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A Câmara Federal reu

níu-ee ontem às 10 horas'
em sessão extra-ordinária,
convocada pelo Presidente
Ranierl Mazzlll. Na ocasião
'0 Presidente da Casa leu

aos Deputados a mensa

gem do Sr. João Goulart
contendo a indicação do
neve "Premíer" Senador
Auro Soares de Moura
Andrade.
A noite a Câmara reu

niu-se para apreciar a in

dicaçiio do novo chefe do

.
governo.

o atraSo no Inicio da
sessão deve-se ao fato de
que a Câmara ao apreciar
na reunião vespertina o

projeto que Institui a cé
dula única, teve de pror
rogar os seus trabalhos por
mais duas horas.
A sessão noturna compa

receram aprcxímadamente
270 deputados.

o senador Moura Andra
de ocupou a tribuna falan
do durante 40 minutos oca

sião em que apresentou as

bases do seu programa de
governo.
Em seguida o Sr. nantert

Mazzi!i deu a palavra aos

lideres de Partidos que
tiveram 15 minutos cada
para o encaminhamento
da votação
No mome.ra, em que en

cerravamos Os nossos tra
balhos ainda não era co

nhecido o resultado da vo

tação, no entanto era opl
. nião geral que o Sr. Moura
Andrade obteria os votos
necessários para sua In
vestidura.

·o"'�··

BRASíLIA, 2 (O ESTA-

sr. Aura de Moura
de acentuou a nece

de modificações estr rals

imediatas na maqul bu

rocratica, para s der

levar adlant{'.a rec ração
do pais. Nesse sent afir-

R

vencãc 'tr
dução at mais duras

atitudes epressão da

especulaçâ o plano per
manente, que cuidar
com prior e das ativi

dades rur do país, de

modo a egurar uma

produçâo subsistencia

que bast povo, e. que

permita, ilusjve, a ob

tenção d visas pela ex

portação excedentes."

Finallz sua entre-

progres
_ "todos tiverem o

desejo trabalhar deste

mida ,poderemos as

segura fi duvida ne

nhum paz e a seguran

ça pa odos os hraaüet
ros'' adiantando que

mant a atual politica
exter concluiu: espero

o pro ctamento da oa

mara Deputados, para

em s da, na forma do

Ato cíonaj, apresentar
ao p menta um progra
ma ovemo, se meu no

me aprovado. Esse pla
no mais do que uma

de�l ão de princípios,
um rmacâo da capaci
dad e raaltzaçãc do go"

ver o nosso pais, e, so

bre ,uma tomada de

co nela diante dos pro
ble fundamentais de

no proprla vida no cam

po ernc de nossas .re

lnç Internacionais.
.
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apreciou ontem

Mais água

S�se:�"P�ff:jtj
Tribunal de Justiça Militar
PARIS, 2 UP1_AFP-(O Estado) - O general Ed

gar De Larminot suicidou-se ontem com um disparo
no boca, em sua cosa nesta capital Nomeada há P,JU
co para preskãr o Tribunal de Justiça Militar - o no;

vo tribunal que julgará' os di r'gentes terroristas de

Organização do Exercito Secreto (OAS) - Larminat
não chegou o ocupar ° cargo. já que Ioga após sua de
si']nação foi hospitalizada devida a dlsturbtos ccrdíc ,

cos. O gen. De Larminat havia deixado o hospital cn
teontem. e ido poro seu domicilio, onde se matou.

• PARIS, 20 (AFPJ - "Pu

.ro e duru: esta foi a divi

sa do gen. Edgar De Lar

minat, que se suicidou sa

bado à noite com um dls
paro de revolver. "Desejo
ser enterrado em minha
terra - dizia recentemen

te, num livro de recorda

ções - e ser levado por
seis soldados e quatro bons
comettstae. As trombetas
tocarão a alvorada e todos

estarão contentes. Eu, por
ir acompanhado pela gen
te e a musica que gosto. e

os outros porque não de

morará muito."
O gen. De Larminat po

de ser assím . descrito:

apaixonado, sarcaenc-, e

humorista. No Estado

Maior era considerado co-

mo o militar menos

formista e toda sua

foi assim.

DO) - A adoção de rigt

�::, :�1i�aspo:� �:tl:dda� r ofrer modificações, se

administração do sr. Aura � r�a����i���ga���f�r::de Moura Andradp, de

acordo com suas declara- se��m: v�:��;,a, �:�;���
�:I��ita�a:�gO aa�:m:�� ora; jnduâtría e �o-
sua Indicação pera a ch�. relo, Fernando Gaspa-

:';u:��::O�::::::,�I:��::;'� ;������:�CI��:'�r€i�
dente do Senado afirmou Clodsmith Riani; neta-

que comprimira os gastos ��os;E�=;t���:�IJ.,A�O;Osl�_
��çac��n:a���cel:�; a "�:I� 10 Sales ou Celso Furta

vidade governamental sem o�; ��:i���,N;�S:r� d����
uma luta decidida para a

e Araujo Susano; aero
estabilização da moeda. O

autíca. Reinaldo Dias

p�v� precisa odiar a rnne-
arvalho ou Dario Azam

ça.� . E co�tinuou: buía: Minas e Energia,
T.odoS �ao culpados pe-

;Monteiro de Castro ou are
la mnacãc. ': os malore

chado da Rocha e Educa-

��:�����e�ev�;�s SI��Pi� çãc, Paulo Pinheiro coe-

coletivamente essas culpa
mas isso deve ser fel
com patriotismo e co

preensão. Da expiação d
sas culpas hão de part
par os que foram ben -

ciarios dessa inflação. o

quer dizer que o gove o

não congelará salarlos, 15

não pode, não deve e

quer levar a maiores s ri·

ficios ou ao desespe as

vitimas da Inflação, ue

são justamente as p as

que vivem de salarlos.
'

Anunciando que Irá

A�ricultura: 1orna �osse Dr. luiz Ga�riel

Tomou posse ontem, pe
rante o Governador Celso

Ramos, o novo Secretario
da Agricultura, Dr. Luiz

Gabl·iel. Natural de Ara

"'ranguá, ...,fesidi.,ndo atual
mente em Videira. o titu

laI.' ela ·pa��a ria Agricultu·

Todos os que perten-
ciam às Forças Francesas'
Livres, das quais era pre-",
sldente, conheciam bem o

general por seus ditos ror-

con

vida
,

tes e rapldoa, seu caráter

difícil, mas também por
sua amabllidade, sua sim- .

pllcidade e sua fidelidade•.
Edgard De Larmínat

nasceu em Ales, a 29 de
novembro de 1895. Ingres
sou na Academia Militar
de Sam Cyr e participou
brilhantemente das duas
guerras mundiais. Do Mar

I'OC9S à Indochina, paasan
dI) pela Afrlca e o Oriente
Media, acumulou condeco

rações. Em 1940. sendo
coronel-chefe do Estado
Major do Gen. Weygand,
foi detido ao ser assinado
o armlstlclo, por ter opos
to resistência.

Larminat conseguiu fu

gir e organizar a Unláo da

Africa Equatorial France-

. sa para o gen. De Gaulle.

Promovido a general de

Brigada e, pouco mais tar

de, a genera.l de Divisão,
conlinuou lutando ao lade.
d'Js franceses combatentes
até o fim da guerra. A se- .

gulr, foi membro do Con

selho Superior de Guerra e

participou de numerosas

conf�renclas Internacionais.
Em 1{152 e um dos poucos

generais franceses' que de

fendeu o principia do Exer

cito integrada da. Europa.

Consul Americano

� Homenageará o

I Governador
o sr. Arthur FeldmaI>,

Consul para o Paranã e 8.

Catarina, oferecerá
nhá na sede do Instituto

Brasil Estados Unidos um

coquitel em homenagem ao

EXlllO. sr. governador do
Estado,
Para o coqultel que tem

o seu Inicio marcado pr.ta.
ás 1 7�Ô hotas foram c!)r;

vida�as flltas autoridade."

�'·�jJé
.--.W� ÁJ�;f �

.

.l, ..

ra formou-se em Agrono- Democrático e grande nu

mia pela Universidade do mero de pessõas de desta-

Paraná.
J �::. :I� a�i��ur��:ni�ist��.�

A sua possé comparece· Luiz Gabriel disse ser in

ram o Presidente do Tri- tenção de sua gestã;o "'fa

bunal de Justiça, Os Secre- zer com que o Govêrno
tUnos de Estriêlõ:' o "Prc.}- r���H� 'Qo cam:po'L,. atra-

ciente do Partido SOcial I'c.� de sua Secretana.

, . .'
.

'r'I�..r";··�":,��j.<,,.:.. ,./,",,,�'..- +''f,Ij: ,

ARGEL ORÃ, ROCHER NOIR Aegelio, 2 (AfP)
- Os Argelinos votaram ontem "Sim" em mosso, pe
lo independencia e cooperaçõo com a França, no re"a
rendo de autodeterminação previsto pelos acordos de
Evian, realizodcs há três meses e meio entre o FLN e

o França poro ocooor com o guerra da Argelió Nes_
te país __:_ (lue conheceu mais de sete anos de gu.erro.
os disturbios o terrorismo, os choques entre eropeus
e muçulmanos € poro acabar os atos desesperadas da
da Organização do Exercito Secreto _ -este escruti_
nio que dev-e· dar nascimento a uma novQ noção,
transcorreu dentro do tronQuil�'dade e do ordem e com

a esperanço do reconciliação: numerosos europeus
que não voltarão porGo(] metropale uniram seus,." iro"
;oos dos muçulmanos,

.

:�"'.l<!-;"":a,! 1t8IS.,'
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Melhol"G�nta e amp1iaSão do rede de água e

.���::�eir�Ati\1 Alelldo h.õ POUCQ ti+émos oportu.nida e de divul',
gOl' reportagem o respeito dos trabalhos de melhoro.
menta da rede de àgua que então se realizaram no

populoso bairro da Prainha, trabalhos que já se iene .... "

ham concluidos.
Agoro, os equipes que ali se encontravam, se

deslocorom para a Á,"enido Leoberto leal, no Agrono
rr�!co iniciando 'mportonte trabalho, que virá melho
fOf êm muito os condiçqes de fornecimento de água
poro aquela oreo (fotos).

Ao mesmo tempo, outro turma de operários do
SAE está no Av Hercílio Luz, retificondo a rede de
esgotos dôqu.ele trecho.

I

Argelinos Rtsponderam "SIM"

Ao Referendo

SEGNI
Condecorado
ROMA, 2 ('UPIl - O Pa

pa ãoão XXIII concedeu
ao Presidente da Repúbll
ca italiana Antõnlo Seng
ní a condecoração mede

lha de ouro. O gumo-Pon

tifice receberá o presiden
te da Italia esta manhã
em audiência solene .

Assembléia Geral
da Fatuidade de
Engenharia
O Diretório Acadêmica

de Engenharia de Santa

"catartna (D.A.E.S.C.J, ten

do em vista as eonveraa.

cões mant.das com a UCT::.,
convcce todos os seus 'lssr·

clados para a Assemblei.l

Geral Extrao�dlnâria a rea

ttaar se no dia 3 �·'2 na

19.00 horas na UCE., para
tratar de assuntos retacto

nados com o retorno as ih!

las.

