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11.60 C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 94%; PIoU

V.IOSIDADE: 2ti nuns: �cgativo _ 12,5 mms : rns- �
tàvel - Grupos de precipitaçôes (chuvas) no aglo-:
merados de nevoeiro cumular e CB _ Nevoeiro I
umido - Tempo Médio: Estável. I
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Celso
• •

conferenCia
Cara ou Coroa Decidirá Jôgo

Acabado Igual
O "gol average" não será menta da VII Copa do

aplicado à decisão das Mundo elaborado pela FI

quartas-de fina] e semi fi FA.

nal, no caso de empate e Persistlndo o empate, se.

sim uma prorrogação de rã então proclamada ven

trinta minutos, divididos cedera a equipe que fôr.
em dois tempos de quinze Indicada por sorteio (cara
minutos, segundo o regula.

com Tancredo e Goulart
'Catarinense na Direcão do

1

Piano do Carvão Nacional

Governo Libera Verbas Para Senla Catarina

"Carvão brasileiro ocupãrá papel de relêvo no processo de desenvolvi
mento do país". �;:::!::�:. t�(�av::dU��t;;��

enrvoetra no eempte-n t·;_

r cont. na 5.a pá.?:.) RIO, 9 (V. A.) - Em SIl_

Icnidade realizada ontem,
às 17 horas, no gubiuete
do ministro das !\tin:!..; e

ENTROSAl\mNTO
Numa parte do se>. tlis

curso, salientou o -s-, Na

poleão de Oliveira ser ôbvlo

que os grandes problemas
do pais sómente poderão
enccntsnr solução acer-tada

mediante planejamento de

ce-dem ger-ãl,

eícnallaaçúe.

tado, ímparattvo se tore. ..

o seu "fortalecimento e ra

o novo diretor, que \'inh=l

ultimamente ocupannu, lia

mesma Comissão, o ;::11·&"0

de diretor repr-esentante do
Estado de Santa Catartn-r,
é considerado profundu .�"1

tudioso dos problema. do

carvão nacional. Exerce

suas atividades pro(i��jo
na.ís na Indúst rla do c:11"'50

hã mais de 10 unos. 11',1,10

Brasil na COJlferênci.I '11-

teruaotouat do Cn rv.l 'I, ,'111

Genebra, cm J959, <! estu

dado a estrutura eeonomí

cu e social da illdu�(ri:t

carbonífera na Fr.3.nça,
Alemanha. lIolanda, Belg1-
cu e Estados Unidos.

Jango fará amanhã impor
� l@m!tJ!!I�!!l�ta,.,R�t�.
;:�:;t���e ;;::unc�=;:��! ;:��1a �:/�::�2n::�0;� Eleições Em
na solenidade de cansu- mst,ro Gabriel .Passos en-

"M I"tulção da eltrobrâs, no Pa centrarse ainda em cc-i, avegan as
Iâcto das Laranjalraa. O valescencia e não p'1dCl" O Tribunal Regtcn.rl
sr. João Goulart deverá eh') Volajar de avião para ,:. ta. leitora! déste E�tad,l, p?�a
gar ao Rio emanr.ã '1 no; plfal federal.
te. A cenmônte que t,er,'Í

.O.E.S. volta a agir
ARGEL, 9 - Atrav<'!s e terrorista exige garantia::;

uma emissáo cladestJ.n iJ':l pa:·a a população europ,;la
antes do plebiscito.porta voz da. Organizur,ao

do Exército Secreto inter..
feriu no discurso do P!"e�l
dente Charles De G.l.� Ue
dizendo que a Orgal;iza,:à�

o porta voz desmentIu a

O�Olfência de uma dil'!�iI:)
no seio da OES.

Energia, com, a presença
fie varias autoridades, o sr.

]'!apoleiio de Oliveira assu

miu ns funções de diretor
executivo da Ccmtssão dn

Plano do Carvão Nacknal,
em substituição ao en�"
nheiro Anibal Alves nas
tos. - As soluções tsoíadas

_ afirmou por maia con

seruaneas que pareuaru,
podem ímoücar no 1"I10l)UO

e na colisão com os outros

resolução 11. 5.726 de onwvi

fixou o dia 7 de oucuoro

CELSO FOI A ARAXÁ; BRIZOLA FICOU

O sr. Napoleão de Onvet

ra, ern seu discurso de

posse, analisou a siluaç;l.l

.,

(la indústria oarbonrrem tnteeesses nacionais .. -\ ês Inctustve represent.ulo o ;À

nacional e traçou um pro

grama geral de tsabartr.r,
cuja consecução, seguuuo
afirmou, raeá com que o

ca1"\'50 brasileiro OCLlPI� o

papel de relevo qu'.! lhe
cabe no processo de aesen
vrmento do pais.

te principio não Ilnderh
fugir ': problema 110 car

vão brasileiro, A sua tnte

graçâo economica deve see

equacíonada, enf rosandc-e

profundamente ,com a stde

rurgia, a geração de euer

gia e a indústria quunica.

BRASILIA, 9 (V. A, - prof. s'ranctsco arocneoc
da Rocha, secretário do
Interior e Justiça do no,::,Procedente de Curitiba ctt

sembarcaram nesta cauitar

ontem, às 13,30 horas os

governadores Leonel nl r,
zota, Celso Ramos e N"'y
Braga. Do Aeroporto, 03

tres rumuaram Imcrll.l�.\

mente para o Palácio dn

Alvurarla, onde os agaard a

V8.Dl"O prlmelru ministro

I �!���eV,,�i;���
vernador dê Minas "Ge: us.
sr. Magalhães .c'Into t o

_ Após almoçarem CO;�I o

presidente João Goulart, ns

governadores de Mirtns,
Paraná e Santa cara-mn,
e ainda .o prof. rrancrsco
Brochado da Rocha, 4 �;':!li�
rum para a cidade mineira

de Arnxé. O sr. Lone] Bri.
Wl:fl,�W1C1!IUl ne-ta ca

Pi1fl. em dCSPf1chÇl com "')

préstdente e retornou h'J!e
ao tRio Grande do '3�1.

Guerra Ci.vil Ameaça Venezuela

vindouro para a reauaecac \'.. Com a ameaca de G'.:e ')

de eleições para Preterfo país poderã Ir a uma I!.'lrr

CARACAS, 9 lU?;! - c'aracõc foi feita pe!o Pr?�
etoente da trntão da Repú ,

blica Democrática, uo l.tl

mar c,onheclmento de qu,,"
o Presidente Rõmulo Bit

t�ncourt pen�a pres��ev'!l·
o Partido Comunist'3. (l o

Movimento de Esquerda
Re\·olucion:iria.

e Vereadores 1'..0 MUiL!cipi'l
de Navegantes.
Determinou que fos.;>:, c�.

servado o Calendirb i!.

tuído pela RI'�JiuC:;l1 H

5.717, de 4 (:e maio ÚltI-

c. P. Regressa e desmente não foi
cunvidado para ser "Premier"

Araxa, 9 (O EfSTADIJ' - con30lldação, atrave� aI:' ferecer soluçoes pllltIC"�
16 chetes de gover:lO ,10S emancipação econrlmÍt"� � em quarenta e o!to hr:r:1'>,

Estado,.; voltaram a '1e n'r,_ do progresso social". PU!' mas c:ue a reunião ser� �Ie

1
Caro leitor;

nir ontem ás 21 horas j.>ara outro lado procedente de grande utilidade pelos e� Nectar de flôres é a el/I>àncla que perfuma o seu

o primeiro debate da a7,�n" Brasllla re'gressou a Sã:) tudos que realiza. O sr. I
jornal.

. . .
J

da da conferência do� go� Paulo.() governador Carva� Carvalho Pinto volt,),1 ,I I _AntIgo - Justamente quando entra no seu cmqüén

vernadores ontem inaugura lho Pinto. dizendo que o desmentir as noticla� de!

I
tenano - êle CUStou a habituar-se d idéia. Mas, apesar /'

·da. Em seu discurso de inau temário da reunião de que teria sido cOll'lids.do dISS�. a.� est�, nas bancas, sério, com tô�a a dignidade

guração do conclave l) go Araxá. é extremame:lte para o cargo de primeiro ue cmquentao que nunca se deu a futihdades, mas qu�

vernador Magalhães Pt" complexo, não pOde!l::i') (' ministro.

I
um dia se perfuma e sái para.o trabalho.

to, de Minas Gerais, re..:!:>"
l!llzabetl!. Ardem e "0 ESTADO" patrocinarcl7Jt on-

mau a adoção imedhl.t:t d.\,; I
te1u a eleição d� Miss PerJume, Salisfei�o e feliz COl1l a

reformas de base r�c1al1!'1. i b�te<la da graciosa miss, o mais CWêigo Diário de Santa

das pelo povo, afir!l1J.ndC": i Cal-arina, não resistiu e se per/um,ou também.

1 R_ED��_E_PLA_NTA_O."Cumpre nos estar ;J.t�n�·lS
. �_ �

ao problema para dar 'J

povo que ele espera ::i;! n0�.
A democracia do Bra�il te

clama, Já, o esforço Utl SU::l.

BILHETE AO LEITOR

VlN�.\'DELl\lAR - (I je-
go Rrasil e lng:lalern :l�

sim como os demais marca

dos para ho·ie pela 'iélima

Copa Jules Rimet, têm se'l

inicio previs!o para as 14

horae '.l 30 minutos, hora

do Chile. O sr. Carlos Na�

cimento que assistiu:! tilti

ma exibição d,os inglese ..;,
afirmou aue "o Brasil teci..
de lutar muito para "tn

cer".

Ao que tudo indica Y-'\ ,"t\' Iseri mantido no comanrlo

do ataque "canarinho" No

flagrante vemos VAVA' riu·

unte o último jogo em luta

Helicópleros da Marinha Formarão
Esquadrão Com Vicia Aulonoma

RIO, 9 (V.A.) - Acom- próxmta, o Esquadrão que
panhado de' oficiais de seu se cê ?la fot;;), terâ vida au

Estado Maior, o almirante tônoma, com todos os ser

Hetio Gamier Sampaio, co· vjç0s em 11tnCionamento

,mandante e1l/, chefe da normal. Serdo., ali instala
I E�quadra, inspecionou l\a dos transceptol"es de modo

11n_an}.�ã de ont�m.as depeno a que a EsquaÚora possa se

I
de�C!as do Pn��lro Esqua- comunicar q. q\:alquer mo

druo de Helwopteros de mento com aquela w:.Jd...!Ul.
Emprego Geral, na Ave,�ida Com o efetivo de cerca de

Brasil, scb o comando do sessenta homens, as insta

t ��:i�eo-del�::�a J��:ve%:� �:�::s e�� �;!;eO 1�:oA�: :,:;
I tendo demonstrado sua sa· condições de apoiar os hc

tis/ação pelo bom anda- licóvt�ro& do destacamento

menta da recuperação das de, helicópteros . do "Minas

instalações, ,Geral8"'mais.:..ainda os per

tellc1m.tes aos· cruzadores e

'" -rm'rlir de' segttnda�1 n4m 41,idr:og)!lÍliCos.

1'<1. ch·iJ o principal prti
do 'Jpo:'ito!" di) GOVéi.M .'::1.

Venezuela advertfu qW! nau

tolerará de forma :\!gm,li.
um golpe de estado f.')llt ··a

o poder lcglsiaUw'. !', dr-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_ menino }ônio Valente Vieira
Acoraz_nr" /""onsiqnnr não obstante algum at,o_

so o transcurso do primeiro oninh,., de vida do tr�_

v€:�s(' e q':llonte garotinho Jônio Valente Vieira, ocor_
rido ontem

É o r:--bust,., r:lcrotinho encanto do lar d� nos_

s,., rC'rtiC\.d·.r amiao !'"�. OHvl" YtJlente Vieira,,;e .de
suo f'xmo <>snA�a d. Elvira Vieir":, elementos sobeJa_
mente conhecidos em oS nosses melas sociais.

Ao Jônio, por ocasiã"" de tão ausoicioso OCOl'1 ..

trcimento. 0" nos�OS parabéns. extensivos 00S se�s
dignos genitores. I

,

_ srt" Fli7:"lbeth Fontes
Fr-:I"'C'l""r:$ .. ..., r2("1:str .... r. cn,." indizível sot:"fa/""ã'1.

(; rI .,.., 1'<;(' ,.lo .......�i" lIM oniv"r"ório n"talício d'l eie_
n ........ tf" Q <";I1"'''tÍtiCC) srt'l EI:zobeth F:lomen,., Fontes.
r:I.�h fi!h .... rf� renrm0dn f ....cultob,('l ", dr. P""Jlo

F('nt"'�. p (oh �"O .. x,....,(. oPsoôsa d. Ado Filomen0 Fon_
tr<; dpct.,r ...rl('" ....

,

... -" .... nn("lens (lue gC170m em (l<; nns_

S"'" rr"':�� ,-I,., c"'I:,.I""" ,... .......erl'rldos am17ades. MotivQ

pel!) (H'" i " ('!i("l ,.I,.. h,.,:", €"tnm'"'<; rert,-,s (1 notoli_

�;;�� :"r�rí �;�,;� �:ri:�,,"";;�V�'l:e�,,:n:n�;a;í���I�e �;
rl'hC0f"S ri'" rmi7.nde. Nós então, onrove'tamos 0 9n_

"foi,." nro cnvinrmro:; .....s rv.. "",..," cumprimentos. extensi_
V('IS cos !!ellS dignos g"nitor'es.

FAZEM ANOS HOJE

- jovem Rosita Oliveira
- menino Sérgio Ernani Pôrto
- sra. Elise Carmem Lacombe
- sr. Waldir Livramento
- srta. Mario do Céu Tolentino
- sra. Amolie Marie Bohn

Tente. Getúlio L. Paulis
Manoela C. Fonsêco

FARÃO ANOS AMANHÃ
- sr. Geraldino Antônio Volgos

<:om satisfação consignamos o transcurso, /J_

m?nho, de mais um natalicio do nosso particular a_
migo e -estimod .. conterrônec sr. Geraldino Antônio
Volgos, ontiq" funcionório do Prefeitura Municipal
er" nossa Capital

'

�, ainda o notalicionte, mercê seus dotes morais
pessoa muit(' estimado em os nossos meios.

.

.

No d�a de omnnhõ em virtude destes predkad'Js,
sera o onlversorjcnt� objetivo de demonstraçães de

olTliza<;les por porte do vasto círculo de suas relações
de amizade. às Q�lois nos asseciamos, outorgando_lhe
os melhores votos de felicidades.

- sra. Armindo Cardoso
- sro E!oô M. Gomes
- srta N':Iir Tavares
- sr. Doriy G'lrcia
- sr. Osmar Monguilhott
- sr Robert') Blumenley
- srta. Valdívia Santos
- sr. Joaaulm Dutra
- srta. Mario de Lcurd?s 'Cunho
- sr. TelêmOC0 Martins do Costa
- sr Anroni" Bento
- sro, Rosa Alves Faustino
- dr. Reinaldo Lac.erdo
- sr. Alcides Cardoso Stuart
- dr. Hélio Sociflotti de Oliveira
- sr. Rosato Evonqelista
- sr. Coriguassi Borras da Costa
_ dr. Marinho Lôbo
- srta Marília M.· Gomes

�� ,.._ srta. ledo Mario Barbosa

v cO/7teCimentos ...
Sociais

, .��, ' l!{�L.-.c--

20 Estamos Informad')s df',
13 A IR Feira de Livros em que JorlTe Amado visitará
sucessos, chegou 2. hossa, Cl- nossa cidade atendendo co

6 Amar>hã, nos salões do dade o senhor dI'. João To' vlte da Câmara Junior.
Querencia Palace o Prof. lenlino Neves.

Nelson Teixeira Nunes rp{'ep nossa cidade. será promovi 21 A Debutante Maria Te

clonaJlâ cONidados, par� :':0 da �ela. "Câmara Ju..ll\� de reza �ach,1l-do ff!stiiou i".da
.

membrar s,a conaecortçao Fjonanopolis"l I d� nova.
Mérito Tamandaré.

H Procedente de São Paulo,
7 Stela Rosa um dos broti- os senhores Jorge e Osny 22 Jantava no Restaurant.e
nhos mais bonitos de nossa Barbato. do Querência Palace o Dr.

Sociedade no próximo sába José B. Slhmitt.
do nos sa;;l�s do Lira Tenis 15 De Nova York recebi car- _

Clube. rf'f'eberá fi. faixa de tão d::! Ca"3l Senh'Jr t Se

I"A Namorada da Engenha- nhora DeOl'tado Alilia Fon PENSAMENTO DO DIA:
da". tana (Ruth) que deve rI" CColho nos' r'manecs fi.

gressar ao Br�sjj nos últi qnPr) que não encontro na
�O Deputado Arojdp C. Car mos dias deste mês. vida. �

=

CI�fMÁ� .. gartazes �8 dia
Cjne liAíl JOSE A CASA DOS 7 GAVIõES

.

Censura até 10
Centro
âs 10 hs.

Fone: 36301

MATINADA às 7 1.2 horas.
Richard Boone

Peggy Mauer - em -

O VENTO NAO SABE I,ER

Rory calhoun
Gianna Maria Canale

�M

O SEGREDO OE MON'IlE CRISTO

DyalsCope - EsastmanColor •

Robert Taylor
Censura até 5 anos

Nicole Maureyas 1 12 hs.
Donald Sinden Diana Dors - em

A COSTELA DO DIABO

- em-

A CASA DOS 7 GAVIõES
Censura até 14 anos

Tcnlcolor

-BAIJBOS-Censura até 5 anos

as 3% -7 [I l.k hs.

John Orawford
Louis Ó"ourdan
DIope Laug - EM -

SOB O S1GNO DO SEXO

C!nemaScope Tecnicol'J;"

Censura até 14 anos

l':streito Fone 629�

--�,..,.--'�.,..
4'� 7 - 9 hs.âs 2 -

Ankito

Grande 0telo
Renata Franzi cm:Ci1leun

Centro Fpne 3435 PISTOLEIRO nOSSA NOV'\

Censura até 14 flnosas 2 7 - 9 hs.

