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Esta fôlha, e�,�Q�chete rasga�a, no primeird' página, após a inolvi
davel en�,ontro, com � Funa Espanhola

•
teceu os moi, encomiásticos predi

ca�os a "':"one Garnncha, prenunciando, do homem simples de "Pau Gron
de t sua cIdade natal, uma exibição -4e alto gabarito frente ao austero e
lendário "English_Team".

.

Pois. bem: "Mané", ultr.apassou os limites e nos deu uma 0le9ri'a tão
colossal que nos encheu de vontade de chorar tal sua alta classe tal seus
lampejos fulminantes, deixando estupefatos os impassíveis e pond�rodos in
glêses. •

Tolvêz, muitos daquêles, austérosle ferrenhos marcadores de "Gar
r;ncha". jamais houvessem montado guarda à "Rainha do Inglaterra, n;
Abadiq de Westminster ou, no "Palácio de Buchingham. Porém ante" o

o;monstro chamado Garrincha, não só montaram, mos, também: se ejee,
Iha.am face o virtuosismo e os "driblings" mortiferos do �comparávcl
crack nocinal.

Nenhuma Pressão
Silencicsrà A-,lglejQ'

RIO, - "Nenhuma pres- la manutenção dos fu.nda res é:,..{urltuals, sem o que

são 011 campanha tendente mentes esplrituais da, cívt- nenhum progresso mate

a transformar a Igreja do lIzação bresüeírs'', decla rtal se justifica".
Brasil em "Igreja 10' Silen rou d. Jaime de narres oe SAN TIAGO CRITICADO

cto'' conseguirá os .seus
Objetivos; o povo e as For

ses Armadas, na hora de

crstva, saberão pugnar pe

mara, que aduaíu: "Não Referindo-se à pOsição
pudemos IlOs contentar do ministro San Tiago
com cedas medidas toma Dantas, favoravel à volta

das contra a felicidade do do PC ê legalidade, afir

mou o arcebispo: "Custa

me crer sejam verdadeiras

as declarações do nosso

chanceler sobre este assun.

to, pois o unlco eamtnnc
a tomar, em boa ence, por

um ministro que discorda,
do regime ao qual serve, é

ab�l),Ijj..O,p�ar o cargo".
'

Depois � abordar. ou

tros ptoblemas�1:!. vida na.

clonaI. d. Jaime � ""minou

sua alocução esr.larecl��.
to que a "Allança Eleitoral

pela Famllia não é somen

te um movimento da Igreja
Catolica, mas a ele :')ode
rão aderir os fiéis de todas

as demais religiões, pois a

Aliança visa ã defesa dos

costumes, principalmente
no que diz respeito li vida

publica e o que pretende
mos é tão somente que os

eleitos represe..J.tem de fato

a vontade daqueles que os

elegem; mas e preciso que

os poderes publicos ajudem
o pastor a executar medi

das para eliminar as cha.

gas sociais que todos co

nhecemos".
�----

Brasil e da família cristã
brasileira. Nunca me fur
tei 11 responsabilidade de

pastor, nem podemos ne

gar que a eonsctencra reli

RIO, - s'cntes 1��·J::h\S.._Jln� estâ se tornando, ca,

ao embaixador Afonso Ari- da .�\' ':i'�� tarte e .rtrme,
nos cesmenetram as [nfor como cada vez {,i.::o.. 'fIl:�s
mações divulgadas no Rio, separados os c[\mpos da

segundo as quais o nome' ideologlL.".
do sr. Arinos estaria sendo AO agradecer ã homena

cogitado para o cargQ de gem que lhe foi prestada

Não Será
Chànceler

ministro do Exterior, 'em

substituiÇão ao chanceler
San Tiago Dantas.

Essas mesmas fontes In

formaram que o sr. Afonso

Arinos, aproveltandu o re

cesso de trinta dias nJ.

Conferencia do Desarma

mento, vai realizar visitas

a varias países da Europa
e da Asia, atendendo a

convites.

pela comissão executiva pa

ra erigir a e!>";atua de Sáo

Sebastião no Instituto Hls

torico da cidade do Rio de

Janeiro, disse o arcebispo:
"Lute o Brasil na defesa

dos seus legítimos interes

ses; façam-se as reformas

necessarias ao desenvolvi.

menta economico e ;>oCial
de nosso povo, mas que

sejam preservarlo� os valo.

Não Haverá
Provas

RIO - Até que os reito

res c�nslntam na partlci
pação (um terço) dos alu·

nos nos conselhos Univer.

sltarios, os estudantes con

tinuarão em greve, confor

me decidiu, a assembhha
da União Nacional dos Es

tudantes. Assim, os estu.

dantes nãocomparecerão às

provas parciais marcadas

para os proximos dias.

Ficou decidido tambem,

que Os academlcos vão rcl

vindicar participação em

>nova politica de aplicação
de reclfrsos financeiros, e

a ransferellcia das provas

parciais para o mês de
. asoislo,

__

'.

�

,
Terminado o "meet;ng" em qUe o Brasil derro.

tau t;ategoricamente, o English_Teom por três tentos

:q um. o enyiodo especial do DoYly Ex_prc$s, de Lon_
d,�s, limitou_"" a di:r:er: Nilton Santos é uma .eeele!e

pédia e bem poderia ministrar aulos de foot_boll no

Universidade de Cambridge ou de Oxford, pois só "es; •

sim poderíamos contar com maiores possibilidades,
no Mundial de 1966. (

?Jatns contra palavras
'Enfrt!àn�o uma. opl:lsiçin tar tapar o ect com a J:;�

se�,�â,t:til}da na ildi�ul:) ,â�e. 'l}elra, ó Insulto grosseiro.

aqt.�a.�� -que � Q '�.ovârn� � �nqual1t.o o Govêrno tra

ab�pclonpu' ':'� "paplt.al" J.<r 'J::jalha, o sr. Arolde CarVJ.

o�r.às -em-ancetnento põen:,;" lho, .uma enetclopédla de

a )n�:.a, rPá'_fé':'�oi,' actvers�_ 'enormidades, diz por seu

ri1il dô' sr. CelSO Rames.
•

jornal, que.!) atual Gtl"õ!r-

O --Govêrno já Inte!ou {'

calçamento da Avenida
lI.;auro Ramos, estâ term1�

nandl' o do M.orro do Ge�

raldo, cr;tmeçou o esta(iUea
. menta do qrupo da Prai-

nha; as obras"� rcd:.via não será estranho que r.:s

da orla maritini"" em dire_ ponsabllise o sr. Celso;) Ra

çãD .

ao

aeropõr�
H�rcil1o mos pela queda de tempe.

Luz, '0 revesti ento da ratura ... Desta .oPOsiçâo
ponte do mesmo nom,', et.c. tudo é passivei, tal 3 ge�
Mas a oposiç- nao tem nlaljdade de seus ho�ens,

olhOs 'e se os teht n;ÍQ os . os mesmos que tanto piso

usa., quando

settrata
ào tearam e trairam :l povo

sr. Celso .Ram 5. O Sf!U de Santa Catarina, fazen

prato predileto é a cllstor� do do Governo mero tram
são dos fatos, a mcntlfll. pollm de ,seus Intere!;s�i)�
c�beluda, o d srespeit� à de sua cobiça, de .sua fome

inteligência do vo, a ne- de poder, de suas emprê
gaça, o mau v zo d,� ten-

no é culpado de tudo, !l1,é
do aumen�o de alugueIs.
Nesse passo, com essa ar

gumentação d� colegial
com lição mal dec�rac!a,

------�------------ - -----

Novo Dir t�rio do PSD de Brusque
o novo orgão diret,or do ro _ Luiz Schaefer; Ora.

P.S.D. de Brusq e, escolfii- dor - Raul Schafer.

do, mediante

�taçãO
da Conselho Assessor:

assembléia!, fi ou assim. Alberto de Alencastro; -

constituido: Jaimc Mendes; - Wilson

J:'...r�::en��l::nl i��r:re; �n6a�;it� :'OS;a:�li���al�
dente - Ivo Bp aOlcz; 1. Naure FadeI.

Vice-.pres�dente T. In.go R.r
MEMBROS: trico Appel,

llntio Renaux; l Vicé-pre Oiegário Rosln, Godo Ber_

dente _ Joã Baptista nardo Stark, Paula Louren.

Martins; 3. Vic presidente ço Blanchlnl, Ewaldo Ris
_: Arthur Jaco icz; 4. Vi- tow, Francisco Olegário
cc·presldente - -Arthur Kis Hell, Roberto Hartke, Zeno

tenmache'r; Sec 'etârio de. Belll, Fernando Da1ago,
ral_'"'- Ético tônio Con_ Antonio Benvenutti, Jamil

Cherem, Arno Imhof, Josê
Pereira, Antonio Euzébio

Pereira, Arlindo Petermann,
Genésio Bolsoni, Mario Cus.

tódio,

Proibição de Nomeações afli-
ge deputados: Volta do esfor-
co concentrado oiO�"���,:a d�:";,:�:t's em

tomo dos entendimentos
•

BRASíLIA, 11 (V.A.) -

Debaixo de intensa expec

tativa sobre o desenrolar

dos entendimentos Que se

processam para a compo

sição do futuro eabrnete,
a camara dos Deputados
iniciará hoje, e por alto

dias, um novo pertodo de

trabalho em esforço con

centrado. De sua 'pauta
não constam projetos _

de

relevancja a serem votados,
devendo .a serrana trans

correr em discursos que

��t����- eaD.J:�::�S�:
m�itos sobre a apatia le

gislativa em torno da apre

clação dos projetos que re

netem a reclamada reter.

ma de base.