As.) Alva-c Henrique de

Campos Lobo - Presidente

(As.) Ivo Raul D'Aqul:lO
Silveira _ secretario.

DISTURBIOS
EM NITEROI
NITEROI, 3 JURO. I)

,�l-:-,J'.ctdOdt'c.<t;,i.
hoje ocupada por trenas
da Policia Militar. Na ture

�e de ontem várias casas

comerciais foram depred,i ,

das por populares em sinal

de protesto pela fal ta de

generos anment.ctos.

O g-overnador do Estaria

teeararou ao Presidencc

da República pedindo pro"
videncías e resocnsabmaau
do a COFAP pelas ocorrên
elas no Estado. do Rio.

Congresso de
Matemática
RIO, - A Casa do Pará

no Rio anunciou que rece

berá até dia 15 deste as tF'

ses para o quarto congres,

50 brasileiro de ensino dn

matemática a se rea.taar

em Belém de 22 a 28 do

corrente. As delegações d�

proteseo-es de matémàt e

ca de todo o nais partící.
parân da reunião.
A Guanabara S. P::I'l10.

Bahia, Rio G. Sul. envia

rão maiores delegações :J.Q

certame.

13.0 Salário
Com Jango
BRASILIA 12 (O EST1.

DO) - O Presidente .lona
Goulart deveri receber' ho

je o pr.ojeto que institue o

dcc:mo terceiro salário.

'Deverá receber tamocm o

que dispõe sõbre o númcl'o

de Deputados na prOlõl.lla

legislatura.

Jango em

T rês Marias
BRASILIA, 2 (O

DOI - O p�'eslàente Jow

Goulart viajará no próxi.
mo dia 5 para Tres Marias

onde inaugurará oflcD.lm�

te a Usina local.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NASCIMENTO

v comccsrertos Sociais
'<d. (In I

,V\�1 ,,��-ol-- i
Noeni, carioca na lista das Debutantes -Holle do "Tw,st"

,

-- Coauilel do Gordini
- No lista dos Debutantes para o teceu representantes do alto Camércic
esperado "Baile do Menino Maço" Noe; cutcndcdes civis, militares e destccodcs
ni Regina Silvo, que representará o Es , figuras de nosso socêedcde. O esmerodc
todo da Gucncbcrc. serviço de bar e copo que tCve a respon,

�t O brota em foco está em preparativas ��������('o:r�c��1o�r Eduardo Rosa, foi

,f 1'('1 , n "eu "Oebut" e apresentará lln,
do ves!�d'"l con+rccôc 'e crícçõo do cos., 7 - A senhora Dr. Patrick Calmann
tureiro "Noaoret" C'liday (ltc). em companhia de sua qe ,

nitora D. Zenito Guilhon P. de Melo
2 - O .. .tern, um casal amigo recebeu viaja poro Espirita Sqnt') (Vitória).
',n bairro "chocceó da Espanha" re�

cepciono<,. convidados poro um cb-no ,
� S - Rio. uma novo "borre" onde está'

I----- mesmo atraindo a "socletv" cortocc,

:0-:;- ��I;�����af��t� :o�� ;e�l�i�� ��� inougurau o Hotel Glória. �! I

oodo nos salões do clube Doze de Agôs_ 9 - Cumorímentomcs 00 casal senhor
to. "Not-e do Twtst" uma promoçõo da e senhora Paulo Bouer pelo ncsctroen-
en-nisto da A Gcaerc Celso. com a o-, to do nétinh.a Cor. las Eduardo. H
- .... r� ......... ,.. .... to de Esportes do Clube Dcao .""",----

.

�de Açõsro. 10 - N", RIO. o lavem Arthur Michels i

4 _ Segundo estamos informodos o dl,
estreando um

�armannghinia,�.I'
�'.,iI cantor Miltinho, voltará o nosso ci,

ll.
- Procedente de Brasilia chegará

I

dode hoje a São Poulo a casal Decutcd; Ati_

5 _ Infafmar�unisto de que
lia Fontana (R� �

está mesmo confirmada o oromccõo em J 2 - Sábado oe-ore-eu o mOVimenta_�
f

..........." cidade, do Componhrc Aérea I_ do f-sto ir-nino nnc solões d-i clube 00-
•

berio. 7P de Af};sto - - Ou,,\"Iri!h., e outr.....
------ brincadeiras, animou a noite de São

�
6 -_ Os distrtbuidores de pr.odutas No- brincodeirr-e n,...;...,."u a ncit a de 560
C'('"Il";" Ltdo "Dicrcnol", dr.mingo pel-i Pedra do clube Doze. '

m-nbô m-wê-n-rrtou a Cidade, com a co., 13 - O Lira Tenis Clvbe n-t tarde ::I'?'
U ouítel de lcnccment-, d-s bonitos e ,1_ dominao reuniu o brotolôndlc para c

t1 preciados corras "Gordtnt" - Comoc- cntmodc torde dcnccnte.
•• �,�. ......-:-r �,�'�' __ - "<_=��.

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

1.1.naiiodoa mU-KUIOI,.

_ a dor provoca maia tenaâc.
vence hte ciclo vicioso, num inalante.

Uma
apareceu . e não exa' -,

dtu urna bomba na expo
s:ção soviética. do Rio.

Que a coloca? Nã.o roi
um bra�llelro -!

FONTO
Bomba de

tntartorêneta d3,� aut a-' i�
rtes brasileiros. Ao centra
rio, tU{\o flzetanl elas' )
,�en' ino de facil'l�ar a in,�ta
lAdo da R:rand,e Epo�it:;�'1.

]':;�tel:te�!o
imp-ps�a "i

I'fl p." t t,i.\<; _ _f'4l1P+ {�r;l
fj!'adas

.

a mó�tra das (i"\

Hdades' i'oviéticas. A�!<im,
nor (''(pmnlo; o vl�!t,"m�e
deixará de marRvUha�.;e

das: FALTA. o mapa eo r-n FA:::'A o fotografia do :11\1

pério sovtét'eos assmalan ro erguido pelos comuni: •

de o� terrltóriQ� ocupadlls tas em Berlim c g"ordaao
à ::ôôrca pelo poderio mn por soldacos arma tios "l,é
tar sovétlco, cujos povos vi oS dentes que métralha-n
vem de 811 a sol !<Ob o r;;ill;i qualquer "f homem,
m.e QQ ifr::od fomun.!st.t: "Jllulker;Ou IOrian�a lUIó'

talvez, ou então a falta ie

espaço, Impediram quc
muita coisa viesse a ser

mostrada aos Ilml� -es visi
tantes da EX'Poslção. Nlio
qu;remos afirmar que ')

Que está faltando ali ,j"i.
xou de ser nprp�('ntado ,)01'

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

des Tejx�hu. .. , """' •• · .....mla. t";,p:);;a d. Maria da ()�mcei
çào Fcrnar!des Teixeira, elementos de largas relações
sor'iais c prcprletárlos do Hotel Sao Cristóvão. no Estrei
1,0, c- recém n'lscido, recebeu, na Pia Batismal o nome
do Mário RJberlCl Fernandes Teixeira.

Os de ,. O ESTADO", p�� tão au!:pieioso ac::mteei
m"lllOs endere-;am ao l!ustre {'asai os seus cumprimen
tos e vol:l.� de muitas felicidades.

-----" - --------------

AtÕES PREFERENCIAIS DA
PETROBRÁS - A V I S O

A Petróleo Brasl!elt'? S, 1\. - PETROBRAS,' avisa aos

mteressados que foi prorrogaJo, até o dia 31 de julho pró
ximo futuro, a subscrlçiio pÚbllca de suas ações preferen
ciais.

Nesta capital. os subscritores serao atendidos até a

qurla data, no Banco Indúslrh e Comércio de Santa C:-.
tarina S. A.

Florianópolls, 28 de Junho de 11162.

EDITAL DE (;ONVOCAÇAO

ADQUIRA
SUA TEN i(EY
múquina elétrica

pelo preço da manual I

Fácil e simples operação pelo tato.·

Espacejamento automático para

o corte do papel.
Grande capacidade: soma até

bilhões.

soviéticos p"esos ...

torturas ... etc tudo viria a

luz co dia.
A exposição foi falha:

LeIam o Q'.le diz o Diário
Carioca.: (7) ,

7 - N:l e�poslção ru,.,.a

folh�los CO,'11 os SegUlnt;.!�
dizeres: "Você, que ocall':lu

de ve", ou você que vai Vrr

agora a grandel ExposiÇ�o
Bov:«�ica, pode ter a cu

teza de que ali não está
tudo .() que podeda ser ex

posto, A falta de tempo

Bur1Joughs do Brasil S.A.
Ac,nU Tft�J'$� ,., lmlGO PPAZO

PiJ61ôll"'''I'i'"( Mensais a Parlir
. de Cr$ 6:800,00

�;

Distribuidores Excfusivos
LOJAS PEREIRA OLIVEIRA

" ;�. '

.. +;:.�.�,.}la�n,o -- 23.,,--- Fone: 2359
•..

':k '"..." �' :
�-oa>, .'

I ...._ ...._�. ;-;�'.�l�,.· .... ...

SAMBISTAS & Cl:JOROES - Um dos melhores co

nhecedores de assunto, profundo estudioso de matéria,
vivendo e morando nela., Lucio Rangel, nos oferece, com
êste volume, um precioso painel da nossa müsica popu'
lar. Estudando quer o samba urbano quer as suas rami

ncações ou as suas figuras mais significativas, LR dá
'uma contribuição sumamente válida para a histôria
desta manifestação de arte popular tão brasileira e que
tanto diz ao nosso povo, De grande importancia, tam. Faço sua inM:ri Q Rua f)r, FulvjO) Aduct.',
bóm. o. atuaUzada discoteca minima, levantamento pre. Qnti�.-:i 24 de Moia, 1 - 1° àndor.
ciso do que temos de melhor !lO gênero, Fotos de arqul- ESTREITO ,"1."1,,.,�polil
vo particular do autor eilustrações de Alberto Teixeira.

'

valorizam esta edição da Llvaria FRANCISCO ALVES,
volume 6 da coleção "Contrastes e Confrontos".

