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RenunciaAcertada a
LA VAI o SEU MANÉ!

O problema do abasteci

mento de arroz, feijão e

açúcar será resolvido den

tro de poucos dias, segun
do anunciou o prlmeIro
ministro Tancredo Neves,
ao falar sobre a escassez de

alguns genel\ls de primei
ra necessidade - princi
palmente em São Paulo e

na Guanabara - durante

9. reunião do Conselho de

Ministros, ontem em Bra

aiUa.

o chefe do govêrno In

formou que já está. a camí
nno do Brasil feijão Im

portado, em quantidade su

ficiente para satisfazer as

necessidades do consumo

8 té setembro próximo,
quando se espera a nova

safra. Quanto ao arroz e

açucar, disse que o proble
ma está praticamente re

solvido. Sobre o café e sal,
salientou tratar-se de "pu"
ra eepe-urecãc''.

Pàdre Irlandês em Missão de Paz
No Interior do Brasil

NOVA YORK, 1(3 (A.P ..
' perança de que a- sue, Ou

_ Um padne Irlandes le- zada do Rosário tenh�. exi

vando uma mensagem de to.

esperança ii. regIão norde;<: Na capital pernamuucana
te do Brasil, partiu ;)flril. começará a coordenar o

o Rio, de onde Irá, e.rI mi." programa e as reun!ões d";l.

são especial, a Recife e re Cruzada, que atraiu Co',He

gióes adjacei-res. O revdo. nas de m!lhares de pessoas

Joseph Quinn,C.S.C., ma_ no Chile, Colombla e V.e
nlfestou anks dc t�!r.ar nezuela.

um avião dp "Var14" o lema da entidaj.! Cã·

tóllca, de que ê vice (Ure

tor, diz o seguinlte: '·Um:-t.

familla que reza junto. pt."t
manece unida" e "um mun

do em oração ê um mund,)

de paz". O direror t!esta

cruzada do Rosário, há ;':0

anos, é o tevdo. Pau'lei=:

Peyton, que foi acolhd'l

com entusiasmo em SlntiJ.

go, Bogotá e Caracas.

Compar.ecerá ele a. r211-

niões publicas, a 16 .j(' !'a..

tembr.o em Recife, e drpoi::
a !l de outubro, no Rio nn·

de a cruzada 'Iterá .ren C'2n

tro de Irradiação mH últl

mos tres meses do ano cor

rente.
•

Ao dirigir a cll.mpuP·ha
o pe. Quinn, homem <!nt.u

siasta e afáve!, disse (lu:;,

convencerá os paruquiar,!)s
e ou'tl"a gente a ajudacen",
uo na sua tarefa, ie:'land')
a mensagem da oraçl'.I) àli

Igrejas, às esquiu\iS, nos

cafes enfim a toda par

te onde se reunam os OJ.

M'·anl.r.� (]llr tlma l\)c-\'nf;1·
de.

" Auslrllia
EnYiará Uma
Esquadrilha de
(aças à Taiiând:a
CANBERRA, 16 _ o go

verno australiano enviará à

Tailândia, "'dentro dos pró
Ximos dois dias", uma es

quadrilha de caças a jato
"Sabre".
O Ministro da Defesa, At

hol Townley, disse 'que os

aviões serão mandadoli à

Tailândia, de acõrdo com a

decisão do governo de coopt;

rar com as fõrças armadas
tailandesas na manutenção
<la Integridade territorial da
queIe país.

Disse o Ministro que a

esquadrilha. da Real Fôrça
Aérea Australiana será es

tacionada no aerodromo d(,

, ..Ubon, no nortc da Tnilân

:tUa.

a oe.. S p. ht o.unlto
nesta VII Taça do Mundo. Pelé. ntachucol Se não fo..

mos além do empote.
Aquela altura entretanto a fabuloso Mané Gar

rincha ainda não tinha pôsto ó. suas garras de fora.
No lance acima apesar de driblar o seu marcador Lo
lo, não conseguiu morcor o g61, devido a vigilância dc
Schroif, o melhor goleiro do campeonato.

Depois dêsse jâgo. i1I\ané resolveu mostrar a que
veio. O resultada foi a qqe todos vimos. Até a eltrêla
do grande Pelé está ofulc.a.

A ameaça de lua luspensão palrou 24 horas só
bee a equipo brasileiro. deix.ando o pais aprensivo. En
tretanto, Garrincha joga, � n�s seus pés. principaL
mente ros seus desconcertant.es dr;bles, estão as es ..

perança" do Brasil.
I

O jôgO seró muito duro, com os tchecos fechan
d!' se na defesa para evitar os gols. Em caso de vitóri;
a "JULES RIMET" (ao lado) pela segunda vêz virá pa
ra o Brasil, feito ésse só alcançado pelos iti1ionos em

34 e 38. O ambiente entre o escrete brasileiro sé'UI'
do a imprensa, é de confiança reservada, todo; de 0..

cãrdo em que será uma partida dificil. C"meçoró àt

15.30. hOl'a do Brasil. e, em caso de empaté seró di.
put(lda nov� partida. a 21, isto se a prorrogação em.

patar tombem.
Jogaremos com Gilmor, D. Santos, Mauro oe NU

ton Santos e Zito; Zãzimo e Didi; Mané Garrincha
Vovó, Amarjldo e Zagalo.

•

D:reitos da�ulher: EMENDAS
BRASILlA, - Foram aceitos. em discussão s.. �

plementar, no Senado, varia, emendas ao substit..ti
vo, de .autoria do falecido senador Atilio Vivocqua, a;
projeto de lei do Câmara que regula os direitos civis
da mulher casada. Entre os s..bemendas apravadas
figura a que visa o restabelecer o minímo de 21 anns
paro o inicio do matoridode civil. sob a alegação de

que aque'a reclama outros requisitos a mais do que a

maioridade eleitoral, argumenta em que o autor da
substitutivo se apegou paro diminuir a maioridade pa
ra 18 anos. O substitutivo depende, ainda _

da apro.

vação da redaçãa final para ser encaminhada à.Cima
ta dos Deputados.

INJUSTlFICA'VEL A ALTA DO DOLAR
RIO, 16 (V.A.) - O sr. a.iustada imediatamente ao

Eleuterlo
. Proença Gouveia, seu valor real vigorante no

diretor em exercicio da mercr.c;n livre de trezentos
Carteira de Câmbio do e cinquenta e nove cruzel

Banco do Brasil, convocou ros. On_t.&m, a moeda norte-
am!:rlcana foI vendida a

O.� gerentcs das :?;asas ban- quatrocentos e trinta e

cúrias do Rio !lara uma dois cruzeiros no mel'tado

reunião hoje em seu gabl- paralelo. As autoridades

.nete, a rim de expor as monetárias afirmam que a

medidas que poderão ser situação camb1a) é perfei
drasticamente tomadas pe- ta.Q'J.entc tranquila. não ha

lo nosso principal estabele- vendo justificativa parO. a

I' nlrn n dI' rrri::1"íto. se � 'P"fj(>ntlna é '""1mprevl::(fvel
coLaçito 'do dólal' não rul' all

1.. ..

Parece que volta

·TAC-GR8ZElR0�G0�SOJL-71111.lJlta.;-�
o TEM" P o <MeteorolÓ9lcol

tBmt.e do Boletim GeometeoToMgjCO, do:
�. BJlZA3 N2'lTO. vdliaa. até cia 23,18·1u. do

dia 17 de junho de 1962
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO A™OSF�RI
CA MEDIA: 10320 mb: TEMPERATURA MÉDIA:
12.7° C; UMIDADE RELATIVA MEDIA: 87%; PLU
IOSIDADE: 25 mms r Negativo - 12,5 mms: Nega-
o - Or.UJXls de precipitações (chuvas) nos agto- I

a��s�eT��V:;I�ê����::á;;I.NeVOe1rO cumular I

erçs Fei�i
BRASILlA, 16 (VJA.) - O Conselho de Mini•.

tros renunciará oté terço. feira e nesse mesmo dia ou

no imedioto, a presidente da Repdbliâl indicaró à Co
mara dos

..Deputados!!. chanceler San Tiago Dadtos po
ro o chefia do novo gaverno. A renuncia do gabinete
foi aeertada numa reunião entre o 'r. Tancred" Ne.
ves e os lideres do Comara, no Palocia do Plonalta.

Os acontecimentos foram precipitados pela diY..r
gação de uma nota semioficial da presldencia da Re.
publica. no qual o sr. João Goulart revela sua impd.
c:iencio an�e o retardamento da desincompatibilika ..

çõo • ponder� que "não pode, nem legal nem etica ...

mente anunCiar a escolha do futuro primeiro minis'.
tro sem que o o tua I pI-e s id en •

te do Conselho apreHnte sua "enuncia". A nota afh ..

ma ainda que tol .escolha "é da exclusiva atribuição"
do presidente da Repnlica. "cobendo 00 Parlamento

oceita.la ou .ecu�_lcr", o que confirma evidentemen
te sua disposiçãa de monter a indicação do sr. sà.
TIago Donta,.

CédLfa Unica: Primeiro Passo
Para Uma Ampla Reforma

A aprovação do uso de lares.
cecura uruca nos orenos As unicas crtücas feitas

proporcionais, pelo Senado ao SenadO se devem ao re

Federal, suscitou em tactos to de ter sido a matería

Os círculos politicas manl- aprovada na forma de

festações favoraveía, sendo substitutivo que precousza
a medida apontada comu o a extensão da cedjjla unt

pr ímen-c passo para uma ca às eleições proporclo
reforma mais ampla do na ís apenas nos Estados !te
srstema eleltora.l no Bra- são Paulo e da Guanabara

sll, para dar malar auten- e nas cepucts das deqlals
ticldade às consultas popu- unidades da s'ederacão.

Salan deverà sofrer
novo julgamento

PARIS, 10 (APJ - xevo

Instrução judiCial f':ll uu

ctada contra o exg�i\croJ

S�1N11 dtt ttt anol,! chl'"t,C
..t'=.ti.��.

a 23 de mala últim.), fln

condenado à prisão p�rpu

entende Que êa'an come
.teu outros crimes uem.ts

do pronunciamento do A�_

to Trlbl,Ulal.M11Itar, !.st.õ.A
ôlIbllttfili'o\l'Jt-el1vla.l'.�
fi. O'AB de sua cela ,,·ott.
sào de Santé, em P�rLl>
Um dlpoSiUvo Jo CuJigo

tua, acolhlda's que tnra-u

diversas circunstância" ate Penal prevc a pena de mr r

nuantes. Na ocasião tal te para os que 'te-mam

[ulgamentn surpreendcu a entrado em ln.têllg�llCi3.

oplniã.o pública, visto que com os d.retoras ou cnetcs

seu adjunto Edmondo aou de banaos armados" Foi

haud fora ecndeneuo a encarregado da instruçào
morte um mes ant.es, recu o juiz Porca. srcvavetmen

sedes as atenuantes. te Salan será submeuco a.

O Juizado doe tostrucao nova corte mllltar re . !ílle
do Departamento "do Sena mente tnstsrutda.

MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CONTRA O ANALFABETISMO

BRASíLIA - O ministro rJod(l . vespertino ou matu

da Educação baixou pçrte- tino compreenderão o pia"

ri. de Instruções para a rno- no-piloto da mobilização.

butação nacional contra o

aâaireceueroo, estabelecendo Os Estados de santa. Gáta"

a ínstaíeção. ainda este rtne, Bahia, Rio Grande do

ano, de 20.000 classes. que Norte, Ceará, Piaui. Mara

poderao funciono. r em pe- nhão e o Distrito Federal.

Ministro Franco Montoro Conferen
ciou (om Adenauer da Alemanha

BONN, Alemanha Oei- Democrata Crtstão brasl

dental, 16 tA.P.) - O Mi· leiro. segundo adiantou o

nlstro dO Trabalho do Bra- porta voz da embaixada.

stl, Franco Montara partiu Montora chegou a esta

de Bonn com destino a Ha- capital na terça-feira pas

nover e Berlim para pros- sada, proc�dente do Brasil,

seguir sua viagem pela como convidado do governo
Alemanha Ocidental de- alemão, para efetuar uma

I poiS de ter conferen'clado viageql de seis dias pelo
com altos dirigentes ale-. país 'Montoro e sua comi·

rhães nesta capital. t.iva regressarão ao Brasil

Montoro conferenciou du no domingo.
rante uma hora com o

chanceler Konrad Ade

nauer, ocasião em que lhe

entregou uma mensagem
do Partido Democrata Crls

tao brasileiro, do qual é

llecretário-gera', segundo
revelou um porta'voz da
embaixada.
Na mensage.rn, o PDC

sauda Adenauer como che
fe do Partido Democrata

CristãC' da Alemanha Oci
dental e o felicita por seu

trabalho em prol da justi-
� ça social para os trabalha·

dores alemães, no sentido
de fazê-los compartilhar
da direção das ludústl"ias.
Ad en a u e r demonstrou

grande interêsse pela si

Ttíãçao brasileira c, de for

ma especial, pelo Partido

ACRE E'
ESTADO
BRASíLIA - Em soleni

dade realizada no PalaclO

do Planalto, presentes o

�:�:��o;:I;I�i�;�e�tn;�t:t��
darias, o presidente João
Goulart sancionou a lei

que eleva o �rrl ..ório do

Acre a Estado. Falaram o

deputado Jose Oulomar,
autor do projeto que cul

minou com a elevação, e o

presidente da Republica:
este, disse de sua satisfação
em sancionar a leI, afiro
mando que o seu governo
não

�
uparâ esforços no

sentido ue apoJar, l!bLUllUlar"

e ajudai' o novo Estado.

