífir"'" �Q...., ..... nec·<>c�rí,i" I"ctr,..; A-.,
mI. ",,.,nnrcionndn ,..rr" ini,,;,,('n..., rpl;n;"�n ri" r, I..,I�'::
-p""nnél;r,., soh n n're,,-nn ri.,,, hi'!rofonte<; nat,..,,, n',,,

sõ.., rs r .... ;"'. n,-.h,..,.....,,, .... t,, (',..["O:"1rl"s r"rn" "'m.,,,!:·
fY'",..,t_ ,-I",cc,., ....... :..,. .. " ..... ,.. .....v • ..-Ion .... ,..,! n E",ni.;tlsmo t.,1
c"rno foi codificnrln rv'W Alhn I(n.rler ",.,� n in<;":

;��;f'n :.������:: �:'" P:�:c�:��s rI�e �:�'i:r:n H�:iI���=
rõo Cric;tã, I"""n fPfti[;7nr tôrlns ('1<; c .....n�ciênci..-J;
levnndl) "1� n fn""r ....prmi,..,"r n h" ....... t.i"" d.,s nrin_
dnlnc; ptc'nrs ri .... I=v ....nnelhn. (.lhcnlutC.npntoo livrp<;
r{t> "",..,jc,..".�. tl",...,..-I;'-";n<; �"("tnrictns n..,rn que ed".
r"lp,...,........, ""..,ll....,- + ,..j .....<; n" homens rplncõe� s"c;n;s
cip h ... +��,....., n,......:� ,.I .. "'1'.0 ns nrp ....... ""nm d,.,c; c,.,I,,_
("Ilrinrl"" n '''' ,-. ".-ln ,,...�ed�,..,., n mll"rln P!'Y1 Que re']

li .. ,...,..., .... c r1 ... I _",.,c "y ....�.;.;,..."I .... �. rel"rj,..,nnrl .... c CIO a�
perfp:,.."nrn", t" <'P!'Y1 n n, ,,.,1 nn..., s"r<>,.,..,nc �rl'7"'c

I='�c;p r) of'''r;nnn pc;senrif11 do Intitutn np C"I_
tur" E�nírlt" rln Brofil, mnfiada à circunspecto d!_
rp",,:] ..... dI" np..,lindo A"""'nrll'l1 e secrptarlodn r-nr J,...s.é
Alh"'rto Menr.7p<; dedicados obreiros do cultura �s_

ríritn. ('nns_tit�id,., ,,0:0 'Jrha o seu CQr_rI ..... _ 2'lr:entp _e
r!i<;tr:h",r:!as as rnntêrl,..,c rin curSn rio seQ'..linte mod�'
Dr T,'oIh de c:..,h,..,i" Ch,.,v"� - Bioln'1in (nortt> ne ..

rol), 1° ano (Cnntinllorã .... nn 1.0 an"); Prof. New_
tl"n GonCfllves ri'! Bnrros - I

.. ó .... :co_ 1° anl) - His ..

tório dr) Filosofia, 2° ('nn (Cnntin'lcrr;..., n('\ 3.0 (1'-'0'1:
Prnf. José Jorne _ Oidntico G�rol 1 ° a,., .... _ I)i_
dótirn aplicodo 00 Espiritjsmn; 2.n· ano1; Dr. LI)'Jnj

de Oliveira 5_ Thiaqo _ Psicolonia GNal. 1° ano

Psicolooi" à luz do E<;n;ritimo, 2_n on ..... (C(lntinlJlj ..

cõo nr) 3.0 ano); DenHnri ..... Amnrim - Filncofia G,,_
rol 1_0 nno _ Introduçõo à D"utrino Espírita, 1.f)
(lno _ I='undoml'ntns d" Esnlriti"'lTlo 2_01 on,,' Dr

Renato Gjroux Pinheiro - Nocães G�ro1is de Ge'.J_

I"oio, 2.n on(Y Prof. Le'XIp'1árin de Azevedo -

Curso an�xo: Portuouês, desde n 1 ° ono

Por êsse prO(lrnMn e pelns prof'!ss()nOs nue se

I'ncarreqom de realizá lo onde .se bem ,JvaPar �c.
utilidadf' d" InctitutC' d'l Cultura Esoírita do Bnw.l,
Oue su.(:-edeu sem sllbstituUa à Faculdod� Broo:,l_

leire de Estudo� Psíquic('s conforml! se acha expli_
cado à oágina 191 dos Anais, 00 ser historiado ':
Fundacão dI) I n�,tituto e em cujo ítem €st']

esclarecido "que o Faculdade nõo fôra ex�inta nem

tronsfGrmodo mos apenas deixara de funCionar sem

perder o título, e retornando às mãos dos seus fun_

��:����s �'r�D:t��i�tog��:O�e D�:f��rs C����
prestam os Anais, corr, êsse registro hit6rico, jus ..

to ho�:a�e��gUir -nanifestações de gratidão à li_

ga Espírjt� dn "Estado do Guanabara, "pelas confor

tadoras demonstrocões de solidarled9de prestados af)

Instituto que funciono desde o fundação no sede da

Il'lesma Liga; 00 confrade Jaãn Ghignon'3. Presiden_

te do Federação Espírita do Paraná {;' um dos funda_

dores do lnstit.uto "em razão dos, focilid_?des q�e
prnporcionou o Diretoria paro o Im�r'essao dos

_

--

��s;id:'ra���_ú�:im�'ro�:�o�ee;o�s������iO�e o,������
prova de reconhecimento", aos seouintes c�mfrades'
Dr. Corl.,s Imbossqhv de Niter"i, Dr. Hennque An_,
drade (Rio tle Jonelr�l, Prof. Arnold.... CI�ro de. S,
Thiago (Santo Cotorinol, Alfred? Pedro. oe. Alcon_
toro (Ri de Joneirnl Dr. FranCISCo Raltonl .(Para_
nó) Dr.o Joã Carlos 'Mor.eira Guimarães (RIO de

Jan'ei:o) Dr. Armínio Rêoo de CMvalhn (Juiz de FI�
ra Minas Gerais) e Dr. José S. Fernandez (Argenti_
na).