ESTATUTO DOS FUNCIONARIQS PUBLICOS CIVIS

�� �::l�� �f:boé��::d: �e;����o l��ia��z:��IO.��� c;; �.��
:;:t�sC��:ll�e:�I�!�n��' 4:iVeedr;!O, a���o;s eret:cc!��;o�e�: IJUo""C:,�_':-
surge, na coleção Legislação Brasileira da Editõra SA
RAIVA, éste volume do maior interesse para o funcit.�ná
rilismo,

inforr:naç:é'o literária

a�te uma autêntlca e indis
('1.'íve! dor.,.umentação �oto

!!:,"áfica, dos campos de t'a
balho forçado, dos Cidadl.Js
fuz!la(l.')� por discordarem
do regime ou simplesm'Õ'n
te pelo fato de serem ac 1-

sac':Js ou su�peitos de opa.
·�I,.lonl�mo. JI,l�m disso Fa,l

•
ta na ExpOSiÇão Soviética
a e2tatistlca das ig-rej!ls :",

tÇldos os cred.oS" ff'chadas

salim R1lg;H::/

ou transformadas em 1p

pósitos ou cavalariças: FA

LTA o retrato dos granics
lideres do comunismo l!q,li
dados sumàriamente para

que K-uschev subis.�e ,�o

Poder absolut,o: FALTA a

fotografia dos f,anques de

guerra Invadindo a Hun.
(;'rla e, em nome da au�,')

determinação dos pOV,lS.
massacrando homens, U'II JIRNAL DE FILOLOGIA _ N. 13 _ Dirigido pelo
lhe�es e crianças que lu�r. Prof. Silbelra Bueno .e editado pela SARAIVA, contém
vam pe'a liberdade; FAL, matéria de maior Interesse para os estudiosos, destacan
TA a re:acào dos tratados do-se "Orl�ens históricas e filolôgicas. de expressão po
assinados pela URSS e .es pular, de algumas povoaçÕê8 e locais", de Arlindo de Boú
gados como "farrapos"le sa; "Le tupy et le Ouarauy et le Portugais du Brésil", de

papel", segundo a �prf>s Silveira Bueno; ""Dicionário do Portugues Arcaico", de

são oficialmente usada '!rn José CreteUa Junior, além de criticas de livros e crôni·
Moscou; FALTA fi, estátua ca a respeito do primeiro congresso internacional de

(le Pav1ik Morozov, erglli dialectologia geral.
da no Parque Infantil Km CENTENARIO DE CRUZ E SOUZA: INTERPRETA-

nppresnensk de MOSCOU, ÇOES - Já se encontra em provas o volume organlZi\cto
glorificado como heroi op. pela comissão oficial de comemorações e que contara

cional pelo regime rúsS'), as confcrêhclas pronunciadas por ocasião das comemr,

pelo fato de ter acusado o rações do primeiro centená,rio de nascimento do grande
próprio pai de haver escon poeta simbolista cdtarlnense. No referido volume abo�.
dido em casa a'guns :...:i.

dando diversos aspectos da. vida e obra de Crub e Souza.
mentos para amenizar un ���ãopl��!�i���� �:���:�::. C:;sv��:n ����:i'I.:n�:a�=I��
���� (n: :�;�edec::U�n;�. Henrique da Silva Fontes, Nereu Correa e Martinho C"l-

lado Jr.
ta, oS alimentos, como tu� III FESTIVAL DO ESCRITOR _ Êste ano. o festlt'al
cio o mais, são priprledade do escritor bnslleiro será realizado no Museu de Arte
do Estado); FALTA a. do

Moderna, no Rio, Estarão presentes escri��res de todo o
cumentação fotográfica da

país. que apresentarão, em noite de autográfo, a 2:5 de
extraordinaria e dlobôlica julho, os seus últimos trabalhos. Além da noite de au
técnica de extrair tõda e tográfo, êst.e ano com pequenas modificações, com es
qualquer confissão a poder tandes dist.ribuldas por Estados, haverá também, a par •

de torturas inimagimáveis tir da noite seguinte, uma série de palestras e debates
e de drogas imbecilizantes: abordando aspectos vários da literatura brasileira. Uma
FALTA o desfile de mulheo delegação de escrrtores catarinenses deverá estar pre.
res russas que fazem todus sente ao acontecimento, que além do mais será uma
os trabalhos próprios J,o.1S oportunidade para um encontro entre escritores dos

homens, nas constru(,!.'�s, mais diferentes recantos do Bra'sil e seus leitores.
nas estradas das cldad,�s ...._......__•

russa!'!. eó foi mesmo pO�9i ..,fPnra rl'mcssn. de publicações: SM - CP :184
ve! tl":tZf'l' o d�sfjJe do !l10_ � Florlanópo!i� - Santa Calnrinal

1\',<

.....'i ...

Di 11\Q m i t e
se IHrS'IUe a

fngi�";)'l.
cou embotxador do gcvcr

ratso" sov'ettcc: A.LT,: no

b.aSil.eiro
e

�e.us
auxn!n

mubn coisa mais n"Xposl res, anquanto os "djp.om',�
çfto iõovlHlca, Inc1 e !o tas" rmsos gozam da mais

lograt:a do hotel e fi ampla lIberdade de <1(".\0

cam ·conflnados e MOl. em no:;>;" tenltario".

'7.[��,Ô-Pr arat6rio Continente"

PRE GI"IASI ADMISS.\O DüRANTi: o ANO
A\JI '\') P,," CONCURSOr:

CURSOS PECIAt'i
PAR A. OFESS)!tES

DE TILOGRAFIA
- lJoseodo no ais Morderias processos peda

gógicos.
-_ Equi)')",-i" c móquinas novas.

Oirin'dr, -: '

PR('F. VIr: R FE�I<ÇIr.:A DA SiLVA
HORÁRIOS, ,)I NOS E NOTURNOS

VALEU A TORCIDA.
uma revoJuçãg autêntica e Vi!

fN o cêrco fechado e

dominou a� bollllhas c:mtadas Gr voz�s femininas.
Iam m!ndo da urna como lOS das esperanças do�

candidatos políticos.
Torcida u f�l\'or da sorte, de r que esta contemplas-

se a Capital.
Alr.. j)nl'eciu fúifiço,
Afinal veju mesmo � com ap )sos"Vlf>�se para quem VIesse,

Desêio slncer.(l e desejo cum -do,
E alé c')m eqtlildanc e justiç
Afino!. -um milhflo para Flor ôpolis.
F, denols di�em OUI! o pen�anl to não é Unln. força.
E C'lmo o fe'i7.arcto é compns r de samba� e mar-

rh[Hi r"rnavolf>�ca, desta vez u ão vae SOL' cant:\do
nas ruas e �alões,

PC'r certo o 710urcrtu )"iche ná.

njdnde.

HORA JlF. A }1'T"F, MURTCAL - Está ldo aguardada com

grande an�iedade {' de.su�ada esp�et iva, a .prÔxima no!
�ada de artp. !'�m {/lIe m,"li� uma vêz. Coral de Florlanô
polis reap'1rp!'úrá !lO p:lI<>o do Tent Alvar'j de Carv?
lho para UP"::I :>nrr.,('nlacã" de voz e sons aue certa

mente constitui' á mais uma \'it"ória '1n1 brilhante êXi,
to para e,�se conjunto de excelêntes adores. que já
conquistaram os melhores e sinceros lausos da educa�
da e seléta platóia florianopolitana,

Pela procura de enlradas para e aprcsf'ntação
(IUe se dará dias 6 e 7 do corrente (se ,n, e sábado) li
de :le prever que o Teatl'o ficará intei mente lotano,
Nossas grandes posslbllidades no mnn da arte com

verdadeIras revelações qu� vã.o surgind PI\fIW,
.1:1. .�t"' !'on�ti(.H(' jlonto allo da edur'.3çiio "J,

r�1j do nossa gentr. ::�
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Nóstc exílio carinhoso da Guanabara, em que me

encontro há 24 anos, só o trabalho constante, o esforço
cotidiano de comunicar-me com os meus semelhantes a.
ta avés êssc maravuticso instrumento da tntengêncra hu

mana, que é a lingungem, podam jurtnrvnc ao,'; doloro

sos efeitos da nüxnnt.rupta que em mim resulta dessa
mesma necessidade' de ler c de escrever, que requer am.

biente pl'ÓprlO Isolamento obrigatório.
A saudade abre a coreto emcuva- no intimo reces

so da minha alma que se volta, nesses momentos, inter
mmcnte. par a o berço natal - c. como reFordar é vi

ver, deixo me enleva I' nas suaves jembranças da mrün,
era e da juventude, passndnx no aconchego abençoado
do lar, naquele rincão amável do meu, nascimento ..

Mas urge voltar ao, labores que constlluem a nossa

prôpria razão de ainda poder, na velhice. fazer alguma
causa pelo hem da coletividade: eis-nos, então. nesta.

forja ardente. malhando sôbrc o ferro em braza de tan

tos sucessos escaldantes.
A semana que passou foi 'extremamente fértil em

acontecimentos de suma importância para a universa

lidade dos povos que habitam a Terra, podendo-se des

tacar dentre êles um sábio pronunciamento daquele ho-

mem simples c bondoso, sóbre cujos ombros pesam as - ---- --

imensas ,,,pon.'abilidad's da suprema "co,ão da íg re Denlltados Fumaram 8 Mil Ogarrosjá católica apostólica romana, nesta nora apocalíptica do 1""

�����e���a�. i��;�C:CZ;���I���i�n:�;S��d=�e �:a t::� h��!� Durante a "Batalha"
deste século de intensa materialidade, de voltar ao eul- BRASíLIA, 3ü IV. A.) -

, ttvo da Poesia e da Música, como elementos preciosos Oitocentos litros de mate,
de educação e de recrguimento das almas. Realmente! 300 urros de café, 300 utros
_ andam ôs homens muito afastados do convtvto das de sucos, 35 dúzias de rc-

Musas e se ainda algumas destas baixam ao mundo dos Irigerantes, 8 m!J ciganos,
negocias e dos esportes, em que huje nos agitamos, são 600 doces e 20 quilos de

unicamente _ coitadas! - as que se deixaram conta-c queijo foram consumidos
minar pelo baixo calão dos arrivistas que na poesia e pelos deputados nas ses-

na música sempre causam o mais espantoso desequilí,
brio e a mais Insuportável desarmonia.

Razão tinha um amigo meu, quando me dizia, em

recente encontro acidental na Avenida Rio Branco: ..
-

Sabes como consigo subtruuvne a compressão mental discutida e votada.

que 'sóbre nós exerce esta massa humana. ávida de con Outro fato cun aso: quan

quistas subalternas? Decorando os mais lindos sonetos, do o deputado José Boní-

de Camões. de Bilac, de Raimundo Corrêa . Ainda hoje réctc. 1.0 secretârjo da

decorei êste soneto de Dario Veloso, recebido psíccgrà- Câmara, foi ao Alvorada
ricamente". E recitou ali mesmo, para que eu o -iuvisse.

por entre o rumor da gente que passava:

------'---- -----

Cortas da
Guanabara

Argonauta da luz nasceste nas trevas,
Por térmita perdido em malocas bizarras,
Dormiste com\ leões de sinistras bocarras

E, símio. nu-nvcssnsto as solidões gran.jcvas.

p;'é�o aos totens c ntadn à im;pira�ào dos devas.

Vivias de arco e flecha ao ctangcr de fanfarras

Ai! u I1cran(:!\ da guerrn a que ainda te ag-u-rns.

Os impulsos do auísrnu e as eólcrns .lon/{evas!

Hoje, razão que brilha e amor que desabrocha,
promet.eu a chorar no coração da rocha,

Circulado de sóis e entre as sombras imerso!