A convocação de um

curto período de esforço
concentrando - de 12 a 20

- indica que ele determt

nar� ,rnals a presença de

maldi" 'volume de parla

meneares em Brasilia, a

consequente participação
nos debates em torno da

composição do gabinete.
Positivando-se Os cornen

tartes de que o presidente
João G0'L\lart não sanciona

rá, no tempo constitucio

nal de que dispõe, o proJe
to de aumento dos servido

res civis e miltares, 'caberá .,ao Legislativo. no decorrer

desta semana, promulgá- .

lo.
1

Por outro lado, a publi-
� !

cação do anunciado decre

to suspendendO, tempora
riamente, as nomeações e a

consequente publicação da

quelas efetuadas nos ui ti

mos dias, deverão, por ceI'

to, provocar inumeros de.

bates no Palacio Nereu Ra

mos. Uns reclamando o

procedimento do Executivo

na reaijzação do elevado

numero de nomeações. ou

tros criticando, com justi
ça ou por não terem saído

as suas, e ainda outros re

fletindo na ocorrencla um

dos perigos da sobrevlven

cla do parlamentarismo.
No decorrer desta sema

na deverá, a Mesa da Cã

mara, decidir sobre o prean

chjmento do titular da

quarta secretaria, vaga com

o licenciamento do sr. An

tonio Baby, tambem a

:fA{;-GRU.zE�R0-00-S�llfb'HIl{j+--�
O TEM P O (Meteorol6gical

(SfntesfJ do Boletim GeomcteoroU;gico, �

•. SEIXAS NETTO, vâlida até eis 23,18·'u. do
dia 12 de junho de 1962

FRENTE FRIA: Em curso; PRESSAO ATMOSFÉRI
CA MÉDIA: 1019.8 mb; TEMPERATURA MÉDIA:
9.20 C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 98%; PLU
VIOSIDADE: 25 mms: Negativo _ 12,5 rnms: Ne-]
gatívo _ Grupos esparsos de nevoeiro cumular com I

����; r:ié����i�it�e:el�chUVaS) Nevoeiro umídc -

J
- -- - ,

dação do nrvo regimento
interno da Casa, na 'sua
adaptação ao sistema par

lamentar de governo,

p"lítjcos sobre o futuro

gabinete e das decisões 50

bre movimentações Inter

nas da ida da Camara,
não se espera que aquela
Casa venha nestes dias de

trabalho, em esforço con

centrado, decidir sobre ma.

terias de Interesse relevan

te para a Nação.

mo, ainda, proceder o en

quadramento de seus ser

vidores face o recente pro.
íeto de resolução que rees

truturou o quadro de run-

BISPO INTERROMPE MISSA PARA
ANUNCIAR NOSSO PRIMEIRO GOL
BRAILIA, - Toda a po

pulaçlo d�. nrasluã: assim
como dirige'ntes pounccs
acompanharam Irmanados,
a evolução do Jogo Brasil.

x Inglaterra.

mente instalado junto a

Plataf.orma rodovtàría "u!ln
do foi dado lajeio a' p!lrU
da.

A missa celebrada par d.
Resente Costa arcebtsoo
de Belo Horizonte foi :ut-Q!,"

O presidente da Revúbll rompida por um padre IUl_

xiliar para comunica, o

p-tmeiro gol brasllctre. °
tento br:tãnlco, de ampute
também foi anunciado.

ca, o "p remler" 'ranccedo

Neves, o ex presidente Jus

cellno KUbitschek apreCei
to Sette cee-ere, o co...deal

d. Carlos Carmelo de vas,
concetos Motta e ou eras

Após o terceiro gOl, 110.

va interrupção.
O padre pediu aos fieisautoridades c_ifis, míütares

e eclesiásticas, encontra

vam.se reunidas numa ce

nmonta de entronização
da imagem de São .roào

que rezassem uma ave Ma.
ria na esperança de uma

ampliação do placarrl, pa
ra consolidar a vitória bra.
snerre.

.

Bosco no altar do monw,
---------

A.manhã pOSSivelmente voltará a integrar O on_
ze nacIonal eus Pele que, no treinamento efetua
do õntem, nodo u e'deverá estar o postos no en:
contra de vida Ou morte que s'ustentaremos contra ;,)

Chile.
-

Vemos a seu Iodo a salvador da potria no enCQn
tro com o ES�lJho,.Arnarildo que em con�equênci';J
da confusõo sofrido no calejo, 'f€nte ao Engll!:oh Te.a'rqj":íldlfidlmente c:stará o po:.tas; � ,.i:.it
< '1/1' .

.,' ,'�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



BODAS DE �RATA

wlie 3M JOS1: --8 A illBOS-
Cenliro Fone: 363�

tine GLOBIA
Louis Jourdan

Hape Lang _ EM __

SOB O SIGNO DO 811:X1)'
CJnemaScape TecniCOJi),'

Censura até 14 anos

l!:�trejt,Q

ás ,8 hs.
Terence Morgan
rlJan Collins em:

TRr!:S MASCAltAS DO
Ccnsu"a a te 14 anos

Fone 3435
ás 2 5 - 71:1 9 hs.
Sessões das Moças

JOhnny Carrel

Kay Whellf;r em:

r,ine _MPEBlíi
Bstreito Fot:'Ó: 6295

ás 7 e 9 hs. r

Sessões das Moças
Mickey Reoney ,..

Mamle Van Doren f

Fay Spa!n em:

�A
.

VIDA I'N'l'IMA D ADAO E EVA
Censura até 14 an s

Ci�e HAJA IS lJosélás 8 111
c�:lJl::nD���er (

EMI

AO BALANÇO DO ROCK AND ROLI.
Censura até 5 al.')S

CENTRO FONE 3435

ás 8 h,<;,

Sessão das Moças
Johnny Carrel

Kay Whcller em:

AO BALANÇO DO R()CK ANrJ nou..

Censura até 14 anos

AS nUAS

,..-------��- �

1

,@ID2DEA�,
.........

PROGRAMA DO MÊS'

S DIA
KOM�NAGEA

Arn!lnh:-l. em Suo P:l.ulo.
a Sadia. i;. A., promo'l(;!1"'{
uma rece'1ção com um ,i:lll�
tar no Cl\1be Nacional pa
trocinado ' pelo Dr. :)�mrl.r

Fontana, lDlret�r da ::i"_.,
oferecido p. Mlss Rada. ue
Santa CSflarlna, pro;ll�r:ft')
ofer"cida ao nl)'550 Crotlj�
ta Social; Lazaro BiJl:t'Jl0
meu parílj o Ooncur1'D de
Miss

Ra�ar,
que foi rf!�li�

zado no ira T. C" e:n fe.
vertlro p " com a �olabo

nhoras dos Rotarianos do Estreito ração dês�e matutino. li:sfe

Dia 19 - Terço�feira _ CinernQ é o prêmi('l' que Vãnla Mo_

Dia 26 _ Te,rça_f�lra _ Ci'nema rltz, consLQuistou qU>l.urlo
Dia 30 - Sábado - Fes�:J de São Pedr.o, foi e].elta J\.tliss Radar fl2.

NOTA: A Dire orro do Clube comah'ic"a�Q-u-.-, -,-o-s- ��:un�e f��O,� lntot�;�;
dias de festa o Secretario funcianârá d0S '114 às 17 ar.ompal1l:a.�lt,�� 'fico,.:Ú0

.

I�')�
_, ���âtanç�� �:n�j��fe::q�s�:smes:�iPhó:t;'�iO.'alguma ._a. �c��::��(���n;�1 :a��:'u�

• �,. � ,-?,

FROGRAMA DO ME� DE JUNHO

Dia 12 - Terça_feiro - Cinema
Dia 1 ó - Sóbado - Soirée- "Bahia à Noite" em
benefic:.J d9 Lactório do Coso da Amizade' dos S(!-

Fone 629�

DF.STlNO

FONTal

FAZ BAIXAR A FEBRE! DA NOVA DISPOSiÇÃO!
ELIMINA A DOR DE CABEÇA!

o inverno diminui ba�t�1'It1l a resistêocl3 natural do organismo, to-eenee-e suieito ao abqull
constante e agressivo ees germena da gripe (I rearriadcs ! Ao primeiro sintoma, tome lo'l"
Fonlol que la� baixar a febre", corta a dor de cabeça ... fa� voltar a boa disposiç:l:" e dfi 11

ro"istencia que seu organismo precisa para vencer as gripes e resfriados! Só Fontol p'l',�UI
um!! combinação de poderosos ingredientes. recomendadoS pelos próprios médicos. PrctMla'$�
,,-- -_n'_' .. ücaz no combate a dores, gripes li resfriados �

ve:lce êste ciclo vicioso, num instante,

1. t"�sjo daQ muscutos .. , 2, pressão dos nervos, ..