Rory Calhoun
Ginnna Maria Canale

EM -

Cine lMPEBl1i
O SEGREDO DE MONTE CRlSTO Estreito Fon�: 6:!!l5

às 2% - 5Yz - 8hs.
ANKITO

GRANDE OTHELO
RENATA FRaNZI - EM -

P1STOLEIRO BOSSA lIl'OVA
Censura até 5 anos

DyalScope EastmanColor

Censura aLé 5 anos

Ch.p BOI'
CENTRO FONE 3435

às 2 horas

Charles Drake
Colleen Mlller /

:C.i". U.'A I'S. José)M-

AS DUAS FA E!õ; DO ClUM.F. às 2- 7 9 hs.

Robert Taylor
Nicole MaUrCY/

.J"�' I EM_

"�c.,.�.w."r·.r·�

Pat Wayne
YVlmnc Craig

O'DIO DESTUUlDOR":.L..
l

� '"".

o Clube de Trabalho 4-S Or

A. caneta que escreve suo maneiro e

o tinto sempre limpa .. o .melhor maneiro
de escrever bem!

PIIO..T

seguln e , séctos: Preslden
te - Pedro Sidney soares:
Více-Presidente _ nonatc
Ramos; Diretor Secretâ
rio - Luiz Carlos Chedjd;
Secretário Adjunto - Alva
ro Novcletto: Diretor Te
sourerro _. Rodolfo Mar

za!l Fiiho; Tesoureiro Ad

junto - Idalgo Nascimen
to; Diretor tntcmactona.
- José Waldir F,oriani:
Diretor Social - Alceu Diú
tateví e Diretor Arjunt.o -

Américo vespúcío de Sou
aa. eoc-mo., informar. co

mo outra particularidade .

ser esta a terceira oúmarn
Júnior existente em santa

'

Catarina. As outras duas
estão sediadas em Ftcr-ranc
polis c Jolnvítje.

- I
Cumprinc;» roteiro pré.:

\estabelecido, Rio do Sul

hospedou o ttust-e Embaixa

d!V da República Pele eal
Alemã, Dr. Gebhard Seelos,
que no dia 2 dste m ... 'i as

17 30. heras, foi homenagea
do com u-n coquetel nos sa

Iões do Espone Clube Con_

:iir
MUITO MELHOR! ���r�:,:;;azer

--�----��----�--��������Ã��-�--��--__--�--�---�-'-------'--------:"'------------------_.i_�--�----�---�------���--------__ .

NOTl(IAS DE
-

-RjO --DO SUL
(Do Correspondente)
Sob o lema "servir a h u dem- e Progresso. da comu

mantdade é a melhor obra njdade MO!lqulto Grande.
de uma vida", foi fundada O trabalho com a Juven
no dia 25 e maio a Cãma tude Rural em Rio do Sul,
I'U Júnior de Rio do Sul, cu

ias es�atut.os f.'Ipm apre
vades 4 dias após sua ins
talação. A diretarí a que re

gerá 115 destinos da nova tensão Rural, conta agora
entidade e composta dos

BaldaufTáz lançamenlo lie novo LP. Marcia Reis 'Miss
Sanla Calarina 62". Slela a 1. Namora da da El1genharia

I
! , .. ,,�mhlÍ. erá comemora- valha festeja hoje antversé .

da a data Batalha do Ria rio. Acontecimentos ecctats. 16 Na próxima semana

já�cnue.o. peju comando do 5° deseja ao ilustre homem pú pdemos divulgar os nomes

Distrito Naval _ Fomos im bltco. Felicitações. das senhoritas que concor

formadas de que Autorida rerão ao título Miss Elegan
.

� ���n�=r�opt.��c�:�on:ed�a�i� �e�teb���aes�a::i: �e:;s::; �u����� �o A ·����:eq�: t�e.!O enlace motri�oniol. �o Sr. <:=arios Roberto. A._ nhelros. � I �� sabilidade de bem repreaen rá o alto patroc!nio da Fa-
mente com O senhorita Ctéuo Mario Cardoso fOI o tar a beleza graça e elegàn- brica Bangú será em Pró

-

acantecime,nto s,ocial d.e maior,
r

..

elevcnc!o no semona

12
Com multa elegância dirl cia da mulher éatavinense, da Rêde ,Feu':inina Contra (

1que passou,
•.

'.
-

ge um "xarmonnstna''. a vi�u ontem para o Rio, oên-er.

1. .

A cer;�orlla relIgIOSO reclízou.se no Coodr do
I senhora Dr. Milton Ramos com o título "Misse Santa

D'�,�no Espirita ���t� e 0r��� c�r����:as�:s�s P;�n�� 'Láa) . "'. Catarina 1962" - Marcia. 17 Na próxima semana a

;o(")ci:I'. onde os e tes ..,p o o

� n.a passar.ela do Marac:::.nll? casa -oejene das Sedas." 1'O ESTADO' cssoctcndccse aos numerosos votos '; 3 O senhor Odson .cardo�o �mho:. �at conco.r;,er ao ti'

V.�I apresentar em suas

VI-!ele felicidcde onviodos ccn-]ratula_se com os nuben., um d'Js Dez memores partl unto Misse Brasil". tnaes. os mais modem-is te t
te'> deseiondc:lhes felicidades. dos da cidade, marcou casa

. .. .

r-idos para as Debutantes do ,

_ menino Luiz Antônio Coelho

�
mente com a senhorita 10- 10 Lucinha D Avün. puepnra bale ofllC'lnl "Noite da Me

landa Tavares x-ves. seu guai da rouca para tem nina-Moça". !Com indizivel contentamento, noticiamos no porad.r Carioca.

dia de hoje, o decurso do primeiro aniversário do ro., ; 4 O Foto Clube Canta Cata

��s��s��r����e�r���: �;t�����e���adI2��lh��I�i,n��
•

�i:�o���::!�:,)�: �:��si:� ��t�:���o:!::c�il;��eC��ht� �8D��a��C��� ;���a���manha
sua exma consorte Dilma S. Coelho "fi. Catarina. vre I""<"]nfpf'çáo do Costureiro

Luizinho, na cfemértde de hoje receoclonoró G. J. Lenzi. 19 Logo mais as 1430 hs., es

convtdcdos. em sua residência à ruo Heitor Blum no 5 Norberto Baldauf vai fa tan:l na Radio Guarujâ, pa

Estreito, por seus inúmercs amiguinhos. 0portunidade zer lançamento de mais um 12 Depois de doiu anos em ra um� entrevista dentro

em flue oauilotará n quanto é �stimado L. P. - O famoso conjunto Nova york curs:mdo Univer do programa as 12 mais.

Dentre os inúmeras homenagens de que for 01"/:> Baldeuf, está sendo espera sldade onde obteve grandes
juntamos os nossas, prLlzerosom.ente do em nossa cidade no prô

.. imo dia 16

córdi.l.
Os presentes ao aconteci

menta, foram gentilmente
convidados pelo Prefeito
Municipal, sr Raymundo
Mayr Sobrinho.

Fechado por alguns me

ses para sofrer completa
reforma no quadro redato

ria] e {oljganhr.aç:l, i.ntcrn�,
voltará a circular dentro
dos próximos dias, o popu
lar semanario <'Trlbuna d"
Povo".

Em recente visita que e

f('uamos as ol}ras que ('s.

Uio sendo realij\ad.ls pela
Prefeitura Municipal, no

populoso bairro Bela Vista,
fjf'nmos deveras .�urprecn
didos rom o dinami�mo que
foi cm1)l'cj!ado numn obra
de vulto ramo t.otal alar
f!"argamen�(') e '11academ!za
ção daquélas vias.

Esquecido sempre pelas
adminL�trn('nes anteriores,
o Bairro �"!a Vj�tfl. ficou
cm condirne� dr oferecer

Trabalho 4-S Cnn:elr" do

Sul, da comunidade Valada
Mosouito .

Este ê o sel!"undo 4�S em

Rio do Sul. pois. nn dia 27

p.p., foi instalado também

Perdeu-se
A cadernet.a. nO RO.�03 IR

sArle da Caixa Econrlmlru
Ji'f'deraJ dI! Snnta Cntu."i-
1'". pertpn�rnte
Chagas Camp"s .

â Maria

Pansexol "M"
TôpicO neuromUSf'ula,' qll'"
rejuvenesce dando FÓ"ça,
Vitalidade, Virilidal!e e

Vigor.

Pamelol
Frigidez, insuf:clêncla 'Jva_

riana, obesidã"õê"" ou ma

greza excessIva, pertur!Ja
cões da idade er'ltica oe

tôdas deficiências de m!.
gem glavdular na mulhel'.

Pedidos à ALBOR S .. "'.,

Repr. e Comercio _ nua

tlfi Nmoembro,
JOINVILLE

'"

como observemos. esta so

frendo um grande Impulso,
já que o Escritório local da

ACARESC, Servindo de Ex

siderada a maior restn jU[l.
nina de todo o vale do lta
[ai, espera ao que t.uda in
dica, trazer ii. Rio dO,SUI
ruuuos vtsttantcs das regi.
ões vizinhas.
A grande atrueão para o

dia da festa, 24 de junho. c
a tômbola que apresontn co
mo prêmios prtnclpnis I vnr
ro WoJkswagem c 1 Jepp
WiIlys, que serão 1,,:>rtead.J.,
ao públr-n nesta dru.n.
Informamos ainda. tOrn

absoluta scsru-anca. ter a

Pa.óquía de Rio do SIII rece
udc autortxnr-â-r fl·tlNal
vua (] citado snrtoro.

com mate uma equipe de

trabalho. Esta equipe ocu

par-se á exclusivamente dos

jovens rumts do mllni:�ípio
por intermédio dos Clubes

·1-S.

EL1XIR DL
NOGUEIRA

O GRANDE DEPURATIVO DO SANGUE

que .ENGORDA e FORTALECE

A VCnl1(1 em rodes OS Formocics e Drogarias

do Brasil

Pedidos à ALBOR S/A. - Repr, e Comércio

Ruo 15 de Novembro, 464 - JOINVllLE

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

A. GaNIAGA
INCORPORAÇÃO E VENDAS DE IMO'VEIS

Ruo Trajano, 1'2 - Sala n.o 7 (Edificio São Jorge

Fone _ 34S0

Tem Poro Vender
- Apartamentos de 2 e' 3 qu\<1rtos
- Cosas de Madeiro nos Barreiros
- Terrenos: Morro do Geraldo -

Jardim Atlântico - Jardim Arro" ,

porto e nos 80rr('iro<; .

Pagamentos o ('ombinar,

�'indusirias de Tecidol, Sem
Artefatos e Sacarias

Firmo €<;tobel�cida há mais de 30 anos no ramo)

de Repr€5entações oferece seus préstimos poro ven_

das no R. G. do Sul, no atacado e varejo de T('cidos.
Miudesas, Armarinhos, Moinhos etc. Dá referênc::ia,.

Cartt.ls à J. L. Guimarães & Amorim Ltda - Caixa

Postal 181 - PORTO ALEGRE.

10-662

OrA.LDO MKLO

COQUITEL DE CRôNICAS
Hoje, permitindo o tempo teremos COQUETEL

DE CRONICAS do escritor catarinense sr. Osmar Sil_
vo, com o presença do autor em bossa de artista fir_
mand� originais de seu livro em estréio, sob a copo
verdejante do quasi secular Figueira do Jardim O!i_
veira.Belo, no ·Praça 15.

- Em meio de todo essa confusão que vai por oí
avassalando tudo, quondo vencida e desestimuloda
O vontade de ven�er diante dos ôbices e impecilhos
aue I�vam ô estannação 00 recuo e 00 cruzamento de
todús os armas de combate por porTe dos que prefe.
rem o scsséoo e a paz, á margem de todas os compe_
ticães do vidú, sem dúvida que é de se louvor os que
aindo tem fé em si mesmos.

Osmar pertencI'! ("ICS Que ainda não se acomoda_
ram á situação de inérrio e continua no mundo �as
letras escrev2ndo e puL,licando.

Hoje com o "eu liyro estará autografando em pú_
blico. �

Vamos comparecer estimulando o conterrôneo
e amil"lo

Felicidades, Osmar.

"F"
�os,PIT,t.L DOS SERVIDORES POBLlCOS
Com a oprovocõo da Assembléia Leqislatlva rá

se encontrr> em PnlÔr:l') parfl receber a competente
sançõo, o mpnson2m d.., sr. Governador que outoriz'J
o aquisiçõl") de um terreno poro a construcão dI") Hos_
pital dos Servidnres do Estado, cuja significacão nêio
(> nocessário encarecer, dado o alto stngificado desse
estabelecimento, que vem dotar nossa terra nas con_

dições dos Estados Irmãos com tal tipo de atendimen_
to do importante obra de assistência social de tão

grande alcance.
Ê mais uma dos pr0messas'do Governador Celso

Ramos, que se torno realidade cumprindo a promes_
sa f.ormol,de assistir o �uikiQ.ri_ário 'bLico estadual.

De porabens o laboriosa classe por. ,mais. esta

vitória entre tontas já �OQ:��is,tofi1,,:�j;:pi:;:�' f�
;:.:-:�-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Apresentava-se sempre
barbeado, conserv�ndo po
rem os bigodes, que eram

grandes e ponteagudos,
mas, sempre bem tratados.

Antes de sua prisão, Tira
dentes usava apenas, segun
do um quadro Ideahsndo

por Th. De Bona. "puntengu
dos bigodes", c ral)rlos á

"'J11('l!l cnbololrn", {'onrorn,('

era comum, o que está c-u

plena concordancia com a

afirmação de Blasil Gerson,

no excelente l!vro TIRADEN

TES, publ!cado em 1945, em

o qual o autor Jesercvendo

"O Herói no Calaboul;o·'. ('�

clarece: "recolhidn a um {'u

bieulo da fortaleza da ilhcl

das 'Cobras, e onde d07,e dias

depois foi submetido ao prl AULAS de FRANCÊS estão funcionando na Or_
melro interrogatório, não ganizaçãa de Cultura Fronco_Brasileira (Alliance
tinha ainda a barba cresci Françoise), rua Marechal Guilherme n.a 1, no seguin_
da", aquelas lon�as bnrbn.� te horório:
c'om que rô'ra !·rtral.:"td'l, em : 20. F-eira às 10 h. c 18 h

dlvjnitivo, para a Hlst{lI'la. 40. Feira às 14 h. e 20 h.

,entretanto. privado que rã!'a Principiantes .. : 50 Feiro às 8 h.

da liberdade, deixou crescei 60. Feiro às 14 h.
30. Feiro ós \730 h.
40 Feira às 10' h.

Não vai por muitos anos,
emprestámos a jovem estu

dente. um exemplar da Hls

tórtn do BraSil de F. T. D.,
ceurso superior), e ao rotor

nar o livro às nossas mãos
verificamos. ter o ravorcci
do anotado a lapls, à pàgí
nas 314, à margem do rcrra

to de 'rnnucntos que nt! se

encontra: "Imitação da Fl

gurn dc CI·i.�tO!" o que fi

zcrn com natural mzâo.
Como sertn, afinal. a rtsto

nomía de Tiradentes? Acaso

algum dos seus com.emccra
neog a �e'�('I'('vcu ücnnente?

Píntararn-na tal quul, os

mestres da palétn?
Sabe se que Tiradentes

era de grande estatura. Se

gunrío, afírmucúo de Monte

negro Cordclrn. lnsértn per

David Carneiro rm a sua

preciosa obra, "no físico Na

homem de alto porte. rcbus

to, de fisionomia rude c se

vern. seus grandes olhos

estavam sempre llumtnados
pelo fogo de sua alma arden

te e apaixonada.".
Outras, entretanto, descrc
"eram-no de rórmas dlver
sns .. Para uns, êrc era "leu

ro, olhes csvcrocaoos'': para
outros, -morcnc «r.u-o, olh().�

castanhos e cubclos da mea

ma CÔt"'. Um seu contempo
raneo, que naturalmente lhe
era cesaréto. viu na sua írnn

gemo uma figura verdadeira

mente mertstoréuca r

O Que não deixa dúvida,
scgundo vários depoimentos
dignos de apreço, é que o AI

feres Tiradentes era um 0-

nctat garboso, apresentável
e QUiÇá. Insinuante, visto

que, por vesês. "arrastou a

espada", desasccegundo o

corecão de suas jovens
pau-íctas ..

a barba e o cabelo. conser

lI"ando os assim, ate o fim

glorioso de seus dias, pois,
em o quadro de autor desco

nhecido, existente no Paço
Municipal de Ouro Preto.

onde se vê registrada a cêna

da primeira leitura da sen

tença, como no do pintor E

duardo de Sá. registrando a

cêna da confirmação da sen

tença, a figura gloriosa de

Tiradentes, apresenta-se com

aquela abundante cabeleira

e aquelas espessas e compri
das barbas, semelhantes às

do híblico Mathm;alem.
E' nnda Brasil Gerson nue

confirma: "Quando volta

ram a abrir �e as pesadas
portas de sua prisão. para

que êle fô.�se outra vês à

COMPRADOR RIO
LaM E s.�v IIi RHMlm�o \10'"

".lu pU''''', 2011' ,.1 �2 01J3

A. Cc,..,., r,�I,� 367 2' O""�, �Io OS

presença dos homens da Jus
ttce. sete mêses e meio ha
viam passado: era no dia 18
de Janeiro de 1780, e nas

suas algêmas e com a barba
a tocar lhe quást o peito ...

"

Provéctc historiador con

torranoo. lançou, a propósi
to de Tiradentes, [ntereasan
te interrogação, referente n.

nproscntacão de sua Irnn.'

gem 0\1 figura depois do en

rcrcsmcnto ou mesmo no

ta riam sujeitos á tapagem
do cabelo à escovinha, tal
como acontecia aos solda
dos?