Homem! Anjo nascenle e animal ineüint.o.
Serás, após vencer as injÚrias do instinto,
A obra p.dma de Deus no esplendor do Universo!

Com a rec'lmendação oportuníssima. de S. S. opa·

pa João XXIII, estn.mof'. certos de que a catolicidade pro ,�
CUl':lrá volLa!" :lOS belos tcmpo� da Poesia e da Música,

ajudando os Poetas Que descem do parnaso de Além

Túmulo para trazer-nos o doce mel da Poesia, qu� ain·

da produzem as abelhas do Hymetto, nas colmeias do
mundo em que Of'. economistas e os realistas da finança
não mais ael·e(LiLalll ...

Do. pra!,u de casa o que mais no� agradOU foi um

desaforo consolador de Joel da Silveira contra os "Mal.

ditos Magarefes" que pretendem lotear o Parque Laje
O final do célebre desabafo é de suma gravidade - e

cremos produzirá seus terríveis efeitos. Diz Joel da Sil

veira. na sua tremenda catilinárla: ··Malditos sejam

êles, os magarefes do Rio. Que são Sebastião lhes apor.

te o caminho do Inferno. Que todos os deuses da macum

ba se atravessem na sue-,ida cxecrável, e compliquem os

seus negócios, embaralhem suas empreitadas, e trans·

formem o seu ouro cúpido em lama ruim e põdre".
Ve-se que o ilustre plumlU'Io está mesmo zangado, e

com razão! E' preciso evitar que a Natureza reclame os

seus direitos. promovendo-n'Js cataclismos, que virão

('ertamente, se o homem continuar a desrespeitá-la abu.

sivamente.
E esta crise em que se encontra o Parlament9.rismo?

Nâo pude conter-me e também, como qualquer legitimo
brasIleiro, procurei meter-me no angustioso debate,

com êste Simples telegratl"'a que passei .ontem ao caro

amigo Campo Vergai: "Face dificuldades políticas or

ganização gabInete. rpgamos prezado amigo transmitir

Snr. Presidente RepÚblica apêlo fazermos sentido en·

tregar mãos experimentadas Raul Pila, integérrimo pro

pugnador parlamentarismo, árdua tarefa organizar ga.

binete condições trnnquilh:ar opinião pública .com so�

lução plaul'iivel Incômoda cri.�e SP. encontra nossa Pá

tria.".

Rialmente. quem melhor cio que o Senr. RaUl Pila,
mestre do Parlamentarll'imo, para tirar-nos dos embara·

ços do presente! Pois não seria êle, evidentemente, como

dizem os ingleses, the right mU1In'in the right p/aee?
Qualquer que seja a solução adotada, aí fica a ma.

neira de pensar, despretenciosa e simples, de um cida.
dão que não entende de politica ..

Rio de Janeiro de J!)62.

AAnwldo S. Thiago

Escreveu:
Nelson Braseher

Dia 17 reauaou-se a eleícão
para nova Diretoria do Clu

be 10 de Julho b. mais ve

lha sociedade lageana
(Fundado em }O Julho de

18961. A nova mrctorto fi

co;u assim constjtutda: -

Presidente. DI'. O{'l,ull�) vtoí

ra: vtco-nrcetoentcf Sr.

.rosé Lemos; 1° Scctelário,
Drn. Wilma Machad� C.H"!"i

lho; 2" Secretário. DI'. orou
dlo Pavan: Tesoureiro, Sr.

José Monteiro de Castro A·

rouca; Orador, Dr. Afon

so Alberto Ribeiro Neto:

Bibliotecário, Claudio Oi

anchini Aviln e consctno

Fiscal, compoxto dó.� Srs

Dr. wotny oouaroen. Dr.

Alceu POJ·to Alegre e Dr.

Aron Kipet. A posse d,\

nova dtretorta deu-se no

dia JO de julho. Daqui dos

ta coluna desejamos a no

va Diretoria muitas rene',

caces durante sua gestfto

Regist.r·unos esta soma-

sões da Câmara em que a

indicação do sr. San Thia

go Dantas para primeiro'
ministro foi apresentada,

na com grande prazer os marca de Curitibanos e ou

seguintes aníversártos: _ tras autoridades civis e e

dia 14/6 Da. Maria Sbruzzi, cíesíãsnces. Todas as sere,
Ex-Presidente do Clube ntdades realizaram-se no

das Soroptimistas e dlgriír, prédio das EScolas Reuni
sima esposa do Sr. Dr. Ni- das de Timbó Grande.

10 Sbruzzi; dia 15/6, Sr.

Helio Moreira Cesar, abas- Esta semana esteve em

tado fazendeiro, madeire'. visita a nossa cidade o Sr.

1"0 e comerciante; dia 15/6, Dr. Rubens Nazareno Ne

o p;arôto roêo Luiz Sá Bras ves. que recentemente as

cher, filho do casal Sr. e sumiu a Secretaria de Edu

aeo. Nétsón Bra.schcr. A cação e Cultura. S. S. foi

iodos cnmprtmentamcs e nqur muito r-umprtmcntn,

�i����alllOS muitos ::-.:-IOS dei � :----
--

-'---,---
Dia 17 (Domingo), no Vi-! Izinho município de sta.

cectua, foi instalado o

1l0V� distrito de Timb6 I
Gt'un do . As cel'imõnias

deitns.ntacno rornm presld',
eras pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz

de Direito da comarca d('.
curtucanos. Dentre os p!"e)
sentes anotamos OS seguin- i
tos: _ Sr. Orestes SOUZél, �
Prefeito de Santa Cecilia.

fDeputados r..�ni de Medei

ros Régis e Artír- Werber de

Mello, Sr. Promotor da Co-
I

entregar a mensagem co

municando a rejeição do
nome do sr. San Thiago
Dantas, um reporter infor
mou a uma estação de rá
dia que o presidente João
Goulart havia indicado o

Imesmo sr. José B:mifácio
para o cargo de p-ímetro
ministro. A noticia foi

irradiada, provocando "cor i

rida' ao eactnete do sr.:
José Bontràcto que. ao sa

ber da história, comentou:
·'0 Blas Furtes vai ficar,
danado ...

"

i

E.D1TAL
l.acio�°:OS 0p�;�s����r�ã�eC�QViJi��osa o�o���:xode:t� f
doto. virem o Portorto deste Préeftura prestar es.,

clar�cim('nt"Os:

Nome Assunto :
Benjamim José Pereira Demolição
Osvoldo Ramos Acréscimo
Honoria Floriano de Faria Des- 1

membromento
Marilia Nascimento Teix€iro . le_

galização caso de Madeiro
Nely Limo Legolizaçào (2) coso

de M
Enio Carneiro do Cunha luz Per-

muta de Terrena
Guilherme Sabino legol4zor co_

1.304/62 Afonso luiz Coelho �� d�e���i�i�� i
606/62 Anicio Fraqo Machado Acréscimn .

501/62 . Agopito -Iconomus .... Demolição I'2.458/6 I . Agricola do· Nascimento Bruno .. A-
.

crésci"mO .

902/61 Onildo Silva Acréscimo'
284/62 Luiz Gonzaga Abr.eu ... Acréscimo,
851/62. Hildegord Zimermann Damasio. Des'

membromenta
714/62 Eulália Fernandes .'. . Demolição

I475/62 H. V. Gonzaga .. Const Galpão de
Madeira

3R5/60 . João A. Horns . . .. Demolição
817/61 EUQenin Portela Reforma I

989/6 I João Cardoso Reforma �
429/62 Orlando F. Mattos Demolicão j3.757/60 Afonso Léchmkuh! Acréscimo

I1.405/60 Adelqundo Gebler Reforma
1.503/60 João Ficher Cost de uma dispensa.
3.276/60 . Dr)rlvLemos. Const de umo Garopeiro I

3.431/59 Aristiliono de Abreu Netto .. Alinha-

Numero
2925/61
635/60
262/61

3.520/61

2.989/61

4.450/61
r

1.467/62

742/61

3.498/61

3.720/61

Eugenb Portelo

menta
Desmem_
bramento

Aprovação dos
Lotps

Amerk:o Gomes de Oliveira Pede
lançamentn de um ronc�o

Flodorlino Furtado 8alistoerdt Vis-

585/60 João José Ramos Goeldner

Certifico outrossim, que findo o praz" j'ndic:a
dll. sem (lI)"!" seio prestado ouaisauer informacõE><;
por norte dn ocimo convocados s�ró o respectivo
f"'�on:'c;<; .... {1r(luiv(ldo o vista do Que dispõe n paráa�o_
f..., !�'''''('''''' do artigo 44, da Lei no. 127 de 14 de julho
de 1952

Denru ..... rnento de Administração, em 25 de Ju-
I

nho de 1.962

Terreno - Troca-se

ErnestinQ A. Gu;'':;arõt>'I
ChefE' do Exp. e Pessoal

Terreno - Vende-se

Tro(':1-<Ir mn tNt"I't10 ('(Im ('ondiçõcs comerciais. de ea

nninn :\ Ru:"! Ar'lry V:l7. Cnllado. no Efltreito, medindo
4'ifl mts. nundrn.do�, ]lar outro R<,sjdencinl. no centro da I
ridlu!c. ou fomo l

iru<;ão ant.igll. Preço de o- Jnfonnnçiil1s 1)(>10 telefone 31)10 _ com Dona, Yolnn· I
nnsiiio. Trntnr rua Crlflplm da. IMi!":l, lO - fi'polis. b7-62

Com arca. de 728m2 -

f1"t'ntlt";"):lra tmt 14 dp Julho
- fundos I}ar;t rU:l 7 dI' ::1('

,tembro - .l!llILreilo.Com com' 5/11/62

um apetitoso churrasco no

Clube de Caça e Tiro "Luiz

Ramos Borges". Deseja-nos
ao Dr. Rubens Nazareno
Neves multas Ieucídades
no alto cargo que acaba de

assumir.

baile que apresentou dia 16

p. passado. A ornamenta"

cão das mesas agradou a

�odos que lá comparece.
ram lotando todas as de

pendências da tradicional
saeledace que completou
-scux 42 anos. Abrilhantou

as festividades a notavet

orquestra de Cru-l s'eust, da

TV Piratini do Porto Ale-
A nova Diretoria do gre.

Clube 14 de Junho está de

parabens com o grandjosn

graças à Camisa Epsom·
a única com

BARBATANAS PERMANENTES!

, ,

"

i!
"-

:
.

-��

Os homens elegantes aprov'aram e exigem agora as camisas

Epsom com barbatanas permanentes, que resolvem o problern,'l
do colarinho porque: • Não precisam ser retiradas quando Vd.O

para lavar ou passar. São flexíveis e inquebráveis • Feitas d,

matéria plástica são inalteráveis à ação da água e do sabão.

toriu

As camisas Epson"l são vendidas
em 3 tipos de colarinho, entre os

quais poderâ. escolher o de sua

preferência.

Cada Camisa Epsom leva no co

larinho esta etiqueta que a ga._

rante contra encolhimento.