.

-.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Escreveu: coune: Bibliotecário. Jatyr cidade, dentre êles o edlficlo

Nelson Brascher Varela Junior e COnselho Centenário com 12 pavl

Fiscal, Annando Ramos, mentos, o edifício do Sr.

Domingo passado realtscu Angelo Arruda, Orly Furta- Nelson Batalha, com 9 pa

se no Clube 14 de Junho a do, Alberto Santos, Olavo vlmentos, o edlfi.clo da nova

eleição para nova turetorta- Estrêla e Platano Lenz1. A ala do Grande HotCJ. Lajes

daquela nóvel sociedade que nova Diretoria tomará pôsse com alto pavimentos, o ec',

fi ...ou assim cc-ssututda : hoje. Daqui esta coluna, re fieio do Sr. oence Vldal Ra.

Presidente, Sergio scnmt- licitamos os nÓvos membros mos com 5 pavimentos e

dt Neves; Vice Presidente, da Dlrej;oria da tradicional também no .BaIrro do Coral

Oscar Beller; l0 Secretári.ó, sociedade e desenjamos mui esta semana toram Inicia

carros Lôpes: 20 Secretário, t26 felicidades em sua ges- dos o.. trabalhos de esta

ctecõtc Florlanl; 10 'rescu- tão. queamento demets um bélo

retro. Aderbnl Neves; 20 'I'e edificlo de 6 pavimentos, de

SOurelro, Dante Marina Mn-
.

Diver.sos eotücíce : estão propriedade do Sr. Ruy zn-

rotto: Orador, Améllo Ner sendo construidos em nossa peline. Soubemos ainda que

____._ ..__ '
. Os Incorporadores po Edifi·

cio Centenário lógo que c

prédio seja terminado, será

iniciado outro na Praça Vi

daI Rarnos scruor.

FAZEM ANOS HOJE

SRA. ALICE SOUZA PElREW
, .Assinala a data de hoje. mais um aniversário na

tolwlo da ex!."�. sra. d. Alice S. Petrelli, viuva do sou

doSo conterranlO sr. Leonardo Petrelli.

,� natelic�nte, dama de excelsas virtudes, na e

f�m�r�de .de hOle, será, estamos certos alvo das mais

slg�!facahvas pr,�vas de apreço e estimo, às quais os

de O ESTADO , se associam formulando lhe à me

Ihercs votos de felicidades
- W

- sr. Cícero leuenroth
•

- sr Américo Luz
- vvc Maria Ricardina Corrêa
- sr. Jucuró do Costa
- srto. Mariana Gilde{ de Souza
- sra. Mario Correirão Régis
- srrr. Noêmio Câmara Silvo
- dr. Vitor Mendes de Souza
- sra. Resc!c Auli
- sr. LoudeJino Manoel Vieira
- sr. Édio Cklondo de Assis Correio
- sr. Jorge Amim
- sr. Corlos V Pacheco
- menino Orj�aldo Ferreiro

eh ,- '1nM.lJO._
. E COMO O ASSUNTO e AINDA,O MESMO .. _ Então

ruteocjemos o assunto. Não há 'Outro jeito.
Ainda se nosso futebol, que lá nos Estates tem ou

tro nome, quando os times se poem de cócoras, cochí

ctiando na concha das orelhas um do outro, pua lógo
um deles sair correndo em louca disparada com a bola

(bola mesmot nas mãos até que a perde, então, sim.

Então, nós não entenderíamos nada de coisa alguma.
Aqui porém :l coisa é muito' outra e muito diferente.

Até que a bola tem vários nomes ..

Chama-se Pelé, Garrlncha, tendo um nome para

cada UI;l dos onze. muda tudo de figura.
vamos ver si é ou não é loSo mais.

cenc�a�. esperança com tncertézas e há esperança reu-

Há também esperança com, certo mêdo promanado
de nervosismo intenso do será ou não sere.

90 por cento, quero crer
.

cultivam agora a esperan

ça com -certeea''. Sem problemas.
E vem também o "bolo" eom o muito para nÓS 2 o

pouco para os adversários.
E vem o meu palpite.
Repetição.
Como foi o do último.

Quatro a dois, ora esta. Que perzunta.
Vence o Brasil com quatro '8. dois.
E dito Isto. esperemos pela tarde.

FARÃO ANOS AMANHÃ
Johnson Sentes

- dr Mário José Bostes
- sra. Hilda Pereira D'Eço
- sro. Elsa Berboso
- sra. Olga Aroúio do Silveira
- sr. Feris Boaboid
- vvo. Concetcõo Guimarães Grijó
- sr. Rodolfo Bosco
- sro Joana Bo-bo
- sr. Germano Bano
- sro. Ernestinc Donner Neves
_ sra. Carolino Ferreiro Souto
- sr. Osni Neves
- sr. João Jonnis

- sr. Moisés Lecndr-, do Silvo
_ sr. Edoord Luz Paretro
- sr. Nelson Rose Brasil
- sro. Judite Oliveira
_ sra_ L"!�ntinn d'" Almeida Jorge
- sra. Dllrr:;n..-ln Pereira
_ sr to. Hedi Rose
_ "'r. J"c1" I')p,.,..,';t�;n r:;"rratine
- src. Josefine Schmidt

ELIXIR DE.
NOGUEIRA-

PEnRO FRANCISCO DA SILVA

M!S�A DE 30 PIAS

O GRANOE DEPURATIVO DO SANGUE

que ENGORDA e FOR"ALECE

A .,e..,1o "" .tÍat as Fo,�ac1fs e OtI!ogatios /
do Brasil

os a�g�o;�H;e:s:!�:o s���n�!����� p��;�S�i��i��d�
a rrtissa que mand.:lm celebrar dio 18, 'âs 7 horas na

Catedral M�tropal itona.
.

Desde ja agradecem à todos que comparecerem

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

Rua 15 de Novembro, 444 - JOJNVILLE

ServJndo e·xclusivamente as lin�as doméstlcas. cobrido
todo O terntorJo brasllcJro. a VARIG - réde aérea nacional
- fruto de CUidadosos estudos e "90roso pianejamento.
coloca a sua dispOSição urn nôvo padrão de serviços nas

_

linhas brasileiras I Na sua proxlma vl�gem para qualquer
ponto do Brasil consulte seu Agente de Viagens ou

nossas lOjas e habitue-se a uma nova preterénclo

VAAIG- rêde aérea naciulnl
NOVOS S�Rviços PARA TODO o ElRAS'!L!
---�-, ------

"

<,1;' -���������������������

O 2" Batalhão RodovIá.rio
Jt está. tomando todas a,

proVidências para os traba
lhos de asraltamento da A

venida "Duque de Caxtas''.

iniclandl nas proximidades
da Rua correta Pinto até ;\

ligação com a estrada BR-

� �:ád:��;:l:ai���:

Inossa cidade.

Foram sorteados os se

gulntes Festeiros para a

festa do OlviDO Espirlto
sento.uc ano de 1963: -

�Sr. e Sra. wuson Mello, Sr.
si-a. aenato Valente, Sr. e

,

Sra. Ary Waltrlck da Silva, ,.

Sr. e êca. Dr. Afonso Maxi-
'

mJliano Ribeiro. Sr. e era

Jayme vareta e Sr. e Sra

Antêmlo Martn. Pela escôo

lha feita temos certeza Que

ar;o Que vem teremos outra

grande festa do Divino Espi
rito Santo

Pela Let 1)0 81 de 23/5/62,
vo.aua pe.a (..aJ..alB. MUIlJ.Cl

pai e sancionada pelo Sr.

erereuc Municipal, {(li de

crarace de uttüdade pubr.
ca. para efeito de aquisi
ção, por compra ou doação,
permuta ou desapropriação,
de uma gleba de terras com

a.. area superficial de

48.000m2, na zona "A ", Ur

bana, entre as Avenidae

President.e Vargas, Relisario
Jttsé de Oliveira Ramos, Ou

que de Caxias e uma Rua

���jde�a:a�o��dtsl�ça:: ��C:�I
viária d� cidade. Foi uma

ótima iniclaUva dos Pode·

res Executivo e Legislativa
-..___J;t,Ols a nossa atual Rodovlá

ria já não pôde comportar
o grande movimento de pas

sagêlros que t.ransltam por
..
por lã.

Semana passada esteve
em visita, flo LIONS CLU
BE DE LAJES, O Governa·
dor do Distrito L·6 Sr. Ger.
mano Kurth Freissller.

Com prazer regis-
tl'amos em nossa coluna os

seguintes aniversarlos:
ne dia 10-6 o Sr. Helio Cam

pos, digno Gerente da TAC.
CRUZEIRO DO SUL e no

dia 12-6 do filhinho do Sr.

Helio Campos, Helio Cam.
pos Filho que completou 4

prlmavêras. Daqui envia·

mos aos aniversariantes os

nossos parabenS com votos

de muitos anos de vida.

Recebemos pedidOS de di

versos leitores nossos sobre

R matança de passarinhos
em nosso município. Dizem

Os reclamantes que nesta
.

onda estão acabando até

ccm os nossos sabiâs. Existe
tanta caça de diversas es

pécies por est.e motivo de

vemos acabar com as ditas

passarinhadas.

Pansexol' "M"
'J'óroteo neuromuscUI'1i qu'"

rejuvenesce dando Fó�ca,

vitalldfide, Virilidade e

Vigor.

Pansexol "f"
Frigidez, insuf:clêncin. I;\'f\.

nana, obesldàüe' ou ma

greza excessiva, pertur!Ja
. çc,es da Idade critica e

tôdas deflclências de O!�.
gem glandl��éc.r na mulher.

Pedidos à ALBOR 'S. A.·

RcDr, e Comércio - Rua
15 de Nonmbro, 484-

JOINVTLU-:

Sociais

Lúcia e loê no baile do Copa -lbrahim Comenta
do Festival em Santa Catarina

o clichê nos mostra a manequim bobeio, que circula
pelo Europa apretentondo ..,odelos do Costureiro

Naaoreth
horas a gosto dia 18, Bingo CrlJtal pró constru

esportiva cão Hospital e MaternJdade "Sng rada
Familia".

1 - Logo mais ás 15,30
grande "torcida" pela partida
Brasil x Tcheco-Eslováquia.

2 - Maurício Reis recebeu em sua 12 - VOltOd a circular a muito b(.

residência um gruJlo de amigos para um nita Lêda Cotrln.

bate.papo. Os convidados, com eerta CI' (i • '"

riosidade apreciavam as anthruidoldc"i." 13 - O Dr. Herminio Daux IJ.1lmh
pelas salas da residência circulavam dl'i • assumIu novo cargo na ReltorLl t!a Uni

cando gostoso uisque, versidade de Santa Catarina.

3 _ A élegante s;enhora Fu!vllJ Lulz }oi - Tambêm V6':.OU a circular .em

Vleirr: (MarIa. Leonida). •. � vai Plf.t�.CiJlaLDos..saJI,-l'_eunH,s lõociaJs, a beleza,de �ll'lk

Chá (ie Caridade para o Hospital dr R('a· Costa.

biHtação.
15 - Maria Tereza de Alm�idu :�r

.. _ E!.unos informados de quI' o g'la e Maria Chrlstlna Amaral Marlnh'

'apa João XXlIJ, visltal"'.l t) Br:lsii, clois brotos da sociedade carioeJ L."l II�I

das Debutantes do C:lpacaban:l P�!::tr.I'.
5 - O discutido colunista lbrahlm

Sued comentou em sua coluna: o "F-csti· 16 - O senhor Adio Araújo :er.mtt'
val do Cinema Nacional neste ano será do Banco do Estado do Rio G�:l.lldc d'

realizado em Sanca CatarIna". Sul, jâ fez entrega a Pres.identr. do CIIIII('

Soroptimista, I) cheque no valor de I'r�

6 _ SILVIO, o moviml'ntado "PisLon 20.000,00, para o prêmio principal d

de Ouro" na última quinta reiu deu Bingo em prol dos Necessitados, o espe

"show" no bar· do Querência J·.ala(;(·. rado Hingo {'sta marcado para o dia 27
I!< • II< p�.ximo nos salões do Clube D(I�e

dfl7 Barão José Siquejra Jr. Que esta A!:ÜSto,
.

�om a responsabilidade do baile das De 01< .. '"

butnntes no Golden Roon do Copa, (\1"111 17 - Na cidade de Canoinhas Iol

�:()U pelo jomal Diário CarIoca. Lü�lp. D' rea;izado ontem nos salões do ClutJc ("a· �
Aquino D'Avila C Zoe Lacerda dt1:l'; Dr:ou- nolnhense, desfile "Bangú" par'), :l t'SCO

.