Louvando tãn ooortuna e- útil iniciativa, bom
êxito e video longo auguramos ao Insti�t., de Cult�_
ta E�""íritn d" Bra�il e aos seu'" bom CUidados An01s.

Rio de Janeiro, mola de l�r�ldo S. Th:)l30

Grêmio Cultural "Cid Rocha Amaral"
o Grêmio Cultural Cid Rocha Amoral, otr?vês

de- S/Diretoria tem o máximo prazer de convldo_

_l�s o pOI-ticiporem do baile _que fará realizar �f)
Proximo dia 9 (nove) noS saloes do �Iube dos !'k
I'{ldores, quond:> realizará o carooçoo de s/ROll-.ha
de 19:s'2'reservos de mesas estõo sendo feita':i p�!()
tone 3163 _ 3-161 ou diretome:nte no sede soclol

do f'ntidade à ruo: Almirant'e Alvim n,19,
,

AnteciPomOSA��IT=-os
6/6/62

Irmand5�t!� O' 'in �ul.o
e Asito de Orfás "S. Vicente de Paulo"

CONVITE

Plnrjanópulls, 10 de Junho dc 1962

W:1.shin�trm pereira - Secretário
8-6----62

Santa Cot3.ril'a ,=",�á rir

pa-abéns. Mui!.:;, �,10 '1.';

este tO:i!"n

tuiaçã:J: porém, ,'9�lla'; j):1

r:;, COlne.�al' citam!:!.' a ;10
..

va turm� de
S::lcla-s QL.e [::li

te d plf1m:l:la. )1/} 'T'�"t:. '

Alvaro dI> Ca ·va'h·l_ IIJ ,;i(1

II} de m"" próx.m'l p:. $.1.

do.

Um punhad,:J :;(. jov, w

idealistas nue 9r').�n;·:t:n
melhorar a C'l�i\nGij:>J

ajustando aqtle,c'� Cju� sr

desaju'tam em ,pl\\J(),,;.;>'
dos múltiplos e ln',):hli_
vei,; problemas 1fJi

gem a alma de u 1

Está de para1j:jn:, 8.:nt:J

Catarina, pela devoç:lO t;l.I

sas Jóvens a n::l.a r.e:l'��,d:tl
a um total c�q'ledmE'lil::l.
Recém d!p:om!\rhs prl�

Faculdade de S,'n'iço S"
clal de Sant<l C:..: al'lna .',ob

a orienlaçâo intclil!,'r:�"
bondosa da nrvJ.11::l lI·f 1(11'

Olma AqU:,lO C l' �;1

moças cficINltc" e t'h'l�l',:l_

das pI:�isam s:-:' l'prOVI'!:a
das em sua capu"l'l::!� , ;'

nica, para !l1a 01' .'('nd,me'

to de tudo qu:J.OI.o >lt:cn

deram em pról ,:!,\ pr.Jp:ir,
comundaJe catal'l1:en:'é

S. Excia. O GO\'�!"I tc!'-,r

Celso Ramos. hr.:,I�m (I';�,\

mico, reaH:',ado" o·.li·_',:\·) �

eficiente ê que íK;Jc�'J \m

quadrá las em �u,� fun.

repre.�entam n('��,t {'pj:';'l

de evolU{:J.o U"(':ll{"l " ,I l.t

l.tlsmo efidt'llll' llm J:luxo

de sangue novo na<; Ul'\(,�
rias esclerosadas :l'J l'l.OSSO

povo.
E preciso n�o·l. 11':00is

do que nunca qu'

a;;; o ap.oio (lU" !l1,"c"{'cem

Le:' para Que o JI:.,';:do de 2

SantCl Catarina po.'.;:" �e

benefic ar '1 efL'j('>n,
cia tórn;ca que

Surge �.

QU(1.drc, cle
clai.'> c:::l E.�tado !)a�'l G.II<

pcssam �'"- 2pr':"l!;t t:h.. �

nos m:ti� variad 1:; S�:l:)rcS

"Dan.:!o i Cesar o li:r d{

Cesar. S. Eyia f) Cí :\'�"_

nadar. com. ?"L'l :n-l: "1�-�

s:1'fel Q:-"_ud 0,

que pe!'f::lRS al"_',.a.,_,

p�oblcl"'''s humJ.i':.-' 5(r':,:'

se locup:et�m '!a�;::::l'

públicOS par'! 'J<; 1'l1:� nfi.·,

tem capa":fl'l'l� t,��I�-",l

nem conr:içõ�s
Isto porque

�f'r nUl':l e l'im')�e-'n''''l''.�
t8rn'f'::l em &rv'y::J �.�'Jf"r".

O As�htr;nte Soe,al. Ül'VC

"�l', !)r"ll1rt de tud·')

c'o; ll'n'H :la ])"'\Xõll:L'

lluma' ", t'� R.:.r. :>'
.�;�trntr. S'\f'::::

lI:lI::! profissii::>

Acreditamos qn': ',1. Ii':1,('ul

d:::.de de Scrviç::l -,:\::>.:::;1 te

nha um grup0 rle ,'··vl;.l

.::e,::!cionando,
preciosa. Não f::r 1 n�_;"li c

não ter:amos '!�lllhr";r!'l J.