BPSOHa caM;sa modêlo

À VENDA NAS MELHORES CASAS DO RAMO DE TODO O BRASIL

�U11
• •
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38 dias de erlreordlniíriaG
comemorações em que são

proporcionados os ja +r�icionais
�escontos que este ano, !lerão de

o -

. �
- ANIVERSARIO

E além disso. você tambem usufrue
da vard-aqem especial de aniversário. adquirindo tudo

38CI'\I2eil'\.lS em cada 238 cruzeiroo ck1 compras �
380 " 2.:}OO 'I

3800 " " 23.800 'I

38.000 " 2�8,OOO " "

4-7-62

A Sensação do Momento
Mantenha o ar ou sua agradável presença usando

Oeso�orante . HnRa�CHINI
'lOS tamnnhus médio e ramíue

A. VE.-JDA NAS FARMACIAS E DROGARIAS
.vistrlbujdor: ANTONIO RrZZO S/A "-
Av. Presidente Coutinho, 61

Recebemos
MINISTElho DO TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL
17a Delegar-la RpO'lonlll do Trabalho
R:E.' - Of. - Circular nc 10(62

Do Delegado Reg.onar ao 'rraca.nc em Santa Catarina
Ao Sr. Presidente de Sindicato
Assunto: Encaminhando cópia de Lei.

Senhor Presidente:

Para vosso conhecimento e devidos fins, trans
crevo o teór da Lei nO 4.066, de 28-f.'\2, publicada no

Diário Oficiai de 5de junho corrente, e que estabelece
normas para a validade de pedido de demissão ou re

cibo e quitaçân contratual, firmado por empregado:
Art. }O _ o pedídn de demissão ou recibo de

quitação de rescísãc do contrato de trabalho,
firmado por empregado com mais de um (1)
ano de serviço, só será valido, quando feito com

a assistência do respectivo slndical:...:l ou pe-

�a;�:vi:e��lt:rl���afoc:i"j:tê;��ti:: d�r��:���
lho

Parágrafo única - Quando não existir. na toca
Iidade nenhum dos órgãos previstos neste ar.

tigu, a esststêncta será prestada pelo JuiZ!

de Paz e, n<l. sua falta ou Impedimento, pela
autoridade polícíal.
Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua pubuceção revogadas disposições
em contrnrlo".

Atenciosas Saudações

HELIO DOS SANTQS

Delegado Regional cio T.rabalho

.':.

,

a prazo, em

10 PAGAMENTOS.
SEM fIlTRADA E
SEM, AUMEl\fTO !

POR I��O V. CANIIA O f.itgENTf
'"()ver!]8f' ,

t?0 anl fia

... CONVOCAQAO

'am clJovldados os uctontetes da CENTRAIS ELs
S DE SÀNTA CATARINA S/'A _ CELESC _ para

i nirem em Assernbléía Geral Bxtrnurdinárla que
lzará no dia 12 de julho de 1962 às 10,00 horas na

1.,ciaJ
à. rua Almirante Alvim no 36, nesta cidade

rlanópolls, e deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA

\.! .utcneação para subscrever ações no aumento de
I das subsidiárias.
• .utros assuntos de Interesse social.

FlOt1anópOlls, 28 de junho de 1962

Julio Horst Zadrozny
Diretor-Presidente

Hermellno Largura
Diretor COmercial

Helnz Líppej
Diretor Técnica

5--7_62

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

ilel Vai P&1ra Cr$ 650 no Rio
I o .(v.�.) - O Co

xtonor Brasileiro,

I
o CQm o aervíco

\�tlca Econõn:ic�· e
a do Mjmsterlo
da. alcançou. no

I, ·trimestre déste
ucr de 359,6 ml-

f..m dl��;�' pe�o��
asado, na Impor-
71.2 milhões na

vos ao mês de março ainda

sejam provisórios para- as

importações, as retifica

ções, segunda o Ministério
da Fazenda. não deverão

alterar profundamente es
ses números. zssas

_

var' a

çôes refletiram-se na ba

lança comercial. cujo "de

ficit" s� elevou de 45,5 mi"

lhões no primeiro trimes

tre 'de H)61, para 88,5 mi
lhões de dólares no mesmo

período deste ano.

Ola de Sargentos Das Armas
eonei Comandante da Guarnição Militar de
')Us e do 14° Batalhão dc Caçadores, informa
de Julho a 1° de Agõsto do corrente ano, es-

ta a ínscrtcãoocra a Escola de Sargentos das

----u;-ugO�ki Vieira e fllhos, convidam aos parentes -e
amigos de I>"!U saudoso espóso c pai, SOLON LUIZ VIEI

RA, para à rn.ssa que mandam celebrar na Catedral MI.
troporttana. no altar de Nossa Senhora, dia 5 quinta
feira prôxíma, às 7 horas.

Antecipam agradecimentos

I
i
::;
...
.,

Pe-de-atleta
CONSELHOS DE.·BELEZA

----- __._-_.

Dr. Pires

Sob esta denominação
designa-se uma moleslla
cuusada por fungos ou co

gumelos, e que se. localiza
na profundidade dos espa
ços lnt.erdlgltais. Manife:.
�8.�e por uma sensação de

coceira, I veemennjêo e

com a descamação de laml
nas brancas, grossas e umj
das. Era. um dos males ti·

do); corno rebeldes persis
tindo, assim, anos e anos .

Par.a Isso também contr',
buia a negligência dos
proprtos Indivldups porta.
dores da motesua pelo ra

to de que relaxavam o tra
tamento após observadas
algumas melhoras, que e

ram geralmente obtidas
com os conhecidos trata.
mentos caseiros.

E entre essas medicações
normalmente usadas esta.
vara os talcos entessépu
cos e as formulas conten
do a cjessíce associação
tintura de lodo e acido sa

lIclUco. O uso cada vez

maior de piscinas coletivas
também recntseva a ex-ires
são da motestaa que Ia se

transmitindo, desse modo,
de Individuo para Indtv';
duas, sabido que esses I!.
gares constituem grandes
focos de Infecção. O mee,

mo se pode dizer em rela

ção aos banheiros de cju
bes, assoctecõee esportivas,
quarteie -, colégtos, etc.

Ainda em relação á tera

peutlca hã uns dez ànos a.

trás vem se empregando o

acido undecllenlco, mas o

certo é reconhecer que os

resultados não currespcnde
ram ao que tanto se es�era
va desse agente.

O fato ê que o pé-de-a·
treta vinha .se tornando. as

sim, lima das afecções mais

rebeldes e recidiv�nles. E

ist(l porqllP Os fungo.';.

gumelcs. Anunciaram re,

cursos experimentados ínu ,

tilmente centra os cogume
los. Anunciaram recente

mente uma nova droga que
vem se constituindo numa

arma poderosa contra as

afecções produzidas por co

gurnelos e entre elas, mui
to particularmente, o pe
de atletij.. Trata-se de um

antlblotlco fabricado pelos
mores da mesmas raüna
que produz .a penicillna e

cujo uso está sendo feito
sob a forma de pjJulas.
No começo as experien

clas com esse novo agente

se faziam somente nos nos

pttaís mas, hoje em dia,
após os resultados eeuera,
tortos que foram observa
dos, vários laboratórios ja
lançaram no comércio o

produto, sob os mais dtver,
sos nomes. r

NOTA: Os nesses leitMi!S
poderão solicitar qualquer
conselho sobre o tratarnen
to da pele � cabelos ao tne.
dica especialista Dr: Plr;s,
à rua México, 31 - Rio de

Janeiro, bastando enviar °

presente 'lrtigo deste jor
net e o endereço completa
para a resposta.

bora vivendo numa zona
zona externa da pele se

ocultam, em.retanto, sob
uma camada protetora de
celulas mortas da superei
cte cutanea, area que não
sofre a agressão das lo
ções, pomadas e demais a

gentes medicinais rrtccío
nados na parte externa da
epiderme.

Mas os pesquisadores
não desanimaram com o

fracasso do acido undect,
Ieníco e de tantos outros
recursos experimentados
lnutllmente contra os co-

CI��Ml� cartazes �o dia
Ctn. SAi! JOS1:

Centro Fone: 369>1

ás 3 e 8 horcs
Stuart Whitman

Tom Trvon
Eloma Eden

. Peggy Waod - EM -

A ICISrÓRIA D-E RUTH
ctnemaêccpe
Tecnicolor

Censura até 10 anos

l!in.IUT1
Centre eone 8435

ás 5 - 7 3/4 - 9 3/4 haras
7.0 e ultimo fUm do Festival da Untted

"Maravilhas que Voltam"
Sob Hope

Rhondc Fleming
-em

VALENTÃO t APELIDO
Tecnicolor

Censura até 5 anos

Ci,;p HOlY
CEN"�O F()�E 3435

ás 2 - 5 - 7 1/2 - 9 oras
- Sessões das Moças

Oscorito
Li nda Batjsta

-em�

ALO ALO Carnaval
Censura até 5 aros

-BAIJBOS
tiDe GLOBIA

Estreito Fone ê�
ás 71/2 - 91/2 horas

6.0 filme do Festival da Untted: "Mo.
rovilhos que Voltam"

Garry Cooper
Burt Lcncoster
Sortto Mc.ntiel

EM

VERA CRUZ

- CinemaScope - Tecnicolor _

censure ate 14 anos

Cinb UIPEBlii

/

Estreito
ós 7 e 9 horas

Miike. Taka
Ron Foster

Fone 6295

EM

OS GUERRILHEt�OS DA SELVA
- Censuro: até 14 anos

Cin. HAJA IS. Josel

ás 8 horas
Albert Sharpe - Janet :M:.lnro

Os anõeS"- L--e]1rechaus
...

EM

A LENDA
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ADlJOGADOS
ADVOGADOS.

DR. HÊLIO PEIXOTO.

DR. MOACYR PEREIRA.
PREVIDENCIA SOOIAL: - Recursos à. juntas de Julga.

mente e Revisão.
Apdsentadorlas.

•
Beneflcln" etc ..

QUESTOES TRABALHlSTAS,
ClVEL f CRIM1NAL.
Rua Feljpe Schmldt nv 37 - 2° andar - 8ahi. 4

Das 9 às 11 e das 14 tU 16 horee.

.,; .... D .. It E ç O
A RAINHA DAS .tJICll1LETAS, rica Da i&,..
Con....]leirl) Mafra 0.(11 154, de um lado a alia

lleeçio de PEÇAS E ACESSO....OS. e do oatto a

leClÇão de fUI'l'{.lRAS K CONCERTOS. -

-...r••·IU1,

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDUSTRIAS GRAFICAS DE FPOLlS.

'

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente convoco todos os associados quites em

pleno goso de seus direitos para uma assembléía geral
extraordinária a reenearsse na União Recreativa Bene

ficlente Operaria a Rua Pedro SOares nv 15 no dia 5 de

Julho as 19 e 19,30 horas eespecnvemente para tratar da
seguinte ordem do dia.