...- a dor provoca mais tenaãc. mais pressão e mais dor. Só Fontol, com sua fórmula superior,

Eestivida
des

Assembléia Geral Exfraoldinária
CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Srs. Acionistas da SIA
RIO BONITO F0RÇA E LUZ, o se reunirem em As.
semb'éi(., Geral Extraordinária. no dio 23 de Junho ·.:!e
1962 as quatorze horas, em sua Séde Social, a ruo

3 de Moia em Tangaró, Sta Catarina, com o fim de
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

10 _ Eleiçõo do Novo Diretoria
20 - Outros assuntos de interesse da Sociedade
Tangaró 5 de junho de 1962

,

Guoltier..,. R. Piccoli
Diretor_Presidente

13/6/62

� CO/7í�)c/;'-nentos; Sociais
Festejam hoje o transcurso do vigÉssimo quinto

cnlversórto de seu feliz consorcio, o nosso estimado \ • _/

l1{
conterraneo sr. Joõo Ramos. dedicado chefe do secçõo ""::::l-
de encaixotamento da Droqcr-lc e Farmocio Ccton; C:'i�'''-'<1 �L......,.t.,.-
nense e suo ex-no esposo dono Maria Ramos.

São filhos do benquisto casal, o sr Vulmor Ro.,
mos, funcionório do firma Oolado Filho da capitel •

���� t:����F�I�O�a;���/�;��rt��mOR��;n �:���; A P,ime!ra Miss Perfume Eífzabelh Arden
,

com o sr, Adelson Cardoso, funcio:�nório da Ford;

I
.

'b d Qui A •

p.. �jovem Voldir Honortc Romosê o. meni�o Neuso Ma._ Coqudel Sa a o no �rencla aleite
no Ra.mos, escol.ar. os qucrs porttctoorõo das oleç-tcs

1

NOS.
salões do

C.
Iube Doze

de. Ag.óslfO
rea do Copacabana r-ataco, promoção do Bn

...do feliz o�ontectmento,
.

. . üzou se na noite de sábado .a tão espe- râo José Siqueira, tendo como Patronessc
A,o ,dlg�o casal e suo estimada f�n:lJj Ia, os nüs_

ada festa para a escolha de Miss" Per- a exma soubera sarau Kubitschek. A
ses fcllcttoções e votos de perenes felicidades. f �me A promoeão movimentou a socte. noite de elegâncfn e caridade está mar

r dade delxando mesmo em esoectenva cada para o dia 21 próximo mês.

1 O U A P E lt A 1

�
o'" o resultado nrct. Um éo.nrssâc iu:

..

- - X -

.

S('! cucrd-, esta impressão de calmo indiferença, gadora composta das seguintes pessoas 9 Em cumpaunja de seus pa!.'; senhor e

se meus olhos perecem prêsos 00 InfinCto �:��;:'b��I�teA,cd::�I����,,:,�:��en���;e �:,��o:", V:;:�IOC;':I�.�'·,;,.:,���,a Hclotsa

�c:�a'1��çuoe qn�: s����e� 0q��r�����ur;z���oenso! _ ta, secncr Jaime coute. cronrsta social - X -

'I Celso p.imptcna c senhor Aldo Petuso. ele 'O M,'lrcad-o para o dra 23 na r-idade de;
"

geram Miss .PC:'fume Elizabelb Al'de::t. a C:ic�úma '- casamento da s.rta Nice Nl-���:�u�! ����l�a��a d�u���e�ô�:�n�;��r senhorita. uoivta Horn - A apresentncão poleao cem o senhor Dr. Halkl:! - O sen

ft
! : ��� ��: rl:S�;� ����. ��:;i� i;e���:;a! !e�t�l:n�:�a I;:t��r c��:��:nt�i;natre��:�d� ;�raE�;�n;��a�z�ad�á f::�: :::tr��a��!,� �

i faixa a Miss Perfume bem como outros <J mundo ereeante daquela cidade. �
��Oa�oe������i�;�C��eoq�l:�h�o�i:�m fim. �, �ir:I;:�� ,!\�l'���'vi���!a��:a a��l��:C:�eg:o: 'n PL.'aba de cec;e� n:�a tinha em mó �
sou apenas alguém que não chegou a nodo! �! salões dJ veterano Doze de Ao;ÔS�O. vets a csecíenctcda 1.010. da ctdad« "Cimo' (

Paro os outros 5')'1 forte aos f'm!_�at!')" r"'sisto. fi 2 o Iate Clube de F�o�nÓ�')lis vai colo- 1'0) �')!'I,�;�u:lm OS-;:l;Ol�\'el� comcnrárjos ]"
mas o tl, meu amor dessas qlórtcs dp<;istQ - car o. p",dr� runrtamentar para a constru sóose a reeepofiu do ctíecuttdo Ptl-nl'1 P:

Sou apenas alguém que padece colo-to!

,} çi'l� de sua nO"'a_sedx' _scc:a�. ;�:I�e�Jve.ira,
legada

a.lliSQU€. m;l.n."iun. _ ,
Jocy Monteiro �

� 3 Lujz Fernando Dl víncenet e Sara K. - X -

----- - J' --- --_.-
�- t Sllva, em reco na socif'dade. 13' A. boutíque "chez ,MOl", ore eceu lindo

BATALHA NAVAL DO RIACHUEtO 14 aecnr sábado ;;;Ó�i':' nos satões de ;���nte a Mi" se-rume 8",,- ",:,"

Qucrêncla Parac e. o -scctetv'' vara o co - X -

1865 - 11 de JUNHO - 1962 quitei que horuenaqeará o rabutoso P a� 14, Em Nova, Y)!'k o casal senhor e senho

uísta Norberto aaírtacr. Na ocastãa se-a ra dr. Ot;mar Fon�:ln'l IDenilda.
Não se pode, de sã consciência, e mesmo não se

_ X _

deve falar em RIACHUELO, o glorioso feito nevai de
..
lançado o novo .;,.F, do conjunto Ba!dauf l� A senhora Sara DOlner Abreu. uma.'11 de junho de 1865, sem folar de BARROSO, o Mag_ (I em no�sa cidade, das regionari.3.s d::! H:Jspital de Reabilit::J.

nifico Almtrante - Barôo do Amazonas - PEDRO 1 X -.

b ·ta e !uxu')s esl
AFONSO MARCrLlO DIAS GREENHALGr FELlCIA_ :t 5- - A Ca�a Gal�i; � Sedas expondo ����:U:�:::a:u:e ���sa so(':��ad: ;arn
NO MAIA e tantos outros heróis que sbuberam digni_ '!

em suas. vitrines lindos te,cldos para as o "Chã

benefi.Clente'"
em péol do Hospi�ficar a missão sagrado que OS levaram ao Pa�aguai..

.

Debutan,es do 'Baile da Menina-Moça". tal de Reabilitação _ A senhora Edith
E RIACHUELO é uma página inigu6,avei nQ

_ X -

Ramos, Primeira Dama do Estado, com-História Naval do América do Sul, escrita com o der.;.o 6 A crônica do Itamaratl informa Que o parect..J a elegante reunião,do a seret'lidade e o bravura de Marinheirus e Salda_ Embaixador Edrtll1.�'ld) da Luz Pinto, vai _ X _

dos d�I���10ELO foi o túmulo de heróis, o eX'2mplo
residir em '·Haya". 16 Festejou Idade nova domingo último,

d

�I
- X -

a senhorita Maria do Céu Tolentlno. Avivo de patriotismo, com o afirmoçõo eloquente o 7 D
confraternizarõ(") de Snrdodos e Marinheiros na defe_ 'Ayrt::a�:�e:J.n:o o �:��l':����rp:l;e��:i� ��::ecimen�os Sociais deseja-lhe felicita

za do Pótria Brasileira!

jmen�o de sua fIlpJnha C!\.rla Maria. _ X""_) \ \Ao comemorarmos o transcurso do 970 aniv�r _

�
,

-sório de tÕ,.., grandioso feito de nos<;a� Armas, um Vul_-
- X - 17 Procede te da Capital paranaense o

to que hoje é Simbolo Nacional, se nos apresento ,8 Acabo d� receber convite para

�artiCi. ilustre casal senhOr e senh�ra Dr. Ader-

���:�.!�]���r:�g;��;:;;;�;;ii�;:1�8�:f:�
:.';

�",;'�VMDebUi�S ���;lt�zOS�.aS8il'ioUTH di'!Ientão Vila de São José do Norte .... Praça, como t�' IJ II t) Óor', b U U UGrumete, de 6 de agosto de 1855, foi promovido o

Morinheir" d.,. 3.0 clas5e a 15 de moia de 186.1, a 2.0
classe a 11 de mak:l de 1862 e o 1.0 classe a 26 de

julho de 1864.
Passou a servir então na Canhoneira "PARNAI_ âs 3 e 8 hs,

BA" sob o comando do não menos valoroso I" Tene'1_ Joan Crawford
te Aurélio Garcinda Fernandes de Só, tomando parte
em vórios combates.