Lantes Que representarão Santa Cat·J.I':na lha da nova Miss Elegànt� 'daquela SoO

na festa de elegância e caridade �IJ, 21 'jc ciedade.

julho.
iII - D.ick Funey f'strebu �om "rnn

8 _ Um. certo grupo da "ocied:." de orquestra no Festival de ·'Jat." no audi.

depois de um jantar, ""uniu jult'a um tório de "O Globo".

papo, Polítieos que partieipav1.m do grll

po, palestn.vam �iscretamente mais Q 19 Em Brasilia realizou se �'cxta·

assuntct e":o "blqlile" - Em :;uc:ed,::..d" fe'ra, a L Fe!(�a Beneficente que t('v� o

tudo se salte. ' /IIPo ..� alto palrociçio da Exma. Senhora Mil'in
* • '" Tereza Gouiart - O aconteclmem.l foI

bliC: �tJa�e;r�!��lhd;es, Se��.���:� �� nos salões do HO!e� �aciona; Br.'l\i'ia.

Querencia pa ace em companl" l d", cr: 20 - V"gllll:.t. Lanc estrela. su� Corro

denClado engenheiro palanaen�i! I Ó,L.HO panh,n de Re\lsta. no Teatro \Ivaro

drlBayer Carvalho
",. >II * .. *

10 - Em São ,PaulO, (I c!l.<;al senhor PENSAMENTO DO DIA "N5.o basta

e senhora Esperidlãn i\m.lm ([IUI 'ter a. ment.e sã O essencial é apl.c\:
bem"

fi - Nos salões do Clube LklZ_ d<' A

_---�.�s:::_.«cc.:;: ,

,

( VENDEMOS

2 GRUPOS DIESEL ELETRICOS

"Mirrlt:es-Bt'Ush", tipo TLB-8. pouco uso, cada um de 8 cilindros, 420 BHP,

1100 RPM, 650 KVA, 220 V, 50 cyclos.

1 TRANSFORMADOR "ITEL"

700 KVA, 3ROO V, 225/130 V. 50 cyclos para tempo ou cabine,

quase novo.

Tratar com DR. NA.POLEAO.à .Rua. Florencio de Abreu, 1!1 -

Fone: �2-3l28 _ISAO PA.ULO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



JUiZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA
DE no NÓPOU

Edital de Citação Com o Prazo
ele Trinta (30) Dias

JUIZO DE DTREI'T'O DA
vaRA DOS FEITOS 011
f • 7 ENDA PUBLJCA E A
( ·T'oI"NTES DO TRAB.'\LHO
DA t..:U"IlARCA DE i!'LO

o Doutor -

WALDOw.r
RO CASCAES, tv Juiz
Substituto da 1 f. CiT

cunscncãc JiJdiciar;a
em cxcretctc do (':lr�1)

Comarca de mo-touo

polis, Capital 1]0 E,<;L!\

do de SaI,I,..c, C:ÜI�fl 0:\
na forma 'ia lei, etc.

de .ruíw �e .Dirciti na :�:se��B�:!t�.t t�dcOS.!I!��:l�Vara (lOS Frito:; dü com o prato dr t,rint,t tlla�,Fnar-nrln Públlt'u c 1\""" virem ou coto ccnueetmcr.d('l)t.CS do ·Trabalhll dr
• to tiverem que por pai te de

-==-=-==---c-----__----c.__ VILMAR ROOOLFINO' pl'.:.

REPRESENTAÇÕES R. SCHNORR S. A.
Assembléia Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores orjonj�tQs de terreno Illtundo no Di<;tl'il'l

"Representações R. Schnorr S.A." paro se reunirem de Trindade com a área dr
em assembléia geral ordinório, o realizar

_ ve no dia 7 14.840 tqv-rrentu mil oill>
de julho do corrente ano os 15 horas no sede social centos é qU:\(NÜ,ll :\'cL!ol!

� ��� JdeCcaPe;ml;b(��a':"el,nhaSO�'bO'c5'a2s·aegaUn,.ndtOer, nesta cidode: quadrados com ns segutntes
di �" , drmensões e ccnrronmcôês

ORDEM 00 DIA no Norte" medlndo 20 tvtu
o) - Tomado de contos da Diretoria e conheci_ t('l metros r-cm terru.: de

ment" dó seu relatório sóbro os negócios sóctoís d ..) Ama1.onU$ Luiz cordctro
exercicio findo; 780 r sececentos e oHl'lllal

b) - Exame e discussão do bolcnço gerol coro_ metros com Duarte Ma
to de lucros e perdas e parecer do Conselh Fisccl: checo: ao Sul medindo Rt:Oc) - Eleição dos rnernbros do Conselh� Fiscal e (oitocentos) metros cem

fixaç�f d_: ��<;��Jnht��O��riio:;erêsse social Benta Areias; a oeste 1�1P

Florianópolis. 31 do março de 1962 �h����t8á·8�e:�L�����,�J)'��:;I�:
tros com quem de dl'i·,Jto
a Leste medindo 880 (IlHe

metros e cltentn c('n';ln',
troaj metros com 'L ruo

Lauro Ltnneres. c 10 Irl�ZI

metros .com A'"m:tzonas Lui�
Cordeiro. s'eua a fusnncn
cüc da posse fBI a mesma

julgada prccedent.a pi:.r een

tença. E para que cl1C';nl
ao conhecimento ide todos
mandou expedir . O' prc:-\pn.
te edital que será fixp,'.-:

no lugar de costume (' p�l�
bncedo na (arma j,\ lei

Dado e passado nesta c!

dade de I"lorlà.nôpoIts, :'.:).�

onze 'dlas do mês de .unbc
do ano de nUI novecentos e

��'>s:,no�a�ae F���:;. Ei�c���:;l
sucscrcvt.

wulüemtro C;uwaes

RIANO·Pu...�..,. :::;:)ITAf, Im

qTAQAO COM O PHI\7.0
DE TRINTA Cl4j) lJfAS.

REIRI\, 01·1\$;11('1/"0, J'Il",'l.�
110. meeünteo, requereu 01'

lima ncão ele usucaplnu
Imóvel abaixo desento: ll!tl

(Paulo Rudj' Schnorr)
{Oscar TeskeJ

(Rosita Schnarrl
Diretores

19/6/62

A. Gí>NZAGA
.......

INCORPORAÇÃO E VENOAS DE IMO'VEIS

Ruo Troiano, 1"2 - Solo n.o 7 (Edificío São Jo-qe

Fone - 3450

Tem Poro Vender
- Apartoml'ntos de 2 c 3 quortos
- Casos de Madeiro nos Barreiros
- Terrenos: Morro do Ger:Jldo _

Jardim Atlôntico - Jardim ACro- ..

porto e nos Barreiros.
Pagamentos ,0 combinLlr.

MINUTA PARA- FLORIANO'POUS ": ,-

rta e;d-;l
Açoos Preferenciais dillietrobiils ,1,�B<§�®i\\0G\

Encerramento de Subscrição

Devendo encerrar .se a 30 de junho correr-te o

subscrtcô-, cúbl.co de SUO" orõ('s rveferenctots, a Pe.,
Iróleo Brasileiro S. A -- "PETROBRAS" lembro os in,
teressodos -r conveniência de fozerem desde logo ('<;$(1

subscrição, evitando os naturais otropêlos dos últi
mos o.os.

Nes-c capit.ol os subscritores serão atendidos
até aquela doto nl) Banco lndús+no e Comércio de
Santo Cotorina SIA.

'As Industrias de Tecidos, Seus
Artefatos e Sacarias

Firma esrobelcctdo há mais de 30 anos no rum-i

de Reoresentocões oferece seus préstimos para ven,

das no R. G. do Sul, no atacado e varei') de Tecidos

Miudesos, Armnrinhos. M0inhos etc. Dó referência<;.
Cortas à J. L G"im(1rã"'<; P. Amorim Ltdo. - Caixa
Postal 181 ___:. PORTO ALEGRE.

'

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

rÕFERrlS.>�,-�� .��
• PLAINAS LIMADORAS

•

DE 400 A 750 mm: �EJ'CURSO

* Pronta
"-

_ �l1tre9��
�.

* Pla"o� (lc

��!�:o� �
\l.�,i I &kd t' ii'I�t::)��� �!���;

.. :4 .-11 Com. Manoel PelCII,l

- -
.

.
. jIJ..'

Ir
. ) .. d""NDi\S Ni\� I'RINelPAIS CIDADES no I:'<oiTF.IUOlt

, }:SCItlTôRIOS l.� .. ""'

ESCRI�ORIO -õEVENÕA·�S-"E·M-"F-:LORIANO'POLIS: RUA FELIPE 'SCHMID1'
N,n 18 _ SI 2 � 3,

Ponte Sobre o

Rio ITAJAI'-ACU'
O 16., DISTRITO ROD.O

VIARIO FEDERAL vem.

mais uma vêz, tornar P'-I-

buco q\,� nfndn ptmuauc
rem os m(�i..Vf>s nue .ova

mm a. inLt'rdlção (lu "inrc

�o at.ravés dn PQnl'l f'obrl'

o Rio Hajll.í Açú.
Esclarece olitr.assilll. que

para evitar o agr.'1VUlT'elÚ.o
na'l ovarias 50frld,I'>. e n

sua mais rápida r.eeupera

ção se torna n<;!l'C!;;�:1rjr.. a

rigorosa observância de.

interdição imposta., paro. o

que cste Distrito R1JdoviCt

rio solicitou n couperll.çào
dns Autoridades Esr..HJunl:;;

Os �eT\iiços de ftCUP"!"'\

ção já foram iniciados em

r:tmo intenso com 3 hlr

nos de trnbalílO :imantE' 21

hora.� par dia.

Flo�ianôpolis, }I) d.c ju·
nho de 1962.

Eng. Miguel Woilr
.

S\lb�f;;luto tio Chefe do

16.0 DRF.

Agência de Desenvolvimento

Internacional e Conselho Nacional

de Geografia Firmam Acôrdo
Em solenidade realizada no Instituto Brasileiro

de Geografia c Estatístico, coincidindo com o proqro
mo comemorativo do aniversário daquele órgão técni
co, foi firmado acordo entre o Agência do Desenvolvt;
menta Internacional das E.U.A. e.o Consêlho Naci(,_
nol de G:,ogrofia, poro o fornecimento por porte rla
A.D.I. de equipamentos e técnicos destinados o apri
morar' o .sistema de cartografia � levantamento tapo_
grafito em tôdo o território nocional.

O govêrno norte_americano foi representado. ne

ato, pelo Ministro Leonard Soccio Diretor do Agêt,_
cio do Desenvolvimento Internocióno! nn Brasil, e o

90�êrno brasileiro pelo Sr. José de Sá Freire Alvim,
Presidente dn I.B.G.E. e pelo COrDnei Wa�dir Godo!.
phim, Secretório Geral do Conselho Nocional de G\'!o_
orafia.

.

-

Ressoltandõ, no ocasião a importôncia dos servi_
ços que vêm sendo prestados pelo I.B.G.E., desde o

"uo fundacão falaram vários oradores, tendo o Sr. Sá
Freire Alvim expressddo os agradecimentos em nome

do Brosi! por mais êste Dasso dado dentro do progra_
mo da Aliança poro O Progresso.

O Ministro Leonard Soc_cio,. dirigindo-se aos

membros do mesa que presidiu a solenidade, pronun_
ciou breve alocução, dizendo em alguns trechos o se_

guinte·
"Entre os orandes desafios com que o Brasil se

deparo hoje está n de dominar os recursos de um dos
moie; vo<;tos· territórios sob a mesmo bondeir� uma

torpfa OIK' só seró possível com o emorêqo da foto •

qrofio aéreo e de moderno engenharia fotogramétri
Co no levantamento de mODOS modern'Os poro seus

estudos bósicos. AA.D.1. participo, também, da pres.
toc":õo de assistência aos órgãos do qovêrna brasilei.
rn dec;c;es estudos. com" se éxemolifica em nosso coo_

("'Iprocão com o Deoartomento Nacional de Produçãa
Mineral do Ministério de Minas e Enerqia um orqa
nismo Que muit,., aiudou no encorajamento· do Qcôdo
oue ora assinamos e oue é uma reafirmação da ami_
zade de nossos duas nações".

CRS 1.000.000 a CRS 2.000.000
C::Jmprclnnte idoneo, competente, falando português, alemão e Inglês,

-'
procura a�socja.çâo, tomando po-!"lr !1.1.ivn., em pequena emprêsn de sôlido fu-'

turo. Cartas ,contendo informnçóel'l j)rcliminaJ"tls por obséquio à "Walter", n cl

dn Caixa Postal HI.013 - S. Paulo. Apenas intNessa sócio capaz de fornecer

• ......wb·...
·

um modêlo eepectet para cada veiculo

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

pole�adas - receptividade perfeita, Pv
tência !ii alta soncrldade,

..

PAIHlCIPA(AO
Jayme Abraham e Sra. Augusto Bertclll (' Srn.

comunicam aos orur-ntcs e comunicam aos \):\I','n�('.� ('

pessoas de suas rchcõ".--, o pessoas de suas ]".':,h'Ô('S
contrato de casamento de que !!-:>u fllho roao JI,Jl"(;]rl.
sua filha Marlene .om .) !:'I". eoutratcu f·a�:allll'r'l·" -om :"l.