ASSUNTOS GERAIS

OIBO ELIAS, presidente

CLlNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças �ervosas e Menli;lis
Angustia - Complexos - Ataqueo _ Ma�aa -

PrOb�:::a��n!tet!:�o eEl:�:c��que com ar.l:st�slA.
InsuJlnaterapla - CardJcwlorapla - scnoterapte e

PSlcc.!erapla.
"f Direção dos Pslqulitras _

DR. PERCY JOAC' DE BORBA
DR. JOS1: TAVARES IRAC�

\.;"
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

�!I.�},'" CON8ULTAS� D3.::! 15 à:. is horas

�«-�.Ender�ço: Aven1rla Mauro Ramos, 288
�

'.':(��r�a, Etelvina Luz) - Fone 37-53
c�. "'�,.""

.,
, ,<

R EN'A�U·tl
, '1111111�jlllll>-iIIII�IIII)'�IIIHIIII1-i1111
CHEGOU PARA MOSTRAR O QUE É "PERFORMANCE"

,m .".,,,..

IWILLYS-OVERLAND
F.b,ic�nl. d. verçulOI "e �Ita qualidade
S40 B.,nl,do do Campo
E.tadD t/e Slo Paulo

venha conhecer o noví�simo Gordini
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NACIONAIS LTDA.

RUA: Felipe Schmídt, 60 - Fones: 2051 - 39Hl _ Fpolls.
Rua Max Schramm, 20 - fones; 6313 _ 6326 _ Estreito.

5764/62

______________

). C'-
'

:_"-,�o_ . _

,.
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A. GONZAGA
INCORPORAÇÃO E VENDAS DE IMO'VEIS

Ruo Troiano, 12 - Sola n.o 7 (Edificic São Jorge

Fone - 3450

Tem Poro Vender
_ Apartamentos de 2 e 3 qua ....os

. .

_ Casa com terreno de 1600 m2 na Agronõmíca.
_ Casa de Tijolos em Barreiros fundos para praia .

_ 3 casas de Madeira em Barreiros
_ TERRENOS-

_ Morro Geraldo _ Barreiros - Jardim Atlântico
- Jardim Aeroporto.

•

Preços e pagamentos a combinar.

NOTl'CIAS E ESPORTES PELa

tA'DiO IJARUJA'
8,vO - correspcncente COLUMBUS

8,55 - Reporter ALFRED

lO,30 _ Resenha Esportiva CINZ.'\NO-FIRESTONE
10,ó5 _ Informativo CASA BRU3QUE
ll,55 - Report,er AU'RED
12.25 _ Correspondente CClLl7MBUS

16,00 _ Correspondente COLUMBUS

16,55 - acporter ALF�-e:D
11s,!0 - Resenha J-7

W,55 _ Correspondente COLUMBUS

19,00 - Momento ssçoruvc BRHAMA

2l,OO _ Reporter ALF'RED

21,30 _ Correnpondente COL"L'MBUS

22,05 - GRANDE INFORMATIVO GUARUJA
Dcpartan.entos de NOTICIAS e. ESPORTES - 'reís.'
3816 _ 3822 Rádio Guarujá de Florianópolis - A

MAIOR POTENCIA RAl>IOFONWA DE SANTA CATAR1-

NA.
..r. i..:

Onua média - 1.420 sele - 5 kilowatts
Onda lmaTA - 5.97� scía . 10 kUo....atts - 49 me-

tor""

-------� ------

MATRICULA
Continua aberta a mctrtculc para o curso de

cr'cr-ços deficientes da AUDIÇÃO (Surdas e Mudos)
criado pelo Legião Brasileira de Assistência.

A inscrição podere ser das 8 hs. às 11 horas no

prédio do Parque Infantil situado na Avenida Mouro
Ramos, ao lodo da LBA.

D3. SAMUE� FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Preparo de cavidade. pela alto vel'K:idode.
GORDEN AIROTOR S. 5. WHITE

Radiologia Dentérfo
CIRURGIA E PRóTESE BUCO.rACIAl
Ccnsultôrfc: Rue Jerônimo Coelho 16 _

)0 andor �_ Fone 222$
bclu.ivamtJnre c:P-M hora. morcaó..;,

ATENÇÃO
SERViÇO DE MUD,("\N;;AS URBANAS INTER

MlJr,rClPArS E INTERESTADUAL.
Não é necesséro o enqrcdcmento dos m6veis.
Informações à rua FranCisco Toíeonno, n°J,4

fone 3805

..
,

Prepare-se para o FuMo
cdquirindc IULeS de terras, pequenos chéccrcs e

éreos para Iodústrtos em

BARREIROS
no "BAIRRO YPIRANGA, o-de está situada o Gru�
Escolar !o.;a1•. ,I

OS interessados poderão dirigir se diretamente 00

ESCRITORrO DE VENDAS DE IMOVI:JS de

Oito Julio Malina
Rua Felipe Schmtct, 14 - Sobrado - �o,.,.

2347 - Florianópolis.
SERViÇOS T'CKACOS ADMINISTRATIVOS

ORGANIZAÇÃ:) F REORGANIZAÇÃO DE SER
ViÇOS

RUA CONSEl"�IRO MAFRA _ 160
FlORIANOPOllS SANTA CATARINA

AVISO
Alugo_se quartos. Rua Gal. Blttencourf 85
FONE 3137.

QUI<RTOS
Aluga-se para estudantes e funcionários.
Ruo, Gol. Bittencourt, 85 fone_!�_3_7__

--POLICIAL DE URGEMCIA TEL 3911

RA'DIO PATRULHA: SOCORRO
•

.... ,.;d';�

Pelos direitos hnmano.s
e a Aôtô�determinação

s1'::�OQ�Oni�:::��Od:Â::'"'a��:Op���i�;íV:�' f70�:j:,:
nho de 1953.

BERLIM 25 (IF) - A Comissão Politico do Cu

rotório "Alemanha Indivisível", réunídc neste cidc;
de lançou um apêlo por ocasião da �róximo volta

do' levante, popular, ocorrido em 17 deIunho de 19_

53 em Berlim Oriental e na Zona Sovtéticc.
O documento redigido em formo de uma "De

cloração de Princípios Politicas Básicos" dirige_se o

todos os cidadãos da Alcmcrrbc livre, paro que se

empenhem, rp data comemoro.�a _

o favor dos direi,

tos humanos e o outo_determlnaçao .

"Olirigosáo de cada um ...

"

t o seguinte o texto da Declaração:
�� "As retvtndtccções de direitos humanos e d.J

auto' determinaçõo representam uma obrigaçõo do

qual ninguém pode.se subtrair. Direitos humanc:s ele

mentores estão sendo violados em terras ale�as. A
muralho de Berlim divide não sómente uma clC:rad�.
ela seporc famílias,' amizades

..i�rej�s .e r��p.e mUI_

tos outros laços humanos e esptjttucts. A faixa do

morte", que corta a Alemanha de. Luebecv .0 Hof.
torna o encontro entre seres-pumanos �m crtme ct:ç.
pítol. Porttftccções e arome farpado Impedem �om
com forço a livre escolha do lugo� de troblho, o livre

intercâmbio de jamais livros e revistas Frente a essa si

tucçõo o povo olemõo não pode silenciar.
O direito de auto-determinação está sendo ne..

gado 00 povo alemão e com isso está sendo impedi ..
do o sua reunificação no ltberdcde. � obrigoçõo de
cada um de se empenho r perante o mundo todo pe ..

lo concessõo de direitos humanos aos COnterrâneos
do outro lado da fronteiro do Zona e pore o recanhe
cimento do direito de auto-determinoção ao povo a.
lemõo.

Solução pacífico
O POVo alemão rejeito qualquer uso de fôrça

paro a solução do problema alemão. Nossa recu

:n���mdaeç��rf%Ci�r���'On�?ol��g�e�o�tdir����ht16
monos na Alemanha Central e Oriental e nenhuma
renúncia nossos dlreltos de auto_determinação.

Os Partidos que cooperam com o base da Ale
manha Indivisível apelam paro cada um dos cida
dõos do Alemanha livre de se manilestar no Dia d

unida� Alemã elY! prol dos direitos humanos e pe
lo outo-detetmíncçõo. Cada um deve colocar o dis
tintivo preto.vermelhccdovrcdo. Cada um deve port
cioar das marjif.estaçães e reuniões. Nenhumc cidod
nenhum municípi'o nenhuma co(Ounipode rda
sllenclo ncqueie di:;". ,�-r::�.

�.'.

,"��
�# .:A<

• .' ,p
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PEDRO 'AULO MACHADO

�EDATORES.AUXILlARES,

MAURY BORt::ES. RUI LOBO F

GILBORTO NAHAS

COLABORADORFS, DIVERSOS

I' confirmou· a goleada do . turno: 4 x 1
No únteo -nrvitro rr· do ctvrcctcstc.tericser de CCT

I aa pecas, como Gilson e

seu substituto Cabeça, nuo

terem funcionado a contcn

to. Cabeça reapareceu, a

l,J pós a contusão sofrida na

meses. E<;tá fora de forma

rt-Icn c técnica c, por vi»

ZC::>, r-r-ícu sérios embaraces
para os companheiros. M:1"';,
mésmo assim, os dois diau

ru reíros acima a.udídos nào

delxararn de marcar cauc

,u um o seu goL
tiu A primeira etapa termí ,

nou ainda favorável no

A vai que consignou d j'g
lHUJS doi" t uto tentos contra um de 3�U

C:lU]Jlctar:1 I' I. -nu (1 s! adversário. Foram autores
d: se b: In {.LI ..up rtortd:«:c dos cots. Gilson, aos ,13

ADIÃDAA ENTlUGA QOS- TROFÉUS AO
( .�.PE':v SUL-BRASILEIRO

INTERnUBES
nacnse de Futebol enviado

os troféus para Pôrto Aie

sre.
O Sr. cem Mello viajaria

sexta feira passada em

r-u companrua do Vícc=Prest ,

df'llte. dr. Saul Oliveira e

de representante:, da jm

prema da Capital, Rac!io

Guarujá e Diário da Ma
nhã. I

-

p'

minutos, cornpíetemente J:s

vre, graças á manobra Í<1

tellgente de Roberto, num

lance alto de um chute -:e

Euridcs; Fida, aos 23 t'!i

untes, chutando fraco ��

longa distância, tendo Már
cio cngulido nutêntteo

"Irnngu", e Vadlnho,:Hu
3.;, com um chute forte de

róru da área, npós ter se"

vida por Roberto. Na rase

final, de inicio O Aval per .

rrnnu que seu antagonista
atuasse de Igual para ;O'u'\l

por pouco não chegando
ao empate. Mas reagiu o

quadro azul c aos 23 mínc
to" Eur ídcs (\{'U a Bcberto
c este a Luiz que aurcu e

QUEM SAO OS HERÚIS DA TAÇA
JULES RIMET DE 1962

V - mo
.rosé Eii de Mlrnndn é o até, li na frente ou recuava

seu nome, lendo nascido no para ajudar a impor a M

dia 8 ele agôsto de 11:131. dem, reorganizar as nnnns

E' paulista de nosctrc e n da equipe ou empurrar �fI

lho de Joaquim Mlramla e atacantes para as arreme

Jandira C. Miranda Conte

cou sua carreira no 3. C.