I mi t\'�cja da D:·.'i:l'; P: o

videlH'ia que, n'l.,) S8 "{,lI

tentanj:1 em .-m;q;l'! tc.
dos o:; \:1:0:4 dt :::tf)l)e�a�,-i.o
como Irmã, a:n.1:t �e [,)',\ns

formou numa 1\.l�i'·1 :ll'_e

S:!l�ial, '10 111,lis a,Lp .. O

tido que a llollrr. "

p:ofissil.o rossa �el', (':.rr

cendo �u,a lil,c;�fü) 110 8i'l'_
viço Social do H'j.<pl�,1.l (;('

Caridade
Jac:' lI.onteiro

Edital de Concorrêntia Pública H. 28-05-54
o Departamento Central

re Compras (O. C. C,), de

conformidade com o art.

11 ítem III. do Regujamen
to aprovado pelo Decreto

8 F 2.') OS 61/382, torna
público que fará renuzar.
no di" 2 de julho de

ID62, séoc,

â Pr ....ca Lauro Mullrr, r-o

2, (fone 34.10), CQNCOR

RJ:;NCIA PUBLICA,
cone i(.�("I('.c; srr,:lliJ'\t(·s.

I - O!JJETQ DA

CONCORRI.!:NC1A

AQUISIÇliO

1 - Cartejra c�r'1ln.r,·indi ..

vidunl. tamp-r li:Xf). na ai
tura d(' O BOm., conjugada
com cadeira anató:ni('a, dI'
cncó.üo cu!'vo e fI�:o. aS�0n

t8 anatõmico c l:a�cul.1:1tp.,
I?nvernizadn n:l {''Ir l1'ttll�'a!,
U,." ...��c Uln. Q·::1.nl:da:!1'
-2::0;

dr. (.<)1' ve:· ..

durnlumi.nlo,

taxas, fretes, carretos, se ..

guros, etc.:
d) condições e prazo de

entrega do material, no ia

cal indicado: Instituto de

Educücâo Dias Velho -

Nesta Oapital., onde será

procedido o exame de re ..

cehimento;
e) declaracão de conhe ...

cimepto e subrmssâo à"
normas dêste Edital e da

Legfslacào referente a Cal)
corrônctes.
NOTA: Serão recusados

m; mnterlaia com dtmen
sõr-s � outras -erectensu

cas aquém' das especifica
cões. o que ocasionará exi

gência da substituicão, re

. uraca urgpnte, cbamamen ..

lo da se-mnuo
.

colocado,
extgência rla ôtrerõnca dr

preço pelo faltoso, CUUl,':lO
futura, suspensão do re ..

gistro de romeeeoor. etc.

2 - Na parte externa do

envelope contenedor da

proposta deverão con���r
0<; s('�uintes dIzeres: CON

('r'RRENCIA PUBLICA NO

28 05 54, (AquisiÇ_ào de car ..

teiras e persianas para a

Escola Primá;'ia de Aplic:l
ção do InstLut'J de Educa ..

ção Dias Velt.ol
3 . - Em envelope sf'!pn·

rado, contendo o� dize.'es
do inci.�(l anterior, além d�,
tênno DOCUMENTOS, em

tantes do verso d:1S mes-
5 - As prQposta.� -lf'vf> mas, bem corno à;; exigen ..

rão ser apresentadas em rias do De(':'eto nO SF
duas vias, com a rub,ica 25-03-61/382, de 1!}61,
dus, proponentes em tôdas e demais di;;pf1si<:f:ies Esta
as págilla� .. st'ladas na fQr-

, duais e Federais subre Con

1�,lJ. do item l. ,Jê,;te T!.!:::;! �orrêncjas.

6 - Os envelopes. con'� III _ JULGAMENTO
tendo propostl::.s ou riucu-

mentós, deve.'ão ser en�re

gues no Departamento
r:cn�ral cl" Compra.s, à

Praça Laura Muller, nO 2

(fone 3410J, a�-; à, 14 ho_

ras do d:a 2 de julho de

caracteres bem destacados,
encerrar-se-âo os documen
tos comprobatórIos G:! Iden
tídade e Icroneldane.:
a) certidão de Registro

na Junta Comercial ou. DJ.a.
rio Oficial qu.e tenha ;lUb;1
aado o documento de cons

tituição;
b) atestado de ídcnelda

de" passado por Banco OI

duas firmas de compruvu
da idoneidade comercial;
c) prova. de quitação con

as fazendas Estadual, "Fe

deral e Municipal;
d) procuração, se rôr o

caso. pnasudu a pessoa re

p.esentnnte do proponcn
te à abertura das propostas
1: _ Os documentos acima

I ou parte dêles) poderão se-r

subl:ltlt\<ldo� p",!(, RI: .-Mo
da rtrmn no Depnrtumuntn
Centra] de Compras do

E:,tado de San.ta üatarina.

CIA. HÕTEWRA'RIO BONml
A!Sembléia Geral Exlraordillária

_
Convocaçã"

. Soa, convid,.,dos os srs. ACionistas do Cio HO_teleiro RIo Bonito o se reunirem em Assembléia G<>
rol �xtroordinária o realizar_se às IP (dez) hcr��
do dia .15 (quinze) do mês de junho do an(l de 1962
(Um mI) novec_entas e ses�enta e dOis), o fim de tu ..

morem conheCimento do resultado do subscric.?io
dos aumentos do eupital Social votado aos 18 'de
bléia Geral ExtrGordinário realizadas aos 18 de
março de 1962 e demais atos relacionados .,-jm o

reiNido aumento.