A Histórja nos relata ape
nas que, como medida prell
minar ao ato do enforca
mento, o escravo encarrega
co da execução de 'rtraden
tcs. "entrou cêdo no orató
rio para vcsur lhe a alva e

colocar-lhe o oarnço ao pes
coço, c, como cru de praxe.
pedir-lhe perdão pelo que Ia
fazer". Nenhum dos hi1;tO
dadores Que compulsámos,
faz qualquer menção súbre
provldcn(�!as no sentido do
compnrecímento de um figa
1"0 ao nrcsreio, com n mi,�são
de cortar Os bastos cabelos
e a longa barba do malo
grado Alféres, que, acredita.
mos, pelo fato de conservar
até a morte, sua qualidade
de oficial, dado lhe russo
também consorvnr aquelas
barbas veneráveis, que mui
to cxcrcssnvam o herólcn
e resignado sofrimento de

uma alma que Ia ser imola
da pela Liberdade e a Inde

pendência da Pátria.

Instalado o (urso Apet1eiçoãiDiriíô
--

Festivi�ades de Santo Antônio na
Professôles lona Rural

Na S!!cr{'taria de Sduca Inreia da rua p�Hrre Rrrma,io , c,,"um, ° p'o",···· UI' JJ.1i "
terá na pessoa do Sec�r�;i� Como nos anos· antcl'I,'r 15 e 17. timo har I;.m que se·:l.O Vt

,�.ioo'I'�O�'I"Omo.i��a l:atlrt�rl:\��eee �erão realizadns novrf"!$ Foram ronv!dadGs didos bebida.� refrlgcr:lllt.{' ....

brtrraquinhas prnci�g{l.rJ d� 1.0 JuiZeS nns festivili:.dl' snlgndinhos; {!ucnüo J.li

J)'"rslal' t.adn assistêncl:J. né!
Sa.nto Antcnio na Igr"�i.\ (ia d.') ano corrente, o ��X!i!;) nhão etc ...

P('����I��éJ J):t;;� �ii��;tl� e��� milagroso Santo no� l!inq S·. Celso Ramos, Di�'1o g' Considerando o fim a

14 15, 16 e 17 de junho P':<'l vcrnac10r do Esthno 'E:: que se destina o Pl'3i!UtJ

r�p�::>L(,S�llb('ns Na'T.1.1'f>tlO
ximo. ma Espo.�a ci. Efli�h Rrt das festividades, isto t': l1a

';('VI"S
As barraqu;nha�

ra aquisição dc genel"1� .,:.

abl�lhantadas pela B<ln1� Para as barraquim'a>; �J ra o pobres a Dlr�I·)\l'l.

Sceretárl.o ,de Edu�·.lrão de Musica do 14 B,e. no t5.Q previstos fogo;;, I)S y da Pia Uniã.n de St'). .':1-

e Cultura dis 14 e 16 e pela ·hnd canhecidos e tradici) Ifli' tônio faz um convite "? Uln

da Policia Militar nos Õ;:l.' lellõel,. de prendas e .um:) apelo a.o nosso povo P,\I,l

REDIIZ nmmnllóm\s mI nrER.\(.�o
NOVO nll\n�m�m mz C1:SSrlR i\

IHRlH(:!\O [ :\1.1\1:\ i\ UOII!

�:nv; !'::�n�EaS��:i;��uF��I� I
lubnanciacintrizantecamaex- I
uaoroin:ma propriedade de per- I
mitir a redução dai hemorra,d.1S 1
:;:;.:�tO

alivio da dor - .em

I'Em C:l.SO ap6s C2.50. foi can.f[�t:ldl
e comprovada uma melhona sur

prundente. A dOl'fai alivildade

pronto, verificando-.se ao mesma I

,emp<) verdldeir1 reduç'o ou r. I
colhimento das hemorr6,das.

Caros Mestres

N.o momento em qu" as

sumo a Secretárin c1p. Edu

cação e Cultura , .�!nr,)··n,e

deveras honl'n.do ('ln I r t!:s

mltil' ao:; meus �)!;;g[l �

pl'ofessores de Sn,ntn
ri.na, a minha
fraterna e ami�a.
O MagistériO, missa') .nt

bJime e digna sobre �()(iO�

os ângulos merece d>l. par

t.e das autoridades um!! vi

g-ilância con�tante, p'lra

que a máquina educnf'·(·l�·d
não sofra s�ução :le CC,:l

tinuidade.
A minha saudaç'l.o e

tambêm, no sentido :i,! U'"ll

congraçamento com ,)bjr.Li
vos de uma forte e .,�r",na

para roncretização �." 1!1('

ais supremo;; da labo,'II)S

cla�se d.o,; professores Jt

Santa Catarina.

o mli� Jurpreendente, porém, é

(Juee!ta melhora Je Inantcveem

(":l.!O' em ql1e 15 obscrvaçõe. mé_

dicl� .se pralo"�lrarll pnr ",,,iro,

,,,�,e.'

De f,to. as re�"ltadn� foro", t.ln

um modêlo especial para cada veiculo

• em harmooia com o painel - fácil de
instalar, sem necessidade de adaptações.
• 3 faixas de onda e alto-falante de 6

polegadas - receptividade perfeita, po_
tência e alta ecncrfdeoe.

,

testado como uma peça genuína
Wil1ys! aprovado pelo depaj-ta
menta de contrôle de qualidade
e com a tradicional garantia da
Willys-Overland! veja, ouça e

ruo.

Nâo se conforma o histo
dador catannense. com a

npresentacâo de Tiradenlies,
tal como o vômo; pintado,
no paübuto ou depois, com

a.quelas respeuavets e lcn

gas barbas. tendo em vista
ser de costume a prévia ra

pngem do cabelo e da barba
dos condenados à morte,
para. o ato da execução.
Por que não poderia ter

sido concedida honrosa ex

cessão ao grande ncrõr na.

ctonal. considerando-se a eh"

cunstancta de não ser elo
individuo vulgar: e sim va.

10roso oficial da tropa de li

nha? Acaso os oficiais es-

Secretário Inicia Visita aos Grupos
o titular da Pasta cn do ncrmrtcmcntc de Ec\"..

Educação Deputado Ru- cação professor Mário wio
bens Nazareno Neves, a thorn, Inspetor de E.:;...:OI:-t.;
companhado de seu lfip.ia Particulares e Naclona 11Z:l

de gabinete senhor Micho cão do Ensino, prcfesa-uv
Ourí conforme havia pre ,

resscres dos muntcimc. de

gramado iniciou na rn,lr..hfl Aruranguá, Tur .. o. rccmto

de hoje a visita aos dlver Machado Sombrio Pi'll:!

ses estaaatectmentos eseo- Grande e Meteu-o foi insb

lares, começando pelo Gru lado solenemente na ctun

po Escolar "Francisco Tu Jandlra Avlla Gessy cne.,
lentino" em São Jose, 0(':\. rem Stocco técnicas rte

stão em que manteve' 'on nostno e altas autoridade s

ga palestra com os creres. e ainda cerca de 100 JJ�'O
sares. de de Araranguá o 1. curse

Voltou o Senhor secreta de uma série de cinco p-ira
no de sua visita bastante aperfeiçoamento de mero
«ausreuo com o con-ecto sares rurais, no dia 4 do

Que lã manteve com os corrente e encerr a,' ac.s
professores, os quais [I",n."I no próximo dia 14.

varam a sua ctsoosic-o de Por ocasião de mstetaeão
continuarem a colaborar dos trabalhos falou fi 1):'0

com o Governador C<:I"O fes�r José Motta Pj:'c�,
Ramos e com o titul'a"' du que f\"lz sentir a grandioaí
Pasta da Educação, pa":' dade do curso, exaltando '

o maior aperreícoamen-o pessoa do EXn10 soube. ao

do ensino barriga verde. vcrnaoor do Estado, 1'0 �,

contcrsão com a OU"l;M, to' dn Edul:a�il.o e no ('I1S'

nacêo do representante ,t·' jo leu a mensag'cm d!r:gi
Senhor Secretário ,de Edu da aos participantes, pl'lt)
cação e Cultura pr,Jfess:H Imnhor SecretArio, va7.'I.,;:J
José Motta Pires. Gi:·{'t'l:- nos sl'gulntrs t{'l"lno.�:

Aulas de Francês

2° Estágio .: 50. Feiro às 17,30 h.
: 60. Feiro às 10 h.

Tl'�STAiAÇAO DE �U,'OS

1\IUNTCIPTOS

que compareça á:> refer!ol(l�

barraQuinhas eoopcrflnco
com o míninw que �t'.1a

em b"'nefício da<luelc;; J'

pobrc.:: Que são assi�Udc,>;

mensalmente com glmer.JS

de primeira neeesiiqn{!,>,
problema cada vez mai� {li

fvcil em face do en"':l,!f,'j

menta cotintw dos l1l1'�'

rrw<.

A D�retorin da Pia Vil.

ão antecipac1am"nto agrll

(lerc a tonos que �n!l1p;lle
eercm e que de (IUt'qulr
forma cooperem.

Literatura
20 Feiro às 16 h.

.

'40. Feiro às 16 h.
Foram fixadas as datas

de instala.ção 110s seguiu!.e..
no\'os municípios.
8otuverá, 9 de Junhn;
Puabiruha, 10 de JUlLho
Para o dia 17, foi marcad \

a in'italação de distnto de

Timhi) Grande. no muniCl
pio de Santa Cecilia,

Sindicato da Indústria da Marcenaria

de Florianópolis - EDITAL
Em cumprimento 00 disposto no arta 6.0, das

Instruções baixados pela Portaria Ministerial n.o 146
de 18 de cutubro de 1957 faço da conhecimento d-::s
interessados o relação dos candidatas constantes do
chal")a únicn reç:)istrodo na prazo legal poro conC0r_

rer (1S elf'!ic6es (lue serã ... r"!oli7.ados neste SindiC'lto.
n,.., dia 15 de julho de 1962, já anunciado em editul
anterior.

PARA DIRETORIA,
Alberto Gonçolvp.s dos Santos - Murilo Rodri_

;���s6t��()�E1c�th�ilnR�TnRIA:
Antonio G,mes Mirando - Estefano Sovas - ,------....

Adroald,., Cassai
PARA O CONSELHO FISCAL,
Milton Fett - José Elias - N�lson Carneira
PARA SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL
Waldir 8erreta - Adolfo Martins Comi li; -

Louro Battistotti
PARA O CONSELHO DA FEDERACÃD DAS
INDUSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATA.
RINA
Oeleqadtls efetivos
Alberto Goncolve<; dos Santos - Muri!o Rodri_
""u€s - Arlindo Philippi
PMG Su"'lentes

-

H,..,it0r B;tteneourt - Nelson Carneiro - Nobor �----''--------I

�r:h!ichtinq
Fica abert..., o nr07(1 rl� cincn (5) din>; nnra n 0_

fprr�cimenta de impugnação contra qualquer candi_
doto

FlorianáfJolis, 8 dI" jlJOho de 1962

Albetto Gonçalves dos Santos - Preside�tc
10/6/62

Conservação Prática:
20. Feira às 14 h.

50. Feira às 14 h.

Matriculas no mesmo horório ou de manhã dos

930 h. às 11 h.'
,

Tclefone: 2569

- ---
__

._---

13/6/62

número dktes paciente! eram

ponadares..!e casos crôniCOS, al

gunldelalZalnOS.
Tudo '$$O,::em ° uw de narro.

ticos, �nestésicas ou adstringente:'l
de qualquer espécie. O scgrêd.o
está numa nO\"a subst.1ncia ciu

u;zantenatural-FRP-re<;:entemen
tedescoberu por uma instituiç:io
depesqu;S1lImundialmentebmo
Ia. O FRI' j:i esti sendo hrga
mente enlorej:.ado cama cicatr'....
unte das tecidO! em qualquer
parte do carpo.

A�or1 esn nOVl substância cica

tri/.lruc é "pr.esent,da cr" poma
d� c ",)'",jl<',r;,,, sub n nmllC de

"r"I,,,,·,,_I,,/l.

- _._.- ---

RA'DlO PATlWLHA: SOCORRO
POLICIAL i>E URGEMCIA TEL. 3911

Dia 12 _ têrço_feiro - NOITE DOS NA�ORADOS,
promovida pela Faculdade de Clenelas E_

conômicos
Dia 16 _ sábado - SOlRÉE DA ENGENHARIA, com

a conjunto melódico de NORBERTO BAL_

DAUF.
Dia 23 __ sabada - Festa Jun1no, com Bondinho.

pinhõo TOfJadura, vergamata, {'tc
NOTA _ Resf'ryo de Mesas poro os festos d,)s

dias 16 e 23, na Rl'lojoorio MLlUl'r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ur:>flávlo � '4Iber� :dé��murim
'f, 'ADVO-OA'DO'

-

.: I '11"'-

DR. no'vls DIAS DE LIMA
(UNIU ME'DICA

zstomago, intestinos, flgada e vias b1l1ares.
Consuttôrío:
Rua Jeronimo ooêthc, nO IB setas 21 e 22.

aest-íêncie:
Rua zec Jorge 32 fone 2721.

... Drartamente das 15 às 18 noras.

Atende das 8 às 10.30 horas no BOSPltSl de Caridade.

DR. LAURO DAUIA

CI:rdca Geral
--MEDrco-_

I }ojspeclal1�!a em morésue de sennorea e vias un- t
I m'das. Cura radi-:al das �nlecC(j'ões dguC'as e em

nlc ..s, do ."parêlhc. '3enlto·urlDárl0 em ambos 011
Oiexos. D\)(1nt,;a& do aparelho DigEStlvQ e dO siste' I
ma nervOllO.

HoràrlO: das 10 �8 11,311 noras e !ias 14,30 6..5 17,00
bum:;, - Consultório: Rua Saldanha M".linho, 2
L° u.ndl>l". (esl. d.. Rua �oão rlnt.1) _ Fone: a')4.fI
Residência: RUIl Lacerda Cout1n.bo, 0,0 13 IChã I

cara do Espanha) - Fone: 3248.

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

EDIFiCIO l� POlUA - PRAÇA 15 DE

NOVEMORjCAIXA POST�L 50 - FONES 3321/22

FlOrtlANOPOUS - SANTA CATARINA

-----,-
03 SIll'-tlH:L FONSECA

CIRURGIAO-OENTlS'rA '

Preparo de c(lvidade! pelo 011'0 .elr..cidode,
BCQDE:N AI'10TQR <i S VvHITE

i<adiologio Dentário
CIRURG:;., E PRóiEsr BUCO-r ACIAl
Consultório· RLI(.. Je(ônimo COt'lhc 16 _

lO ond0r _ Font' 22:5
F..l!clu.õvomel'lte c!,m horas marcac.....

,Ef<VICO DE MUDAN�AS URBANAS INTER
Ml;hICIPAIS E INTERESTADUAL.

Nel\) é nf'"",<',;';ro .., c:ngrodamL'nto dos móveis.
Inlol'maç""o; à rI'r) FI'onCisco T['Iip ..... tino, ,,"':lÃ

fone 3305

Prepilre-se para o FuiufO
(,�!quir;ndo lotes dt' terras, pequen('Js chócaras ('

ércas po�a industrias em

BARREIROS
no "BAIRRO YPIRANGA, onde estó situada o. Grupo
Escolar .Iccal.

O" inl('({'<;sodos p0derõo diriqir se diretamente ao

ESCRITORIO DE VEND"; DE IMOVEIS de

0110 Julio Ma!in�
Ruo F.r::liPe Schmiot, 14 - Sobrado _ r:o ....e

2347 - Flnrion6D0li<;
SERVICOS TiCt-...-/COS ADMINISTRATIVOS

p",!';_>\-t'JlZ ,ç O E REORGANfZAÇo'ÃO DE SER
lY.ICOS
;: r.tJA C;ONSF..LHEIRO MAFRA",,-' l-GO

F ORIANOPOLlS SANTA CA'rARIN�
'�\ -:,{;; �,. ;*�,;r;@'��j��Ii.'1)���.111

MÊDICO

OUVIDO _ NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.

JOSÉ K6S, 00 RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPc..LIS

HOfiARIO DE CO.r.:SULTAS: - Das !4 às lP aoras

Pela manhã, hora marcada, Inclusive aos sábados

'rereroce: ;.;,a89.

t:VNl;;lJLTú"tlO. _ HlJd Teu Snverru 15 _ Cl.lnJ, 203.

_ ED1FtcI0 PARTH'Er.1UN

ClIHI(A �ÂNIA (ArARINA
Clínica Gerai

Doenças Nervosas e Mentais
Anl:lusLIU __ lJumvlt::xUl> _, .\LH:j_Uti"

probremàticu ereuva t: sexuat

"T'rRtaml'nto pelo EIP.Lr{)<�lOql.lt' COIll

Insullnaterapia - Cardh.. 1.0IorapI9 -

•
<VI ..... ,'UL'Qt,W!a.wa. .... wr.'f:131. 'I!n 'lU ...... 'Ia _ �.".,.,..._ ..�,. ... -:-'\.