Roseira em 1!H3, perten
cendo desde 19:>2 ao .').1.n

tos F. C:" pelo uuul foi ca:n
peão pau'Ista de 55. [iG,
58, 60 e 61. Foi campeuo
brasileiro de 56 e 5!l, .;'lla

mcrtcano de 56. v.cesuta

mertcano de 59 e cam-a- HJ

do mundo de 58 e 62. 'f.�!':'1

1,70 de altura (" pe�a GP,

quilos. Na COpa de 58 co

meçou como I.cse:-va de !);

no, ma� acabou efe�i7" a

partir do 3.° jÔíP. N::> ce:t:.l.'

lidas. Em SausaJi�O, on()�

a.� trit>pnns [j.�!}.vlJln. O'']·)

junto fio !(t'all1:ido. cra �ut'

preellchllle OUVtl' os !\I.'U'

C'rito.q para todo!!. o.� comi':'

nbeiros, .,em distinção de

veteranos ou novatos, e

mais surpreendente era ve,

como suas rec:)�endaçõ��
iam sendo acatadas e as jo
,f."lld3S que iam proce'ssa,,
do com maior acerto; Líd�r

inconteste, está agora. di}"

posto a lutar para que Oll

promessas feitas pelo stJ

crsso deste ano não sejl'õ-.l
e;;qu�('idas como forflm "m

1958. E levará a bum teI
mo mais essa empreitad:l
porque o grande craque 6
exemp:o de fôrça de vonta

ele, dcsprendiment.o e �e

riedlldc den�ro c fora co

gramado".

,Raid Ciclístrco Arrojado Empreenderá
� Ciclista Colbert Lima

Ao que soubemos, jow',
ciciista conterrâneo de ne

me Culbert Oorrêa de Li-
m;\ rea.llzará arrojado rn.id
de blclcléta. saindo destl.

Caplta.l, dia 10 ou 20, e Uil'.
c\nrendo vârios paise:. sll13
mericanos e reLomaml/) a

esta Capital.
O ciclista obedec«'rá o

seguinte ItInerárIo: ,

Sa.ída - Florl:uiópollll (5.'11
ta Catarina) .pn..�!lará. nos

Ilt'gulntell EIlL�dos e pai!lc:I:
Paraná. - São Paulo - OU!l.

nabara - I!:splrit.o Santo '

Mina.s Oerals - Brasília . �

BahJa, _ se:t:iPe Ala.
goa!; - Pernambuco - Pa.

raíha - Rio. G. do Not""

te Cea.ni Pl:lul - Mil

ranb�lO - P�rá Ter"itó
rio do Amapá - Guianas -

Venezueia - Colombia -

Perú - Bolívia - Chile _

Argentina - Uruguai __

Rio Grande do Sul. Ch�!'f.l
da --. Ploríanôpolis.
Nossos vOtoll d{! i'xj{.o.

Gfu\�S!jS
fl-' (O�fI(C:���tI�:;�Ué; li»

�... ' f"lIIlIIt 'oltnlllt, ..'lf

mal'Cou, aumentando a ,II

rcrenca paro. axt. Aos .15

minutos, Cabeça. servido

por LUiz, completou a CO'l.

tagem.
O melhor homem em ca.n

no voltou a SN Roberto

Que cumpriu no ....a f' nu.. ,;
níücu atuação. Não mar �'\'l

tento algum, mas di: ;cw

pés vieram os passes ;.)!ll

Que Gilson, vadtnho e Luiz
venceram a guarda de f.�i

me. Outros qUE.! convence

mm foram Eurídes, Ger··!
no e Vadinho. No quadre

vencido s-jtcntaram se Fi

da. Jaime, que não foi o":l;'

pado de nenhum dos quatro
tentos, Valmir e Lalâo.
Na arbitragem do ernna

te, com c}esempenho eccu i

ver. funcionou o sr. Gerson
Dernarla.

Os quadros atuaram h-

sim consuundos:
AVAL' - Márcio: Bomp.,

Neri e Mlrinho: Gerem-r e

Roberto Silva; GI ..son (Rfl

berlo c depois Cat,'ça),
Luiz, Roberto (Cabeça e 111

vamenre Robertc) , Vadinno

CERTAME GUANABAR!KO COMEÇOU
COM A PRIMEIRA SURPRÊSA:

DERROTADO O BOUFOGO PELO
CAMPO GRANDE

A direção do encontro

esteve a cargo do sr. EIl:'l.ã..
pio de Queirós e a renda.

atingiu a casa de crS,.

1.441.222,00.
Os demais jogos do C'!l·

tame apresentaram os se.

guintes resu�ados:
Em São Jan).lário o Va;iCo

da Gama abateu ao BOIl

sucesso por 3 tentos a O

com gols assinalados prn
Sauzinho 2 e Laerte.

O árbltr.o do encontro foi

o sr. Antônio Vlug e a 1'21'

da atingíu a casa dos C!·j
541.590,00 .

Em Conselheiro G:llvão

o Flamengo abateu ao },oi.êo

durelra, por 1 �ento a (I.

HenriquC' foi o autor d')

tento assinalado nos 35 P.';.
nutos da _etapa final.

.

O juiz do encontro [0; n

sr. Armando Marques e-<J

renda atingiu a casa :lus
crS 95.970,00.
Flnalmcnte em 'feix('!\'�

de (':as�ro a. Portugue.;J. _

Cario"a empatou com u

Bangú sem abertura d"

!'.Ontagem.
Sábado jogamm Flum:

nensc (\ Canto do Rio, Voltl

cendo o Lricoior por 3xl

Após a eft'tivuçã da pri
meira rodada do cam.pe,c·
n:J.to guanª,patlno dD .tut
boi .: a scgulnl" II CiLlssltl,..

Teve na tarde do último

domingo sua primeira I:-J

dada o campeonato guaua .

barlno de prortss.onars que

apresentou também Il pr!
metra grande surpresa rj(,

certame. Isso porque o Br_"

tafogo de Futebol e Rpl!:t
ta.s por haver menospn::;a

cio o s�u advcr�ú]'i,n foi d�!'

rotado pelo "beniamlm" dn

Fede�ação Metrop:llítana oe

Futebol pelo plncard d,> 1

tento a O, "gani" assin�L<L

do ainda no primeiro +('111

po por intcrmedio de )1('1

sinho.
ú alvinf'gro carioca n;-\O

contou cnnl a� pre�en(,:as oJP

Garrlncha, Dirli, Zagalo c

N.lton· Santéls. O j)l'tnl'."rf'
dlspnlsado parn Ir il Paa

Grande, o segundo ""m

condi('.ão o terceiro S:'I'l

contrato: sendo !']ue sôbl',' o
(i·timo não foi da.dn qual
quer explicação.
O Campo Grande as.�Ot1.

breu realrr>ente as 11.5'ry
pessoas que comparccer.\m
ao es�ádio municipal dI)

Maracanã levando semp:-e
o perigo ao último redut.o

defendido por Manga. Co::'

tando com o vetrrano Bar

bosa no arco !'m tal'de t'Y.

celente e ainda com D',"

mingas. dominando a meia

cancha enquanto A'tiIa en

carregavo'0.:;e da área, o .;a

çulo. da Federação Car!.Oea

impôs O rcves ao grêmlo-::lc
Generai Severlano por con

tagem mínima, mostrando

que multo poderá fazer r:o

a tual certame.

cação dos clubes por PCL-
tos perdidas:
l.0 toen-: Campo oca»

de, Flamengo. Vasco d>\

cama. Plummcnse, Olar.n,
Amerrca e São Cristovão.
todos com O ponto perdi
õo.

2.° lugar: PrtllguCs:l. C

Bangü, com I ponto perdi
do cada.

3.° lugar: Botafogo. Ma

dureil'!l., Bonsuccsso e Carao
do R!(1 lodc.s co:n 2 PU(\;,OS
pc:·didos.
O certame ter�� .<:eqnénd1

na ,róxima quana f')ll':l a

noite com o cotejo �uc
reuniri 1':,0 estidio mumci
P;.l.l dc M:U'JCUlii'( os C,JI'

juntos rcp�c�cnl:\t.lvos ••Ir

Am(·ric;\ e S,w Cl'ístov:i,fl.

Dia 11 02.°
Jôgo BOlafogo x

Palmeiras
PalmeirBS e Bolef.ogo Ia

acertaram os ponteiros 9a
ra a rea'izaçao de um se

gundo encontro desta fe]tu
a ]'ealizar se n� Paullce!n.
O cote].o de numero 2 entrc

alvinegros e a;vlverdes f.e

rá efetuado no dia 11 de
julho wóxlmo na terra. da

garõa.

Vasco Quer
Fagundes '

o Clube de Regatas do
Vasco da Gama encontra-,.;:
vivamente interessado no

ateS'tado liberatório do aUe
ta Fagundes pertencel'.t�
ao Caxias do Sul da cidade
que lhe empresta o no:ne.

Tudo indica que o clube
cruzmaltinó enviará lllll

emissário àquela cidade ',II.

lina a fim de comprar o

"passe" do valorm:o'\P�2.Yé!r.

Dia 8 I) "Inilium"
Mineiro
No dia 8 de julho pró�;

X(I virias agremiaçõe.� �il�
nlo participando do Lorn'.':.o
"inltJum" de prófiss',cn::tl';
do certame mineiro de f ti

tebol.

Por outro lado podem(l3
informar Que a primrira roo

dada do turno sô será irü
ciada no dla 15 próxh.lo.

Atenção Esh�dan
tes de Medicina
Vende-se/livt'os de MNIi·

clna. à rua Nrl'f'l1 RlllllO.�,
61 NE.\<;la

c Eut'Idcs. Não houve a prenrutuur
TAMANDARE' - .raime: entre. os conjuntos juverus,

J. MarUns, Abelardo, ori- visto ler o Avai feito entre
vai e Juarez; Fida e Vai ga d.OS pontos a Tam'�'1- •mil': aeunno, Rato. Latão dru-é "
e Jaca.

Nome de Garrincha �ilra Um
Município do Inter;or Pilra!!aense
O deputado paranaense

Anlba, Khury �PTNI anr

sentou projete de lei a .'\:;

sembréte Legislativa do vi

ztnbo Estado criando O nu

nicípio de GARRINCHA "

mtcrrcr parnnaense. Exuli
cando sua deci.�ão, cüssa .o

parlamentar nraucnnano:

com tanta fidelidad.;::, com

tamanha identidade a "vi

tuose'' brasl'ef ra, do que u

"seu' Mane Garrinrha.
Demolidor de sjstenvis

defcnslvcs, base,ldo<; na

cálculo f 'i.o, eswntcsn-«

i)l"�viament:! dese])ha.dn:�
nosgablnétes. GARRINClfA
conduz na sua r-nrrelru de

sabalada sem ramo prc

fixado sem norma.

unidade de dtrccão o em-s

mo ímneto do j:thunÇO cor

destino nus di�p:t "adas Pl"'\

caatingn a mesma coca-ao

tierotca do gabcbo centra

sul. no desbravamento aos

sertões tenotos, numa m
lavra a cxorossõo de !.::l

novo tipo étnico que snrvo

neste reduto da Civilj""

çã.o Ociden1.al. {'OJno à 1);('
p-:-ia voz do Trôpico.