A Batalha Naval do Riachuelo iniciara_se às
8,30 horC's e se prolongou com intensidade no decor_
rer d,�d}'�ARNAI8A" fôra abordado pelos navios po_

������r�T�q����' ;���:���vea ':�ar�:� p�:t�li;���'� Ciue aITl
Chefe de um rodizio, quando, no final da abordagem. CentJ:o
o abandonou poro melhor lutar.

S(,O 263 valentes defend�ndo_se heroicament� à

bordo do "Parntliba" dos 500 parl'1Quaios e auando
mais intenso éra o luto. resolveu Garcindo ord.enar co
imediato que lançasse fogo ao paiól de pólvora ... Jó
se dispunham ã cumorir a ,ordem quando soaram gri_
tos de "Vivo a Noção Brasileiro", "Viva o Almirante
Tamandaré!" "Viva" Chefe Barroso!" e "Vivo:l

Guarnição do' Parnoíba�".
Eram exortaçães de Marinheiros e Soldados, oca

metendo resolutamente os paraguaios Que se escaoo_

v"m Dor perceberem o aproximacão da "AMAZO_
NAS", da "BELMONTE" da "MEARIM". que vi_
nham em sAc:orro da "PARNAIBA"

Um valente Oficial para9uoio a,comoanhada de
30 compatriotas orC'f(lnoro a BonC:eiro. Foram encan

trodos mortos no t"mbodilho... •

Entre ('s nosses, t"mbodos no cumorimento do -----

�:��:' ��L����v�� �A��it�u�����:i�����R��=
NHALG e o intrp";d,.., Mminl-,p;ro MAPC1L10 DIAS ...

No dia Imediato Delas 14 h"r(1". o heróico M':1_
rinhairo exalava se'l último susoiro fitando o glorio_
sa Bandeira que d�fel".-I�ro com galhardia ... no dia
seauinte (31J, pelns 10 horas con', rigoroso formnli_
dode, foLsepultado condignamente nas óguas do Ri':>

Paronó.
Eis .porOIJP "A PRAÇA MAIS DISTINTA" do

"P"rnoíba" é hoip. com justificadas rozões_ uma das
olórias de nosso Marinha de Guerra e um dos mois
fulgurantes e autenticas 51mbolos Nacionais!

Saibamos então, no� dins do Dre"iente honrar o

sua memória impereciv"'l P. ..,.;;'" oermitomos Que móus
brasileiros imbuido<: ri", ,-' .... ,·trin,..," materialistas ve-_
nham mdclJlar ,.., riouíssimo Patr.lrr·:mio Histórico de
nossa NoCir>nolldade!

Ao inclita Imperial Marinheiro MARClLlO DIAS
e il gloriosa e invicto Marinho de Guerra do Brasil os
nossas mais empolga1'ltes hQmenagens e o nosso mais
profundo respeito, com o convicç.ão de estarem aler_
tas contra os inimigos do grande_oe estremecido Pátrio

sileira, prontos a atende.em o magnifico Comon
'�do de Barroso:
�f: .. ",dO RPASlt ESPERA QUE CAQA UM CUM.PRA
O ·SEU DEVER!!!"

em ...

sidida por Sua Exe�rt>ud'l,
Dom Joaquim Domlnf�ues
de Oliveira. eminente II"r.
cebispo Metropolitano, que
promoveu uma bela aloeu

ção alusiva ti. festa =lu'! se

comemorava. i_ celebr:J.�ã.o

;iMissa tod+u �:JI r!!!v 111,1,

�: ��m:��:�l��S,. a��j�r���
po:- dois sacerdotes Ul GI

nás:o Catarinense.

Terminada a missa tev.:!

lugar a entronizacão d'Js

figurantes de Imperado" ':!

Impe::atriz, send-o batidos
vários 'flashes". Laut<l !l'!f'

SR de doces e cafés f·)rum

oferecidos a Sua Emi:'lér:.

('ia, Dom JoaquIm, ao� !la

cerdotes autorlCades .J !;r.;:l

vidados especiais.

f

'A noite tiveram il)it'�ú

as bar::aquinhas ab_;;.l.!.h:l'n'"
tadas pela baGd1i

....

rJo lU
Batalhão

_ '\1 Caçador-» e

altos falantes,
�norme foi a con':�r:'f'll

cia .de povo ao local (h,�

festividades, onde a ikm!

nação é feérica.
As festas durarão ;l..�

quarta feira quando r.tã J

serão que!madas lint!>l.S pI;'!

ç:as pirotécnicas.

DATlLO'GRAFA - PRECISA-SE
Poro trabalhar em escritóri(') de caso comQrciaj,

devendo ter instrução secundório e bôa prótico de Da
tilografia.

Inútil apresentar_se candidato que não preen_ I

cha tais reauisitas.
Tratar na "CASA REGI "lA" à ruo Felipe Schmi_

dt, 11 dos 8 às 12 horas.

'As IndJ!t!!!�j; -de Tecidos, Seus
-/ �Á'rlefalos e Sacarias

Firmo e"tabelecida hó mais de 30 anos no ramo

de Representações oferece seus préstimos poro ven_

das no R. G, do Sul, no atacado e varejo de Tecidos.
Miudesos, Armarinhos, Moinhos etc. Dó referências.

Cortos à J. L. Guimarães & Amorim Ltdo. _ Cai:<a
Postal 181 - PORTO ALEGRE.

Mancbos:., sardas.�. espinhas?

Leite de Co/onia
é � para sua beleza!

Rio de Jilnoiro - Eslado da Guanabara
Laranje;vi.ls - Leilão Judicial Coleção,

ES!J:o!io Minl,slro Ivan Gaivão
Pinturas à oleo de Pedro AméTico e outros mes_

tr:>s estrangeiros; prataria ingleso, portuguesa e fron
cesa: em foquei ros, baixelas, de chá e café candela_
bros, bandeias e tabuleiros, castiçais, relogios. Porce
lonas em jarrães medalhões b,hnzonados, aparelhes
de jantar ditos de chá e café, servicos de cristal bac
corat ant'igo e S_ Luiz espinhada bico de jóca frutei
ros, jarros' e'"muitas peças avulsas.

'

Legitimas tapetes PErsas, toalhas de linho com

bordados. bronzes e cdunos de marmores; antigos
moveis de jacarandó. Mobiliório Renos�enço; pape_
leira D. Mar;" I p Comoda papeleira antigo harmo_
nioso Piano PleYel em caixa Crapeou de jocorandó.
Lustre plef'.-.nipre<: de bronzes cinzelados com cristois.

CANDIOTA (Rafael Medici Condiota) Escr. Av
Preso Vargas, 1115. Autorisado por Alvaró do MM.
Sr, Dr. Juiz de Direito do 3° Vara de Orfõos, venderá

SEGUNDA_FEIRA 1B DE JUNHO DE 1962 E
DIAS SUBSEQUENTES. às 20 horas.

Á RUA I P I R A N G·A, 75
EXPOSiÇÃO nos dias 16 017 do corrente, à por

tfr da 16 Har�
,
talógas itustrad_os.

Comissão 5%_Custas e dellg,encios. ·�o J.ui:t0,
Imp. Fed�ràl, -t105' ol?jetas dQ p'rata. S(�ol !le'.2.0·%- no

.1 ató. � :'.\::_;i__;':__�-=--- . ...:. _'
'

.. 80U MAlS Pf:1'IFt:ITA 00 BRASIL

I

Wolkswage;t
Komh! 61

Vende-se ou troca se por
SEDAN WOLKSWAGEN mo

delo 60 - €1 - ou 62.
Tratar a Rua Almirante

Lamego N" 82.

12-6-62

AULAS
PARTICULARES
Aulas ParLlculares de

?ORTUGUt!:S - LATIM -

HISTóRIA _ FRANCt!:S _

PSICOLOGIA - FILOSO·
FIA.