:1 f:J1fIB:-.:f_!iSoCIÉ�_iI i:
D WaJmGr �omel • :::::::- _

�
_

.. �ARO eeIlTOL�I= =11r.
�

. _�_"
Garcia. - ,

•
��:i�::;oJ:';:e:i::=�d.::. ,;, T. Aéreos Sadia Recepcionará Miss Radar... :Ex�::::;:�d��� ::n::;;�1 da � ,;, Marina Ligock, Noivou dia 27... ,
Mat.ernidade-Escoh. (lj�r

•.. 'o ao Pra! octávl" Ro I ,;, "Encontro com Namorados" dia 12 Lira T. (. •(togues �Ima). Ex-interno J
'

. III'
U_U�U ,Ho::;:pital l.A.P.E:l',�. C10 RIO'

41
de .raneíro. Mt:UH':O do nos- ( til

pltal de canuaoe e da Ma· , •
�e��;�:��e D�. C���Sit��,I:�éa f ,
lJut:NÇA$ DE m::NHOR/\S.f. ,

�t!:'!��IlI�Si����r��!�ti�::j�� ,
\-,vmlUltUI"H.. , Rua. .rcao Pm- ( ,

u, das 16,00 ....�f. f
·d.�, ��o�;:�un��e!!�:le;:�' •
u;<;; - l�esldencia: Rua J

•

•
,

psu.:oterapla.
urreçeo dos Pstqutátras -

u.tt. !"'J:::ltlJx J'-'"U ui!. aoes»

DR. JOSIt Tl�VARI!.:3 fRACEMA
DR. lVJ\N BASTOS DE ANDRADE

cONflULTAS: 011" 15 as UI horas

Endereço: Avenida Mauro Ramos. 2R8

(Pra:;a EtelvIna Luz) - Fone 37-53

•

�"""""""'1oJ : A Senhora mcnkn Hnrunun n accmpanhaun co casal R:l. :
f �i��d���:IJB�u���u:�c;enct:p:����;=0,J:�= :��:trc:e�s� •
, .enre Catarina, srtas: Wônia Maritz e Marcia Reis, •
•

na sua luxuósa residenda (.m lpeneme. O eesel, ee., •
.'

cceerc .se no Eu�Õ' ,"
.

_ :'
• : Em ....ao Paulo, a Trans- de Tenls - Infanto JUVenil .era escolhida a Garota RJ.'

_. __ .. _ • portes Aé.reos SALJIA, lI,J e da Juventude, será rean- dar daquela Cidade,
,Dr. p. vrtq� r. l'l"' 'h ,��u:O�a�:I�nj:�ta:ec���o�:- ��'l;u��r�aosc�=�e1��ePi:� �rticioei doJantar a:�.,

CI.I:!��s�F. p��1>\ :I�� , dar de �ant:l C.!t,�rina, Wâ cícaba .: SP _ Santa ca- nhâ, no -Querência Palaee ICo . u. .

C
.

., 1 •
Dia Montz, seus aeompa- tartna. estare representada Hotel, com a presença do

no

... II������I :: ll·:�:u�::.j. nhant:� �_convidados O cu 'Por 45 tenistas. . Dr. Nelson Nunes, que vai J
,

31' t 'sal anrjtnão, Dr. Omar (D" - - -- comemorar a sua Condeco-'da;',,�:':�tor�;; à.�u:7''''\II;'� � nndar FO!1t�n.a, enviara� QUi�t�.�eira, o Teatro U ração, Depois eu conto ..

JO d
para o Sr. Airton Salgado mversnérro de SC, ap.esen --

._�

�p'Cr���o27711;- nn ar

; Instru�ões à respe!to, Este � tará novamente ::'0 :reatro A Fe�eração Oatannense I
Residi'lcla: Ru&. P\\cbt c�nteclmento sera na pró "Alvaro de Carvalho', a fa de 'I'enis, programou para�

63 T I r Z1-'· f xtma quarta feira. Na quín- mesa peça "Auto da Compa os dias 23 e 24 prúxlmo oRoma, - e e ont> �

t ta-feira via�aremos para o decida" _ numa promoção Campe:mato C(!tarjnens� de(
� ��o, S:��:à!��a�ea��s a��i���. �i�o�e�t�e�;r:f����w�aH��� �en��rt7�p�:��� ::n��II:�:!
• -:nos o �oncurso .�iSS Brasil, culdade de Filosofia, te, 'rabaíara, Guarani, Bôa,

":' 'o��:;:,;:,."j
."�

. I
ti :d��nev�:v��:a ��r��u�:���!'�

- - ._-

�� e Lira T.�.. _ •
I

W.< �lno�'no jI'l«o:mIllO)

��/I' -. . -'.
_ . . Amanhã, 11 de. Junho, Hoie a Embaixada de por_

.. �",...#,tUI � UIJ
I.. Manna. LlgOC.

kl, Debulan· data comcmora�lva a.
Bata- tugal, vai recepcionar co-.

.�.
'4;[í, " te do Halle do Perfume de lha Naval do Rmchuelo. Na memorando a Data Nacio-,

LA..t..rA' 19€0,
.

apresentada -por 'êste Escola de Aprendizes, o Co- nai do seu Pais. •

� • ���:�� :��lr:e�'loCBl��I_ �:�da;rt�gl:��:oun tl::ri���� ga�:o:e��o��m:��r:,�d�hl:� J
•__ .

•

-- _ ner, em Curitiba, onde. resl nia, E!:>talâ. pl'�s�nte o Co nacional, baix!nho e ainda.
,. _ • O �e. Recepc�onou com um lr.and ..mte, do .50 D. N. l\lml· recomendam para não tra-'

Dr. ACeielo GarIbaldl
•
Jantar - dIa 2:'_PP.

. __ ����o�.U�:d�:a���l� ;r� z� litro.
_ _

_
I' S. 11hia9'o • Dia 12 - Dia dos N�mora Nel�on Teix,:ira Nu�es, r<::ce Uma senhora elegante de f

J\"JVOOADQ dos. O Centro Academlco bera a Medalha Merito Ta- altas rodas soelais, viajando J

&s��!:���s e��:�:�l;�:;:. �!E • �:oiir�o�.e��':::��;:v�� mandare.
.___ �:s c�����:��;eén:�tlvo pa �

1dmlnlstração C" bens. NAMORADOS". .-'
:1�vr�:jjpeD����lot, ����!l ..• �cebi convi� da Cas;-d� S ����l��:�i�!na��:�:�( dia �
l.O anelar _ FOn!!f' '2;;1 � _ Amizade das Senhoras dos na Dimatos, filha do casal Comprar r.oupas- em lOjas'
2�IR • Rotal".ian{'� d� EsLr<:it,o, para Dr. Spirós Dimattos, simples, ou confeccionar ves.1

• __ .._ la .. wa v • ��s::;:,:' �u:O���:;:�:I��a n� m:ça;��P��c ��II�=:' h��le�:t �l:s��sc�mm����Ul"��;:rta��� �
• próx:mo sábado no Club 12, geadas os casais: Descmbar para as pessoas de bom gôs f

•
de Ag6st.o. A Presidente _ gadores:- Arno Hoeschl, Eu to. ,,.------

..

, Sra. Maria Esther da Rosa gênio T. Tallous, Marcilio
,

I ...."'rtaz">s d�nl ii �c�lichting, em grandes a- Medeiros, emBrusque. Co-
-.

- �

1W-U � e
II tlvldades. menta rei. Todos na vida comum'

OO1@QJ]�\f@)lÃJtV!] -.. - -- - - _.- não de�em ter problemas ao,• HOJe, as 10 e 16 horas, no ir â. feIra, fazer suas com-

• Teatro "Alvaro de Carva-
_ _ pras e carregar seus peque"

_ lho", ma�s uma vez será a Devemo �star el� s��,pa� llOS pacotes. ,
Tels.· , �::�:n�:�� i��:n�:;� "B��� �������-�C;����lsa�a���sE\��i - - - -,

MA3I�� ;o;r;!c�!d���;��:c1e�O�����I�AT�m� ••_iliM!�.�, quedas Sabidos." do Mosi�lann Dr. MiI.ton E nas "rodas" _ gente de-
/! '�ti'f - - - .-. Fett e o :::;r. �alter Stoedlck, "'bem" _ observa-se mUlto'
(ij �

�
de. �ndc IIIaJai"ao pel� Pana

a simplicidade e as vezes.- li: , mencan, para as Cidades:
na;; de não "bem" é que no'b""'_--"O 'ti .....

Rosita Oiíveira, troucan- .::'.LO lo'ranclzicU da

CalifÔl'n. ia, ta se um certo exagero na'
I l-,I :: (, '� do de Idade. Logo mais vai Seattle, Chicago, Lo�dl'es, etiqueta.

'

,/ II 'I �i3 II ,'II ,recepcionar... �:POjS Nice" ond: partlc�p<l. _ _ _

�....,
�) � lao da Con/ençao Interna Não há dúvida que a Sim'

"� ��t' 'Elizabeth F?ntes, festeja· c�m'al do, L.tQIlS Clu�s, no
plicidade vai ganhando,', rá "Niver" hOJe, / I

dia l�,_ proXllno., F�rao u��.a principalmente no setor on.•
-

- -_ excur:sao pela EUlopa 0 ...1-
dé impera o luxo,

ALI-PUSLlC/PAOf "..
dcn.al. O casal. DL AntoniO

_ __ _ _ ,
TEL. �4.13 'Proxlmo saba�o no Clube San�aela, ficara em Paus

•
f' . J' da Colhla, SUlree da Enge· para um estudo n.! 'sua es· Por hoje é só _ as "fof6·a em21luO Mzr.ha�(I, fi

. ,
nharia, abrilhantada pelJ. pecialldade, Bõa viaJem! cas" aumentaram _ um'
orquestra de Noberto Bal· - - _._

bom domingo para voces _., dauf.
__ dOJ��!u:r=�d�Ui�;:,mao;:� Tcb'au .. , •

r V
6

I nhã, no Club Baependl, com ,erreno an�e-se' O Campeonato Brasileiro a orquestra Los Oavilane!:i. •
--�------------.

Dr. Ewaldo( •
'! sua filhal •

,
,
•
•

no Querêncial •
viajarão para1 ,

,
,

Prp'l)iJriltório Continente"
DATILOGRAFIA
TAQUIGRAFIA

PRE.GINASIAL ADMISS.\O DURANTE O ANO
AULAS PARA CONCURSO�

CURSOS ESPECIAIS
PAR'" PROcl=<:(:."'I"I=t;

DE DATILOGRAFIA
_ Baseado nos mais lAordenos crcce ssos pede

ljIógicos.
_ EauiDndo com máquinas novas

Oirigidc. p ele:
PRCF. VICTOR FE�RFIRA 0<\ sn VA

HORHIOS, DIURNOS E NOTURNO�
Faça suo ín!t,:ríc'io a Rua Dr. FulviQ Aducr._

c'"ti ...� 24 ee M!tiQ, 74g _ 1" onda',
fSTRFITO

•� WAlI publicidade
.

I a 1'" em Sta. Catarina
'{:--

Contljcção e conservação de painéi5
em todo o Esbdo

R. F.me",aQ Machado.6 - 1!! andar· -fone 24 ·13
• .'''_ fLORtANÓP01.1S

NOTl'CIAS E ESPOIm� PELA
lA'D!O GUARUJA'

8,u� - CP' lt::::.pondente COLtJ,MBUS
8.55 - Rê:pt)f1,er t\U'RED
10,30 - Re�;cnhn Esportiva r:INZANO�FIREST')NE
10,55 -- Informativo CASA BRU:1QUE

.

, - ftcoN',er ALlo'REV

12,25 - Correspondente COLUMBUS
16,00 - Co.respondente COLUMBlJS

I., J.H.JI"lt'" ALFtt1!:D

HI,!O - Resenha J·7

W,55 - Correspondente COLUMBUS
l ... ,,1) - Mvluen�u Esuortlvo BRHAMA
21,00 - Reporter ALFRED

21,30 - Correr,pondentc COL1:MBUS
2:! 05 - GRANDE INFORMATIVO GUARUJA
Departar.. entos de NO":'JatAS e ESPORTES _

NA

Onda média - 1l,,:0 kcls _ 5 kilowatts
Onda t:UR't'A - 5.97f kcls· 10 kl10watts - 49 me

��FLORIANdPOLlS '"

art'!l>tesUl.

I=lor;anól)olh

Vende-se um teneno na

praia do '':vfelo'', em Co'
queiras, loteamento 10 Sr.

Tlbau. Facii1ta-se o paga
mento,
Tratar nesta Redação

com o Sr. Osmar
Cr$ 1l0.00ti,OO,

5-�2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Servindo exclusivamente as linhas domésticas, cobrindo

todo o território brasileiro, a VARIG - réde aérea nacional
- fruto de cuidadosos estudos e ríqoroso planejamento,
coloca a sua disposição um nôvo padrão de serviços nas

linhas brasileiras I Na sua próxima viagem para .qualquer
ponto do Brasil consulte seu Agente de Viagens ou

nossas lojas e habitue-se a uma nova preferência:

VAA IG - rêde aérea nacional \_ NOVOS SERViÇOS PARA TODO o BRASIL!

12/6/62 � � •

-. -'--------

.:;;=,,";":�"�'::'�";;' "".,0 Dep.�.ment:�fr;'ode (ompr"
'

� Auto-Determlnação -

I
Aderbat Ramos da Silva .

O Departome�to Centro! de CO'fup'tó; ôvtsc" aos' � jTcont. da. última pág.� lá, o espet'i�'urt("'tI:be afere. 'mtssão.:
' J

Presidente em exercício do Díretórlo Regional '�te,.!Sodos que todos as Concorrênclcs (publicas e disparando eontra o povo. era a Praça Bnlíva r em Mas, desde logo, uma

eas acettdas a mehalbT
o �TllnlstrQtlvasl, Coletas de Preços e Pedidos de Mo_ Sim, senhores, Os acserdo. constristador e macabro. fôrça já. postada na esca-

I

C t
.

EI't' d C'
tertol mesmo publicados e expedidos, ficam susoen, C------en rals e ncas e Janta sos até ordem em contrário, que será publicado no !:�g��o���o�a �:r�:�s� e�s :�la:r�O:;�n!:�:�tav: p�� ��:�ar ex!:rnam!�:!�h:�!:�,
Diário Oficiai do Estado, no jornal 'O Estado" e nes.,

ara ou
Calarina S. A. _ CElESC te Departamento. �:om::S���i:sand:rma�o�v: h:��:�:�:::', e�������d�e ::tt:e:t��,:� le�u; �:In�s� (ccnt. da 1.8 p:��,.
Assembléia Geral Extraordinária Departamento Central de Compras, em 7 de rua, para um govêmo do pistolas e manchete. Pra- e agonizando na sargeta, ou coroa), que será prece-

Edital de Convoca!iQo
� __ ,�

junho de 1962. ;::�s ec�:��osPO:�ti�s a��� ��:i�as a::ixo be:l�asáIC:�� ;::t::dê:=;o:�:,um��:l�J:ae� didq apôs o encontro.

Ficam ,:onvidodos os Senhores Acionistas da
(Hermes JustjnoP�e��di:�t�va) rendo das [anelas do eoré. corria [Ivremente. Houve em longos casacos de peles ",' _ -�.. FIN�, '<{'

CENTRAIS ELÊTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. 15/6/62 glo La aeüe. Atac," 'A êsse que o ingerisse em tal cari��m�, -aecebanhados
_

Nn final, (:ii;o;o:os c�tén-
CELESC, para se reuntrcm em Assembléia Geral Ex; COlégi�, POVO!'!' , 'quantidade, que caia no nas peíee-rías'', amorta dores terminem o fÓgo

troordtnérto oue se realizará no dia 22 de Junho de

NESTO
A verdade estava sendo passeio, em estado de co.

lhadas, assim, na defl�adel empatados, haverá uma

1962 às 10,00 horas, no sede social do Companhia, R VIEIRA DA COfTA
prorrogação de trinta mí-

à rua Almirante Alvim n.o 36. no cidade de Horto., J irradiada as avessas. Um ma, sendo levado como 1'[1 ambição da vaidade te. nutcs. divididos em dois

����;�'m ����:o� dS�9�Si',,"t�O de Santa Cctcrtno e deli.
A fomilio �'S�!st�,E Ji�I,�'��sta convida po.,

!::P;"::d�xt':'��:��: ��; �a';,';�,;,::aE'�i':�i.�:to,::= :'in�:I:; q�:'ti:S:';bi��:'� �o:ii';:u:d:u:n':m:�eut�:
ORDEM DO DIA :�n�:s3�PJI�����'s���s,;:�aJ�':!���,��:�t�es�oa o�� ��:�ã�ot,�, ec�:a;�'�iSP�o :����\�S a,�:lta�!�:tóli��'� ��b�' s::S:��q���:ç�:;:::; rá realjzado quat,o dias

l0 _ Conhecimento da subscrição e aprovação do nissima olmo, amanhã dia 11 às 7,30 horas no i ravam as pistolas contra iam novamente atacar o ra. Mais trde, viajaria pa- após, um nôvo JOgo, ou se-

aumento de capital. greja Santo Antonio.
-

-

os soldados postados â ea. majestoso edifício, Era, ra os Estados Unidos, onde ja a 21 do corrente, Per;

20 _ Reformo dos Estatutos Sociais, Antecipo agradecimentos a fO� que ccmpcre., quina. do -Artor". evidentemente, uma oten- vendeu o seu documentá- manecendc o impasse, ha-

30 _ Outros assuntos de tnrerêsse da socledode. cerem a este ato de fé cristã, Observei que, resguar- siva contra a "Ixia", parte rio por milhares de dólã. verá uma 'Prorrogação de

10/6/62 dando.se do tiroteio, várias do plano subversivo erga- trinta minutos, findos os

pessoas chegavam ao Pa ,
nlzado. E nós lá em cima, Uma cena, porém, me Quais registrando, ainda,

lácio presícencte.I entran- temendo, que lhe ateassem confrangeu o coração, A empate, o sorteio apontará,
do imediatamente, Eram fogo, torrando·nos ,sem re. de crianças desperocupa. em definitivo, o vencedor

os chefes liberais e canse!. da Copa.
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CllIlas E DRMáRIOS

r DE FERRDMENTDS paRa

I
OFlCINDS MECÜNlcas I

i I�I�, i' '*1 I

. Rua Cei, Vicente Esq. Com, Pereira I
- Pôrto Alegre - I

I
I
I

I

ESCRITÓRIOS DE VENDA NAS PRillCIPAIS'

CIDADES DO ESTADO E DE S, CATARINA

I' UHA ORGANIZAÇÃO RRASILICIRA
A SERVIço DO BRASIL

ESCRITÓRIO-OÉVENDA-S-EM FLORtANO'POLiS,
RUA FELIPE SCHMIDT N.o 18 - SI 2 e 3,

PARTmo SOCIAL DEMOCRÁTICO
Diretório Regional de Sanla Calarina

o PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO _ Diretôrio
Regional de Santa Catarina _ por seu Presidente em

exercício, infra-assinado, CONVOCA, por este, os membros
do Dito Diretôrio, p.ara urm, reunião néstc Capital, às
dezesete horas do dia (quinze) do corrente, na séde par

tidaria, para tratar da seguinte ORDEM DO DIA:

1 _ organização de Diretórios municipais do Par

tido,

Florianópolis. 7 de Junho de 1962

Julio H. Zadresnv Dir, Presidente
Hermelino Largura Dir, Comercial

Heinz: Lippel Dir. Técnico

VENDE-SE
Um Piano. Preço de Ocasião Trator à ruo Con_

selheiro Mafra, 154

Federação das Indústrias do Estado
de Santa Calarina
EDITAL

Conselho de ReOleSenlanles
Na forma do disposto nos ;rtOs, 28° letra "b" e 2go

do Est-3.tuto, fica convocado o COT.:;elho de Repres�n
t.antes da Feder:lção das Indústrias do Estado de Santa

C \tarina, para al> reuniões de Assembléias Gel'ais Ordi

nária e Extraordinária a realizarem se em sua séde so

cial, á rua Lacerda Coutinho número oito (8), nesta

Capital, no dia 20 de junho de 1962, a fim de delib�ra

rem sôbre o seguinte:
REUNLAO ORDINARIA, ás dez (lO) horas.

l0 _ Leitura, discussão e aprovação da proposta
orçamentaria para o exercício de 1963,

REUNIAO EXTRAORDINARIA, ás dez e trinta

00,30) horas,

10 _ Leitura, discussão e aprovação da retificação
orçamentária 'do exercicio de 1962;

20 _ Pediria de filiação do Slndica.to da Indústria

do TrIgo de flanta Catarina;
30. _ Assuntoi'! Gerais:

Florlallôpolis. 7 ele junho de 1962.