Tangará, 31 de Maio de 1962

A DIRETORIA

h) f'�I')('ciflen.ção. a m�is

dclfllllrtda p()K�í"rl,;n"lll�i ..

ve tn:J)'''·f'. do 1l1:1lrT'i.'l1 (1'1(>

sr- p"'lp;)('m J"r)\'n"r'r'r:
(' 1 )l" . 'l'f) \I Lli ! �.\ :.,.1 f' ,,1')_

I-�l ('(\'11 :l rxnli":1{':",f) d"

flll(, rsUio ou nií.'l in�l'lidas

as despN;:Js de Itnpõstul',

7.6_6<
. ------------------

AULAS

PARTICULARES
Aulas Pn.rticub.res de

PORTUGUf:S - LAfIj.1 -

HISTÓRIA FRANCI!:S -

PSICOLOGIA PILOSO ..

FIA.

Professol': ViI'tCl'ino 8('1:

00.

Informações: Os(�ar P.1"

lace IIoLrl,i't tarde.

IMftRIBO SA. INDOSTRIA E COMERClO
Assembléia Geral Extraordinária

IMPOSTOS PAGOS PELOS MUNíCIPES

f::lJYw.nho 1.20 x 3,80m., U�

llid:vle - Um, Quantidade
16.

II - EST1PUl i),r6F'S

Os i:ltcressado� drvel'ão

apresentar o.� doculllent::'s

mencionado,r. '1. sc,�uir,

1 _ P!·ono�t:l.. sr!"dfls ;J,m

bas as VI;J,S rom Cr� 12.00

dI" sê\o Estadual" mais o

Taxa de Eêucação e �aú-

de rJe Cr$ 10,00, por fõ

lh[\, �ll1 env('}op(' fr"hado

e !:Jrródn, contf'J"n'}:
a) Df'�if!naClin (\0 nl)me e

o'r,:irrêco dn fir:-l1:l P�()pO
I1rn1.":

Convocos:ão
...,....,..

São convidados os senhores acionistas do Imo�
ribO SoA. Indústria e ComérCiO, o se reunirem erl

AS::'I'mbléio Geral Extroordlnário o realizar·se o",

9 (nove) hor.Js, do dia 18 (dezoitoi d., próximo rT'ês
de Junho, e(TI suo séde social, neSta c;idade de Tan.
dará. Estado d" Santo Cat-orlna, afim de delib.ero·
rCm sAbre o seguinte ordrm. do dia:

o) Aumento do COpilOI Sacio;,
b) Alt"raç?io parcial dos Estatutos Socio:s;
c) Outf(�� assuntos Oe intCfl'SSt' do sOciedade,

.. U

f

Tangaró, 30 de Moia de 1962

A DIRETORtA

7 - 6 - 82

À UNIÃO. . . .49.9%

AO ESTADO 43.6%
AO MUNICípIO 6.5%

,E O A C. Ã O
_ .._--_._-------

De ordem do Irmão Provedor tenho o prazer de
convidar aos membros desta Irmandade às Exmas. Au
toridades e ao puvo em geral para participarem das Fes
tivídadea do Divino Espírito Santo a realizarem .. se na

Capela do Asilo de Orfãs, de ecórdo com o seguinte pL'O
grama:

De 10 a 9 de junho, às 19 horas, Novenas em honra
do nmno Espírito Santo;

Dia 10 de Junho, às 6,30 horas, Ml-sa e comcnnão
Gc'al do� Membros da Irmandade às 8 horas - Mls ..

sa ac.eno com pregação ao Evangelho
Dias 10 n.. 13 de junho na praca defronte ao

tl'aclicionfl.is ba rraquínhns com prendas e queima
(ogos de arurtcros. O rcstcírc do corrente ano, é o snr.

Alexandre Süflum

Comunle amos 'também aos presados Irmâô;;, que. du

rante as resuvtdaues. no conststórto da Irmandade, hu ..

verá pessoa cncancaaoo dr proceder a cobrança das

aauídcoe, do corrente ano. Considerando t.,l:e não mais

procedemos a r-oomnen direta, ape ;nmo,,- pn.fi QUi' tódos

os rrmüos eumprn.n do modo citado, este seu compro

misso.

PORQUÊ FLORIANÓPOLIS É UM MUNiCíPIO POBRE

o impôsto arrec,adado pelo Muni

cípio é aplicado exclusivamente
em Serviços iJ População: em Es

�olas, Ruas e Estradas, Limpeza
Públ i co, Assistêncl a Saci ai, .tc.

MUNICIPE

PARA QUE TUA CIDADf NA\)
F IQUE MAIS PO B R E, P.lIIA nu

IMPÔ.sTO COM PONTUALIDAOI

1962, mediante recibo,

rue se mencjonará data e

hora do recebimento, asst.

nado par funcionário do D.

C. C.
7 - As propostas serão

abertas, às quinze horas

do mesmo dia 2/7162, por

por runcronértos designa
dos pelo e.csidecte do D,

C. C. c na preseuca dos
proponentes 'JU seus repre
sentnntcs legais
8 -- Abertos os envelo

pes, cada um dos mteres

,�a.dos tem 'l atreito de npôr
a sua rubrír-a nas fúl-hrt.<; de
propostas dos demais con

correntes

9 - A.� prnpost:l..� tmcdê ..

lo 001, ti. vcodn na Irnpren
sa. Oficial do Estado), de

verão obedecer a� ccneü.

cõcs estabelecidas neste E

ditai. nas mstrucões cons

1 _ Pela Cnmjssnn ,Tll1-

gadora, posteriormente, se

fá ncdt<rac!o vencedor o

p!'oponente qilC �ferecer:
a) Menor preço. conside

rando .. se descontos, bani·

ficações. impôstos. despe
sas e outras "all�ar;l'ns;
b) melhores condições
de entrega;
c) melhores condições

de pagamento.
2 __ Em iguald:Jde de

cond;r"c'i. serr, dada pre ..

ferêl'cia a firma estabele ..

ejja no Estado.
S _ Em caso de absúlu

ta igualdade de propos�as,
será sorlead-: o vencedor.