Professor: vtétUTlno )'3rc
"

'; lnrorma�,ôc:,,:' OSG:õl.C Pll-
lace notei,. à tarde.;

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



enquan.to j izes vão aOJ caféAngel v, Fernandez, pre- tro de um m to, se qui sem demora as sentenças ça jamais pela sede destdente do Colégio Nacional seres, conde o a trinta de morte, enquanto os' J�tlça aindã que jus!;jde Tnqulgraros de Cuba, é anos. membros do tribunal toma ca revotunctonárta
taquígrafo parlamentar As varo café com leite ou sim nhuma das as aasem

,graduado em HJ26. tendo piesrnente rereeteravam-so bléías de proflJ"slo!:RI,trabalhndo cerne tal Jr' 1<1) numa poltrona." Ou de trabalhadores, às
ve ocnxióes, ctnrunu. fi Cnn Falando-se dos membros, quais emprestei minha co
rcrêncín ECUIHJnlü';� da Ol dos trlbunal.� revotuctoné rubcmcüc como taquígrafo,
ganízaçãc dos Eda(lllS Ame rios é conveniente que' se eram presididas por um sen
rtcano, em Buenus Ail"('.� o saiba tratar-se de gente tido de melhoria da classe
nas Nações Unidas. Além sem qualquer Ionuncâo [ú ou de renovação, senão
de haver atuado na maior rídica, desprovida de cuuu também pelo ódío, pela ViIIparte dos congressos e CDn ra. mó!'aJ, decência ou dl.� gnnca e pela prernedltnçâo.vcnções íntornncton.us cc cernimcnto, mas arrebata" Testemunha involuIlfu'iajeomoos em Cuba. Integrou da por sentimentos de ódio de centenas de julgamentos
o grupo que transcreveu c vingança contra Os ven- realizados nos chamados
os discurses da installl';U:ú" ciclos, qualquer que rõssem tribunais revotuctonãrtos de
da Ocnsüuuçúc Culmr';1 de étes. Fldel Castro. onde a vidal!HO, em Ou;!im.II'1), cama.
guey.
A vida dos acusados r-m

Cuba está ii H1('!'(�(' cros e.�

prtchus dos memuros dos
chamados tribunais lCVOJU
éionários impostos por Fi"
oej castro paI a desrazer
�e daqueles .,._j� �e ':"j.)OCIll
ao regime cornunu.tn íus.a
tauo na ilha.
rsto ror comprovado per

Angel Pernandea durante
:tuS quatro meses cm que
se viu obrigado J. tomar no

tas tacutçrurtccs do ��C:;I',l
votvtmento cos processes
;udiciais rov d. ucr. b.ll·I .....�.

en. Havana. - mnrtamcn
te presenciei corno terrní
nava aquela farsa [uridi
ca, quando um dos membro
10 júri virando-se para ou

tro dizia: Vou tornar café
... deeide cama quiseres ..

se te parece indicado. man

da o réu para Q paredão.
- Em outros casos, um

dizia ao outro; Volto uen-

itos, que f une avam na

Furlaiezil de Oabanâ,"
prcssegfu Eer dez, foi a

epocn em Que, àriamente
não menos de as pessoas
eram fuzilada. e:n aigu
mas ocasiões, te número
atingia até de ubanos, de

ADVOGADOS.
DR. HELIO PElXOTO.
DR. MOACYR PER�IRA.

PREVID�N(';II\ SOCI/,L:

Apcaentadortns.
Benefir-Inx, otc.

QUESTÕES TRAn,�LHISTAS,
CíVEL e CRI111NAL.
Rua Fehpe Schmjdf n" 37 - 2° l:.ndar - S 4

D<ls !) ils 1\ {I: das 14 às \6 hort
•

AULAS de FRANCi:S estão funciono no Or_
ganização de Cultura Fronco_Brasileir (Alliance

Françoise), rua Marechal Guilherme n.o 1 o seguin_
te horário:

20 Estágio

: 20. Fci 1'0 às 10 h. e 1
40. Fei 1'0 às 14 h. c :l

.. : 50. Feira às 8 h.
: 60. Feira às 14 h.
: 30. Feiro às 1730 h.
40 Feira às 10' h.

..

": 50. Feira às 17,30 h.
: 60. Feira às 10 h,

Principiantes

20. Feiro às 16 h.
Literatura

40. Feira às 16 h.

Conservação Prático:
20. Feira às 14 h.

50. Feiro os 14 h.

Matriculas no mesmo horário ou

9,30 h_ os 11 h.
Telefone' 25G9

010 12 _ têrça_feira _ NOITE DOS

promovido pelo Faculdade
conÔmicas.

Dia 16_sábado_SOIR�EDAENG ARIA,ccm
o conjunta metódico de N ERTO BAL

Dia 23 __ ����a - Ft'sta Jun1na, Bondinho

pinhão rapadura, vergon;zot tc.
NOTA _ Reservo de Meso!l por s festas dos

dias 16 c 2:1, no Rp rio Muller

Concluindo sua narr.u.va
F{'rnandcz comentou: "SIl
bem que os juiga.mrnf,o,> .ir'
La Cubanà hnuvesxem sido

prcsídtdc pelo ódio vtruran

dQS acusados jamais rece

beu a menor proteção, re

solví sair de Cuba npL{'s

jque

In.e
vl.';.-;(. Ut� dia sento

do no bnnco dos réus".

w=;,REVIOÊNCIA $nCIAL �
I

.

a_� & ..-tt.r�

DISPOSiÇõES DO REGULAMENTO GERAL DA
PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTES A- ULTA DE
RECOLHIMEHTO PELAS EMPRESAS, DAS CON_
TRIBUI<;6ES POR ELAS DEVIDAS E PELOS SEUS
EMPREGADOS. AOS INSTITUTOS DE APOSENTA_
DORIAS E PENSõES _ CERTiDõES NEGATIVAS

(transcrito do revisto Resenha da Prevldênctc
Social, no 47)
Art. 260 - Os débitos dos emprêsas reçulcr ,

mente verificados e confessados, poderão ser objeto
de ocôrd-, poro pagamento parcelado até o pebzo
máximo de 48 (quarento e oito) m'eses; condicione;
dos sempre, poro suo vlçênotc, à manut�nção �m dia
dos compromissos assumidos e ao regular recolhimen;
to dos posteriores contribuições e demais qucnttcs
cujo pagamento ou arrecadação às referidos emprê ,

ses competi r.
§ 10 _ Não poderá ser obj-eta de ccôrdo' o pcr.,

te relativa às contribuições e coneíçocções desconto;
dos aos seco-odes. incidentes o partir da viqêncto
dêste Requlamento

§ 20 - O DNPS expedirá normas gerais que s€

fizerem necessários poro requlcr os ocôrdos O que se

refere o artigo, para cujo autorização são comoeten,
tes os Juntos de Revísõo e Julgamento dos Institutos.
até o valor de 200 (duzentos) vêzes o mais elevado
solário.o.mínimo c o Cf crxrrc os de importôncia suce.,
rtor. (Vêr Opereta no. 50.468 de 15.4.1961)

Art. 447 - A dtvulcccõo dos atos e decisões de

administração da previdência 'socícl objetivará'
I - dar inequívoco conhecimento dos mesmos oos

tnteressodos. para que possam detcrrnincr seu prece,
dimento em tece dos mesmos e u'sar, se .for o cose,
dos rccusros legais.
II - permitir seu conhecimento público
III - produzir os efeitos leocts, no tocante aos cs.,

pectos de direito Que dêtes derivarem
Art. 448 - O conhecimento dos decisões pr" ..

feridas pelo administração dos institutos de previ_
dência social seró dado aos interessados, diretamen_
te pelos seus Óroõas locais, por meio de comunicaçõo·
snb registro postal, com recibo de volto, ou, quando
fôr possível. entrcgue pessoalmc1"Ite-. contra recibo.

§ la _ Quando os partes não forem encontra_
das ou no coso de se recusarem a receber o natifi,ca_
ção o decisão será publicada no ,Órgão de imprense
que' divulqar a expediente oficial do circunscrição de
suo residência conhecido contando_se do dota "d.1
publicação o prazo poro interposiçõo do recurso.

§ 20 - A comunicação às portes será acompa_
nhado, quanto passiveI. dos elementos que lhes per_

mitam' pelo menos em síntese, o imediato conheci_
mento dos fundamcntos do declsÕo.

Art. 449 - O conheaimento dos decisões pro_
feridos pelo Ministério do Trabalho, C5PS e DNPS.
assim como dos demais atos dêstes e dos outros ór_
gãas e autoridades de contrõle, será dada às_parles
pelo I"ublicacão no Diário Oficial da União

Paráorofa único - Independente da publicação
mencionnda no artiao e sem prejuizo dos imediatas
-('feitos dQJo decorrentes. serõo as portes, quanto pas_
siveI. notificadas oessoalmnte ou por meio de comu_

nicocão sob ""'listro Dostal com OS característicos in_
dicados no § 20 e artigo 448.

,

segue no próxima ediçõ...,.

Centrais Elétricas de Santa

Catarina S. A. - CELESC
_

Assembléia Geral Extmordinária
Edital de Convocaçõo

Ficam �onvidados os Senhores Acionistas do
CENTRAIS ELHRICAS DE SANTA CATARINA SA
CELESC, para se reunirem em Assembléia Geral Ex_
traordinário oue se realizará no dia 22 de Junho de
1962 às 10,00 horas no sede social da ComponhlIJ,
à rua Almirante Alvim n.o 36, no cidade de Floria�
nápolis Capital do Est.(ldo de Santo Catarino e deli�
berarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
10 _ Conheclm..nto do subscrição e oprovação do

oumento de capital.
?O _ Reformo dos Estatutos Sociais.
30 - Outros assuntos de interêsse da scx:iedade.