GUILHERME RENAUX

Assembléia Ge I ra

. CONVOCAÇÃO
Ficam convidados S '.

RIO BONITO FORÇA
os rs. ACionistas da S/A

sernbléio Ger I E t E. L��, o Se reunirem em As_
1962

a x roordlnana, no dia 23 de Junho de

3 de M�j�u��r��nhora.s, em sua Séde Social, a rua

d lib gora, Sto Catarina, com o fim de
e I

��rem sob r: a seguinte ordem do dia:

20
- Eletçõc da Nova Diretoria
- Outros assuntos de Interesse da Sociedade

Tcnçcró 5 de junho de 1962

Gualtiero R. Piccoli
Dtretcr • T'resldente

_
13/6/62

S. AaS.E.D.
1948Fundado.no Rio de. Janeiro, em dezembro de

E
,o S.A.S.E.D. Serviço de ASSistência Social aos

�pre90d?s Domésticos, é uma Sociedade Civil que

���oS�:'���r�:s� problernos não só das empregados

r Inúmeros. �õo os cosas graves que já oconrece,
am com tcrntltcs que aceitaram empregados sem

u�a devida apresentação, sem que nenhuma Institui
coe assumisse o respénscbtüdcde por elos. Casos gra
ves. de roubos, dcenços tnféto.contcçíosos e até
mesmo de loucura.

Realmente tem sido uma temeridade aceitar em
pregados que s� ofereçam nos portões das cosas sem
documentos e sem nado que poso garantir a su� ido
netdoda moral

-

C�da, vease torna mais angustiante o problema
da ?usencla de empregadas. As [ovéns não querem
m�s trabalhar, porque se sentem diminuídos de;
s(."npnrr.;das, sem direitas e apenas com deveres.

� .Serviça de Assistência Social aos Empregados
D?mestlcos, que brevemente funcionará em nosso

�Idade, preparará as jôvens paro os servlcos dornés;
tiCOS, habilitando_os com a Carteira do S.A.S.E.O a

um e�prêgo sem prcblemcs para ambas: empreqodo
e patroa,

Em Aum simples artigo não nos seria passivei ex;
rl?nar. todes as futuras atividades dêste Serviço que
ha multo se fazia necessário em nosso Brosil mos

c-ometemos voltar ao assunto oportunamente'
Jacy Monteiro

JEEP-59
Vende..se um, capoto de aço em ótimc estado,
Ver e -rotcr com Jolda, à ruó Fernando Macha_

do n.o 6 - 1 ° andor - fone: 3326

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

15/6/62

vadores, convocados pelo
presidente Osplna, pa.ra DATlLO'GRAFA - PRECISA-SE

Paro trab.alhar:_m escritório de casa comerciai

�ii�����at.er Instruçao secundária e bôa prático de D�"

cha t���t��qO&:�:�s�tar_se candidato que não preen_

Trator no "CASA REGINA" à ruo Felipe Schmi
dt, 11 das 8 às 12 horas,

_

I
dum cinegraflsta meXica

no, Estava Inquieto em re.

laçãc ao nosso aparêlbo
transmissor. E, colados às

pare,des e muros, alcança
mos o Capitólio, subindo

para a cúpula-terraço, De

"Sempre Alerta"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-·---elnlléfi[O,�-[onl-ront-���n��[ion�1 ���. � far�
.muto pelo "onze" u:> RJ CJ estádio do clube perde- um objetivo: a desforra dn Paula nemos e Aval uni- FIQUEIRENSE _ D0nl1: c Manoel: Cláudio o 1I..tár as equipes juvenis dos

das a do Atlético, e a rto Zorlberto, Trilha e C,,!'JhJ. do: Tele, Osmar Helurha mos, sendo que, em
.udo. o Plgueirense �h'1 O alvinegro, que agm-a c:lJnr�o., Figueirense em constante Adão e Bibe: wüson Ser- jtogérto c ncunbo. de vitória o mvícto )le

isolado o. Paul). R:l -stá embalado hajam V::i1,O Eis POt'{jUC o choque de suspense. 11.10, Machado Ff'rnant:o c tão do Figurircn'ic
Vencendo, o Atll'tico seu triunfo sob!'!' o P.lu!� logo mais deverá ser '105 Ronaldo. I'RF;UMINAR concutstado por ant•.

,) irá para a ponta mas Rnruos (' o empate dí.uue mais renhidos c emoetonn-i QlIAORO� I'ROVA'\'FlS
I ,!;·il::ll"i piepnrndn .j .um' do Avai, vai jogar eom lt's, ecm as torct .. l;'" no

III' SETOIt

lSPORTIVO

fi
Em cont

pr-ena-o
boi 1'1'

para c

da Pr;J:
marcado
mais (11. u-tr

Figurinn'f' r ,1!

prímctro li 1

Paula Ramo o o

vice lide!' jtmt.am ,

o Avai Lendo a SC:líli·.,.TO�
apenas um ponljnho;
Vai o atvtnenro rir' f tvtor

M'U po-te: ju: 111"li'

trn o quud-c qu, 1"1 ;,'JII\O

lhe impús ,�) "('V .� d" 4::1,
por sinal a llllÜ',1 dnr rota
sofrida ate aaorn no C�,lIl

oem

"o. Perder-de ou -mna dor IDealizado no Estr�iL(�.

uno para a ttderanca, ,'Oi3

�::��:, �;:�:� enfrentar o: 8'I'achIJe!o.r��,,;'i���''':u::tã;'';��I�; II tdades c acham que r-ueu
,

1'5.0 a vitórtc havendo, P,)

1'I"m, ressalvas quanto no

escuro que nos pareceu um

tanto ceagerurto, amda
mu is levando se em conta

que o' oéuo teve por pai;;!'

"I ·1 ...

.Feitos consagrados do Clube. da Rita Maria que amanhã estará completando seu 47.0 Aniversário de fundação
_:_ Histórico do clube Alviceleste (Re�ortagem de Maury Borges) ;�:'h�I�:'i;�::�'� ��''";;; ;i����"C���'i:�,t�,;�"'s"�,'

ro. Remadores: Ftoravante che da firma Hoepck» ou Ayr ton Maciel David Jrrli posto, entre os m'Õ'"m03 anais de 28.29 c 30.

Chierigrini Carlos Galluff a torcida organizada e' uni eh Luiz Pedro Jacques H,J concorrentes. Walter T�'.ln� Também a Taça C ...ma

AJberto Muller Daniel Gue rormtsada que se postava ton Meneaas: .rorre T(c foi o coere d embaixada. Municipal de FI3rian"Jlnll
des. Daí esperava.se que o nas embarcações, )ró''l likis Walter Santos. Depois de alg-uns anos de com grandes mérttoj
Riachuelo alcançar-ln a sua �as a fita de chegada. Nr tuJos nacionais após l{'\·. esne- a a guarnição rracbu vencida pelos rtuchueín
"maioridade esportiva" pn quete tempo o públi'!,1 vi elina atingiu 3 máximo 0<' Que tr.unrarurn em �4-�
rem Isso não se vcrtüccu brava. Sabia torcer! D!?:H. O Ríachuelo em Call1lJI'O rendimento em 1936 apos 56.

por rnzôes tnexpücéveis, cava se ao seu clube ôe cc natos Brasileiros. ter levantando o cert trna Eis ai num rúpidn r

razão porque �om{,I1','" em ração. Dia de regata. c-a estadual, voltando � e-o;", trospelt aos reítos do CI
1923 veio o clube a despe-r uma festa para a ci-tc.tc No certame nactonnt de petlr no campeonato f11Cln be Náutico Riachuelo q�
tar no cenário estadual como é hoje o Caruava.. 1934, realizado em sente nal agora realizado .;m Ral amanhã comemora o

com outra grande ccnquts No Skif! o Rlachnrln te São Paulo d C. N. Riürlllie vudor da Bahia. 47. aniversário cOllstiLu;"ld

lo rníc'ou a sua sérte de ti se na grande glória rio r

tulo nacionais, após ter
coC��1 �'�4"tem:�u:���;���1 ��o :at�:�I�en::p:foall�.�Ss

:��a����:,doEn��;�r:ei�tit::���� calarlnense triunfou �.;!Jct.a mais para o nosso r�m�' n(

cularmr'l(� �agral'dO_'if futuro.

Campeã draslje[ra .. -\ Ú'","

gação barriga verde .}st:, ;",

assim con�t.Jtuida. Chere

Alberto Moritz. 'R�st'lva
João Matos., RemA! Jrt's'

Dóclo CouiÜ', PaLrão. Ol'ln
do Cunha, Otávio A�ui3!';
Juaquim (�C' OJlvl'Í1':t .; All

relio Sabinu Neste n;e�lIl'J

ano n guarn!l;ão riactlucli_
na foi escolhida pan �'c

presentar o Brasil na; O

]impiadns de Berlim. E;;�I

vemos com nossa gU;\flli ...
ção' na Alemanha, lio','!m
não nos deharnm ":Otr�r

devido a divergências cri,\

das no Ri.o de Janeir.:J CO'r,

a entidade máxima tio fe

mo nacional.
Em 1938 finalmente, p'l.:

ticipml o Riachuelo de
l1:ils um C'll,.mpC'onnlü L>

:-;ilclt·.o, agora no barrl) [lc
2 Com alcançando \;ttfl o

bonito t.cito tenrlo com,) ti

moneiro Jairo Vaz e I'r-m:l.

res Otávio Aguiar :! J_·u�
quint de Oliveira.

Nê<;te d,esflJe de re,.j.l'.fl

t.ttiNDlAL DO CHILE: Os oito Classifi
cados des Oitavas de FJnais, em luta
hoje, pala Chegar às Semifinais;

Brasil x Ing'aterra uma das Atrações
Uojr, à lardr, o . rj,,,",o Convêm ressaltar que

nado nacíonul f' 'CIU 1961 jogando no :i.V!;J!·a

canã, 'nocso selecionaao II!!III!!!!!!!!!"_!L�""I!
drr�olou ao da Ingla�� .. ra

po!' 2XO'gClls de Julinh) e

0."5.0 1':111 1 rn o', j,�' k (>�

que, me.�mo obt.{'ndfl n ('i:1s

sificaç5.o n:'to ('!/Ilvrn,'I"';:'11

cum 3 Jlonl')� Pi :·u!:lv.
com um" d ''''ota !)J�' .!xl

frente aos htlll"aro� , 1I'n

pálido CIII[JatC' (,PlII ·t BL' J
Ii:iria qur f:Ji I gutl.h os

obsrrvadorl's ,o maL, j�:H";

Em ln:,:: 11 �;II' {'" ,'III

pntalllo pnl ir "

.�t'1l1 alJNtlll' fi ,I.' ·d

pon;1ll ('nnll�nl'l 1

boi mant:'vt' () 1

ave� e· ITaynr� p ';,1 !l \1:1

futebol que praticam )ll.'l.�

f:.Jho� no sistf'mn. d' rlu�
junto r0mo ripou "Yld,�n
('i:ulo no JO o rClllrn :1 r.'J1
g:íria, quando illoJm(")d
Lenios f.o··am perclid'» Jle
los dois atacantes, ::['10 são
as c:;pcran(':\
Em prin'I'1
Grã D

ton, -e 11
os bl'.'

.

equil1(':
eld r'\,
mam FI,
aves Pc c·

wn.
O Br:l�il

com: GUmar: Dhin
tos, Mauro. Ni! !1 G

Zito e Zózimo: Gal'rt, :,,

Didi, IM ngJ.lvio1 \'1'/".

Amal'ildo l' 7,:wab.
o lécnieo lng-lc· f;!!\ ,t,�

clara('3es a 'I11'H,·i.

�a anctin:1. c::;

p:'cfcl'iqm jJ!'.:lr {'Oll!,'\ o·�

Tscheeos [loi'; ja ,,\),ll'f',:c
bem .o jogo drlt's, l'rcLI'jLe
cc também qUl' o Br,' ,'I e

adversário muito forte

Henrique.
Por outro lado, os Chile

n3S que enfrentarão ,� s·'}

viêtie-os estão confiantes
inclusive com a decla!':l�ão
do zagueiro N�varro c:ut:

s�mpJcsmente re.�pon,Ir;'l
"V:\mos g:.nhar em ""ic'l"
1�1lT Santiago a .Alernallha

fllJ{' é forte eOllcortent� {,ll

I'rvntari a. Iugoslá.via qUi'!
também ap::trcce como l:Jr
te adversâcto face aos bol'l'<;
rrsultndos colhidos. Em

Rancágua a Hungnra, 7J'le
Vl'nl c aprf'sentanrlo con,

ullla eouipe bem trein:1.C'a
t' inclusive goleando. LU

Cr" fr('nLará a Tchectls!ov:\('::i:'t
que no último compr�m!sSO
caiu bisonhamente pa '·1 O'

ll1f'xicano.�.

Avante poi.� Brasil cn'n

lllll.is uma vitória pa ..!!. a

conquisLa do bi campe'Jna
to.

io Juvenil
rloje em lIajaí

A :;cleção juvenil da capi
ial que se prepara para in
"rrril' no certame nacional,
e<;.tarâ realizando na tarde

hole o seu primeiro
n m,d,('h ·teste inteemuniclpal,

atuando na cidade de Ita
.iai frente a um combinado

loral. dirigido pejo extrema

marCilista, Jorginho. Daí O

treinador do selecionado da

('apitai, observará os joga
dores praianos e se achar
ronveniente convocará aque
les que demonstrarem mala
res aptidões para formar na

selQção catal'inense.

---- - _._---

Escalas de Arbilros para Domina0
FIGUjillfÉNSE , ATLETICO

�

Árbitro: Nilo Silva
Auxiliore<.: Ernoni Silvo c Hamilton Pereira
Juvenis em Ilojai
Sclecão d!l Capital x Seleção de Itojoi
Árbitro: Walter Vi,'ira

Salvador Lemos dos Santos
Diretor do Depto Técnico

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

Eng. CELSO R.t\MOS fT

(Pr-rrnroj : Murreeo, Cirt-

e�o�éi aIre �r-aD�i-osas-�atai�as �e remo catQrinens�'

Continuando com as eOil

qulstns neste tipo c!f! ;)0.1"
co ,� Riachuelo voltOll :;. a�

lear a sua bandeira no
mast':o das grande;; vitó
rias n�:; anos de 193,1, 1935

1936, conseguindo o trienm
peonaio. Em 1938 r 1939

conqvisLoll o bi CaJ'lprOna�
1.0. Em 47 finnlmC'/It? ter
minou o "reinado" .do '�uà
tro Com riachuelino, pois
claí para cá não conseguiu
l'epçtir aqueles feitos.

Vejamos as guarn!(;õe'
que levantaram aqu('les tl
tulos:

1934 _ Décio COl1tl), ti
monelr.o; Orlando Cunha NO .tolto, o guarn/foo RHu:huelino, vencedora da
Aurelio Sabino, JoqQulrn certam� estadual,. único título até hoje conquistado
Oliveira e Walter Schlegel. neste tIpo de borco. Timoneiro! João Leonel.de Paulo:

1935 _ Decio Couto tmlO vogaS Odilon '......aio Martins; s/vogo: Airton Maciel:
nelrú; Orlandú Cunl-L'1. O 10 centro: David F. Jerlich; 2.0 centro! Luiz: P. Joc_
Otávio Aguiar J<laQut,n {)'i ques; c/proa: Hilton Menez:es; s/proa: Jorge Tzeli_
veira. João Azevedo Vieh'l.l. kis e proa: Valt�r dos Santos

1936 Decio Coub :;Im�

goleada sofrida em

ta, naquele mesmo tipo de

embarcação.
A guarnição era rorm:1�

da por: Julio Moritz, timo
nclro: Rod.olfo Mund, 8mi
lia Mund Max Mul!c>r, !\,I
bc�to Muller.
Em _1 �30. essa mesma

guarnlçao com algun,,; ret'l
qucs yolt.�)U a se Impor pc

��:��� o n�r��:��i�tl���';::,l�:�
<.lu:i1 ,,0.,...1 a.� su!1-'; r"··f'�

Guarniç(1.O v('ncrtlOl'a: 1),',•
('j(l Cout.o, timoneiro' r:clu
ardo Multer, Max MU!!N
Alberto Moritz Orlandl) Cu
nha,

Jo,>C Gil

neiro.; Orlando Cunha. O
távlo Aguiar Joaquim OU
veira e Rodolfo Diem.