João Harold Bertelll. srtn. Marlene Abruhnm.
Prncn Gctúüo v<>.rll:H, 24 Rua Ubaldino CIO Am:t·

_ Fpnfis. rnl. 1613 CuriW..If,.
mortnnónons, 12fi 62. 'll",

1!l/6/'il

VErDEDCR PRACISTA
A,d"ite-se um poro esta praça Industrio de deli.

taque com clientela feita, ba.;e comissão minimo ga_
rantido Cr$ 15.000,OOt exige_se tempo integral e co _

nhecimento de datilografia poro extração de pedidos
Co�to de próprio punho - com 2 fotogrofios

2 x 4 o PRACISTA - Posta Restante - Correio -

Nesta.
20/6/62

_

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

soda cáustica

CRISTALIZADA EM ESCAMAS

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. ELETRO QUíMICA FLUMINENSE

Embalagem Industrial:
SOCOI multiFolhas (Papel e Plóstico) de 50 quilo!

Embalagem Doméstica:
Caixas de papelão com 24 pacotES pl61ticos d� 1 1/2 Ib

Representantes poro os

Estados de Santo Catarina e Paraná

BUSCHLE & LEPPER S_A,
Jojny,lItl • Ilhmle"ou • Cuntiba

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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QBBIGACCES nênovm

PRÊMIO

.

�:...•"".::-

adquira aifabulosas

"':Cada OR que você adquirir concorre,
anos seguidos, aos mais fabulosos sorteios,
em que os. primeiros prêmios vão de IS o

200 milhões de cruzeiros, cada um .

...: Me:;ma que você ganhe sme . ou mais vêzes,
continuará concorrendo sempre o todos os prêmios .

...: E no fim, 4 grandes Banc� pagarão por suo

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

de santa cntanna Florianópolis, 17/(1/62

r.

'I

i '\
,_':'�;{' '.....

,

�'<;(- ·';�-.!1,....,;,�': '.\...'�:6;��, I-.ÊvÉL: ..... "lé'�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, 7'5/It!
----------

�"·-�x,F�iC�;":"r::�";�::w" .�. "

.

'-,�;,:: .. -�'

_____O_E_"_T_A_OO..:_,_- O mais antigo Dlé.ri� de .Ja.tã c't.rIna

"

, .i. � �_A_Gm_'_A__

você só tem ,vantagens.!
!i;"ocê 'em a garantia Você faz: economia e concorre' ,J
pfVf;/' de 4 grandes Bancos!, a prêmios fa&ulososl'i
le�.i�ê ,[Ião arrisca nada. O pagamento imediato dos p�ê- Cada série de Obrigações Rodóviàrias tem apenas 5o,oob�,:�-'

.

f :l+itqs que você ganhar, e o. reembólso. do seu dinheiro números em sorteio. Os prêmios maiores, conforme c·'··�,

bírrml� 9? que e� dobro. têm a garantia total destas 4 plano. vão de 15 até 200 milhões de cruzeiros em

�adaJ····,- .U��er?sas organizações bancénas.
Ir " sorteio. E VOGê pode participar com quantas OR- qulser.�;
ff(.�I((�lIff.,;(R(DITO REAL DE MINAS GERAIS S,A. Cada uma delas concorre a todos os sorteios de sua
I

ti'
CO, M,INElRO DA PRODUçÃO' S.A.

o : ,ti'li�IPOTE(Ã81O E AGRíCOLA DO ESTADO DE MINAS GERAIS S.A.
série. Em qualquer momento. você poderá vender ou

Hi� ,
li ECONOMICA DO ESTADO, DE MINAS GERAIS transferir suas OR, transformando-as em dinheiro corrente•.

Nunca houve no Brasil sorteio igual Prêmios tabulo

sos. Milhares Je prêmios, totalizando bilhões de cruzeiros!

E. isso o que lhe oferecem as OR - Obrigações Rodo

vtérlas -- para que você colabore. sem risco de um

centavo, para dar mais. estradas JO Brasil,

Estude as OR e verá que vale a pena contribuir para

o engrandecimento de sua terra.

As novas estradas que você vai ajudar a construir signi�
ficarão transporte mais rápido e mais factl. estimulo à

produção, barateamento do custo de vida. Valorlzaráo

L JS, enrlquecerâc os campos e as cidades. E contrí

b i; lo para a execução do Plano Qüinqüenal Rodovia

!._ c.enoredo pelo Governo Mineiro, vocé pode ficar

l .. ":I.\I•. .noncrro. E olhe: pelo pagamento do seu prêmio.

•

quatro grandes Bancos respondem. 05 mesmos Bancos'A
responderão pelo resgate das suas OR, com valor mai�_.·l
que duplicado, no prazo previsto. Cada OR que você :�!:

.

adquirir concorrerá, ano após ano, a 300 prêmios mara-"
vilhosos. Conforme a série preferida, os primeiras prê-':- �

mlos vão de 15 a,200 milhões, em cada sorteio. E são .�
apenes 50,000 números por série. E mesmo premiado uma.

Jvez, você continuara conco�rendo sempre,-com a

mesma, -:,�OR, a todos os sorteios seguintes. Éste plano é tão van-:

tajoso e sáo tão grandes as possibilidades, que você nào.: �
deve deixar que apenas os outros se habilitem a ganhar 1
uma fortuna fabulosa que pode ,ser sua. Adquira ainda

.

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

em sua vida I "1Ili

I

Ao seu alcance I 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

Cr$, 4.350,00
Cr$ 8.700,00
Cr$ 21.700,00
c-s 43.500,00
Cr$ 6$.000,00

Quanto '\(. recebe
no fim

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

OR-1
OR·2
OR-3
OR-4
OR-5

_ CBBIGACÕES
� llODCVW1IAS

''''miomalo��1:i :.a::&=I�S "-'7 �
cada sorteio em cada' s'rie

15 milhões Cr$ 121.125.000,00
30 milhões Çr$ 242.250.000,00
75 milhões Cr$ 605.625.000,00
150 milhões Cr$ 1.211.250.000,00
200 milhões Cr$ 1.816.875.000,00..

Veia as vantagens que
estas apólices lhe oferecem:

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

E note: em cCida sorteio concorrem apenas 50.000 números.

E você pode concorrer ainda mais vêzes

Adquira
também as

Apólices
(

Para aumentar·cu suas chances, escolha tambéin um dêste. 4 tipos de Apólices EE:

QUanto V. recebe
Prêmio maior em

Grupos Qua"� v 'paga no fim
em cada sorteio Total de prêmios
, semestrol em cada série

EE-l C,$ 2.040,00 C,$ 4.000,00 2 milhões Cr$ ·57.000.000,00
EE-2 C,$ 5.100,00 Cr$ 10.000,00 5 milhões C,$ 142.500._00,00
EE·3 Cr$ 10.200,00 Cr$ 20.000,00 10 milhões Cr$ 285.000.000,00
EE-4 Cr$ 20."00;00 Cr$ 40.000,00 20 milhões Cr$ 570.000.000,00

• BANCO DE, CR1DITO REAL DE MINAS GERAIS S. A.

• BANCO MINEIRO DA PRODUllo S. A,

• BANCO HIPOTECÁRIO E AGRICOLA .

, .
DO ESTADO DE MINAS GERAIS S. A.

À venda em todo o

País, nos seguintes Bancos:

\

OBRIGACOES
RODOVIÁRIAS

Riqueza para você • sua família I

f.'radas e progresso para o arasll I
1 .• ,.,.

"',�-�.-,___;,�, --._
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-------/j', ,., ANOS Dl LABUTA CONSTAtlI'. 1
PELO �ROGRESSO Df

""NrA CAlARINA

1<1\ SETOR

(!;POkTIVO

R E ".A, TO R:

PEDltO PAULO MACHADO

IEDATORES-AUXILlARES,

MAURT 10R"(5, RUI LOBO •

GILB'RTO NAHAS

COLABORADOR'S, DIVERSOS

valendo

·p-l!:.-;]::H''::f('lh (JS

'tnlfina::�, ,ev./
r .ôbr- o Ct::;l{

Lá capacitado a efetuar, cs
ta tarde, a sua rneiticr exí

btcãc do Campeonatu pois
seus bravos defensores, de
Gilmar fi, zamuo. estão ri.

ntmados e connnn.ea em
que saberão hO[llar a� trà·

diç[)('� do ruyebol aurtver

de. vôo dar tudo ;leia vitó

ria que nos dará r, nrntn.
clonado "BI", Todo� não

escondem o deseje dt' ven

cer, mas vencer com classe

e categoria como em .18,
quando entre o'la(";-'e�; en

'tuslásticas, puderam ,'t! r 3

volta olimpíca p�l'} «srudío

de Estoco'mo, �!!ad.,) à
frente o "eaptuin" BrUni

carregando a Cop� -Jtucs

Rim'et. Fôrça, brusuetros,
que: mil�ões de coraçocs C"·

)tnrflo pulsnndu toco mnts

)pela triunfo das cores na

cíonets.(O
revelou não terem 0:'1 dois Brasil sqte tentos "';0ntyn
antagonistas em nenhuma quatro dos ouro-réus.

npcrtuntdade estado em

vantagem no marcador, (U BRASIL CONFIANTE

spja, a parl.ldn torrntnou

r-em escore em branco O escrétc brn..<;tcir0, quo)
Na ntstórta das lllta� tu tem feito boa "pl'�'f()nnan.

teoousucns disputad .. � rn- (�e" no ecrt!lm�', ''''1','111.
t.rc brasileiros c tchecos. ": ainda sem render tu:'!o '1

primeiros -estão nm majo- que pode, na expressão do

evidência, pois obtiveram técníco Aimoré Moraira, es·

duas vitórias contra urna e

3 empates nos seis jogos
Que disputaram, :\ primei
ra vez que se enccnt.rnrnm
foi por ccastêc do Mundial
do 1038, na Chl:!::I.' da

Bordéus, 1!'I':lD�a, tendo r

jogo terminado emnatsco
por 1 a I, o Que rorcou a

realização de nova partido
que foi vencida pe!u,; nos

sos rapazes Que ornm {rei.
nades por Ademal' etmen
ta, 2 a 1 foi o escore. ic»

1956, jogaram pela soguu
da vez brasileiros e tcue ;{,'i,
isto <ruando da rea'.l:u;ão

,'�f'--- �
da famosa tenrpura.ln do

I d d
o selecionado do Brasil pOI :

I t<"_
"jli e co ecra gramados do Velho Mundo.

I
'

.

...

O Jogo teve por local Prn-

lí)/Iit' I. f};_ / '. I ga e nlnguem venceu nem

i �Jf§.L_� _
marcou gol. Nesse mesmo

I
-'------=:__-----_. i ano (Om rctrtbuíeão .• vls l I

, . , , . . .
� ta Que lhe nzemcs. os os-

I
.

A �,torla do Bros,t frl'nt, a aguerrrda equipe do Iavos e+Iveram no Bru su. iChd: v,el') <;l')locar nov.Jmcnte em evidência o futeb(ll jogando »üo u-na. mas

�:a����ri:', ��� ;�:���ss�:u�;;�:�a:nt:�::cyo;o�=,d�o� duas partidas, venceu-lo na

dava, no vcrdade, desacreditado, principohr�ente pe, ��!rê�a., z:�o,���:C�I�:'�(I�U�
:�::����;:td�::u�n�bo�v;:i�e1:!::0�Sc�:i:!:St;'�: ser derrotados na (t��pt'(:i

tlt.ámli��,:� _

I rI!llotcrra (' Hungria, e dizlomos nós �r� ���ll:�lc:r:l�1�,úE p�: ��:[t"" ... o "u; .. .,s eram gtondes condid,otos c

quc"()S I ,

•
C"'Ú! _ vem aprQem.do. co, em Vií'la dei M3.r, p�lo

No: n' r ",- os Chilenas esta é a verdade, co Mundial do Chile, os dois

mo não te '0!110S, também, os s�us torcedores, e nem palses empalaram Jo;cm fl'

'b d d,quo, de .flá,••••, d., a,bit,.,_ borC.". d. oont.,,", ", O XI do Brasil que hoje lentará o icampeonalo o mun of:f'If: encolltros, ..