Florianópolis. 7 de Junho de 1962

Julio H. ZadrMny Df,. Presideftte
Hermelll"lO largura Dir. "C0-:nerdal

Hein&, Llppél Dir.', Téenko

A FIBRA POLYESTER EXCLUSIVA DAI

SUDAMTEX

-;,1

6,[ Para Construção de Ala
Infantil de Hospital

Novamente Em Carlaz a Associação
Coral de Florianópolis

Outra vez voltará a brln
dn r o pábttco Iloeíanopoll
tano o [â Mamado Coral
de Ftol'ianópolis, nos pró·
ximos dias 6 e 7 de junho
no Teatro Alvaro de Carva.

lho. Paro. estaI> apresentn.
çõcs, foi novamente convi

dado a' emprc,�lnr scu vallo
so conCllrliO' o conhecido
maestro catal'inense Aldo

Krleger, que reside no. visj"
nha cidade de Brusque.
Pela primeira vez a As

soclação Coral de Florianó
polis apresentará em seu

selecionado o programa,
----

uma parte com músjcas
crasstces. estando Incluídas
"Alelula". do Omtorm de
Judas Macabeu, de Haendel
c "Tuas Obras", da 9R Sln

fonia de Beethoven.
Entre as músicas ligeiras

e de fundo folclórico, ou"

víremos a toada amazônica
"Foi Bolo Sinhá", arranjo
de Arieó Júnior, Acalanto
(para ninar) de P:lurí]io
Barroso e Na Casa Branca
da Serra, de M. E. Pestana,
arranjo para coral misto de
Ed!no Krieger.

Solicitada Maior Ajuda Para' os
Estudantes Estnmgeiros nos EE. UU.

MONMOUTH, Illinois, - Alto funcionário do
Departamento de Estado pediu que se dê maior aju_
da çje caráter nõo governamental aos estudantes es_
trongeiros matriculados em centros de ensino norte_
americonos.

O sr. Philip Coombs, Súb_Secr-etário de Estado
poro os Assuntos Educativos e Culturais, declarou
que "é de vital importância" que as instituições doe
ensino superior, as organizações municipais e os gru_
pos privados prestem assistência aos estudantes P_
trangeiros neste país, muitos dos quais serão "os fu_
turas criadores e líaeres em suas respectivos pátrias"

Apenas 10 por cento de todos os estudantes �s_
trange1ros nos Estados "recebem ajuáo pecuniário de
acôrdo com os programas norte_americanos de inter_
câmbio de estudantes",

O sr. Coombs fez êste apêra no cerimônia de co_
lação de grau hoje realizado no Monmouth College
nesta Cidade.

.

A. 60NZAGA
INCORPORAÇ;'O E VENDAS DE IMO'VEIS

Ruo Trojano, 12 - Solo n.o 7 (Edificio São Jorge
Fone - 3450

Tem Poro Vonder
- Apartamentos de 2 e 3 qulartos
- Calas de Madeiro nos Barreiros
- Terrenos: Morro da Geraldo _

NYCRON
Você iá sabe o que é!

Ao comprar NYCRON,
verifique sempre o eti

quêta NUMERADA. Elo
é o sua garantia d_e
que está comprando o

autêntico NYCRQN!

Um grupo gxecuttva su

bcrdlnudc ao aecretà-:

Execu[:vo do Gablnpte d.!

Planejamento do Plaf\_ll"!
l.ratará da construçao ti'
Ala Infantil do Ho.�p:la
Ge:,al "Maria Konder J1 or_

nhnusen", de ItaJai, rm.

preendlmcnlo prev!.sto 1.:\

metas governament<'\is riu
corrente exereicio.
O governndor Celso R:l

mos designou para r.o ,.,tl
tulr o refr;:l'ido G. E. ') e:1,
genhlro Luiz :'rocópio Gu
mes residente do Depar.a,
mento de E�t[adas .!.� RC'

dagcm em Biumena'J e ('

médico Juar'tl Queiroz
Campos, do Departar-v n::I
de Saude Pública. O l':��'O
exe!'cerá, sob a super .. ,s::o
do· Aessessor Técnioo l)'lru
Assuntos de Saude Púb(ic'l
do 3abinete de P1al1ej3,
menta do Plameg, :-t -at.l'1.
buições fixadas por ati) !1)
Secretário Executivo t'iI.

Autarquia, sem pl'o:'ju' ÓO
das atribuições n�rmaj.�
dos seus membros jU'1t·) ;,0

serviço público.
Após o cumprimen�') rI.J

encargo, o menci )nndo
Grupo Executivo ficara {'v

tinto.

Notícias do 6. (. "Padre Schrader"
o Grêmio Cultural Padre em duas fases, a primeira

Schrader, do COlégio Catarl- eliminatória e a segunda
nense, Que desde 1945, vem apontará os melhores ora

representando os alunos dores de 1962 do Colégio
do conceituado educandâriO Catarinense

catarinense. promoverá den
tro de breves dias o 10 Con
curso de Oratória Colegial
Tal promoção, destina a

descobrir valores para a o

ratória, no :nela estudantll,
está sendo' otimamente re

ceblda pelos estudantes do

Colégio Catal'inense, sendo
que os mesmos estudantes
nela tomarão parte.
O }O Concurso de Orató-

Esta é mais uma promo
ção dêste grêmio, que des
de 1!)45, vem lahutando pc
Ia elevação da culLura no

seio da classe estudantil,
dentro de um clima de a"
mor à patria. luta pela fa.
mília, e aprêgo à liberdade.

DANTES B. LIMONGI_
Diretor de Relações Públi

ria Colegial. será realizado cas

Departamento Central de ComprilS
A V I S O

O Departamento Centro I de Compros aviso aos
interessados que tôdas os Concorrências (públicos e

administrativos), Coletas de Preços e Pedidos de Ma_
terial. mesmo publicados e expedidos, ficam suspen_
sos até ordem em contrário, que será publicado no
Diário Oficial do Estado no jornal 'O Estado" e nes_
te Q.epartaml>nto.

'

Departamento Central de
junho de 1962.

Compras, em 7 de

.,

----'"""�,,�;;,

(H.erme� Justino Patrianavo)
Jardim Atlântico _;.. Jardim Aero ..

, Prosidente
porto e nos ·B:a.rr.el,as. 15/6/62
Pagamento. :.; 'l, 'C'Ombinar� ;'�

.' .:.
. :';'-··#:-��{-;:;ért1'Bte,téf&t&Y�i#'#7if4.<&titt.,w-#SW "�j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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adquira as fabulosas

OBBIGACÕES BÔDom
·

'.;: Cada OR que você adquirir concorre,
·

anos seguidos, aos mais fabulosos sorteios,
.', em que os primeiros prêmios võo de 15 o

200 milhões de cruzeiros, cada um.

�': Mesmo que você ganhe uma, ou mais vêzes,
'

· .' continuará rcncerrenda sempre a todos os prêmios.
-J: E no fim, 4 grandes Bancos pagarõo por sua

OR. mais que o dôbro do seu investimento inicial,
quer você seja ou não premiódo .

..

J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



voe só tem vantagens!

E note: em cada sorteio concorrem apenas 50.000 números.

E você pode concorrer ainda mais vê'zes

Nunca houve no Brasil sorteio Igual. Prêmios Iabulo-
-

sos. Milhares Je prêmios, totalizando bilhões de cruzeiros!

E:. isso o que lhe oferecem as QR - Obrigações Rodo

viárias - para que você colabore, sem risco de um

centavo, para dar mais estradas ao Bresrl.

Estude as QR e verá que vale a pena contribui, para
o engrandecimento de sua terra.

As novas estradas que você vai ajudar a construir siqni
ficarão transporte mais rápido e mais, fácil. estimula..,ã
produção. barateamento do custo de vida. Valorizarão

terras, enriqueceráo os campos e as cidades, E ccntrt

buindo para a execução do Plano Qüinqüenal Rodovia-

.taborado pelo Governo Mineiro, você pode ficar

.1. Ii ,Ii,;nárj(,. E othe : pelo pegamento do seu prêmio,

Voc" tem a garantia
de 4 grandes Bancos!

Você não arrisca nada. O pagamento 'imediato dos pré
mias que você ganhar, e o reembolso do seu dinheiro

t mais do. que em, dóbro. têm a garantia total destas 4

I, p'od!1�Qsas organizações bancárias.

!I�ANibjbÉ' mmTO REAL DE MINAS GERAIS S.A.

.�!II�IH!lIMIIRO iA,PRQI)�ÃO .S.A.,
::i��(d':,HieilmÁRIO E" AGRíco'tA ID� ESIADO DE' MINAS GERAIS S.A.
cNiXA EtONOMICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ao seu alcance! Ao alcance de qualquer um!

Escolha o tipo de O R que mais lhe
convier entre êstes 5 grupos de preço:

Grupos Quanto V. paga
Quanto V. recebe

no fim

Cr$ 10.000,00
Cr$ 20.000,00
Cr$ 50.000,00
Cr$ 100.000,00
Cr$ 150.000,00

Quatro grandes Bancos respondem. Os mesmos Bancos

responderão pelo resgate das suas DR, com valor mais

que duplicado, no prazo previsto. Cada DR que você

adquirir concorrerá. ano apôs ano, a 300 prêmios mara

vilhosos. Conforme a série preferida, os primeiros pré
mias vão de 15 a 200 milhões, em cada sorteio. E são

apenas 5O.c(x) números por série. E mesmo premiado uma

vez, você continuara concorrendo sempre. com a mesma

DR, a todos os sorteios seguintes. Este plano é tão van

tajoso e são tão grandes as possibilidades, que você não

deve deixar que apenas os outros se habilitem a ganhar
uma fortuna fabulosa que pode ser sua. Adquira ainda

hoje, num dos Bancos relacionados abaixo, as suas pri
meiras Obrigações Rodoviárias. E ponha 200 milhões

Ct'.l sua vida I

OR-1
OR-2
DR-3
DR--4
OR-5

Cr$, 4.350,00
Cr$ 8.700,00
Cr$ 21.700,00
Cr$ 43.500,00
Cr$ 65.000,00

j�:
Você faz economia e concorre ;'r; :,

a prêmios fabulosos'!
Cada série de Obrigações Rodoviérlas tem apenas 50i�
números em sorteio. Os prêmios maiores. conforme "c.
plano, vão de 15 atê 200 milhões de cruzeiros em ceda.

s1P.�jo. E você pode participar com quantas DR quis�
C�d9 uma delas concorre a todos os sorteios, de 5'-

s1rJR" Em qualquer momento, você podera, vender >,;,
trâ'nsferir suas DR, íransicrmando-as em dinheiro corrent.(.