Hl38 - Adolfo Chirighi
\nl, tim')nei�o; OrlandJ Cu.
nha Alcino Millen da Si!
vclra Joaquim Oliveira
Walter Schlegel.

l[J39 ...... Adolfo Chieriqhl

��a ti�,�:�e�r�il��a�:}? ��
Waltcr Schlegel.
veira Joaqu'm Oliveira. e

1947 - Decio Coulo Li
maneiro Walter WamlPrlr\
Otávia Aguiar Joaqllim 011
veira e Altino Regis.
Porém nii!) foi soment'"
o Quadro Com que jeu gl-'i
rias ao Riachuelo fazendr
o pÚblico dellrar no trapi-

ATLETICO - Jo:imin!10

vc também sua. parceh n�

história do rcmo burngn
verde ao -sagrar se b' can:,
peão estadual nos anos ik
1937 e 1938 com o rel!ladOl correntes o Riachu"b ('I�,/

REDA,1'O· :

PIORO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILlARES:

LHO, aLuai Presidel1l1: do
C. N, Itiachuelu, que l�(lll

ta com. um, plano cxct'.p
cional (Iara adlllini<;tr!lr

o cluhe, '

FOi Clll 1'!1l5 quC .�l.rglll
na cr1;pilnl ('atnrilh'll�('''
Clubc Náutk'J Rlac'huf'Jo
Fundado por um 1)l]r'l

dc desportista,; de je�L�

que da épocs a agrcmj�çJi.
azul e branca foi se ilr.p:,n
do no conceito públi:') ..

Slbindo gradatlvamí'''!f'
nos feitos rcmísUco.�' d,1 ('';'

pital. Sua diretoria �1·",I,n

Ihava c animava os ;''''lo'! fl

tletas que! eram receh!cI')s

com palmadinhas, nas 1:0,,;
tas e entrr sorrisos ,1e .<:rll'

dirr.t.ore.<; sempre prc�enlcs
ao galpão. Naqut'la épor��
havia Intercsse dn direi o'
ria em incehMvar os ,mm:

d,ores. Assim é que o RIu·
chuelo foi anqulrinílo p('r.�o
na]!dade após atravcs.;ur ('

perlodo de "engatinhD""
Contando com a partir:i)):}
ção do sr. Capitão de Frfl

gata!) Samuel Pinheiro Gui

marãe�, como Pre3id<!f'�e
da agremiação, o clube '.i.'!
Rlta Maria estava eom �W1

primeira diretoria a<;sim
fo"mada:
Presidente - Capita'1 de

Fragata Samuel Pin!1ei:o
Guimarães.
Vice Presidente - Co

mandante A "lur Lopes Cai

ado.
Lo Secretário
2.0 Secretârjo - >\h'a1

Sehmtdt Ca.ldelra.
1. Tei'loureil'o - �.nt::l"'

CarnRlro.
2. Tesoureiro - 05W�IIC(l

Moellmann
Diretor de Regatas ("I�

car Tondlng..
Após trcs anos jâ () RIa.

rhuplo n]('nnçavn () titulo)
dc campeão do Estado. n�i

ma prova Inconteste de
seu poderio técnico.

Eis como estava form '\

da a guarnição vencJdcrJ.
dõ Quatro Com:

Alfredo Muller Tir1!.IIle:

Promoção da Rádio

Clóyls .Gamll. Em HI4·�. (lU

tr9 título de lunbito csl�
dual foi conquistado.
Em 1956 o Clube �úutic(l

Rlnhuc)o eon�p�pllu pc,la
v(,'� primei"a "bi.�!;oiln.r o

til ulo (\�L.'1.(!ual no 0)1.0 Ui

galJtc:" ('om 'O'> '1{tl,t"'uinle,
atleta<; encf'rr!'l.nclo at;\ c

momento a Iif:itu dos grnJ'l
des feitos do clube ;-laclm
el1no,
João Leonel de Paul:. ti

monelro Odilon Mui'\. Mar_

sifouse em 3..0 lugar.
Chefe Mârb Ciindicio

da ·Siba. Patrão Déci J (;I,'J

to - Remadores: OI'I[1,nd;
CUllha, Otó.vi.o Aguin" .7oa
qüim de Olivrira W:lll"l

S('hlcJ!:t'l.
Eil1 J935 o (;crL;J.Íll" �!�

c:.nO:lgem brai'li1ei� i Ji c

fctuad.a ne Rio de J'le(',rll
voltnnllo (' Riachue1:) ;:, s,'

fazdr presente 'eom r,q!If>la
mesma guarnll;ão do an..

anterior· Talvez por um ('<\

) MAURY BORroES. RUI LDBO • ,

DIA 24, PEtA MANHÃ

I VOLTA 10 MORRO EM BICICLETa

Chegada sensacional do póreo de Out_Rigger o 8
Remos, no Campeonato Estadual de 1956 vencido
pelo Riachuelo qU,e se vê cruzando a reta de chega�
do aparecendo mais atrás a guarnição do Américo,
20 colocado. O Mortinelli foi o 3.0 e o Aldo Luz o 4.0

colocados, mos não aparecem no clichê

GIU"RTO NAHAS

COLAIIORADORFS: DIVERSOS

Nn
cão o oiC'amlwonal.o 1<1.
tenorrn.

Saudamos n!,-,;!a c1nl'l 'la'

grandcs benfeitores do r:1l
be riachuelillo upre,,;cnLm
do a todos, inc1istlnt:!nI<!:l
te os no�so.�. cumpl'inh.:llh·
r o I'onvit{' p�ra qUi' OI

bOll,: d('.�p()I'Listas lia V"I'I'
Gua:'da voltem ao gnl[l,io
d� clube paru incen!;v;'l;' P

coloborar (r "jslva:n�n��
c.om os remadorel-; ('IH for

mllção, como o fiZCr{llll ('II

epocas passadas Um Vi�3
ao Riachuelo que cr.grnn
dE'ce o despo"to rattlrlne'l
se e que é um orguJl!I) Ja
queles que Livemm o P��VI
legio d� defend.rl

Wolkswagen
Kombi 61

Vende-se ou troca se por
SEDAN WOLKSWAGEN mo

dclo 60 - 61 - ou 62.
Tratar a Rua Almirante'

dos eonsagradores imlui ::L..amego N° 82.
dos a conquista da T:;.ç:l

-f.-I)T'tÃr
12-6-62

Pela presente levamos DO conhecimento das en.

tldodes esportivos dêste Estado (Federações Ligas e

Associoções), que ê�te Conselho Regional de Despor_
tos. cumprindo os determinações do Decreto_Lei (1

5.342, de 25 de março de 1.943 e Deliberação 87/55
dr) I!grégici Conselh<l Nocional de Desportos, apliconí
peno de SUSPENSÃO DEFINITIVA DE ATIVIDADE,
às Federações, Ligas e Asscioções desportivos que
não estiverem de posse, até 30 do corrente mês.
ua Alvará de Licença expedido por êste orgÕo.

Esclarecemos, outrossim que poro obl'ençõo �o
Alvará em causa, agora já fora de prazo deverá ser
recolhido o multo legal de Cr$ 1.000,00 :.._ um mil
cruzeiros

Informamos. também, às Federações, Lig� e

Associações, que embora tenham requerido os seuS
Alvarós e aue ainda não os receberam, prende_se o
circunstt!ncio de os respectivos pedidos terem chego•.
do a êste Conselho Regional após a expiração do pro.
Zo de concessão sem multa, isto, é, 31 de março do
corrente ano.

Secretaria do Conselho Regional de DesportoS
de Sonto Cotarino. 8 de junho de 1962.

Scrul Oliveira - Secretório
13/6/62

._------- ----- --
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Em uma revista alemão li a seguinte notícia: Francisco
R:l.mon Lajacono, de 27 anos um dos prováveis compo
nentes do "onze" italiano para o Campeonato muncial
de ,�oot-Bal1, foi ccndcnado a 4 anos de prisão por um

Jun de Roma, por ler espancado sua esposa tão brutal

menle, que ela foi Internada em uma casa de saúde.

E por falar em Copa do Mundo, aconteceu, sim., on

lem: Brasil: dois, Espanha: um, Mas isto já não ê no

vidade pa�a njnguem. Contaram-me que na Maternida,
de Uina parteira, na hora "1-1"', quando Amarildo mar

cou o segundo gol, deu um grito de. contentamento. As
�i�n aLé o pequeno pntricioslnho, recem-nascido, soube
da nOSt;Q vltÔrj.1. Em noventa minutos Amarild::. ",agrou
se o "Maior Brasileiro ela atualidade". (Não fôsse,êle do

B6fafogo!). - Feijão, arr')z, banha ... tudo sobe acom

p�hando as emissões <f! a infla."ão. Que importa? Preci
sarnas é vencer .1 Copa! Não hã açucar? Ora, -vamos es

€lutar hoje o jôgo c torcer por nova vitôria, Brasil, Bra
�i!, BI'MlI.. !E não pen�em que não· faço parCC ao ti

mr dos torcedores. Também sou Brasileiro.)

Alija Hadjil'ufi, de cem anos de idade, residente em Za

greb, na lugo�lávia, declarC'.l aos jornalistas que o vi

sit.aram por ocasião de seu "cent.enário", que sempre vi

veu modestamente. Disse éle: '''Casei seis vezes, nunca

fumei menos de oitenta cigarros por dia e sã tomava

uma pequena garrafa de cachaça diâriamCDte."

John Estip. de 32 anos, processo.do par causa de uma di

vid,l de 357 Libras Esterlinas, quc não poude pagar, ob

teve do jui21 da cidade inglésa de Ewindon o seguinte des

pneho do seu processo: Pagará a divida em prestações
mensais de dois shiJIings. Isto quer dizer que levarâ 214,
anos p,ua liquidar o seu dóblto. O juiz deu as seguintes
razões para a sua decisão: "O demônio que .leve essas

emprê�as que vendem em prestações. Não sou criado

delas." Um outro devedor, que havia comprado um au

tomóvel, também em prestaQões, não tendo J'lodido sa

tisfm:o:ê las. recebeu do mesmo jujz um prazo de 167 anos

para pagar o seu carro! (Pena que os nossos juizes não

adotam sentenças semelhantes.)

Parece que ainda não hã certeza qual a nacionalidadE
de Cristovão Colombus. o descobridor da Amêrica e que

viveu nos anos de 1451 a 1506. Agora o professor da Uni

versldade de Barcelona, ele nome Millás Vallicrosa. afir

ma que Colo!llbus ê um judeu de MaUorca e que. para e

vitar complicações raciais nacõrte da Rainha Isabella,

sempre escondeu a sua verdadeira nacionalidade. Diz o

professor Vallicrosa que espera conseguir provar a sua

teoria, com os estudos sistemáticos que está procedendo
em arquivos familiares judaicos,

Margaret Smith, de 25 anos, uma dona de casa residen

te em Montreal. recebeu uma indenlsação de 300 Dóla

res de uma Cia. de Seg'lll'o contra Acidentes. Motivo: E

la caiu da escada cm sua casa, fican.do com uma clca

trjz de 20 centimetros em uma das pernas, acima do

joelho. Atê ai nada de extraordlnãrlo, O interessante ê o

despacho do juiz, condenando a Cia. de Seguros. Diz ele:

"A Senhora Ma"garet Smith é de uma no1ável gnu;a e

esta cicatriz, naturalmente. sera motjvo de comentários".

Na Cãmara Municipal de Recife foi requerido um. vo_!-o
de pezar pelo vereador Magalhães Melo, pela reallZaçao

do Baile Municipal. onde uma senhorita exibiu uma fan

tasia que custou 2 milhões de crt·zeiros. Este requeriment'l
recebeu uma emenda do vereador Anoonio Baltar, para

que ,<;e fizes,�e um apelo no sentido de que, enquanto

grande parte da população se debate na fome, não se fa

çam gastos exagerados para ostentação.

o promotor interroga uma testemunha: "Então o senhor

continua afirmando que no dia em que foi cometido o

crime foi procurar o acusado ...

H A testemunha: "Sim,

/(onhor" UE o que foi que êle disse?" Neste instante o

ndvo!!;ado de defesa se levanta e protesta, a!1rmando que

o COlri<qulO 'ent.ro duas pessoas não d.eve co.lr no dominio

púbLico. Segue-se uma discussão Que dura duas hora�. da

qual participam o juiz, a acusação e a defesa, 'No fim o

promotor repete, tremendo: "Então o que foi que .o acu

lhe dis,�e?' A test.emunha: :�el"'�. ""F.Jc -ni'io !!!rt�v�

er

Cultura Universidade
Sm1ta (atarme

Faculdade de OdontoJogi a
EDITAL

e

Marca norénos, dcs��r)'
Bancas Examinadora� ,� rj{t
outras in�trueõ(:� P::ll'" as

Primclrns P'ovas Pflrriai!i
do rorrcnto nnc tcuvo.

'

O Professor Pedro M"ildl'S
de aouea, DI, ctor ds, F'a
culdade de Odo!110;e:!·'l.
da Universidade ele santa.
Catartnn torna Imh'i,'.o
para ecnbccímonto coa in
tcrcssacos que a ccng-cen
ção. f'lll sessão r-xtruu- :Ji_
nártn r('a]jl'.a�la nn dru ;J

próximo pnssnno marr-ou

os hcrártos c dcsnnu.u ax

Bancas Examíundo-a s pa
ra as Prmef ras Pr('v�n

Parciais, do corronr- uno

letivo, na to 'TIa abutxo:
1." «éne - I�isiologia: rll:l
18 de junho, !is 20 !1'l -a:
Banca Exuminndcrn: Pr'1f�

R::.ldão consont Nt'\':i,J:1
Ltnharns D' A 'vila (' Mau

rílio Lopcs da S;]va, Analo
mia: dia 20 de junh,). as

20 hom�, Banca Ex�,mir':l

do�a: Profs. Arthur Pp:'ei

ra e Olheira, Rolrlão C'J:l_
soni e Luiz da Rocha F:'�i

re, Metalurr,-ia c Q!IIIIl''':'l
A.plicadas. (!:a 25 de iollL;IO
às 20 ho 'as. Banra Eo; H"

nadara: Profs. Pe:!.n M. ''c

Souza, Lauro Caldeira d(:

Andrada e
,

Osní r_:�')Q�.

lIi;;(.(11ol1'..\:). ,. M.ioro.binl",::I.l:
dia 23 de junho, às H [;0

raso .acncc Examlnader-n :

Profs. MiA'uel E.E D.M. 0_
ronuo Artnu- Pereira i) otr
vetra e Juarez Phlllppi. �!.p

sérto - Prétese nentánn:

(lia 19 de junho, às 20 !10

raso Banca zxanünauorn:

Profs. a-muar FO(1�,'ra,
Luiz da Rocha Frei ',' f'

Lauro Caldcf ra de t1r\(�r:t

da. 'récntcn O,hmlol"r,H,lI'
dia 22 de junho, à:-\ ,:'1 :10

raso Banca jcxamtna-to-n:

rrors. Samuel Ponsecu Mi

roqau Cascmiro wolowskt
e F'ederico Clausen. P.do

1000�ia c Tcr:Jpéutica '\I)li..::\
uas : dia 26 de junho. '1.1

20 horas, Banca Exam,1'.:1

dorn : Profs. Art.hur P::!,-rin

c Oliveira, Migur-I E.c. iP,-r.

Orqflno c Adcrc!o O ""�ip

gues. Clinica OtlOlltnh,�ica
II Pârte). dia 27 d..:- J;Jllf'1
as 20 horas. Ban:-â ,!'::clmi

nadara: Profs. Edú R;ha,
P�dro Mfndes de tc:'l<!;:,t �

Lflzaro Gonçalves rl� Li

;:�o �aF::���: ;a�,Jtc�:
junho, às 14 honls. !3,lPC'l

Examinado�a: Pr·')f�. :-'!i,'(,S

lau Casemiro' Wolow"ki ")1.

..... O_.EÇO
A RAINflA nAS III('I(JI,ETAS, fica na

Con .. �,�",r" \l"fr" n." 154, d� um lado a ...no

."r.eán d .. "t:('AS �: "(;F.sso\�.ns, '" do out"" •

oecçâ., de ,.INTI' K M.. f: rUNr.y.RTHS. -

muct Fonseca e ndemn-
Américo Madeira.

Odoull"úgiea 111 P.1rt'!l:

d.n 20 de junhO, às 14 ho",
ras. nnlwa Exnmlnadorn:

Pr,ofs, Lázaro oonca'ves ce

Lima, octacmo de AI'!lujJ
e Hercílio Pedro (lfl Luz.
Ifi::-it'nc e {)dtmlolll::I:1 t.e

gai; dia 22dú junho :\S ;4

horas. nunca Exauuuado
ta. Profs. Miguel 11:, E. D.
M. Oronno Avrlpa ._]� Ca<;

tro Paria I' R\Jld;lQ ccn

sont. nrllldlllllia t' Oucu-

"'�I- ,,,... "137

topl:ICliatria: dia 23 :I.' n.,
Ilho, à� 14 horas, 13'1:1(',1

Examinadora: Prof". oc

t.o.cllio de Araujo, Ycda.