4 - A Concorrcncla po
derá ser anulada. uma vcz

que tenha sido preterida
formalidade expl' "samen ..

te exigida pelas rcfet!'dl'\s

l;eis e li omi;;s;:-",) importe
em prejHizo :1.n� concorren

trq, ao F,IiLadn 011 à mol':l,U
d<lGC da CUll"orn!ncia.

5 _ A Comb.�ii� JuIV'ido
ra reserva .. se o dirr!to de

rulular a Conrorrênria. cu

.�o as proposta� npresenta
d:l.s não correspondam aos
iriterêsses do Estado .

Florianópolis. em 30 de

maio de 1962

(Her'TIP� ,Tll�! ino Pa·

trianova) Pre:<jdente

KOTWIS
DIVERSAS

A renda do cot.".;o /1,,'1'

e Figueirense foi att" ct!rtc

p':'>nto boa p::lis :'�n::1cll

importância de ;:::3

25.400,00.

Com dois jog.os tev<; pre�

seguimento dom,'ngJ o

cump�'mato rea:i')l1'J..1. d,

Blum�nau. No 'e�tád o da

Baixada o Olímpi'�<) ven('eu

ao Amazonas por 1xO cc'm

gols de Solipa. Mf\U!ô'l � Jo

nil pela oJ;dem. A arbltr'l ..

gero esteve a cago ue �o�
berto_ Paulo de '!..im� r a

renda somou Crí 41.ü10.UO

No outro econ1ra ti'lCm05

o d:'elo entre as \'f'pre�en

tações d Florest.a e cio urli

ão de TimbÓ. Venceu IJ P(

mio flores tino pel:l Inarc<'

dor de 3xl com gols ele A ..

madeu e Marei!i" pam o"

vcncedo-cs c Má�('lO J)DrD

os vencidos em jogo quI'

teve u arbltragcm cl,� Jal,
mú Hipolit0 da S:lv,\ � :el"

da de Crt 14.640,1)0.

A equipe de jU':';!lli� d{

Figueirense Futebol Ciubc

continua a lidera. o Co.ill ..

peonato de categ'),!3, da d

dade com O ponto j_)l"rdldo.
Ainda na arde de dmlngo
o Figueirense firmou.se
ainda mais na ;:Jrevi1e�I��
da posição de lírle�' ;�1V;cto

ao abater o Aval ;)cla c�n_

t:lgetl1 de 3x1 num j.of'O
dispütad6 com bastante l'rl

twüasmo e ardor.

O resultado de 3xl, Lem

refleto a superIorIdade da

'onze do alvi negro qUi) <li.
ficilmente clrixnr{t fur�il' o

t1t.nJo de bl errmpefl'O na c!

dade.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"<:���Raci6nallzaçanUa'PrO�üõção'e"Coffier: ""'\�'Biéisit' va.l Í"d�r' tudQ
çA��a�i����'�J�_ M!!��!,�" ª��!a�,r�u�iE��u. 1IIiI,�';"f!:'''N";·;'O�:·i:II,·(��-:::::,;Sr�JT'','�:���h: ee rsea Iren te à E.spanlia:

quietação e Justa tncontor, temera Burlnam, r'nctas gravidade, passaram a I.

mldad.e. das mascas presas Ocidentais Britânicas e quietar.o próprio mun; A Idd� rntsérta, a d�mUCl�Cla Est�dos ,Unidos - se esten, ocidental e a despertar a

•

dr:�: �:s::::::.rl�:So ;:Ug�:::: :;�:i��� o dia 8 de junho consciência dos que tenham marl ' O a gran
-

es
problemas e salva -19.3 rlc Na mesma ocas'áo. o

pos.stbílldade de (lorrlgi;:lv�. �
atraso material e cultural Ministro Armando Montei.- ��m���:d�e e prl�:IP��:s:r:
sem sacnncer.tnes � ucer- ro e o Sr. Leonard J. sac- veeão da democractu''.
dade", declarou o Minis�.ro elo, diretor da Agencia Jn, � Estabeleceu-se, então,
da Agricultura, Sr. Armnn , ternacícnaj de De aenvolvc; _ disse mais o tltula�' da
do Monteiro Filho, h\<l.ndu mento no Brasil assine- pasta de AgrlcUltur:\ _

�:m��:n�aat����:�I�::;iC;� �:�,ãOO adcOó'Ed,O",.:tdó:,_�coT"e·t��= sob a mesma lnspíraçuo
..... • J ... do grande movimento de

no sôore comerctaueaçâo, nico de Agrloultura (ETA) sohdaríedade eonnnental
Arrnaaenamento > t-roces para 1962.
sarnento de Produw� A�
grícolas, que teve iug-al na

manhã de ontem, "O (.'.:>pa_
cabana PaIace. Q semíná-

rIo, Que conta com .\ j}artl� O Ministro da .ágricultu ,

ctpeção de 14 par-ca :_

Brasil, errrenttna Chile
Paraguai, BO!iv:a: EqUR�
dor, Co!ômbla, Panamá

esperança
que foi a opereceo een..