_ CBBIGA,CÕES
� BCDCVIAlUAS·"

Prêmf:'�,�m
cada sorteio

15 milhões
30 milhões
75 milhões
150 milhões
200 milhões

.la'l·lfi �'iíriff.......�.... y'
em cada série

os 121.125.000,00-
Cr$ 242.250.000,00
Cr$ 605.625.000,00
Cr$ 1.211.250.000,00
Cr$ 1.816.875.000,00

Veja as vantagens que
eS1as apólices lhe oferecem:

• Preço de compra a partir de Cr$ 2.040,00
• Sorteios semestrais durantes 6 anos consecutivos
• Reembôlso em dôbro do seu dinheiro, com
a mesma garantia. bancária;

Para aumentar as 5uas chances, escolha tam&ém um dêsres 4 tipos de Apólices ff:

18

Grupos Quanto 'V paga

EE-1
EE-2
EE·3
EE-4

Cr$ 2.040,00
Cr$ 5.100,00
os 10.200,00
Cr$ 20.400,00

Quanto V. rece�
no fim _-'"

Prêmio maior em
em

;:�:�::.;: ':;';15;�t.i�;b�j .ff�:
5 milhões Cr$ 142.500.doCf,OO J' ,�' t';,_
10 milhões Cr$ 285.000.000,00 - .. _

. (_"'_
20 milhões Cr$ 570.000.000,00

Cr$ 4.000,00
Cr$ 10.000,00
Cr$ 20.000,00
Cr$ -40.000,00

À venda em Iodo o

País, nos seguintes Bancos:

• BANCO DE CRÉDiTO REAL DE MINAS GEUfs S. A.

o BANCO MINEIRO DA PROOU(ÀO U.
o BANCO HIPOTECÁRIO E AGRíCOLA
00 EIlADO DE MINAS GfiAIS S. A.

Riqueza para você e sua família!

Estradas e progresso para o Brasil!

".
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r�ile, lu�o�lávia e J[�e[O�Jova�uia finali�fa!
Figueirense novamente derrubado a liderança
pelo Atlético que confirmo ul1vitó a;do turno _

Na tarde de anteontem rat Norzlnho cometeu to" tempo Helinho recebe cm raro empennou.ee pou-o
no estádio da. Praia dry F:>. que dentr-i da área »cnzo boas condições e, «c-uro porém cem segu-anca. N,
Ta, foi dndo sequênct i ao sa, não tendo o árbi�m da da "me'arua'' hesita um vencido: Trilha, C:.1.rli�'J,
Campeonato de Ji'ut"unl do penatty a favor (lo.'\ pouco c fu!ml�a �<Ll('{lJJ Aos 23 mtnu ��iq·u.'i S�rgio, Ronaldo, rf','cré
Profissional, da Cidade. Fl uéuco. Aos 17 minutos Dcml com um chute ur rense igualou intormo. ca e Domí.
guctrcnse e AtJéLico ro-am Machado, servido por Sér, canto esquerdo. gJtuvêI dia de Per-eré $CrI'!r;l
os dcgtudí antes, ten-to o gto, perdeu ó� ma OP01!t1 magnlf.t-nmcnt no- Ro
final registrado a vl!.I'lI'ls ntdade c, a seguir nose naruo.
do pelotão t-ícotor, pejo ec rio, recebendo um comer

ccre de 2xl, connrmnnuc, de Telê, cabeceou tara

assim, o triunfo do t,u;'n<l, seguindo um chute de Ur-
sem no entretanto, re{p�jl linho pela linha de fundo.
a "oleada. Jogou bet-t '} Aos 27 minutos deu ,� um

trtcolor do Est�elto e H�"', conter infantll de Bibe
ceu. pode se dizer. com :1': Dateu Telê e Rogério vot

ta-idnde pois melhor ,"JU�}� tou a cabecear raspando r

sü conduzir nos Úl'd'l,)S 1'1<1 travessão, Aos 32 nnuutos

venta minutos da l'efn�.: \ farte pelotaeo de Car!tto

pc-deu, assím o Figt!ei� obriga Perraro a. cede, es,
rcn=e a liderança, dei-cen cantcto que Wilson dC,;PN'
do isolado o Paula aumis dicou, atirando fora. A se.

sendo que apenas um j':m guir, Domi Intervendn vá
lo separa o tricotar crua rias vezes, sensacíonatmer-
fia dos vicc.uce.cs que ,�:-VJ te, de várias »ivcsucac a

Atlético e Avai. tletlcanas, sendo qu", aos

SAN'A CA1ARINA

"Of!TlVC

,
c 'r· r" das semt, finais

.. ,(' ... I C "'NGlISH TEAM" TOM
e '" C MOEõES DO MUNDO PE:

_

1 C � TENTOS DE GARRIN_
"'ÉTICOS SURPREEN_

5 PELOS ANFITRIÕ;::S
rMAN�A E HUNGRIA'
lO ESCORE MINIMO -

nr AMANHÃ
I �rasileiro cumpriu

r-o <ibilidodes técni_
J 'C7 contar com

'-. e o svbs.,
';e cOl'1fun_

:'I anteontem

::2lijar da dis_
npeã do grupo
1, escore ésse

! finais. Foram
o ponta Garrincho,

ndo o quadro jogado
.JC derrotamos a Es_

1'01 Santas, Mauro e Nil_
'ncha, Oldi Vavá, !,,_

,tório brilhantê do 'onze'
a, dcvendo agora ir às
o Chile.

,. �r.o::..Jt.TADOS
finalistas, o Chile con_

URSS, um dos favoritos
I 2 o 1, s�ndo assim alija_

I 'ados n<; locais poro enfrün_
lho e HLmg�ia considerados

• lS com Iugoslávia e Tche_
n" Ite tombaram ambos pelo

r
rma que oS dois vitoriosos fo_
ntro das finais,

"'Cj 2 '} r"Io(}ina

'--'._ -----

AL
c 1hecimento das en_

(Federações Ligas c

f o Regional de Despor_
do Decreto_Lei n,

1 r Deliberação 87/55
I Desportos, aplicar6
, \" DE ATIVIDADES,

I S desportivos que
30 do corrente mês

1':10 por éste orgão,
'

n que poro obtenção do
IMo d" prazo deverá ser
( S 1 ,QOO,OO:__ um mil

, às Federações, Ligas e

tenham requerido os seus

\<; receberam, prende_se à
ivos pedidos terem chega_
II arós a expiração do pro_

.
'nulta, isto é, 31 de março do

! (' 1<,elha Regional de Desportos
J Junho de 1962,

Saul (llivrira - Secretório
13/6/62

36 minutos, Rogúric em

combmnção com Helinh:>,
pr,GVOC:1 seria conrusüo OSCAR, Jlontificou na eau

dlanl;c da mela de Domi cha, com IIIll trabatho ati"
A pr-lmelrn eunpn .tu :'0:1 que (' ohl'll,\'p,(lo a nuance..

teIJda tc�minou ,:;cm fJllo2' n,u' o flr('o, teudo cul:,,} u

um e ouL!'o Ume "ccnt('r" tricolor clJat:\dJ

guissc fazer cair um d .,� uo arco sem a guul da d'"

zeros_ Bem movime!1t,} .. Jc.� Doml, Lendo porém Trí

0<; qual' 'nta e cinco m�"1U lha, sempt'e vigil.'lnt,� cvi

to.,lS inklais, com o el�ud_ Lado a _ en�rada d:! bo:a

rense ml'lhor nos primeira" Nos último,') minutos \'('l'lf!

minuLo:;, para !]('pols, (',,!TI ca_,�e a 111111,0. substilulI:Ú')'
o Atlctico encontran:l) '>cu ". sai Adio c entra Per::m:'c;l

Julgamentos
no T.J.D.
Na última quinta f .r

esteve reunido o TJD ç;'
FCF quando vártoe )1".".
ces�os rornm anrecta+o. ,

cujos resultadas toram "s

seguinte
Enislo e Gllson do Aval LI

rltctaoos nos Art.lgos 240 c

lD7 rornm absctvtdo s

Nr-r! do Ava
í

I�, C, :I�'�

�57 ,�u.�prmio por I jo�o,
Jowõ C<l�!fI (lo AV"I _

Art.254 1 jogo,
Joceli do Fip;'lell'ense

EM BRANCO O MAn.r::!\:
DOFt NA 1." F'\Sr.:

mir:i.vc,l. o õumo :l.V:tllí,' IIrl

,\Ui'lim,

inaugurado o escor�, rxu'�
tando a "torcida" (',tle,:k1'4
na com o feio do n!'��!!le'

ri) mal' do Campeon:ot.o,

GOL ANULADO

O presidenle da FCf' SI'. jÕg:>, decair um pouco. Ro que vai servir na meia (ii
Osnl Mello Que estô:v,: r,o naldo, por duas veze'> �ev( relt ...