".",co .-

PRENSAS EXCÊNTRICAS

'�1
OE 3 A 45 roNELADAS

* EnlrefJU

" lmeJiaLa

* Planos de

oronno Oub-rt to M;::'I�;1.n

iC CONSLLTE·NOS:
\"a�,fi<),.; - Só ])')c] c rn ') s.

submeter à_s P imf'II"�
r'rovas Pn'rCill.ls, os ...tlll'll)·,
que, ate o dia 15 de jil'111·) ESCRITóRIO DE VENDAS
rtxcrcm entrega na Sec,e

Rua ('011'01101 \'1('('111('

I'�IJ!I\JI;I ("11111 '\\'111')('] I'pl'('ir;1

EM FlORIANO'POlIS,
N," 18 - SI 2 c 3, :'R#,���:.J:�"l::'�;_�

AULAS
PARTICULARES

MINISTÉRIO DA M!t�It{HA
D!REla'RIA 00 PEnOU

Escola de Aprendizes Mar:nhciros
de Santa Cabtl!lil

cOIll!')etcnte !'('1U�:,!,1t:!1I(l,-
ao Dir�to!'. To:�a, 1\, I';">
vas re3lizar �e:<o
las cedidas p('�a
de de Direito, S�'''C:[!
r:a da Facul(!:l'lc c!f' G

dont'l!offin. da USC. 'r:l F'o

rian�·'p:"lIS. no'i n')o(c Hr·s

do mê� de Junho rle m'l
n'lV�centos c. scsscn!.;_' e

dois.

Dr. NELSON MnR�'!'Z
LA 'PORTA. Secrctárij, Vi�
to. Dr. PEDRO MEN:lF3
DE SOUZA, Diretor.

Aulas Partlculares de

PORTUGUJ;;:S - LATI� -

HISTóRIA - FRANCf:S -

PSICOLOGIA - FILOSO

FIA.

Professor: VictUrino Sec EDITAL ['E CONCORRtNCIA PUBLICA N, OOl.S_

(ALIENAÇÃO DE VIATURA;Informações: Osear Pa
lace Hote!. b. tarde.

Por nrdcf'"' do Sr, Capitão de Fragata Nelson Rie�
Co�rêa CClYlondan�e do Escalo de Apnmdizes Mari_
nheiros de Santo Catarina faço público e dou ciência
aos interresados que está ãberto concorrência púb!i_
co papo alienação de uma viatura Ueepão) mar.o::o

Dodq(', ano de fabricacãQ 1945. em precório e�tod(')
nt" conservação r r:om quatro (4). pneus novoS

1 Do recebimento' a{:.ertura das Dropostas:
1" I - As propostos serõo r('cebidos no dia 15

do corrente mês no serlp. do Escola de Aprendizes de
Santa Catarina às 10 00 horas.

I. 2 - À" 10.15 h \,:s do mesmo dia sf'rão a_

bertos os envelor>�s com os propostos no presença dos
representnnte<;. das firmas pu interessados.

2_ n", jul",amento dos proDostoS:
.2. 1 - As propostas será., (ul"ed .. " "'" unIa

":I'''''';��,;n d"<;.ion("ldo pelo c"mnnrl�.,t'" d., [scala de
Apr(',...�I:�,?s M"rinheiros de 'Sonta Catarina.

2. 2 - O orozo máximo r.,ro n julg'lment') d.,s
proposto,> <;.erá d�' oito (8) dias o contar do abertur�
dos m�smos. •

2. 3 - O critério p",a I' ;ul""l'1entn dos rH,'_
posto<;. Cf'�á br"'f'odo no prêco of(>recido.

2. 4 - N() ('os,., de hov,er empate será promovi
dQ novo ("�ncorrência entre os crmcorrentes emoat'J_
dos, Per<;islindo o empate, será feito sorteio poro Q

dccl<;õo final.

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

Che,gam ao BratH Novos (arregamen- -----------------._-::- -

,
I ---- ,.....

Ar�-10$ de lri!r;o do Promama _,@H[l/CE �""Alíonenlol Para i_'.3l" _ I"":::::::::;
• �

____.'
Chegou 00 Rio terça_feira, o primeiro corrego_ Q!II!IIII,menta de trigo fornecido pelos Estad� UnIdos a�

Brasil nos tl:rmos do Quarto ':;cõrdo do Trigo (do P

PROGRAM" [10 ME"SL. 480> firmado o 15 de março do corrente ano, em ;;:...\.
Brasília, pelo Primeiro Ministro Tancredo Neves e pe_

lo Embaixador Lincoln Gordon, O carregomento foi
transportado a bordo do navio 'Adamos'

O acórdo estabelece um fornecimento adicional
de 800 mil t/"lnf'lad�s de trigo e 36 mil toneladas de

milho. O primeiro oc6rdo do gênero foi firmado e'Tl

novembro d ... 1958.
O total de fornecimento de trigo 00 Brasil, no'i

têrmns dêssl''':: ocórd .... c;. ntinge aproximadamente 3114
milhõF":: ri, nn!nrec;, lá che(1Qrom 00 nosso Doís até cJ_

aera 3.900.00 tonf'klrlas de trigo, quontidodc que
'-será acrescido dos 800 mil toneladas <:lo Quarto A_
côrdo

Os fornecimentos d2 triqo 00 Brasil sõo porte in_
tegrante do programo de 'Alimer'ltos poro o Paz', do
oual o nosso País tem sido um d(\<; medres beneficic1:..
rIos desde a suo criação. Em 1961 f'o Brasil recebeu
uma médio de 10 mil toneladas de trigo cada três

semanas, ou seio, o equivalente o dois terços de todo
o triao consumido durante 11 ano no país.

'Conforme o estioulad" nos ocôrdos do trin')

o Govêrno brasileiro noga êstes fornecimentCls e"'1

cruzeiros dos quais 60 por cento são empreqodos no

o forma de doações. Os reston�s vinte por cent� são

Brasil sob () fNmro rle emoréstlmos e 20 por cento sob
"""dn" r" _"C'''_:'} ae despesas do g::.vêrno norte_ame_

r;cr.no ·n,..,. Brasil.

Vem cau�qnd'l hÔ:l impres

são José e Santo Amaro. a

medida simpatic:'l adotada.

pelas Diretóres d.15 princi-

pais Sociedades, mantendo

um eonvênio entre os clubes
7 de Setembro, 1° dEt D'ur.ho
e 15 de Janeiro, fazendo
desta forma um entrelaça
mento cada vez maior entre

os moradores daquelas prós
peras Cidades, que assim

frequentam O!:i tres clubes

como uma só Sociedade, den

tro da maior harmonia e

respello. Atuaimente presi
de o <·Sete de Setembro" de

Palhoça, o Sr. Jurnrez""'Na

has que vem pautando por

uma ótima direção, com o

apuiu irrC1;tl'lto d')!; demais

mCil.bJ0s da diretoria, o

mesmo se dandu com o Clu

bc Uccreativo Ir, de Junho

da cid,Hh' de �.hnL() Amaro,
onde (.) Sr. Vilar OcnmL vem

admini:slrando o clube Jaca
riam lttrgu- tirocinlo e gr.Rn

dc:.; prull1oçul:;;, d�lndu.!:ie o

FRO�RAMA DO MES DE JUNHO
Dia 12 - Terço_feira - Cinema
Dia 16 .- Sábado - Soirée "Bahia à Noite" em

benefic::J do LactáriO do Coso <kI Amizade dos Se
nhoras dos Rotarianos do Estreito
Dia 19 - Terça_feiro - Cinema
Dia 26 - Te-rço_fl'iro - Ci-nema
Dia 30 - Sábado - Fest.J de SãO F'edra.
NOTA: A Diretoria do Clube comunico ql.:le, nos

dic·; d� festa o Secretario funcionará dos 14 às 17
horas não atendendo POis em hipoteSe alguma a

sol icitaçõo de convit,es, apás éste horário,

elo Clube R�creatlvo 1° de

Junho da Cidade de São

:neml!o f'\to com o Sr. Wal q ....êstra de "Franza" do Rio

bcrto S"·hmidt. Presidente do Sul. tendo anterbrmenle

Josê esforçado e dedicado

diretôr. Reias beneficias as

sociedades locais, vem. .prfs
tando qs dirigrentes acima

citados, pois com a medida

adota visaram o bem co

mum e a união que deve e

xistir entre t.odas as socieda
d"

Hã poucos dias exibiu-se
em Palhoça. a famosa 01'_

se apresentado naqueles clu
bes o conjunto "Pedaclnoh '-----.--

do Céu" de São Joaquim.
tendo agradado plenamente!
aos moradores daquelas ci-

dades.

De parabens pois os 81'3,

Juarez Nahas, Vilmar Oe
ernt e Walberto Schmidt pc
lo muito que vem fazendo

em pról "da socicdade naque

les prósperos e populosos
municípios.

Professor Newton Beedtàl VisHa
Sanla Calarina

Procedent-e do Rio de Janeiro, encontra_se em

Santa Catarina o conhecido orador espiritualista Prof
Newton Boechot.

Nesta capital deverá o ilustre visitante .proferir
duas conferências uma no dia 12, terço. feira, na

sede do Federação Espírito Catarinense e outro no

dia 16, no c.e. Seara do Amor, do Estreito
Grande tem sido c interess-c que suas palestras

vem despertondc em outros crdodes do Estado pelo
cunho filosófico_doutrinário e pelo's suas excepcionais
�l1olidoctes-.. idóticoS"'e focillclode de oxPoslção dos
mais dfficeis· problemas de fundo eip1rituallsta.

ADVOGADOS
ADVOGADOS. 2. 5 - liico rc�er"ado "1C ':om::mdo do Escol'l

DR. HELIO PEIXOTO, de Aprendizes Marinhe:rc_ e Santa Catarina, o di_
DR. MOACYR PEREIRA, reito de anular o presente concorrência no int-eres_

PREVID8NCIA 8CCIAL: _ Recursos à Juntas de Julga'
se do Administração NovaI, a seu crité'rio, sem que

n\el'\to e Revisão,
tenham os concorrentes direito a qualquer recloma_

Apo'sen�adorias. ção °2, i��i�O����ro poderá ser visitada dioriamen_
Benefic!os, etc.

te, no Escola de Aprendizes Marinheiros de Santo
QUESTOES TRAB",LHISTAS, Catarina dos 09.00 às 1 i,30 e dos 14,00 às 1600
CÍVEL e CRIMlNAL. horas
Rua FeLipe Rc·h.'1ú!l. nO 37 - 2° J:.ndar - Sala 4 3, Do pOQamento:

Das 9 às 11 e das 14 as 16 horas. 3. 1 _ O oagomento deverá- ser feito à visto.

INTERUtt1RIO SOCIAL Palhoça _.São José - Sanlo ,Amaro.---·---,
CHEZI�I!U, NftO!

CAlE Z!�'O!

Florianápolls, em 6 de junho de 1962.

Gustav(> Freire C. ...stellani
Primeiro_Tenente (IM)

Encarreqado do Divisão de Intendêncr;J,

Lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

Cientificamente dosados, locnecidos em tór
mulas especiais poro diferentes culturas, de
acOrdo com o natureza dos soJas. Diversos

tipos de adubos para balaIo, cano, mandi
oca, tumo, milho, arroz, feijão, !rigo, poma
res, jurdins, ele.

®
"BUSCHLI & LEPPER SIA,
"10ItlVlltE: RUA, DO PRINClPE, 125
BlUM(NAU: RU� hU50UE, 17�
C\J�1!18A: DES!MBA�GADOR WESIPHl\l[N, .�?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Comissão de Deputados Es
tudará Alterações na Lei

Eleitoral

Notícias
seguimento hoje a conte,
venere de governadores de

Araxá. Haverá reuníao pfe.
nárla esta manhã para de,
bates da agenda que ubrnn

ge todos os Interesses nu.

clonais.O;[STADOI
... ,.. -O MAIS I!.JUIGO D1A�IO Dt SANIA CATA..IIIHA ..

FLORIANOt'ULIS, (DOMINGO), 10 DE JUNHO DE 1962

preparando o decreto qua

prescreverá o Partido co,
munlsta e o MClvlmen;:o de

Esquerda nevrucícnérto. As

atividades destes partidos

de.

o sr. Gilberto Marinho_x-

VI�A DEL MAR - CR�

LE 9 (UPI) - ACOffi133ão

téc�ica do selecionado brc.,

snetro revelou que na') pre ,

tende modificar a equipe
para o jogo com a Ingja..

terra.

-x-

RIO, 9 - E - O filme

de curta metragem lol'».<;i_
Ietro Intitulado "Couro de

Gato" de autoria de roa.

quírn Pedro de Andracle,
gnnhou o primeiro premio
do Festival cmemetogréü,
co da Itália. A Informado

foi dada pelo ItamaratL
-x-

stonenópous, - M<'!ls
duas Delegacias de PJ!icia

foram criadas pelo 1')"''''1'.
na-ter do Estado, no" mu

nlcipios de Campo neto e

Itapema.

apresentou e justificou um

requerimento de informa.
cões indagando ao Conse
lho. de Ministros se prece
dem as afirmações feitas
pela imprensa de que a

falta de açúcar no estado
da Guanabara se devia à
omissão dos ministros do
Trabalho e da Indústria e

foram suspensas.
_x-

RIO, 9 (UPIl - :\2 can,

didatos disputarão na. n-».

te ele hoje no Maracam ,

zinho o titulo de Mlss Gua

nabara 1982. Diversos ctu

bes da cidade apresentarão

BRASíLIA, 9 (V.A.) _ cou (IUC a comissão desig
Com 2g representantes no nada pelo Senado esteve

plenário, o Senado Federal presente às comemorações
realizou uma sessão, sem do 1.0 centenário da crta

número para votação. O cão da paróquia de Caroli

sr. Moura Andrade corou.
�

na, em Pernambuco, dando

nicou que, na sessão de 6 suas impressôes sobre sole.

do corrente, fOi aprovado nldades cíví-as e religiosas
um reruerímento de auto cczaníaedes pelo bispo da

ria dos srs. Padre cataaans quela diocese, Dom An;ô

e, Afrânio Lages, sorícttan- mo Campelo. Informou que

do a criação de Ulll..l co estavam presentes vários

missão especial para, no arcebispos e bispos, o mi

prazo de vinte dias, estu- nl.3tro da agricultura e di.

dar e sugerh- as atterccoes versos parlamentares, ha

que se fizerem neces.cnas vendo debates em tôrno de

na legislação eleitoral, in teses religiosas e proble
clusíve as que se acham mas nacíonats da atualida

Am�1iada Jurisdição de Inspetoria
Por decisão do gavema- a Integrar o território ecrn.

dor Celso Ramos, o munl- preendido pela aludida rns,

cipio de trove Trento P'1.S petoria.
sou a Integrar a regia) cz.

colar abrangida pela 1.1.

rnepetorta Regional de E�
ducação, com sede 'la cr

dade de Florianópolis.
0;< municípJos de It:J. e

Seãra ficaram suoord.r.n
dos à 6:.\. Inspetoria R?

giona] de aduceçãc, -edta.

da em .roacebc, pa.�.�.UlC'''

comércio.

Neste Inverno:
Predominâllcia Em Peles

Ainda na tribuna, s. exa.

apelou ao presidente da
República para que não
vete os artigos que bene
ficiam Os tesoureiros e

assjszentcs jurídicos no

projeto que fixa nos valo
res de vencimentos para os

servidores da união.

A última novidade, constante em todos os bons fi

gurinos, é a aplicação de peles em golas, golas e pu
nhos, nos bolsos e até na barra dos blusões. Há uma pre
dominância absoluta de peles. Os gorros russos de pele
estão sendo, Inuajmente, a coqueluche das eleg-antes.

'I'ambóm as estolas continuam mantendo a SU:l

magnífica posícão de alta elegância. Aliás, as estolas

sempre constttuiram a expressão máxima do bom tom

como saídas de baile, restas noturnas, recepções, tea

tros, etc. etc.

Neste inverno de 1962, duro e mau como se auresen

ta, e provavelmente prolongado, pois. a sua duração é

prevista atê Outubro, as peles estão bem adequadas.
Quer 05 manteaux, quer os tailleurs ganharam um

atributo de graça e beleza com a aplicação das 'Peles.

Flrianópolls, - O pn �ICJ.
ro mandatário barrig.1.;n'r.
de convocou para o servíco
ativo da' Policia MllIta� .lo
Estad o coronel da acse-va
Remunerada Cellno ceu-ar,
go Pires.

-�y�

EiCO�ariL�':�íI
O governador corso 11:1·

mos aprovou o têrm-i ('e
convênio ent-e o EJtau.o

e o. nscotu Normal tmacuta

da concetcão, da cidade de

Videira, pa'rh runcíon.vae-i

to da zscc:a F, �!:,;�!01::tl
r'em'ntne que .mlllt>t=-,�::í

ensino gratuíto.
Noutros atos. o Ch,=j"� ti)

Pode: Executivo crtou e"

cores Isoladas nos mun!�i.
pios de Pedras Grande."

Armazém. Jnc·n·..., �!{:- !�:::.:I.;)

e Flo:fnópoJ:s IA!)r'.!) -íe

Menores) c um cur-e 1'hl"

mal Regl.onal. no :11'1nlCI

pio de Maravilha.

propostas no projeto de

lei da Câmara 11.0 166, de

1958, e que, para conshtuí
rem essa comissão, a pre

s.déncta, de acôrdo com

indicações recebidas das
lideranças, designa os srs.

Brasil Levania Mais Um Prêmio
Internacional

RIO,9 (v. A.) - O.cl"t'm_
ccter San Thiago Dant.a s

inLernacional de Cinema

desta cidade onde o [urf
por unanimidade, concedeu

a primeira colocação aque

la peljcula ua categoria de

curta metragem.

SESTRI-LEVANTE Itália,
9 (E) _ O Brasil levantou
com o filme "Cure de oa

to" pela
.

segunda vez um

prêmio internacional do

setor da cinematogrfia.
Desta vez foi no festival

não concedeu seu encontro Menezes Pimentel e Gas
com o ministro das rcre , par Veloso, pelo PSil; Pa

cões. exteriores do Pn ra- dre oaiaz.mr e venâncio
guat. Apenas adiou oorcue , Igrejas, pela UDN; Nogueí
devia estar ontem m 13l"a ra da Gama e Argemlro de
sílla para fi. reunião ri] Figueiredo, pelo PTB; e

con-elho de rntntstroa v go: Aloysio de Carvalho, pelos
ria difícil Chegar hoje oi pequenos partidos.
Fronteira dos dois pa.ses, O sr. Novaes Pilha, ocu-

na Foz do Iguassú. parldo a tribuna, comunt

Razões do Manileslo dOl
Esludallles de Farmácia JORNAL "A GAlETa"

AVISO AO PUBLICO
o manifesto que nó , A.

cadêmíccs de Parmácia

tornamos público na i-n,

prensa local, repercutJu na

classe dirigente, tanto da
Faculdade de Farmácl \, co

mo tam'iém na �eit.orl� da
Universidade.