- -_ -- .. �' - ----�_ ... � .. ---..;-.;-.; .....---�- -� "'-Ãi:-o� p:-s��z�e�d:ci;o�õc�à-:-e�iss�_'

Paula Ramos defonde I·I-�·�·
,

• �
. I ;��!�'��IJ�';%�e�t:·d�C�r.;��:;�::,t��e���,����:iii ri ... nha de hOle, quando realIzara com o Perala Negra

derança enfrentando O � �
. )4 � 0" ��,,�. �� d:j�;tJo:os����:�:��:�b,'�O�: ���;,�;�:��e:t;��;�:

_ :=:::r=�.o � rl'C ll\"� jj 1\ �Ite��ç�.la esquerdo noo safrendo o quadro qualquer II

"O "RE"
Salvo altecaoõ,." " dOi', . ... •

N ��l����S US��l:e���eg�����I; fi. Hoje o Bro�iid;i o�:u;'>;'$s:�;�:� em busca do poro :e!�:a�::il�,:�:: :e,"�::'�:0:r::��Sirj:g�;s:�1J
Mesmo com (l final�,sl

PAULA RAM?S -- pam. !ít.ul,o de BiCom,peão Mundial de .Fute�ol, Depois d,l! te.riores ou seja:, G'lmo�: ,Djolmo S?ntos, ��ur" e'
ma Brasli "versu�" Tcrec� �����l�n; B;,t���,\�r�;'�f. �n::�� s:: �oé':;:!Q�:mu:I;:::o�:�i�::�omo: :r:�� �:!:::ill:n:o;�q:'::, �:,:��:o;in�::::��:'d�'��i�o::e':I:t:���:s ���o��lll���ln�� fiO; Bentinho, \TDltll'hfJ' sem op"esentor um padrão de j6go do envergadurca Aimoré poderá lançar Belini na zaga centr.. 1 em lu.'
teiro, não delxarem'ls, PUl Pl���A����:' e�"�;:�e;' �:�::;:�:':;q:7::e;�sp�:a:::,d;�:e;;I:!: :::'i: ;��::t�o:�: Ppo�:s�=t;:�:�::�:: ::c:::::-:D�:"�,um dever proflssional, de

J, Martins Irlneu t Orival;" ção de jôgo, nos primeiros mOvimentos de luto. A se_ po�advindo doí o possibilidade do IOproveitamento do'
���iaar;:::I�os a� r:���;l�' Sabará e' Juarez: Galr'gD,' guir, enfif'entomos a Esponho e com olmo novo, A grande capitão, em luqor de Mouro que não tem D'
rê, pelo Campeonat.o (Ia

lIida, Rrfto Betinho (Jni' marildo deu a s'eleção ° passoporte paro os Quartos mesmo vigor de Belini. ,
Cidade, categorl!l.S de ;J!'o

1'.0) e Lalão: • �:s F�:��!:;:"=i=!o :�:::: ��n:!:::.��. �;sC���s�: Vamos torcer pela último vez e sofrer também'
!i�i�:ral:mea jU;:.�tl�u J��:, ' Ipiros aí sim, d'emonstrondo suo pujança e suo verdo_ dur'lonte 90 minutos de partido, numa situaçõo em.
rentementc fácil, ma� (IUe AULAS • =:��I,fi�Ç��:�o':Oi��i��:e:�:7!�rc;:;::iC!j�:e br� ���ri� :r�si�r���:e�7tu����à::�;�t7g:rZd�r����artá�'lhe POderá reserva:

PARTICUlAREf" sileiros diante do, chilenos deixou transpo,recet que lia OU seio a conquisto do Bicampeonato Mundial.'surpêsa bem deso.:;rudável,
_ J' os andinos ainda proticom um futebol primário. Tôdos os brasileiros de norte o sul, estarõo concen.,pois no turno o ulvirub�o

Aulas Particulares de.. . '

trodes no, Qrande tut� e esperam delirar com a gra�_do Estreito lhe deu Imenl',o
tlORTUGU&;S _ L

.

� Hoje, o Brasl VQi enfrentar o TchecosravaQulo de conaulsta, O Brasil pode ser vencedor, tem condl_'trabalro, traduzido no mar. RrSTÓRJA _. FRA���� =' no finolíssim�, Garrj�cha. qu.� estava sujeito a ser ines. Poro issQ, Mos convém lembr,or, também aue cs.lóvel cador de 1 a O, 'PSICOLOGIA _ FILOSO.' penalizado fOI absolVIdo pelo Junt.a Julgadora do Tchecos, po�suem uma, defeso mUito ?em P?s!odo!.dente' lildo operório, todfJt Quer dizer que, ;Jilra F1A ,,. FIFA, !=Iue ossim_r�conheceu em Gorrincho os se'.IS (lue SMa dlficil, nossa vanguarda chegar ate o.s rp-
('''1'>''' 'i tI' VII Certame Mun ievar a melhor, (J Paul:!. P�Ofessor: ViCturino Sec

I' mérit� de jogador disciplinado e que àquele seu g�_ dês od�ersórios. O or(!'jueiro dos eUr?DeUS é considera;.dial {l' com mais esta senSOf'io Ramos, terâ que jogar o CO, , to havia sido causado pelo fervor do 'luto, Os brosl_ do um dos melhores a Copo e por ISSO mesmo devera
'nol �it.)rj d rf·:1 ,H,rr, AO, o que se noto no brosilei se� mélhor fut':lbol. Um !nformaç5c:::: Osear pa-' leiras sentirom.se aliviados e receber�m com sereni. ser outro_ obst,ácu!o para as pontadas dos atacantes'
;:nnf7��eç�o ,,�';i:���o�cs� aC�(>:��ad;o�a:::ti�:O�!i� descuido e a derrof,l\ Ih� lace Hotel, à tarde, • ���ecoon;�v�:,e�jC;�a�led�a�'���aD:���e�����'s T�h���s�,' da seleçoo canarinho, •
trogem o Mfrimcnto por uma contusão 'e o iro por �����á nPe�!;��c�a I��(>�:::�,' ' Os brosileiros reconhecem o poderio de spu adversá ..

'
uma expul�õo 'nju�to como o foi o de Garrincho,

ça em favor do At!Njo) r

@.
. Todos 05 brosileiros estão envolvidos em que o rio p. Dl'lr iss.. msm ... contam com .. exemplo a d.rrote'

::,(>� ;:st:s B�::i�r.�;: :Q�:::::'�D�bC:li:�ç: �:I:=�! Avaí Que estão om p(.nt� • :'d�a'�:ei�,oa�::o::I!O::=u::�:. d�:�!:_s:eu=s:;ri:t:�:� ::!:��"on:x�(�:':�:�i�;��,d:o��a::::t�sd;o�:::i::'
(' o humilde G�rrinC'ha Que, segunda Nelson RodriAues ��e��.s abaixo do camp,,'<lil

• blemo, poro Aimoré. Se Pelé retornar quem sairá? A ......d..,�'1 I"vondo o uma multidão c deixar o Mo,oc�,parecia um Só" S"bastião no '!Itimo cotejo, quando, o D
•

, ",orildo? �avá? Aí está o arande en;qmo. Pelé. fa_ ."õ chorrond" p crO(lIl�S deceocianlld09 cnM a troae_.pedl't,t-'1do por u,:, torcedor, de;xova O sangue escoro dOISc�e�=��os,P·��s��,���:' \l� lando aos jornalista' de todo o mundo Que fazem a dia, S(>�indo de eSP�,lho, os brasileirn� .irÓII par... a IU_.rer�lh" pela cQbcro,
dos bons embales (.J Cam, , cobertura do CoPO. informou que encontro_se per_." conf""ntes côns�los �a responsob;lldode. Estamos

, fp.itamente bem e i'otGlmente recuperado da contu', be ... , inl...."'o"' ..< lorna's, e espertlMOS blsor esta,.

A vrr. p"Sso Ao Di, Com uma equipe de moral, di! peonato, V,endo para 1,:\I"!r
!'õQO que sofreu diante dos,tchécos nos oitavas de final. teudp. o feita da Suécia ouando ""ntã" pe1t1 scllunda ...ciplinoda c bem preparado e ainda com UM Go.,rin. ânimo c vontade, , Disse ainda Pelé oue de_jo jogar pois ficar de fÓr. vez n Mundo se .... rv.. rã diante dos ués do Brasil pora'

:::����uoa:��;���a��Ot::t:rcti:�a��t��;;sn�� QUADROS PROV,I\'VETS � do luta é muito pior.
'

<ou<l,,_lo e rpcnnhed lo como o maior potência do'
MUNDO. ' I'" "!-r� UOl...A w"s PERfEITA 00 IRASr_ t � _'_ ...� ._f.:.e:l..:u=:!.,!.o.:."�i':d!;. � .......

OS NOSSOS

lavro. de ordem enne sr.'s
craques é uma só: ver» .. r,

Os tchecos, como S� sabe,
jogam na defensiva mos.

por vêzf's, realizam .ncur

sões perigosas no redu!'}

ad'l�rsário, porém ,<te:ir
riscando a abril' a reta:,ptnl
da, como ar-onc-cco no

eOl'f'D. o México que para
(Continua na 7:1 págtna j

ADVERSARIOS

o (',,(] ton (FIFA)

SU_1
vos n morai é "X" ']f!,tc

conüum ntenumcntc nas

suas posslbiildades e a j-a.

bal,l

Cnmpe
Poo ,),

110(' escores cite ..�·"·

rUlll,l!'j('oq,1)

oréui com a mesma

.('nçn. de tentos. n-ub
r' m do grupo IV sande

que do mesmo o setcetcna.

cumo pI'

do !;J'(lll,:" ',')')[, '11':\11
cós Ju lI', li 1I1"t, l,h:,i:,U do ", anartnho'' foi vence
ídcahzndor (lo (' '·,m' fi:!'"
foi por ml,l 1. ".'«1

cor, lendo encontrado jU3
temente nos eslavos u seu

dente d.l ) Ill:l'<'.
nactount ti cul ,,�so

mais duro adversário- um.

to que a contagem nna;

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

Co "O nta !'cmpre apresentássemos nos ci'rtol
me!: nlund'-u grandes equipes, faltovo_nos entretan
to a confian {'cessá ria

. o preparo psicológico, por
ql!e no ve d, nõo é sámente nesta último deGGda
Clue () n05 Q« 'boi é o melhor e está em evidência.
Jamnis r mo ('SDUe('er os grandes nomes do pos_

sado, da!: ,..,p ...s di' 19J4 e 38. Perdida o Copo do muno
do de 195', er:1 pleno Maracanã, quando tudo nos in
dictlva r, o .. '05 ('cmpeões pelos átimos resultados
obtidos no" j -"_lS t'm que interviMOS, o -vencedor en_
tretanto foi ... Urugu\.li, 'm('rcê um golpe do destino, e
uma oplesentocão aóma de normal de fibra c entul,
siosmo do Cekste Olímpico. Após isto entreta,do fo_
mos à Suécia (' de lá viemos campeões do Mundo: e o

sel(,r'i(m"do adquiriu então personalidade, e o que é
mais !-mpMtor::fe r('�!':'('it(j c confianço próprio,

Aqáro ".., eh 'Ie, vencemoc UM oum nossos mais
difif"(,is adv(':'sário� (' empatamos contia Checos, com
quem V'"mo!' deci,li, o titulo logo mais, 'numa autênt;
('o ""I�G'tÀ", Pc rticularmente apontei final entre

, Brasil C' � '1'19ri(J ."n� (I futebol é caprichoso e cheio
de surr)l""!\JS, A v .rdade é que estamos preparados té

cn!ca
_

fi!i 'o (' P'" uloqicomente paro derrotor 05 Che
cos e no'" "''' compromissos, nosso seleciono
do crc:sr dorcmente de ja�o poro jogo, desor
m,'nd, MO<t defen!'ivos e lutando oin
elo (,(U I"m dl)$ fatqr,."i .,dversos
dr- c"� , • os mexicanps os
.. .,(>. • -..Iodo P. res.neit� pe
;..., cp ,.",de saheremos

""nh'9Mos fé inoba
'!Ilde é ,!ue do Pr'!si

DIA 24, PEtA MANHÃ

VOLTA 10 MORRO EM BICICLETa
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Por Walter Lange
No 251

O propnetãno de um ir-ande. prédio de 14. andares
t]ll Filadel!la, descourtu que o- certeíre que levava a sua

eOrrespondén�ia em seu apartamento, no 15° andar, era

�]ll antigo sargento militar, seu- superior durante a út

l.i!TIa guerra c que nunca o uavíavts-ataãc bem, justa
JIlcnle por ser seu subordinado um homent de grandes
ben.�. R(�31�u, então, \\ingar-se: Diáriamente mandai

)evnr a uma das suas inquilinas, uma pobre velhinha

qllr. r�si,<J� em um dos quartos do ultimo andar, uma

carla contendo 2 Dólares! Assim, fazendo um bem :1.. e_'i

sa pobre nm'her. se rcgostjn ao mesmo lempo em ver

o -nrtcjro. M'U antigo ram:inzâ m1JOrior millt,;u,_ sumr a

pé nté o 14{) andar!

Thrllü(lr Storm era um dos llmi� ecntados J�li7.(,_� n:1

rldnde de rtusum. Ele gostava de umn sobrinha 10 anos,

pllrque ela, muito estudtosa, sempre o consultava quun-
saber qualquer corsa. E ôle sempre ttnhu

Mas, certa vez, ela o procurou e lhe disse: "Tio

tu és juiz c tens mutta fama. Eu quero saber o $cguint.c:
QuandO um pcrú passa para n quintal do vtstnho c lú.

p�r UID {]Vo, de fluem é este úvc ?" O juiz: "O óvo ]}1)rLI'Il
t:r.r{t nu visinho, naturalmcnte." "Nilo podo ser tio" E

ni(j� Eu sou juiz c assim occbn-Ia- esta questão."
mcninn então começou a rir e lhe respondeu: '·Quil';.

dO tio, Senhor juiz, esta errado. Não pode' ser porque
um peru não põe óvos."