Americana, a Allanç,t para
° Progresso, pra ;l qual es..

temos todos nós latlnn-am'=!

rlcanos mccnteecoa
.

para

opõr él desenvolvimen�) com

liberdade ao desespera e à

SOB INSPIRAÇAO

D� ALIANÇA

ra, em seu discurso inau

gural, frisou Que "8 dtu9o_
ção agrária de tO:,l o-ta

parte do ccntrnenre padece

escravIdão.
,

Acentuou o Mlnht::> Ai-:
mando F'ilho que jl)g"') na

defin:ção dessa «ouiuea

çâo de eerorcosu serem

atnglrlos nesta dec.u+a

encontra.se o tema '1UE: ser,

ve de base eos' essucoa do

seminál"·o. "Aumentar COI1_
sídcràvelrriente z- nronutt

vldade e a produç.o llgr!_
colas, e melhorar, igual
mente, os serviços de ar.,

mnzenamento, tran ;:)::))"(,) e

distribuição.

I
I
-------------------------

� . GovelJna�or �el8o Ramos e
03 �I'o�'emas �as telTas

Velhos problemas que a

politicagem dos últ'm.)s
anos ap: avara os du ho,"
mem rural somente agora
estão sendo COnei(1M., ses
comb 'llnperatlvtl ,ia· -ftH�
gração de largas área; de ..

mcsréüces no dlr.sit::> de iJ

xação ao solo em 'IUC. por
muit..os anos, vIveram 90_

ba.nàonadas, t>ntrei{u"3 ao

próprio d�stino. f) f"p!e

Bxtremamenie visaM pelos adversários, Garrincha, o no

tável ponteiro direito nacional, embora náo tenha assina·

lado nenhum tento, tem feito ótimas partidas, De Mané

Garrincha, que é visto na foto acossado por dois jogadores
tchecos, 11�uito esperam os brasileiros.

Asptcto da cerimônia inaugural do Seminário de Com�r
ciailzação Agrícola. Da direi_a, para esquerda na mesa

que preSidiu. OS trabal}t"s, os Srs. Ministro Annando Mon

teiro Filho, General lJanilo Nunes, MiniStro Leonard J,

Saccfo e Ramiro Zamora.

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

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

Auto-Determinacão 'II·
1

Caminho de Bogotá
------------- -----------,---

TI'l'O CA.RVALHO Entretanto, de outra rua. tlva das praias brasileiras

Recuemos no tempo, A 2 apvnva uma carre,a. J:{.e: e, e}'l especial, catarinen-Ide abril de !:I'lB, depois de C.id.ll1a>llOg do resp.m.uver ses. E descemos, afinal, em
escalarmos em sac Paulo, p ...,a l"o ...aJ.,ui;lo.e .... .J .nU· Llrna, no Peru. A capital
i cm Campo orenee Q!�t' ,.�.", •. �o.) "'_ 'w-,_' ;-J'>. o c') J1.1c::iellJ\i�a-se, COl.1 eviden- I
U.Js translerimos do aviao mando uv d-Ç"••,,:-':J ,;,e, com te gSsto urbanístico, Do I

�: P;::��r�� �a:!�i��lr;O� ::IC:S;:;S ������:me:�� !�tq i!�l!���t!UX��� co�: I . _
.

vôo p.ira os Andes. Mas, ser necessàrto: "no ea u� rererções - o "comeQ.or"-=...t.
O

O Brasi], haja, em Vína de! Mar, esta-
em Santa crus de la aterra coche, todavia"... Um... e seu 'gri!l-r�e IIIO, f t

•

t
-

d E
_ ccn:inüaçào d:l. p:anície pitoresca pâginl<. de lJ.. u. Marilu ia;,: música típica ra eu ren anuo a represen açao a spa·

:.�;g���i�I��ea
-

d:�!�:n��' ae��rotos maltrapilhos, nu ��a��el��tiO:al��:V!Is�r���.- nha, lutando para se classiHcar para as

espera nos a notícia de qU� mel'';!(.S "limpia botas" nos remo� vIsitar a "Casa do quarías de final. Um empo.ie será suficien�
há tempestade na Cordl. cl.t:.�d._La'll, pedmd::> moedL Ouro", compará-la com a ,,.... •

lheira, a C1espelto do sol uha.:> brasileiras, Há um que vimos em Sabará, Mas, te para â seleçao naclbnal. Segundo mfor-

���e�.OI�� �e:::��o le�!�- ::�:���e �':lUti:I;:�osemdo� �����.�r::��dOpor�a!Ch�:�� ma a imprerj;(l algumas novHades serão

��o�rl�:dehO�! ;:�:���' �:��l:.d��:��:ÕltOin:i����::, �::"� o:es���l�lonárlos ta introduzidas no nosso selecionado. Na
com diál"ias elevadas e pa: conta..n0s fatos e histórias Pela manhã seguinte, equipe bfasHeira deverão surgir p3ra o jo-
gamento em dólares.. Po. da cidade, onde .também atingimos Talara, recôn- .

deriamos, talvez, alcançar enxameiam as casuchas cavo estreito, arenoso e go de hoje, que é decisivo, Mengálvio e

�: ��z'p:�::�1:0 �I�i���� �o::r::��t��:m a:����:s t�l�rs::tde a:�t��a��fU�:_ Amarildo (foto superior) que substituirão,

���� �nodj;�iaO t�o:i�:I�O, :;� ::�o�á�,:��:�riO:ee� �u:j d�iC���o�íve�:s p:tr��;� respecÍÍvamente, Didi e Pelé - e Coutinho

:��:/i�:l:�;es c�: �c�:� ����:��� ��:�:o.,:s::� �:s:;��I::��S, p::� �: ;;:� e Pepe (foto de baixo) que poderão entrar

prata, num passado de lu- cones" no piso ladrilhado vIne-m, quanto ao abaste. nos postos até agora ocupados por Vavá e
tas e aventuras.. ;nda�:���:n�� pe��:Itl�h::� �t:�n�.ofut�:i��O��mb�� Zagalo.
É em Santa Cruz, porém, cerone or.de estava a rL agora, viajamos em apa·

que havemos de pernoitar. queza bolIviana, isto é os rêlho da Avianca, que é a ITemos a tarde lIvre. Ru· poços de petróleo. l!:le' se Airways colombiana. Passa

mamus, numa camlnhone, faz triste e breve, c.;:;m o GU..i.íll.quÍI. Depois, Quico, a

ta, alo:; trancas, para a' sentimento adulto de um 1in.da caplGal equatorIana, Icldade empoeirada, de ruas de�esperançado: amnhada no selo em aclí
compriaus, com edlflca- - Sin petróleo; Bolívia ve e declive da montanha.