Não tivemos o IntUlb de
nos Incompatibilizar r.OM

nosso nobre Diretor, 1.'1")"1\

tampouco com nos:::,o Mag
níflco Reitor, Dr. Joao Da�
vid Fe�relra Lima, pes�,)a
que acham.os altaluente
ca!lacitadas e consc\"n.%
de seus deveres. Qui�er.�'JS
apenas manifestar os pr']
blemas que nós, Aca \,}Ptl
cos de P':.>..rmácia, sentimos,
problemas êstes que jã
pogsuem uma soluça..) pre
vista, mas Que. por rno�ivos
que ignorávamos. nao ��ta.
vam sendo equaC:·11"'.?GJS
dentro de uma perslli;l.·t;va
que nos garantisse Lma

solução breve.

Alé� dj�so. q\leri::'.t�'us

áillfla �mpl"d!r (!ue merJ.id"s
dtrrsticas ro�sem tonnd,\s
por e��a classe, sem .1 {Ie
vida prevenção ou so)]::1.

tação.

Al\lARILDO, que na últim:t.

quarta feira fez vibrar mi.

tnões de brasileiros, qnuu

do assinalou dois tentos

para a Seleçào Brasil�:l"a;

::::;0 n::�m��:�_e::�:n��
da Seleçào "Canarinho".

A DIREÇAO DE "A GAZETA" TORNA PÚBLICO A

SEUS ASSINANTES, AK-úNCIANTES E AO POVO EM

GERAL, QUE POR MOTIVO DE UM PRINCtPIO DE IN·

CJ!:NDIO, ORIGINADO NA SECÇAO DE LINOTIPIA,
DE3TRUINDO TODO O TABULADOR DA REFERIDA

MAQUINA VE-SE NA CONTINGÊNCIA DE PARALISAR

p'ELO ESPAÇO DE UMA SEMANA A SUA PUBLICAÇAO
DIARIA, ATI?: COMPU.�TO APARELHAMENTO DAQUE
LA PEÇA, PROVIDENCIA ESTAQUE JA FOI TOMADA,
PARA AQUISIÇAO DE' NOVO TABULADOR NO RIO DE

JANEIRO.

Associação (alar;nense de Medicilla
N'ota do Departamento de GinecologiaAUJO-�ETERMIHltÇAO

"A sangre Y (!lego"
- V--

O Departamento de Ginecologia tem o prazer do;;
convidar aos colegas dos demais departamentos (uI. As
sociação Catarinense de Medicina, para participarem
do "SIMPÓSIO SOBRE TUMORES. DE OVARIOS' �
realizar·se nos dias 12, 13 e 14 do corrente mês, as 20' ho
ras na Faculdade de Medicina.
DIA 12/6/62: -':.H1STOLOG1A E. EMBRlot.OGIA DO

OVARrO" - DR. ARTHUR PEREIRA

•
E OLIVEIRA.

[,olA 13/6/62: - Relato e discussão' dos casos clínicos:
1) TUMOR DE CÉLULAS DA GRANU

LOSA": - DR. ZULMAR DE LINS
.NE:VES

BRASI'LIA, 9 - Podera'
surgir na prôxima Ler�·a
feira U111a. soluf'âo iM!l1 'l.

greve dOli b:mcárh.; .rl�

Brasilia. Patrões e eml:n',!�

dos têm reunião ma .·c.tGa

para aquele dia com il dl�
retor geral do D.N.':. no

Rio de Janeiro.

Volto Y:�le�A�:���:Ono ·���r�:d!�ef�:r���era�;er��e�
primei:o andar dO "Astor" lavam para o PO\'O, no seno

e, batendo na !llhlha '·.aer tldo de voltar à calma e à

mes-Baby' o m"u "comu. normalidade. Mas, a agita

�!: nicado", surpreende me O' ção refugara ao comando

longir.quo e e:>tral.ho ruldo partJdáriO, para seguir a

duma como �Jrmcn,a que" emulação comunista.

se aprOXima. 0,,10 a rua. As lab:lredas devoraram

Ildefonso Juvenal

Ü impre$sionante 'figura
de Til'adr,nles

RIO, 9 - E � A :,�t't,!r
da próxima segunda r€l�a

a Guanabara voltaL1 d.

receber 5 mil sacas d� fl!'.•
jão preto, pncedent2S do
Part\ná. A COFAP e�:'>t::rf.
noo:malizar o mercado jn

produto nos prôxim�s dias.

-}:-

RIO, ,9 - E - O PrmleL
1'0 Mlnlstro Tancredo �(!

ves enc:mtra se no Rio d(l�_

-de as últimas horas '-''3 .cr,_

tem. O Presid·ente J03,(\

Goulart es�á sendo c.,rlt'rfl�
do amanhã procedente d�
Brasilia.

-x-

ARAXA' 9 - E F;STAD&
DE MINAS - Terá pr\)sse

2) bISGERMINOMAS: - DR. RE�A-
TO H. F. COSTA

3) TUMOR DE BRENNER: _ DR.
WALMOR Z. GARCIA

4) 'TERATOMAS: _ DR. rIURI G.

MENDONÇA
5) ARRENOBLASTOMAS: _ DR. MU

RILLO P. DA MOTTA
6) CISTO ADENOMAS: - DR. HA

MILTON S. DE VASCONCELLOS
DIA 14/6/62: - '"C[;ASSIFICAQAO ONTGGEN(.;TICA

DOS TUMORES DO OVARIOS" _

DR. ARTHUR PEREIRA E OLIVEIRA

Há, vinda do Lugo, a sen_

sação quase. física de uma

tragi!dlll. imensa a desa

bafo Um bonde vem rue

dando, quando um meftiçv
_de' "ruana", que corrIa da
Calle 8, tellt.a transpô lo,

:; éai e ê apmhado pelas
� rodas, espirrando os rniO

} los contra o passeio e a pa_
} rcde, sob a asacada em
.

que me encontro. O carro

para e o moLornelro se põe
em fuga esp�vorlda. Soam

tiros ao longe.
O rumor de ciclone, ou

coisa parccida com uma

en.xurrada em avanço, cres

ce rapidamente. E desem

boca aU, na Carrera 7. O

tremendo alarido, misto de

gritos e chôro, enche o

quarteirão. Arrastam, com

o pescoço prêso a uma

corda, o cadável nu e enla

meado de Juan Roa Slerra.

Estacam defronte ao Pa

lácio N.uifi.o, ja de portas
fechadas e guarda recolhi
da. Em soluços e brados

ferozes, sapateiam sôbre o

corpo do assassino, ji
transformado em massa

quase inrorme. O delírio

de vingam;:l clama por
novas mortes. E, então, a

"chusma" se atira contra a

sede presidencial. a:mada

de tábuas que viram arie

tes, no inútil Intento de
arrombar a p:lrta enorme,

maciça e sólida.

Mas, já os soldados do
Exército aparecem e, sem

violênclas, com energh.
afastam a turba levand"J
a atê a Praça BoHvar. O

rsdaver fica no mesmo si
tio e ali p<!rmanece a noIte

� o dia seguinte, sob o

aguaceiro continuo. atê que

o rer.olhcm, decepando-lhe
rlS mãos p:U:l a iflentlflca.

t:ão d:l.ctlloscópica.
Em outns J)'lntos fi re-

V1'Jlt n,....ol; "·La..con..

o M.n1:,.t.rio de Gobierno,
na t.:aUe 12; na A:venida

G.mcnez de Q'lesada ar

diam b")n(ics p m�l'..,1[ico
t;d.!ic1o d�. ia ..

Gobein<\clón
dt: Cur.dinamarca, enquan
to o Capitólio era invadido

pela onda ululante, tendo
várias salas depredada:;.
Viro o interruptor do

rádio e capto a Nacional,
tomada peios revolucioná

rios, tendo como um dos
locutres Fidel Castro. E

oiço o que Gonzalo Rami
rez conseguiu taguigrafar:

- "Últjmas notícias com

vocês. Os conservadores e

O gQ\'êrno O.;pina' ,Perez
acabam de assassinar Gal.

tãn, que caiu a porta do

seu escritjrio, baleado por
um policial. As armas, po
vo! Ao ataque, à rua, com

puas, pedras e espingar
das, com tudo que tiverem
à mão. Assal tai .

as casas de
ferragens, a,anhando di

namite, pÔlvora, fenamen

tas, "ma.chêtes" (facões)".
E pouco depois: ":Aqui a

l-tádlo Nacional, tomada

pelo comando revolucioná
rio da Universidade. Neste
momento, Bogotá é um

mar de chamas, como a

Roma de Nero. Mas não foi

jn3endiada pelO>" im;perador
(s'c). mas pelo povo, em

legitima vingança do seu

chefe. O govêrno assas.

slnou Gailán, mas a esta
hora o corpo de Guillermo
Le6n Valencia pende, com

a lIngua de: fc,:a, dum pos
te da Prdça Bolivar. Iguai
sorte tiveram os ministros
Montalvo e Laureano Gó
mez. Ardem os edificios do

govêrno assassino. O povo
se levanta, para arrastar

pelas ruas o cadaver de

O�Pinll Pérez. Povo! Ao

assalto, às armas! Arrom

ba as ferrarias e lojas de

f:��o::c�fD.le arma��e!" E

Pt:los fins do sêculo 18,
41le foi o de Tlra.dentes,
não existia ainda o proces
so de fixação por meio de

agentes quimicos, da ima

g"em dos objetos exteriores,
obtida em cãmara escura,
somente descoberto no sê
cuIa seguinte pelo francês

Daguêrre, qu.; era apenas
pintor, mas, para desen
volve lo, tornou se quími
co, - invento que veiO com

pet1r vanLajosamente com

a arte do .desenho das ima

gens pelo pincel de cansa.

grados mestres, que sa

biam copiar com incrivel
exatidão as feições huma
nas, dando aos seus qua
dros a mais surpreendente
realidade.

Jesus, tambcm baiano, au

tal' de centcnas de retratos

fidelissimOJs, e a quem de·

verr.os o retrato hlsLôrjcQ
do nosso bc�mérlto Ir

mão Joaquim Franclsco do

Livramento, que há-de ser

um dra canonlsado primei
ro santo catarinense.

N'1��o Diretor, dlrig-hdo.,
H' a no�t.o Centro Acad�
m: no .'11 'l�trou se de
certo modo, "chocado" p!':JI)

manifesto, o que não pn._
tendíamos. Por outro lad",
declarou nos que o mants
festo não tinha raM,) r!e

ser, pois Que as exlge!l ....las
nele contidas, seriam l ita�
tenrJldao.: dento o do �emp:l
e�tlpu!ad"J (AgOsto).
Se isf,Q se der, nol)re Di

retor, nós, I]U� assinamo:; ;J

dito manifesto,' viremns
depor os nossos votos de

confiança na sua dinâmica.
direção, t..Jrnando os exten�
sivos também à Dlreçno da.
Unlve ....sldade.
Da .oportunidade, envia

mos as nossas cordlq,ls

Saudações· Un\ver:,:!túrias

Dr. Zu17nar de Lins Neves

Presidente
Dr. Walmor Z. 'Garcia A Tiradentes, simples ai

feres de milicias, obscuro
ou quásl Ign�rado, não lhe

era dado, por desinteresse
dos arLlsta5 pictóricos e

carência dos necessarlos

recursos, pousar para os

mestres do pjncel, _ dai a

razão da inexistência de

autêntico retrato do maior
vulto da Inconfidencla MI.

neira, acontecendo então
que anos após o seu glo
rioso sac"ifício, quando o

sentimento nacional em

movimento de compreen
sivo e exaltado patriotis
mo, reconheceu e procla.
mou o seu edificante he'

rOismo, e passou a vellel"llt
sua memoria, votada ofl'
cialmente a execração pú
b1ica, - p:ntores tão logo
imaginaram a repres(W.ta.
.,;ão de sua efigie, e o reua

taram um tanto seme'
lhante à Imagem do' már
tir do Gólgotha, conside
rando, ê bem certo, a sua

imolação em holocausto da

Pátria, pela prOClamação

Secretário

"Na Bandeira Brasileira Não se Toca"
- Na Bandeira Brasilei

ra não se toca! _ respollde
o Guarda marinha Grcen·

halg, e com um tiro pros

tau sem vida õ adversário

audacioso!

ANDRt. NILO TADASCO
..• 11 de junho de

'1865 ..

O Guarda marinha JOAO
GUILHERME GREENHALG.
1lasciJJo no Rio de Janeiro
em 1845, termlnára o Curso
da p..nt.!ga Academia de
Marinha COm apenas 19
anos de idade, quando joi
mandado para o Teatro de

Operações de Guerra no

Parag'IJ.ai.
Foi designado, para jazer

parte da Guarnição da Oa·
nhoneira "PARNAtBA" par

ticipando então da. Bata
lha do Riachuelo, a 11 de

junho de 1865, tombando
mortalmente ferido e fale·
cendo como um bravo.
Numa das fases maiS

dl'amáticas' da luta, quarldo
o seu navio foi abordadn
pelo adversário, um dos

inimigos tentou apossar-se
da Bandeira que fLutuava
no masf.ro do seu navio. O

intrépido Guarda-marinha
não trepidou um instante
siquer. . a voz intima do

seu e�evado espirita de ci
vismo falou bem alto ..

preCipitou-se contra o Oji
Cial inimigo que procurava
arriar a nossa Bandeira,
{('mau-a e apel tou ai de

jrnsivo.me11.tc, CO7/. 'Ta o pei-

Registro de
Veículos Uma hr.rda de marinhei-

ros inimigos a éZe se atira, Tanto os acont,ecimentos

abatendo o a tiros de fuziL da vida social como asFoi prorrogado pClr maIS
30 dias o prazo do regl�t�·O
de veículos no Estad,) de
Santa Catarina, estabeleci.
do pelo decreto n. f.129. de
16 de d·ezembro de 195')
A pr,orrogação entrou em

v1gor no dia de ontem, ·'Jala
da publicacão do re-;p<:,";,j ..
'(o dccreto no "D:ário OJL
cia]".

paisagens dos lugares, tan
to os especlmens d:!. flora
como os da fáuna, para
estudo e clnssHicação da
Botânica 011 I Zoologl[!., se

foram copiados para o co

nhecimento de todos, de

vêmo lo ao bico de ades
tradas penas de habels
desenhisLas ou ao pincel
de artistas de reconhecido
mérlto.
Grandes homens de nos

so passado histórico, pau
saram para celebres pinto
res nacionais, deixando-

e golpes de machado.
E o bravo caiu.. mas

tombou com honra, abra.
çado li Bandeira da Pátria,
a únicà mortalha verdadei
raménte digna de tão no

bre herói ...
ALBERTO E. BRANDAO
Dir. Depto. Publlcidade

e Imprensa
Hoje, ao comemorar·mos

o filO aniversáTí.o da gr ....nde
Batalha Naval do Riachuc·

lo, recordemos cam carinho
e como preciosa lição de
civismo, o vulto do Guarda

mari7l.ha JAO GUILHERME

GREENHALG, para que o

seu exemplo, dignifica a

quanto!, nos dias do. 1-re

sente, tenh.am seus cora.

ções voltados para os des

tinos gloriosos do Brasil,
uno e indivi.!;ivel!
E não pennitamos que,

seja quem . fÔl', venha de

onde vi.er, o inimigo de

hoje OUS$ menospre:.ar o

riquíssimo patrimonto !tis

tórico de que tanto nos

orgulhamos e !]ue tanto

Baile do Perfume: Slicasso
Ontem, com a pre ..cnça Arden na Amé�ica do Su!

do nosso colunIsta ::;l,o".!ar realizou.se o baile j,) Per�
Zuri Machado e do Sr. W': fume ocasião em aue foi
san Lemos, representante' eleit� a Miss perfum� Ult12
!!ps produtos EllZ':tbet.� Elizabeth Arden � "O

ESTADO" patrocinaral'1 a.

eleição da graciosa n'Pl�_
sentante da beleza �atarl

nense, tendo o baile d!;

coroaç.5.o �e const\tn;cto
num verdadell'o SUCC.3!;,O.

nos sua Imagem em télas de sua independencla, e a

que ainda hoje se conser- grandeza de sua alma,
vam nos museus ou nos afeita ao bem e à defeZa
salões de ricas residencias,

.

dos humildes e dos opri
sendo que alguns, fidalgos midos.
que eram, tlnllam pintores
predilêtos, de reconhecida

capacidade c o.m o José

.Leandro de Carvalho, mes.

tre aballsado da Escola
Fluminense de Pintura; de
Antonio Joaquim Valasco,
natural da Bahia, "pintor
1'1 "retrn�ctaS"m'ntS"tm·-

A semelhaI.ça entre as

fisionomias daquele que
sucumbiu nos braços de

uma cruz, pela redençãO
da humanidade e a da

prato-mártir de nossa in.

dependencla, não dei',a,

par ulros. a menor dú

Recebemos, ontel1l, do
EXUlO. Sr. Presidente do

T�lbunal de. Justiça, Amo

HrJe�chl, dois volume,> con.

tendo decl/iôes daque1.l :\lIa
côrte de JustIça do F":,,ldo,
rrf�l"f'nl('� :.l I Q57 "1 !l�'i.

Em 110��� r�'6xiJ;l1a 1'r!1

ção. dal'em:lS maiores r1;1'

talhes .<:ob"e :) baile 'lo

�(.') ::-,m'
1\.
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