Um bispo na Arrica OCidental Inglêsa consultou
um dentista especialista em "dentaduras", se uma den
tadura não iria lhe machucar. Como o denUsta lhe nrtr
muu que não, a prótese foi ajustada na bôca e obtspo ex

cJ:1l1l0U: "Cristo! Jesus!". O dentista consternado e a

rt.to. ao ouvir estas palavras, disse: -neverenoo. está
mnchucando tanto assim? Vou ver se conserto, então."
O bispo olhou-o surpreendido c respondeu: "Esta ótima.
Aqui entre nós, essa foi a primeira vez, oepots de mul
tos anos. que eu consegui pronunciar esses dois nomes

.::ntos sem assoviar!",

Pensamentos: "O valor de um homem mede-se das
sobrancelhas 'para cima." (Rui Barbosa) "A simpatia é,
como o amor, um sentimento que não raciocina." (Ola
vo Bilac.)

MacLund e Maclind são dois escocêses que resolve
ram, durante lima visita em Londres, almoçar em um

grande hotel de luxo da cidade. Assim rtaerem, mes

mo . sem dinheiro no bolso. A certa altura, MacLund,
levantando a voz chama o gerente: "Olhe aqui. E' a se

gunda môsca que encontro da comida. Parece incrível
uma casa como esta." O gerente, aflit6: "por favor, não fa
'le tão alto, Que desastre! Com') comprensação a casa ore
rece gratis o jantar ao senhor e ao seu amigo. Estabém?
Os dois não queriam outra coisa. Sairam fatisfeitos e,
par:mdo mais tarde diante de uma confeitaria, Mnc·
Lincl propõe ao amigo: "Que lal uns doces agora? tenho
dua;; môsca no bolso "

o ralecido milionário Llndner, de Nova Y'Jrk. deve
tcr sido um marido infcliz! No seu testamento deixou
SOO mil Dolat'es para a fUndação de um instituto que
facilite a obtenção de divorcio.

Em Roma existc um bar com a seguinte placa na

porta: Entre e coma ... se nâo nós dois morremos de -'0-

m,.

Em alguns restaurantes de Viena, juntamente com as

bebidas pedidas, é entregue um carLâo discreto impre,<.
&o que indica o caminho para a "toilete", para evitar

pel'guntas inconvenientes.

Um português colocou na entrada do seu bar a se.
guinte placa: QUf'm entr-a ne�l., ('asa "60" e "70" a to-
Ittar os nossos deliciosos aperitlvos_ ..-: ..

Diógenes, deitado na sua "pipa", nas portas de Atf'.
lias, foi procurado certa vez por uma jovem que lhe dis
se: "O que me aconselha: Devo me deixar beijar na ra

te esquerda ou direita?" O fi!9sofo sorriu e respondeu:
"Minha filha, escolha o domado centro."

Outra senhora queixou-se ao velho: "Sei que sou

bonita, mas o meu marido afirma que sou apen1.S tôla.

Quem tcm razão?" Diogenes respondeu: "Os dois têm
razão, Como tu és bonita êle qujz paSSar uma armadi

lha e caiste no laço e çomo és tôla, tu o apahha.s no laço"

Ih:o:o��;�0����0�r:n0�'0��� p�r;;�to b�!SSi;;;�
ricação nacional criado especialmente, em homeml_

� 00 nosso maravilhoso futebol. na figuro �o seu

Incipal personagem pelo muito que tem feito pelo
sSQ futebol projetondo�o em todo o mundo.

..

� a maravilhoso indústria geninamente brasllel_

tO.de porte intern(1cional, o que vem honrar, sobrema_
IrO a nossa indústria.
Agradecemos à Vulcan Material Plóstico, por

, aUspiciosa iniciativa, e, especiolme,:,te, peja o_

�et lembrança com que nos distingUIU,

Remingfon Rand do Brasil S. A.
A Remington Rand do Brasil S. A. tem vogo poro
iliar de Escritório. � necess6rio ser do sexo mos_

nrto. Possuir o Curso TécniCO de Contob�lidad�,. ou
r estudondo_o estar quites com o serviço Militar
t Datilógrafo, torga de futuro com otima remune_

. Interessados 'procurem os Escritórios da firmo

Trajano, N.o 18 _ B, dos 14,00 às 18,00 horas

�rnente.t 17/6;62

Ciu SAi) JOSE
Centro

ás 10 hs
Fone: .3fi3<1

MATlN.\DA
.

tine nOilJA
.·l!:sLrclt,Q

Rona!d oouas
Grande OLhei o cm:

onONO J)A Um,A.
Censura até 5 anos

Rory Calhoun

Tony
ás lV2 hs.

Martin
Vt'rn ElIcn cm'

MEli SON:JO F,' VOCE

CinrmaScolle r'ecmcoroe
Ccnsurn ató 5 ;\1l.0.�

ús :PI.I-7
Rock Ulhison

911S.

Dorts- Day !'m'

CON1''1IJf:Nl;US 'A J\II\1A�SOITI-:
Cin=mnScopo E:1stmanGalol'

Crnsllr:\ ató 14 anos

Estreito

Charles Drak

Centro

Fone 829:,

ás2-4_:__7-9h.�.

Ginnna Maria Canale cm:

o ,SF.GRtmU mI MONTli: CRISTO

���:���F�g��'����J��:����::i l�f?l���'�;i�rJI::��f!J��rf:���::�,�:���;��E�!�

��:',,��',� :���:"���,ml�:;rÊJ����i�:���,:2:ci���:;r��ilf.i!:;,�����':':'�����<���������:;�;�
d�"Ojc",I�,�, .GU_-"'p""., o,,'
pi«>dof�' 1<. Ahhlri>m 0,
"'" "�ç"".:I.. 1"�<IiI- n pr.,,"o ',,�m,,·.' ..p,lo Ov
, '0/0,<'10 cJ.... ...-.p·....... II� >1. 11�lvio phln (, CI"�o I o"
<;<,1 ...."". de I"CIlf'�",{tio , pe! O O., e A. AhlU,ilm Oy
j", �)"çao el& ccu.'I!u:"ç(io &"0 GIo.'" O"
1,"'0 �� ...1 I. J.h s"iim O,
crid., " d.. "opor W. _ew&Co.
n,. q" "n umld" pCI,n �,0'90 d. <e"""'.. .._ '.'....0 Of
""<1" "a 4e 1"4';,.1 A. ',10"0" Oy
.",.1 <I» ,., "OI p<>p�1 '1",1...." O"

A. (,rl1) .• ! brj(�n!." IMlkotla5

"';'íã,iiij
�uo JolJoo Adolfo. 118- 12.• ottdcr_5lio Po,,/o- r.I., 34 7ó�_I�I�fJr., Fjnnmolrtr.. ,u :;, 1'0"01 J�

Il.vaIRrOIl() Mr1,l'oColor
Censura ;tté ti unos

Cin& OOEBlu
Fon�: 6295

ás 2 hs.

concen Miller em:

AS nuas FACRS 00 Cltlj\U:;

Fone 3�J5
.

7 � !J hx.

Donnld Sindeu

Dimin ncrs cm.

A COSTELÂ DO lHAnO

Censura até, 10 anos .

:'ls2
Rona,ld Gollns
Grande Othero I

cos'mna
Norma. Blum
O -nONO DA IJ0J,A

Censura até 5 Charles nrak

Chie HOlY'
CEJ\"TRQ· FÓNR':l435 Sal Mineo

ás 2 tis.
Donald Sindan
Diana Dors em'

A COSTF;I,A 1)0 lJ1AHO'
Tecnicolor

Tecnieol.or

Seleção Juvenil

Hoje Em

Joinville

BAffCO DO BRASiL S. A.
EDITAL

Concurso Para Escriturário

às 8 ns.

coneen Miller cm:

AS nUAS I"ACES no CIUME

�!'
Brtan Keith

Seguiu ontem parn Joitl

vtue .o setecíonaãc .ruvcnn

da r.:ap.�al para nanu-Ia

cidade dar combate .icje ao

selecionado local. FIl;and J

à reportagem o preJlar�
dor técnico Ciro soncnu

o BANCO DO BRASIL S/A faz público que
período de 3 o 11/7/1.962 estarão abertos em "sue
Agência desta Cidade no Proco XV de Novembro os

i�scriçõe� �oro o Con'curso ac'ima� o realizar-Se 'em
d!os, horários e local que serão oportunamente onur._
ciodos.

O .Concurso constará de provas de;

Susan Kohner cm:

O CIUME CAl\fINIIA PELA NOTTF.

Censura até 18 anos

censura até l Il unos

C,ide RAJ. I� losé)
ás 2 hs.

� .rock Mahoney em:
decraou que espera fazm

algumas atteracõos, con

Quanto tenha. agradado a

última exibição do sele

PORTUGUrS
MATEMATICA COMERCIAL
CONTABILIDADE BANCÁRIA
DATILOGRAFIA
FRANCIS
INGUS

Rorralrl Reagan
Rhondn FJ.rming: ern:

O CARRASCO DOS T!W'PICOS

is 7,� hs.

Brian Kli'ith

Sul Minoo

Susan xobnc- ('lTI:

O ClUl\m CAMINHA PF.I.A NOI"E

Joan crawrcrd

SupersCopc

\ .

Rona_id Rcagan
Rhonda Fleming em.

O CAIW"SCO OO!ôl 'I'RO'J'WÚS

FAI,TA Ul\f PARA VINGAIt

cmemeaccpe-aastmancolor

as Il ha,
ctoriadc da Capital, mar

que vai lançar alguns a.

t.létas da se:eção d,� U"jai
'que pa�tleularnler.t{' rh:l

Louis Jourdan .

Hop(' Lang � EM - Não hoveró próva oral. Seró obrigatório o uso de
!6pis tinto ou caneta tinteiro.

maram à atenção. Tais 9. ciol t�� p;;:Zt�rd:li�i:��� : �f�:��:�cOcon��d:��:tlétas serão il1corpo,'�:1o" i>
'do oprovado-o candidato que [ogror.a noto minima

:ee:�:;-Zã�in�: o

It",.j�\l. °d� de 60 (sessenta) pontos em cada uma
•

A prova de Datilografia seró feita em móquinas
n:,\Õ'pUJ fornecidas pelo Banco, facultando-se OI) candidato a

escolhn dentre os seguintes marcas

REMU"GTON ...::. RDXAL - SMITH - CORO.
NA - OLIVETTI
t:: vedado o inscriçõo:

��r:��e��ndato ou por intcrm:diório. ainda que

b) De candidato de sexo feminina.
A inscnçõo, solicitado das 12,15 horas às 15,45

horas. de segunda a sexta feira e dos 9,15 horas (JS

1045 horú'i, aos sabodos. será -deferido àquêle que,
pres.ente 00 ato satisfaça os seguintes exigências:

o) Túnha, de idqde, 18 anos completos e 29 in_
completo,;, no dia do suo inscriçõo;
b) p(')(1u� a taxa de Cr$ 500,00 (quinhentos cru_
zeiros):
e) Apresente:
I - certificado de alistamento militar ou de

reservista, ou de isenção do serviço militar
ou, ainda carteiro de- identidade do Minis_
téri,., do Guerra, do Marinho ou da Aero_
náutica; quando se tratar de militar in_
C0fnorodo ofício do Comandante permi_
tinde o inscrição;

II - provo de naturalização se fôr brasileiro na�
to'

d) En�guem doís 'reyratos recentes, iguais, de
tnmanho 3 x 4, tirado de frente s/chapéu.
O candidato dever,-j comnarecer 00 loco dos pro_

vos, previamente determínodo com ant:'!cedênciu,
Helena Caminha Borba mínima de TRINTA MINUTOS d'J hora marcado DO_

--1--'-------, B· I
ro início de cada exame. Sob nenhum pretexto seró

n orm'2n e leu "')erm,itida o e!"tro�o de cond.ido_to _o�e se aprese.ntur�I -:lepo!s de dado o Sinal poro dlStnbulçao de tema
Seró impedido de prosseguir no concurso o can_

...... - -_..- .. � ._�- didato o,usente a quoJquer dos matérias eliminatórios.
Preciso-se de um de preferência boncória poro Nos ('I"",n'<:. o ausência acarretará a noto ZERO.

" Considerar-se_ó aprovado no concurso o candi_
confecções d� fichas de informações comerciais no dato que, ha,bi!itado nos eliminatórias. obtiver a no_

to finai mínimo de SESSENTA PONTOS, determina�
praça de Florianópolis e- interior cio Estado. Cartas do pelo' médio ponderado dos notas atribuidos o co_
� .- da matéria, tomnri'do-se por bosp. os seguintes pesos:
poro a Caixa Postal 898� - Agência Nelba - S. ';f::�����CA' ;COMERCI·1L .. 3

CONTABILIDADE BANCARIÂ .. 3
DATILOGRAFIA. . .2

8 I I h I
FRANCIS....2

I J��.!�,�1:g��������-��!�OJ��m�;;�����.· ;::;ed�:���:��:�;;;a;\;;:��:'�:�:�;;;��oi';;;;
I melhor pelo escore d:: ;i a 1. fogo, d!'! f.orma =lue, contro processo seletivo. �Assim, reserva_se n Banco o direIto
, Ora, senão a linha de fren. a Tcheco Eslováquia AI. de aproveitar ou nõo Oi aprovados, observado o prazo

',I te do Brasil nítidq,mente mOl'é Moreira alinh'o.rà n de dois anos. contados da data do realização do'can�
superior a quantos pIsa· mesmo time vencerlor c)o, curso.