çoes centena rias, vara.ldas se muere! E chegamos a Call, na

em sacadas e gradis de Colõmbia. Faz-se nosso ex.

ferro às janelas, ao velho No dia s�gu.nte, voamos celente companheiro de Iestilo espanhol. Fal"a, ape- para Jlrcqulpa . .E [J. cidade Viagem Rafael1to Gomez,
nas, uma guitarra, para

lIuS surge (:t"s Olhos a:;:;ecl.- jornalista, IIlho do chan

que ten]J.amos a ilusão do ....... t: oranca, nos seus mu. celer colombiano, que pre- I

Balbeiro de Sevilha às VI.)I
.U,> e construções traua,na_ side a IX Conferencia. Os

tas com Dom Bartolo ... Ous nas lavas mortas do ptimeirul) j()l'nal:; que nos

Tôdas as cidades digna- VUlCao vizinho - o Mlstl caem as mãos falam dêsse

mente lberoamerlcanas tem
- com os bordos da crate. conclave, de Marshall, João

a ...ua Praça Bolivar. Santa ;roa rendilhados a� neve, Neves, Betancourt e Lau·

Cruz não faz exceção. AoS como uma taça transbor- reano Gomez. E há ta.m.

quatro cantos, quiosque dante de espuma. bém narrativas de violên

com viaturas pintadas a
A tu.vessla dos Ande3, cias e assassin,os de libe

côres nos costados. E sôbre neS!a ja�itude, oferece vi- rais, praticados por con

eles, os guardas de trà.n- são monótona, Escorre por servadores dominantes em

Sito, fardados à moda de baLXo da aeronave uma Manlzalee, Cúcuta, Po

policiais de revista te:ltral. série infindável de corco- pa}an, Bucamaranga e To-

Um "four" de valetes .. : vaSo retorcida�, tom de ti- lima..
•

Mala motorIsta busina à Jl.)lu queImado, até as pro- l'.o Interior de Call mes

entrada, perfila-se a auto xlUlidades do Titicaca, de mo, segundo o noticiário
ridade de quepi à banda. águas qUietas e escuras. dlS\!reto, sem "manchettes"

assume ar solene, apita e Vegetaçà:J rala. De longe e "cliches" sensaclonalis

e�tfnde bru,,>camente o em longe, casas de teto t:lS, como no crime da ma..

braco, lndir:mdo a "dlre chato e raso, que- não se· ch dinha em NiterÓi, Que

,,-"íO"1 ca!">")'! p'le'e slnàleiro r.am percebidas do alto, se cel0brlzou Araci Abelha,
hl!man'!. 11: IIn' luxo, está o fumo não subisse leve e há a descrição breve da Finalmente, agora, o Go· dia se sent.il' feliz em ver

visto. de que se ol'gulha a �nto das lareiras. monstruosidade de um in- verno de Celso Ramos de que Sauta Cat.a�ina volta-

�;d!'de �f'm trárM" ne-

.

Daí, descrevemos uma dlo. que estupra uma me.

nhum, mas CQlU os, seus l'Jn;;;a curva sé..b;'e o Pací· nIna, rasga lhe o peito a

infat'rr:i:.'.ri.� ctlrioso,'> n mi· fico, com uma fi(a e�t!'eita "cu�;"illo", �tr1 sanha sndl-

de suas terras cultívarlaa, para realizar as desaprc,
tendo de procurar 'nout-ras prfaçôes de terras l'ldls:
plagas a paz que .bes era pensáveis à flx'-\'�,ão dos
subitamente Iruerrcmpf, posseir.os e sua ranutta.

da.
Enquanto ox p ..cbremas

de tão Indisfarçável grs.\1.
dade e de tão profunda
sígr-Irícaçãr. human-i CI.)I(Ill

esse, preocupam absorven,
temente a atençi:l de go
vernador Celso R::uno:;, há

po, aí certo Narcliio incon.
s-E!Quente, fora do tempo e

o IRA1)C. ne-eue-mtseêc
de executor das .recentes
leis de amparo eo., homens
dos campos e de- ap:on:ita_
mento das longas exten.5ô::os
de terras ine;.;plo:"'las, f::n_

controu, áesde log�, �'''I.-

que.e rrave pl'.ou:em<a, que
condenava' a penosos êxo ..

do inúmeras famBias de

Iavl'adares catarll1eh3es �
objetivo Imediato.--Da 'par_
te d.o governador. t,;elso
Ramos não lhe lal �OlI nem

lhe tardou !I' provitle�ch

Que se traduza em. integr'.ll
apôio as atlvldv.des· do

importante órg;lo qu:e o

recel)1 e aos direito_; quc atual Governo d" Estado
lhes go;;siste. Antiflls pos�ei_ criara, Projeto de.. l�i foi
ros representando llumelO- encaminhado ao Poder Le..

sas famílias, se Vi�1l1 dcs= glslatlvo, a fim de muni,'

pojados de seus .1a,�:�s \ o Executivo de au"orlzaçâo

agora se vem

através áas pe�quisas �ue o

lRASC acalJa (te ' l"':!au(;'i!
espaço propícios a sua au

tocontemplação, e c;ue nã�
comprende a exlstpl1':�>\ de
'maiores motivos de aten·