, recuando Sergltl pa

intel'Íor tratando de ll<lsun o flri'O i:t sua frentt! (' f"11 ra a linha média,
tos referentes ao futebol, ambas as oportunidadp'
já regressou à Caplt".I, t('ll_ atirou fora. Aos 9 mim;tos HELINHO, lxO

do visitado as clda(!I;;,;, ti'.! em luta para susta:, o a

JoaçalJa e Caçador. vanço de Betinho, ° I:n.e Aos 5�� minutos cio :'.1
-------

o PAULO MACHADO

:Re)ornoll o Sr.
Osní Mello

AoS 9 minutos o 1.;.ietÍ('�

voltou a marcar, por inteor"
media de Betinho, seno" (,

gol anulado pelo "!.Jandel
rinha" que acusou Í{!.lpe-
menta de Rellnho, •

NOTl'CIAS DA F.A.C.Notícias procedente� de zão de se::- pois 0:3 joit1'lil!n
Joinville asseguram que' O.!f ses estão preparando um'il

desportistas da "Mal�ches equ;,pe dr) ciclistas llnta

ter" est5.o aguardando ,�Cf(l participarem da granJics
geral expectativa a req,J:.. prova que anualmen!� {

disputada em nossa c:-pi
zação da IV prov ... volto a;:> tal. Também ciclistas de
Morro que seri rca!lzad:'! Lajes estão vivamenl,,� r'u

na cap!1al do E.starl() r:l pcnhados em t:'(;ina:1lc�:.tJ

Pl'(!XllllQ dia 2,1, visando a parLkipfu;ao !1;;

,
Esta cxpc.::tat.iva t,�'� ra

TENIS DE MESA - C)n1
a partlcipll-<;ão de cincJ

equipes será realizad,) (

campeonato da mod'llirta�
de: Figuel!"ense, UnlVel'Sltá

rios, Boeaiuva, Doze f' Cru
z('lr.o estarão partlcipar-!a
ativamente do ccrtanl� qlH.
sc!.'á, in(,errompldo dia 15 li'�

julho para as disputas j:1,

seleção da Capital no,> Jo

gos Abertos que serM rc:1.

lizados em BJumenau.

BASQUETE - .So!.> a

orientação de Rubens L�ll

ge o selecionado da Canl

tal, constituldo por a',letrlS

do Clube Doze, vem trei
nando atlvamente- a fim

de lazer boa figura em

I31umenau, para ficar (

posse d(l título conqulstfl.d�
aqui em nossa capital.
VOLEIBOL - Sob Qt'[.::n

tação do popular atlétêl

Torrado, .o selecionado II:.

minino da Capital vem se

exercitando contlml"TlP �te

preparando se para '\tl d;:<,
putas nos Jogos Abe:'�H,

P.or outro �ado, Orestes A

raújo vem se dedica.,ldo I'

tivamente a fim de �orm.'l.i'

uma boa eqUipe, que· vrlr

treinando com assidllid3i1r.

Alguns atlét.as do C!'\l:-:l';r,"'

solicitaram dispen.'N '109

treinamentos a"lep;and'l mo

Uvos de estudo c trab3li�b

No entanto, pode!11ns afir

mar Que as razões �"(rJl.
deiras não são essas, já que
treino têm sido re'lliz wo.�

aos sabados no perioJ,') dn

tarde c aos domingos 11.>la
manhã, pelo vist.o, parl:ee

estar havendo má ,oatade

por parle de alguns atlé
tas.
FUTEBOL DE SALAO -

Paulo Cabral tem re"lI:u

eORr.:ES. RUI LOBO ,

Associação dos Veleiros da Classe
Sharpie de Santa Catarina

\
De ordem do Sf'n!nr Co... dim, 21�, às 20 horas do

lllo(]õro da Assoclaçao dos dia 1:J de junho ,jç :16:!

Veleiros da Classe '5harpie (quinta feira), para n.r.,")

do Estado d-e Santa CJ.tari� dação dos sf'guintes ilS'::\l!1.

na, CONVOCO, pelo pie tos:

��\'6eI�:I��E�I���S �� :�:' • br�
I

I; ���:�:: ��\ ���.�
soclação, para a Asse:�I':I:;iJ. çio;
Geral Ordinária a ')'! rro.'l bl _ apt'ovação rla� fio

llzar na sede social do Vf". Lilhas,
leiros da Ilha de Santa Florianópolis, 7 de junha

Catarina, à rua Silva Ja�' de 1962,

CiIU'RTO NAHAS

C BORADO�'S, DIVERSOS

ARmTRAGEM

Esteve a cargo de NiJJ

o gol da vít surç:u

cont o, Seu dcsempanha ;'Ji

bom, apesar da falha da

não marcação do jl8'l:,d aaos 26 mrnu l:;e� 11.tlJ

atirou do seu :>1' 1�1ll'"

bola alta, Salt H, 'i

Iud.do acima

nho, Bíbe, Carl c D·lfI'l OS QUADROS

pnrn Telê, o '11 comple ATLE'TICO - P('I'l'OICo'

temente livre e o :\!'CO Marréco, Cláudio e Munorl:

à sua mercê, ,�1 ,,,,,01 Mareio e Bt: Te]{�, O�,..'l.t

hesilar marcan ":"'1 ') nccénc, Helinho f� Bc�l.

lento que crast n Fi. nhn.

guerrensc da amnca FIGUEIRENSE - Domí

Nos minutos re t1 es o' Norztnho, Trttha e carutc

dois quadros e ai-ro.m p.(!ào (Sergio) e Bibe; Wil

se em calnpo,' I» o A sou, Sergio (Perereca},
üéucc conscgtr- -vu:' ,\ Maehüdü, Fernando t' R"

nnldo.

Não se realizou a partldtt
prr-límmnr visto (JS dote
eJubf's terem crdido v:\<l')'

jo�adores para CDn,�t;�uh','i"

da seleção juvenil quI' B(

mf'smo dia pelejOU f'lll I.a

Per jai.

HO ESPORTIVO
o Figuelren ,e. completa mais um aniversári"J

de fundaçõo. P o fomília alvinegra -essa efeméride
seró regado co rofundas alegrias de saudade e dI'!
tristeza Que se dem dia a dia mês ano a ano, no

puríss:mo Ideal o QUc gera e torna gigante o clubp
da rua Olavo B E é a base dêsse puro idealismo

Que o grêmio d ontinente procura consagrar_se no

esporte e na so ade como clube "sui_generis".
São 41 an e intensa e Ininterrupta atividade

esportiva que o inegro vê flossar na dota de hoje,
Desde suo fun o, a 12 de junho de 1921, que o

esquadrão do C nente vem sendo verdadeiro eseolJ
de "astros" de 50 football Que, ali no "stadium"

Orlando Scarpe niciam seus primeiros bote_bolas,
paro lago após iÇiantarem_se e ingressarem no!)

melhores club Brasil.

Assim é q em seu gramado, no sub�distritQ
do Estreito, en ramos várias rapazes quase que
dióriomente tr ndo, empreggndo .. se a fundo, no

afã de garantir nosso football de amanhã, Entre
êles tivemos a tunidade de observar alguns dos
seus mirins os is treinam com afinco, desejando,
naturo'."ente onçor a time de cima,

Campeão adino por várias vézes bem como

estadual, tem o linegro ao Estreito conseguido des_
tacar_se nos mCif!sportivos-de nosso Estado e prin_
cipalmente da cfal, haja visto as últimas campeo_
natos mettOpolitps em que tomou parte com algulT'
brilhantismo. Pq;do isso, é Que não poderiamos
deixar passar enroncas nuvens esta data de tanta

significação

pa�nosso
esporte e mui especialmen_

te poro quanto butam pelo -engrandecimento do
mesmo,·

Está de par ns o esporte catarinense especiaL
mente o da caDi já que o Figueirense F,e. vê pas_
sar na dlJt(l de e o seu quadragésima primeIro
oni�ersário de f ção, E aproveitando ao ensejo de
tão festiva dato/que queremos levar ao esquadrão
do Continente, 'b como a quantos fazem parte de
sua atual diretc�.r�esde.o seu presidente ao s:u .�ols
�i�;���� �en�����W���de�sp���s��:o;��s��'��n�
tinuor trabalha"l fazendo prosperar dIa a dto o

esporte do boa to de Anita Garibaldi. Que esta
doto volte a rep;uzir_se por muitos e muitas an()S'

são os nossas d�ns que ainda temos no Figueiren�
se F,e. uma dos �ióres expressões do football cata_
rinense.

Gilherto Paiva
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