I
ram os estádios do Chile espanhóis, Ingleses e chUe- O candidato aprovado só seró nomeado depois

! neste Campe.onato. já S€ nos,.ou seja: Gilmar; Djil!. de habilitado �m exame dI!!' saúde feito por médico do
pode antever uma' vitori:}, ma Santos, Mauro e NI;t.:m Banco, ou da confiança dêste. Será admitido no cargo
do Brasil {!Ue, por mUltos Santos; Zlto c ZÔZIJn'J; inicial eja carreiro de Contabilidade (escriturório
é o favorito na :;)ropJr,:ip Garrineha, Oidi, VaYá. /1.. "inicio!") com as vencimentos-mensais de Cr$ ....
de cinco para três. ma.rlldo � Zagal0. ;24.600,00 (vinte e quatro 'mil e Seiscentos cruzeiros).
PELh; OU AMARlLDO O JUIZ

A inscr�çõo do .candidato importará em onuên.
cio imnlídta a futuro designação (se aprovado e no_
me'<ldo) par servir em qualquer ag�ncio do Banco, bem
como a oassibilidade de ser transferido poro outro lo ...

cal Qualquer em Qualquer tempo, durante o vig@nc1u
do contmt"n de trabalho.

Inc:;crito consideror�se ...ó o candidato dente do.
lõondições estipulodos no presf'ntl· f>ditnl,

24(6(62

SOB O SIGNO DO SI�X,)

C:nemaScope Tecni-coll),'

.: OfERTAS
.

.

.(:! "', ""'" �'�-'''' '�,', � -�.

Um homem�';�"��l��r�g_-;�anh_��o... çm"" .. H.ão..HL2!j'IOWfll�W���ôilllíl:ltl.,-,,��������j...��traJes de Adão"! O dono do bar chn1110u um guarda e

di.�se· "Levem êsse homem.Êle qu()r beber de graça." O

E Kguarda: "Pensci Ciue o senhor me chamou por éle esta�' nlre, enne�y e De Gaulle
��\:';�, �U�lj;;:: d'�E b����,:�bef]:e s��l,:r t;:': on��n���r���'� WaJI1irlgton, 16 - Um })or presa' da ')a,..\\ Branca, ao

__________ " t�.·pz da Casa lkanca d('. ser solicitado a confirmar

Na escola: O profes.�or; ·.'E!>ta com dor de dentes, ���I;�� n�::'h�aV�!� :: ���:� ��ed����'1enr��n�â:Pet!�r: ��
�e�li:'�;' ':;��' p�:�:,es;���:s;�.�t�oe/��� td�:;i:t:.�sa.' to, nenhum plano pam ullla' dois Chefes d� G0"êrno era

reunião entre o Presidente provável, depois de ter o

Kennedy e o Presidente de
.

!ider franl'ê$ conferenciado
Gaulle, d'a França. com o Primeiro Ministl'O Bri
Fez esta declaral'ão PieI' túnica, MacMillan. c com o

re SaJinger, Chefe de Im- Chanceler da Republica Fc
'I deral Alemã, Adcnaucr

caixas
.

E aRMÃRIOS
DE FERRaMENTas PIRI
OfiCINas MECÂNicas
,MESBLA
Rua CeI. Vicente Esq. Com. Pereira

- Pôrto Alegre
.j"-.

I';SCr:JT6RfQS DE VENDA: NAS PRINCIPAIS'

ClDÀ])r;s DO ESTADO F; DE S.'CATARINA

.. �
[!'tiA ORfJi\NJZAÇAO RRASIU<;IRA

.

A SUWlço DO BRASIL

ESCRITÓRIO DE VENDAS EM FLORIANO'POLIS:
RUA fEl-!pr �CHMmT N." 1B - SI 1 • l.

Murmúr;os
Surge, calmo, o dia sob a .luz int.ensa
Do SOl majestoso, aclarando o céu.
Perpassando Os ares� a ncblina dcn.�:l.,
Vagarosamente, recolheu seu véu.

Esguias palmeiras, em beleza imensa.
Dão seu parte altivo ao verdc mante!;
Sua airosa cap., nos elcv.:l a rrC'nçn,
ESjJeranç:ls novas munnuranda !'Ia léu.

Corre o frio riach:J afagando as mal'llens,
A cabril' o leito das r.�ntí,s paragens,
Murmurando, alegre, liri.cas canções,

Pela vida afora, em baixinhos hinos,
Nós, a rezar vamos, pobren peregrinos,
Murn\Urando preces nosl'os corações.

Fp'->lis, 15/6/62.

Paulo.

Persiste a duvid'" .'13, es

caIação do quadrJ bl'1.i':L

lelro, Pclé .ou Amar!ld,) pa·
ra a mela esquerd:l.. Mas

ao t]Uf' tudo IndIca, o �rack
do Santo:: dev€t'!l rl�iir ICt

Eséolhldo pela C)mifoSÜO
Arbitrai da FIFA, dirt;�irã
o cncontro o sovlétk.:J Nt
Haia! Lat1shev, qu(' terá a

nuxiW\·lo Davidson, lfq,., Es.
cÓCia " Horn, da Uo!andill,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•J::::;�= d:O���::og, co: -:nde:�.rialp'O' c.nto·ad.oO' g··OV".n'n.... A próspera localidade de prórima dos 40.000 uabítan

Florianópolis está (ooOln res. Cresce a olh� vistos a

târã com o seu Gtnastc ln dor .do Estado. .

uma população qUfl se a, mocidade estudiO'Sa do zcu

tinente. Na.da mata jll!!ito.

"Inimigos" à vista
Que o inverne é U;113 es

teçêo de vital nece.maac.c,
ninguem D ignora. Mas

que o inverno
_

e uma e:;�a.
çao dura. de se aguentar e

outra veràade. E quanto
'mais pobre, menos umi'";,')
re é ao frio. �'encl\t:\uo

c-une verdadeiro inln:fbc.
Este inverno de 19(j.� 9a3

.ará à história corno o

mets áspero dos úhtmcs

anos. Os ncrtanoucr.tenca
já estavam qUQ .sc esqueci,
dos que havia 'uma esta

ção de frio. Hã. anos vue a

temperatura, mesmo em

junhO. Julho e Agõsto se

mantinha morna c agradá
vel. Dai o espanto a queL
xa geral.

.... �

tinha apresenta nesta qufn
zena especialmente as elas

ses menos afortur!adas,
uma estupenda cooperação
: a. concessão de um des_

conto de 10% em todos as

artigos de inverno. K a. pri
Dia 22 do corrcllt� mar· melra vez que a Grut·inha

ca a data da. entrada cia concede e 'S s· e desccnlto.

estação hiberna:. E' um Mas também, é a ;trlm'!lra
verdadeiro "inimigo" �s· vez, desde que A GruUnha

portas. E um in.mig') ';;e existe, que a. população de

recebe com munições.
.

Florianópolis se \'é atingi
As munições para o in_ da por tamanho frio. Por

vemo estão send') oferta· inimigo tão desallllado.

PARTIDA� OE
FLORIANOPOLlS EM

DIA� ÚTEI� AS
I'

9horas,!
II::

���
o AGASALHO QUE NAO TE SERVE A OUTRO PODE
SER UTIL.
COOPERA COM A CAMPANHA DO ,�GASALHO E
AQUECE AQUELES QUE SENTEM FRIO, ESRERAN_
DO TALVES

-

A TUA OFERTA
'

OS DONATIVOS PODERAO SER ENVIADOS PARA:
CASA PAROQUIAL
RADIO GUARUJA
LIVRARIA EDUCAÇAO - RUA DEODORO, 28
RADIO DIARIO DA MANHÃ
RADIO ANITA GARI8ALDI
8ADI0 SANTA CATARINA
JORNAL "O ESTADO"
RESTAURANTE UNIVERSITARIO
COLEGIO CORAÇAO DE JESUS
COLEGIO CATARINENSE
INTITUTO DE EDUCAÇAO

e oportuno que ir al;J ene

contra de suas legitimas
aspirações.
O Gin�io Industrial te.

.,.,.'

da Silva":' Eslr'eilo D�ESTADO
t-á a denominação de "A_ este, em que o Chefe do '� _ - -o lU1S AJfnCO DlliID DE SAIU CAtUIHA ti- .

cjerbal Ramos da Silva", Execu"tivo de Santa Oatart FLORiANÓPOLIS, (OOMINGO), 17 DE JUNHO DE 1962

homenageando, assim, um na, ao mesmo tempo em
.

gJK::��ii�$:�!�:� ª�:::;�::���::�Ei!� Os_'p-a-I-�-i-t-e-s-�-o-�-e-s-s-o-a-I-�-e--c-a-s-a
notáveis empreendimentos motivos digno da coustdc, Nos instantes que prece- - Delama.r - 3 x 1

ração d� catartneoses. dem o encontro entre ora- - Pedro Paulo - 2 x O

atjeírce e checas, quando - Osmar - 4 x 1

decidirão a hegemonia do - Prof. Osvaldo - 4 x 2

root-bari mundial, nós da - Amaral - 3 x 1

casa, bem como milhões de - Sepítdba - 5 x 2

brasileiros, esperamos an- - Olegário - 3 x 1

siosos pelo desrêcno do - DivinO - 3 x 1

monumental certame, quan - Genésio _ 5 x 1

do, estamos certos, os nOs- - Amllton - 5 x 2

sos tdotos traduzirão nO - Herculano - 3 x 2

Ato de inteira jU!itiça,

Bolsas para médicos
laboratoristas :

campo da luta a nossa

mais fulgurante e sublime

conquista. Portanto, nada

mais justo do que, nós que

temos sofrido como todos

os patricios, externarmos

a nossa opinião a respeito
do resultado de tão mono

pollzante "meetjng".
Ei-Ios:

.....'. Osmar Ramos - 1 x O
-Ivam-lxO
- Wanderley 2 x 1

-A.Carlos-3xl

-Fatêco-2xO
_ João - 2 x O
_ Dagoberto _ 4 x 2
_ Lulzinho _ ,2 x 1

-Manêca-3xO

_Balcino_3x2

_Édio_2xl
_ Estevão _ 3 x 2

-Manoel-lxO

,....... noralécíc - 5 x O

Comissão �ara o�ten�ão �a carteira motorista
Estã� deSignadas duas Motorista. 'para os mu-çící- Joaquim, Urublci e Bom

comissões destinadas a exa pios de Itajai, Brusque, Retiro, o titular da Segu
minar candidatos ínteres- Blumenau, Indaial, Timbó, rança Püblica, sr. Jade Ma"

sedes em obter a Carteira Rodela, Ibtrama, Presíden- galhâes, designou Os rns

Nacional de Habilitação de te Getüllo Taló, Lajes, São petores de Trânsito Orlan" I

do Unhares, Darci Sch

mídt e Osni Fernandes. A

referida comlssio funcio

nará sob a presidência do

sr. Orlando Llnhares.

Já para Os murücípíos Por decreto governamen- tro das normas e interesses

das em magníficas C0ndL de Concórdia, Seara, Xan- tal, foram fixadas em do Estado, fixando-se em

ões de a: rnentus sem xerê, Xaxlm, Chapecó, São Santa Catarina �s normas cinco o' _nümero de contra
ç

I
p ga
t' a A Carlos Palmitos, Mondai,. P!1r� a. ·20�ce.ssao de, bql-' tos p�rll cada classe de

qua quer au:e�íb�'i .(::�.I' ItaP:b:�ni�á,; �ão:" �gWiI
.

� J;�.1 dest�a�as�à '!,ea!�a�ão profissionais, nas bases. se-
Modelar.. O� ,.g_ .

-

.

de 'e d-oesie.. piontsío . Cerqu'i:1- �,de' I cursos � de .aperfeíçoa- guínfes: .

�ea.n:�n��:uox,es�!�!�a'i S�l'- ra, Campo Erê e São t.ou- mento de pessoal médico e l° - O contrato só pode-
,

th.l ii renço d-oeste. toram esco- para méctcc no ano
.

de rã. ser firmado com rnédf-
as, taUleurs e vea

d 'j� i((
e

lhldos os Inspetores Araci 1.962. Para cumprimento cos ou taboratortsta, que
lã podem ser a qu r tos da determinação do Gover- integram os quadros de
na quinzena corrente naos Graciosa e Marcelino Adol- nador Celso Ramos, o Pia" funcionários do Estado ou

pagamento em 13 long te de Aguiar e o Encarrega- meg realizará até 10 con- se comprometam a cotabo

md,esea."VIP.4�: :esu':a !��� do de serviço Walfredo tratos para financiamento rar com a administração
..... Coelho Pinto. Trabalharão a médicos e laboratoristas pública estadual, dentro

Jespeclai de camaradagens sob a presídêncía de Araci que desejam fazer o curso das respocuves especlalida
e simpatia. Graciosa. de aperfelnçoamento, den- des, após a conclusão do
Também a famosa Gru

Tribunal Regional Jleitoral
Fixa Data Para a RealiliJcão de

Eleições para Prefeito e Véreadores
dos Municípios de São Ludgéro

Laurentino e Agrolândia
o Tribunal Regional Elel� Determinou que fôsse ob"

torai dêste Estado, pela' servado o Calendário insti
Resolução nO 5.731 de on- tuído pela Resolução
tem, fixou o dia 7 de outU" nO 5.717, de 4 de maio ül

bro vindouro para a reaH- timo.

zação de eleições para Pre"
feito e Vereadores nos mu- Tribunal Regional Elel

niciplos de São Ludgero, torai, em Florianópolis, 16

Laurentino e Agrolândia. de junho de 1962.