ção do que a sua pcs�;c(lzj:
nha bem vestida, na1nn,Jo

en; .ouro, oslentan:1J pude.
rio econômico, ga.:>(r.ndo o

dinheiro que natu:'almente

não estaria dlspO.1t·) n_ 2pll.
car em melhor call.�a do

que a próprIa caUE:t dE
suas ambições.

em Capecá e n:g.\!i'.!i cun_

vizinhas ê a prOH u::> ue

sinterêsse Que os gov�,:nan..

tes de há dez ·ano.:> llar:\ ca.

votaram ao romew .to in.::

terior e a.os problema,> que
mais de perto diz\a.m rE'S.

peito à assistenci!l. que me:

Ridícula campanh.l de�te
homem Q_ue mede �:; r�Jp(')ú
sabilidades dum gO'lern::t.n
t.e pelas dimensões do cs·

cassísimo espírito publico
de· que vem dando pcn'fas.
através de toda ·lm� vida
de politico cIoso de suas

.ctqscomunals ,llretenso1e;,
Estreito de idéias, a.·ar'J de

interese pelo próximo n:io

enxergando em tod:l � pA,
norama politlco-30.!1�·.1 d?

país senão o peqU�llIsslmO
circulo (.'�) seus Intc:.:sseS

muito particulares, o de.
puLado Narciso faz Jon.al,
não pelo gósto de �ervli' a

um ideal de am·pjitud,� hUi

mana, mas pelo p.t:.zel· de

rever, de sete em ;:(!t·� dias,

o seu nome em neprito,
exaltado por felto� a:hei05,

Santa Catarina, e pr�.
ciso que o saiba esse retBI'
dado político, não m,,:s
comporta os, procdSSuS :.i'

propaganda Que va.liant
mais pe]..Q efeito sllgest.vo
das palavras do que por
atos concr.etos, ao t:nc:ll1trCl
das necessidades du povO.
das conveniências dG de.

senvolvimento esta.�!u;).l e

da restauração do pn'st;gIO
moral dos homens púl1ii..
coso Foi o Que o govercndCr
Celso Ramos já .!omprceI14
deu de há muito _ O' o qllC

Antologia de Pcenjas Brasileiros
Tradúzidos Para o Inglês

Publicada pela Edit:.ira fim com uma- int:odu:!ão
da Universidade J) Inciitt_ crítica d.o tradutor. Ç�n,
na, nos E.U.A., ;1ctl.b.... Ile tendo cerca. de 10 ob;as ri;
sair, em tradução de ,John cada um dos autor�s men.

Nist, uma antolcg':a. rie clonados, "Modern -Bra2i

po€mas da autoria de IJI;,.- lian Poetry" ê a mal� ex..

rio de An,drade, JOl!;e d� tensa coletânea do, genew
Lima, Manuel Bandr.lnc, até hoj.e aparecida enL in
Cassiano Ricardo, Cecilia glês. Na foto, Joha Nist,
Melr·elles, Carl'Js Vru_ (à, direita), quando. of",re..;
mond àe Andrade, Muril'J cla um exemplar da anl,o�
Mendes, Augusto F:ederico logia a Vinicius de Moral:>,
Schmidt, Vinicius:te M;"I. estando presente (/ �1inis_
rais, Domingos C�rvalho- tro Conselheiro da Embai=
da Silva, João Cabral de xada dos Estados Unidos,
Mello Neto e Pallb Bvrl_ Sr, Niles Band,

OS JOGOS
HOJE -- Uruguai vs. URSS, em Ari

ca (Grupo I); Chile vs. Alemanha, em San

tiago (Grupo II); Brasil vs. Espanha, em

Vina deiMar (Grupo III) e Argentina vs.

Hungri�, em Rancagua (Grupo IV).

Inaugurada a 'Escola de Suruví
no Município de Concórdia

além do Sr. Prefeito Mu-Mais un:a Escola acaba

niclpal, altas autoridades,
o povo da localidade. Ini

cialmente falou o professor
Stann, velho educador Ca-

de ser in.lUgurada no Mu·

nicípio de Concôrdia, cons

truida juntamente com

mais dez outras pelo atual

Gov§_rno Estadual naquele
Municiçio. O ato revestiu-

tarinense, que num discur.
so que Impressionou viva

mente, começou a Histo_

riar o ensino em Santa

Catarina, suas fases de

glória e a poUtbação dos

anos em que foi governo a

UDN.

se de enorme signiflcaçã.:>
pois que aquela Escola que

foi a primeira construlda

pelo Estado há mais de dez

anos, encontrava-se em

péSSimo estado sem qual.
quer garantia para os seus

alunos.
f'epois de citar fatos,

disse que já no ocaso de

'sua vida de ed,ucador, po-

terminou cC'n'Q '�m' de �Ctl�

prlmeirus a;;()$ a imedl:1.ta

construção, deI!tl'Q n', �X\.
rir';" n!"O"ani7:ld', l'�lo Sé'

cl'ctál"iú de Educ.1C:ill.
An ato co!UP�rr.cill·o..Ill,

,:;:
.. ,

\'D. aos se\\s ::í.uxeos,
I;algalldo UUI qe
d.est�ue nC'��e srtf\l' básl-
roo (-' que :l"\ll':a ('�rf\�r1. era

() lllal'{:O _(lcssa l'ed.cnç�lO
'lu.-: �"n�1) o

r;1I"V'l 2I'1rr.-i;.. 'l1'1',t:'1 dr e C3g\L::l fixar:c!o :c"�''1�
('(Il"li;111::dIlLl (·i\'ili�:LII:'Lo. :l(ILlel.1 'l'iq(Le�n d('1;.)l';1
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