-lnsfitutõdeAposenladoria' e
Pensões dos htrluslriários

Delegacia em Florianópolis
Inslillllo de Aposentadoria e CONCURSOS P!RP 1sTC�R�EIRAS DE CIRUR

Pensões dos Industriários �';.:'Õ�,��r�S!tRv���EER�El��N�t���C;;�sTI;��
Delegacia em Santa Ci.!lilffna

GÃOS DE PREVID,NCIA SOCIAL

430,�=1!1' C-419, C-420, C-425 C-1° o LAP. dos Industriórios por seu Serviço da
Assistência, nesta Cidade sito na "Ruo Vitor Meireles Faço público, poro conhecimento dos int-eresso_

11, 30 onda r, deseja contratar com Maternidades' dos, que os provas Escritos dos Concursos acima refe

Hospitais e Cosas de Saude Que disponham de Servi� ridos serõo realizadas em Florianópolis. nos seguintes

ços especializados em obstetrício, o prestação de 03_ Escolas.

sistência ambulatorial e hospitalar às suas beneficiá- I NSTITUTO DE EDUCAÇÃO DIAS VELHO

rios gestantes �nvolvendo o pré e pós natal e interno_ ACADEMIA DE COMt:RCIO DE SANTA CATA

ção nn porto e nos emergências obstétricas. RINA

20 O Instituto elaborou "Normas Técnicas Mini E de acôrdo com a seguinte escola:

mos" paro disciplinar o atendimento de suas benefi. DIA 17/6/62 às 8 horas _ no _ INSTITUTO DE

ciárias e indenizará os estabelecimentos contratados EDUCAÇÃO - CIRURGIÃO - DENTISTA E ENFER_

Carta; "Rio do Sul, 12-6·62. segundo tabelas de preços variáveis em função das MElRO
.

,

Senhor redator. suas instalações e do seu aporelh�nto. DIA 17/6/62 às 14 horas - no INSTITUTO DE

Como estamos ·em plena era do football, gostaria- 30 Os estabelecimentos interessados na presta_ EDUCAÇÃO - FARMAC�UTICO E MOTORISTA

mos de saber por onde andam um m.imiógrafo e uma ção de tais serviços encontrarão no Serviço de Assis_ DIA 2-4/6/62 às 8 horas -, no - INSTITUTO

máqUina de escrever da nossa Liga, aqui do Rio do SuL tência acima mencionado, todos elementos esclarece_ DE EDUCAÇÃO - SERVENTE
Talvez um dfJ,� nO'lllt!s que !igul'am no expediente do dores. As inscrições dos interessados deverão ser pe" DIA 1/716? às 8 horas - no - INSTITUTO

��v:a i�7��:) h'Ori(I1I'OPOI1lano.
chamado de SETE DEDOS, f���' por carta, até às 16 horas do dia 3 de julho de DE E��f��{�T� ACADEMIA DE COMÉRCIO

�
,'jclu., ,,,,;,,,,:'�:';," aq,,; !f.!: . �������oV' ;i�,���:ho,�e \�t'�EGADO ��������o�;. �i�t:���,�ho�e 6i:��A�?/6(62."W,""",,,' ,.,��� 'r'·' 15 _17/6/62 .. .__ .' '._.

��:i' ::J ��-� i'=�-', \�'l,,* }� .�.. 't"

Wosruak - Conh'!l:cram e PARTIDO TRABALHlfT
Agravo!': de In�trur.iento deram pr.ovir..'lento st!m di. J A BRASILEIRO
N.o 26.942 - Rol",o" v".encia.

fecça-o de fanla C"'larl'naExmo Sr. Ministro Victor J J iiil

Nunes - AgravantJe, Bra· N.o 49.706 - Relat�l"
.

o EDITAL DEsil Ctlmpanhla de deguros Exmo. Sr. Ministro Villas
'

CONVOCAÇÃO
Gerais - Advogado; Luiz Boas. - Recorrente: Esta· .? _presid�nte da Comissão Executivo Regional do

��e:a:��r:t�:a� ��r�:gd: doMR',Cd�':'.�;�tN·J'Oto�:t;�:O'U�l·i�V,�. ?�;;�:Ide�;��:a�O��ri����� f:��boo��s�Ort.B��S/iJf�;�ã
ram provimento, sem di· • ....., <." E, do estatuto· em vigor convoca ordinàriamente a

yergênc1a. (Advogado Maria NazarE-th convenção regional 'do Portido poro .os dias 7 e 8 'de
:�:l:�i��i�e:e�t/(-;nht'�e. ���h�s��n�:s6�, a fim de·deliberorem sôbre os seguin..

.

.

o) ::- Escolho dos candidatos partidários 00 Seno
N,o 49.038 - Relato·r, o do, a Camoro Federal e Assembléia Estadual.

bl - Assuntos gerais.
A Convenção Regional será constituido de 2 De

Instituto de Aposentadú:-ia legados de cada Diretório Municipal, escolhidos den.
e Pensões dos Industriá· tre seus membros, por eSCrutínio secreto sendo vedo
Ir"j.os - Recorrido: Sebas_ d� o outorga de poderes. Os suplentes, também en=;
tião_ J.osé dos SaIH.f13 '.Ad· numero de 2 por Diretório Muniçipof, serão escolhi_
vogados. Laerte Ramos Vi los pelo mesmo processo, p'odendo_ porém, ser ",I .. jt ...

eira) .
....: Conhecef?m c ue qualquer membro do Portido no Estado (art. 35, § 1°

E::o.2�!�8M�ni�:::t��nj� �;�: !ro:::�to, po; a. do estoWI�:i�nápolis, 6 de iunno de 1962.

.

DOUTEL DE ANDRADE - Presidente
(Publicado no Diário Oficial do Estado, em '3_662)

STF Julga recursos

de Santa ·Catarina
O Supremo Trl'.lunsl F!7

deral vem de Julga.,: os se..

gulntes processos de .�anta

Catarina:

Transatlântica Compa.n.'1h
Nacional de Seg'lros -- Ad

vogado: Carlos Lom:ei::-o

da Luz - Recorrido: Adão

e

normas
análises clínicas, bacterio

logia e demais pessoal para
medico destinado à Saúde

Pública.
3D - O pageme-çtc aos

bolsistas será etetuado pelo
secretério Executiva do oa

binete de Pranejamentg do

Prameg, mensalmente.
4° - O financiamento

abrangerá, excrustvamcnce,
o número de meses do ano

em curso efetivo.

curso de aperfeiçoamento,
por um prazo mínImo de
cinco anos.
2° - Os cursos, que te

rão a duração de, no má"
ximo, um ano, são para
médicos sanItaristas. tisio

logistas, puericultores, neu

ropslqulatras e leprologis"
tas e, para os laboratorls
tas, os de especialização em

bromutologla, imunologia,

50 _ Nos contratos indi

viduais de concessão de

bolsas, deverão ser fixados,

rigorosamente, os prazos
de duração dos cursos, de

acõrdo com Os que forem

determinados pelas entida

des promotoras dos mes-

_ Dr. Rubens - 2 x O
_ Domingos - 5 x 1

_ Dr. Flávio - 4 x O

H.o 26.943 - Relator. o

Exmo. Sr. Ministro Âry
Franco - Agravante: Ins

J'tuto de Aposeu�ad.('r�;t e

Pensões dos Empregados
Exmo. Sr. Ministro P.ibeiro

dâ Casta - Recorrent'e'

6° - Se o financiado for

reprovado ou eliminado do

curso, considcrar-se'á re�.

cindido o contrato e deso

brigado o financiador dos

compromissos assumidos.

Fr.sta da Fogueira
o Centr.o de Atividade te a apresentação d\t car

SESC-SENAC convida a teira 'social.

claste Comerciárh para

Festa da Fogueira", que

vai realizar no dia 30 je

Os
_
comer_dario_' que i:>.lll

I

ca nao estao matc!.:::uhdos

no Centr.o e� Atividades

em Transportes c Carg3s
_ Advogado: Carlos L. da

Luz - Agravado: ?edro

Gotertla. - Despcovid.o, U·

nânimemente.

do Motta Filho. -- ,Advo-
CONFLITO DE

JURISDIÇAO
IJ

gado: Paulo Malti Ferraz.
- Agravado: Aifons Stan_

ke Max Lueders (�\dvfJga·
do: João de Borba). -- Ne_
gado provimento, unani'

meme�Le.

N.o 2.677 - Sant'l Cata·

rina - Rela!tor; o) Exmo.

Sr. Ministro Cândido Mo!;.

ta Filho. - SU5i!:tant.e·

junho, no Centro de Recre SESC-SENAC poderão fa

ação "Murllo Bra�!t", à zer a sua matrlculJ., com

rua Almirante Alvm, 20. a apresentação do,> :;�guin
As incrlçôes para a testa tes documentos;

seã.o feitas no Centro de

Atividades SESC-SE.�AC,
até o dia. 26 deste, median

Carteira profissional e uma

fotografia 3/4 pár!!. ti. car

te:ra social.

RECURSOS
__"'jj Tribunal de ustiça de San

EXTRAORDINA'RIOS' ta Catarina. - Pror.edentc

N.o 46.355 - Relate:r: o o conflito e competentc o

Exmo Sr. Ministro Victor Tribunal Federal de R-:cw'

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Secção de Santa Catarina
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

o presidente do Diretário Regional do Partido
Trabalhista Brasileiro. Secção de Santa Catarina, o�

tendendo ao disposto no art. 39, letra "A", do esta tu

to em vigor. convoca os membros do Diretório Regio_
nal parq uma reunião o realizar-se no dia 7 de julho
de 1962 a fim de deliberar sôbre os seguintes:

o) ..:_ Fixação do orientação pai ítica do Partido
e autorização de alianças partidários.

b) - Homologoçãàâõs pedidos de registros do.!.
Diretários Municipais e suas respectivos Comissães
Executivos Municipais.

-

c) - Assuntos gerais.
Florianópolis, 6 de junho de 1962.
DOUTEL DE ANDRADE - Presidente

,Puhlicado no Diário Oficial do Estado, em 13_6 �2)

- Eu acho que êle
tes de uma decisão.

não se vai expôr agora, an-Nunes Leal - Recorrente· sos. - --Decisão unâI!irr,t�.

_ Pois discordo. Entendo que entrará nem que

seja para sair logo em seguida.
_ Mas isso será um desastre para nós!
_ Conforme. Poderá fazer umas jogadas boas,

pela esquerda, em continuação ao que tem feito.
_ Estará em condiçõe:: de fazer tais jogadas?
_ Quem mais maneiroso do que êle? E que peito

que tem!
- Isso de peito só deu certo com latino ameri

cano, mas com gente da cortina de ferro pode ser o

fim.
-

_ Pois a sua grande exibição vai ser justamen
te com os países socialistas. É o seu fraco.

_ Quero ver para crer!
_ Basta lembrar a sua ültima excursão a êsses

palses da cortina.
xx xx xx

O batepapo foi·se aferventando em discussão:
_ Já vi tudo, sei' reacionário! Você é do tipO

.

rançoso, todo feito de cautela e prudência. Prefere
um medalhão a um catedrático. Por que não el.t:-a

para um clu.be de reumatismo?
_ Vocé que é um intransigente, um fanát)bo.

Prefere uma aventura à segurança!
_ Que segurança, que nada! Vá pentear ma'

cacos/
_ Vá você, que não sabe discutir, que não tetn

educação I
xx xx xx

E, então, das palavras foram aos tapas, em ple
na rua. A turma do deixa-disso interveio,- separan
do-os. Depois, numa esquina, um deles explicava o

'!aso:
_ Aquele boboca deve ser do Mac. Não admite o

San Tiago Dantas como primeiro ministro!

Na outra esquina, o outro tambêm expllcavà:
_ Aquele cara deve ser maluco. Agrediu-me slt

mente porque lhe ponderei que O,Pelé tal'Lez não de

vesse jogar hojel

Resullado das Rifas em Benefício das
Festividades do Divino Espírito Santo

(FLORIANO'POLlS)
RIFAS - PR,1:MIOS 1 cesta com conservas. �

Prêmio nO 69 - V. Morais.

Praça, 15 de novembro 11

1 toalha de vagonlte. -

Premio nO 86 _ Alice Gon-

1 Toalha de chá com

seis guarda-napos - Prê"
mio nO 248 - Yara Helena

Cherem Neto. (entregue).
Um jógo de banheiro. -

Prêmio nO 82 - I1ka Azam

buja. Avenida Hercíllo Luz

155. (entregue).

zaga Petrelll (entregue).
Um casaco de pele -

PrêmIo nO 93. - Pedro

Bertollno da Silva.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