,E' Que. sobretudo, hOI:'I'

nageando GARRINCHA i1"

menageada, t.ambém, flcét .1

alma vibrante do povo "l,:.�
sileiro a espera de (l1IC,
exemplo do Se'ecionado (,�,

Futebol, 11\(' seja dada w'"
OlWrtunidade de se ddi;,il'
e dr anrmar."

't. me dêste ano foi Ulular

absoluto, não d'Uldo vez 'tG

reserva ZequlnÍla. E' um

craque excepcIonal, dc nUI!

to fôlego e pCl'fe:to do;)" i

!lia da b�la. Na finali3sinl1.,
contm a 'f(.:h�'cr"::!:slovnrJu;:l.
rlwgou a -m,areIU' Q 1,Ii'\S

belo tento. justamente') dI')

desempate.
.A pr(lpóslto de Zito e sua

atuação nas duas çop.\"
escreve Argeu Afonso ll:!

."6 G:obé: ''V(t,rd.:ulcl]·o
xxxx subcapltão do seleelonh,d'),

..:l Gamo fixou em 7 milhões de cru se é que êste pôsto pode
zci ? osse do atacante Sabaró, que a� ser conferido a a.lguém (rr.
ro e i pré I'lc,wda por um clube espanhol. A um quadro de futeboL M:í.
ml.'�1! quontl r Lo DE)ró o jogador Çl titulo de luvas quina, dínamo, motor, qu,11

xxxx quer que seja o Qualifl�t:.
que ro Trilho, do Figueirense, que foi ex- vo bombfls�ico que se pre

[:td n "I ár::'ilrlJ Hamilton Pereira e Que tende dar ao eficlenLe me

oro o' LI 00 !cvou o ,efeito agressõo contra o 0_ dia nunca e.��nl'li longe C;,\

rit(J�L,r, m' rn, nua imp�dido pelos seus compu realidade t.am<mho o tr".
nhclf ,,\ flrá aí) l']ue lud'l indica receber sever.a balho de' Zito' linpre3S!�

1 puni ao r' rmt do TJD da 'FCF. pois caso o órbi_ nante a sua �tuação pal'aIro c r pr '_nlontes coloquem nos sumulas e rela

�
a co q

.

t d b!

I��:na;ur;.u(, :lid, ,pElno poderá ser inclusive de e�.. to 1::U����. ;as c�::�:.���
_

.

xxxx
.. '. '; ��rl�;svaO:ta �� ��llt�:�lAmrmh o Bntafogo F.R. com suo eqUIpe pnnCf do .g

pai tem I onda em Belo Horizon'te contra o A_
ea r, era ele quem corria.

�;t�c m� I >C�o 'c;,��:���x:
olvl n09'0 o quontlo

Conquistada Pelo Ginete Brãslleiro '

O Polm >co <' São Poulo ofececou 00 Amédco Nelson Penoa a Tac,a da Europa1 ,ilh- s de cruzeiros pelo posse -:lo
'Ji DI AAVAHEN, ALEMANHA, o tercei�, seguido par ÇU

xxxx
1.0 (UPI) - O ginete bn compatrl(lta. Gunther Wi.

A f'
• c ba!>Quetebol do Brasil, oro em Por- sileiro Nelson Pessoa, no .tnr nhler e�-!qmpeão mundial

to Rico, f derr odo ntlVomente por 60 x 59 pel') so de "Gran Geste", �a- d� hlpismo. Nelson PeSS')8

equine d P rto } A. seleção brasileira já perdeu grau se vencedor do grande foi calorosamimte aplaudíod
dois jogos. Prêmio da Europa, P"-O'I:l pelo grande públicn presen.

xx)(x hípica disputada nesta d te ao espetáculo, em vir�'l
O lutador frcncês Hólimi é o novo campeõo dade perante um público oe de de sua e�traordlnâria

rur�pcu de box rotegaria dos leves ao derrotar o i_ 29 mil expectadores. !1:m performance, pois venc';u
toliano r'0fO Rollo. Segundo lugar classlflcOl..· duas eliminatórias- e a�f!S

xxxx se Wililam Stelnkraus Jos sem cnmeter nenhuma ff.'._
Até ogora o CBD não, informou oficidmente a Estados Unidos. Alwín.'3 ta.

FCF sobr,e o doto 'e !flcal dos jogos do Certame bm· choskn, da Alemanha, f')l

11\,ileiro d.C. juve.nis a ser realizado em São Paulo. Sa_
Io,e_sn fjUe fJ C�! me ('sto com o inicio marcado poro
... no-; 10 d julho próximo c o nosso selecionado ho
v r I!a r< (lI zQ'ndo treinos e partidas omis_
10"0<; no ú; rUld'lndo ao preparo dos seus atletas

).xxx:
O ('·'0 ' undo declarações do Presidente do

FAC 'ti nc 1 o ')uxilio necessório poro que San_
� C '1' � C'"H icipe dos Caf'Tl)eonatas brasileiros

.' de B t,Jt e vn! i jlfvenil a ter lugar êste mês em

\P'O
Gwnd e Ribeirão Preta respec:tivamente.

xxxx

A una'J partida enlre BatafoQo x Palmeiras
I
lá n '! d(1 poro o dia 7 de julho no Pacaembu.

- "Dito I.<:to. expliquemo,; ,

porque desta hor-t'nabem a

OARRINCl-IA, t' núo ;\ ú,l

t,os vnlol'f's int1'g'rantl's ti"

equipe nacionaL

E' que nenhum outro dó
aMCtB.'l representa

o Rlve" Plote da capltJ.1
plntina quer comprar o �

te!"tado liberatório do pon

teil'O Julio Botê'bo. Tanl..o

a$�!m que- enviari \lm �mll':
sár:o denlro do� Jl"6xiI11l'''
dias à capital bandelrtl:1tC'
a fim de adquirir o "pas!)('''
do valoroso craquC'.

PLACAR GERAL DO FUTEBOL
GUANABARA AMISTOSOS
Canto do Rio 1 ;{ Fl:J;ni Em Belo Horizonte - A

nemie 3. Llétic'o 2 x SlderÍlrglca 1.

VB.'lCO 3 x Bonsucesso O. Em Goiãs - Amérlcn 3 .1(

Portuguesa O x Bangu O Vila Nova 4.

Madureira O x Flamengo 1. No Pacaembü - Palmei

Campo Grande 1 x 90 ras 4 lo: Milan 4.

tafog.o O. Em Mnntevirtéu - Perll'

AI\USTOSOS roi 1. x Barcelona 1.

Em Jabuticaba! - Jabu

tlcabal O x Noroeste 1.

Em lrinhos OU�'j_
nhense 2 J< P. Despf}�tos 1.
Em Franca - Francana

1 x São Paulo 2.
'Em Campina!) - P. Pre

ta O x XV de Pirac. 1

Em Bal.al.ais - BaLata:s
2 x Fer. (Ar.) l.
Em Laranjal - Combina

d,o 2 x' COl'lnt.lans, 6.

S,\NTA CATARfNA
Tamo.ndul'é I x Avai .].

EsrtRITO SANTO

Atlético O x Caxias '2.

Rio Branco 4 x r'crrov; 1
rio 2.

Vitória 2 x União 1.
RIO GRANDI� 00 SUL

Farroupiilla. O x Brasil 2.
São José 1 " Flamengo 2,
Guarani 2 x Gremio 2.

Juventude O x IntemaCln
na) 1.

PliRNA1\1BUCO
Esporte 2 x Nâutico 1.
Centra; I x Sta. Cruz �

J'AItA'

CombntC'llLcll fi x CI'II)1}
do Rf'lHO :!.

MfN ..\S C;I-:I(A'� (.lnir. fI ..

Fora)
Sodnl 2 x '8llpo]'I,e 3.

Olímpll' O x

bá 3.

IntAI'I''''A

Guaraní Não Mais
'Dispulará

Resolveu o Con�ho Ar

bitral da F.C.F., em 'iUõl

última reunião, que o GlIa
rani não mais poderá dis

putar os, encon�ros pcll)
certame regional, perdendo
todos os pont.os aLé o flm·1

do mesmo.

Na mesma reunião foi d.e

cidido que o GuaraM dlllpu
tarâ melhor de três com O

Camp(·ão da Divisão de A

cesso, ou seja o cnmpeilr
Amadorista.

PERDEU-SE
Caderneta da Caixa E

conÕlnica Federal nO

6.46L

HEITGR STEINER

3-6-62

3-7-152

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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: Sucesso a Festa da Rádio Cultura de Joinville
: Juca Chaves no Ura 1. (. Ciil Quatorze
, IA Senhora Alice Amim na lista
,_ 50bLlCJo em Joinville. ocontecau .: i'com SU�CSSO? h·s�o. orn come�oraçõo Q(\ do noitada, agradando o tôdcs os prf'_., terC�lro. crnvcrscn., do Rádio Cultura sentes" No início do "sbow", ête fer- a

, dl' Jo,nvdl,e, com o purt�;:ipQçõo dos ta ..
a seguinte saudação: Srcs. Srs, Srtcs 13'

� ���(I� �����S��l:��i;��ve�J�,nYR���: :'�:�������� 00 r:�vi��n��i��sEI�i�:�?e�'
• Paulista. tos naquela Cidade e no hora dO'''shów''

também cumprimentou os mesmos. '"
, -O Bet'e foi realizado rio "Ligo d�

•

,SOCiedúde". abrilhantado 0('10 cnnL,";'j _ Fol.mdo em Juta Chaves, eu posse'
co c d stúcodo Conjunto "Rcveno" de afirmar ':lOS lettoros que no próx';mo dia''1.aguna. cuotorze Lle estará no Lira TC pare., "�7" 11 horos o Deputado J. G�n_ C�ube�r���n�';r�:J;�'d:c�r��T;;� jóJ��'çolves, Di,_etur da emtssoro ontverscrtcn contratou. Portanto Jucos Ch,-,ves," J

JIC bomcncçecu tôdos os radialistas n'1_ cortuz do atualidade do radio c TV brc
,

_minalrn�ntl" recebendo aplausos na suo sileiro vai extreor no "Hcrtococ", ali)

,ciedode presente. no Clube do Colina. •
� � Após o Ccr�ma�ia foi opreser+eoo � Amanhã vou corftor uma do Tany�
P um magnífico "show". com os ortístos Campelo, que aconteceu no JoillvrllE'�
, MOfcos Antonio, Tonv Campelo "JUC�I Pctoce HO,tel onde fiear�m. hoscedodos j
, Choves, êsto último fOi um suc�sso, re, os três artistas e (I Colunista. '.
•
cebcodo ,?,uitas palmos (merecidos)

_ Felicito a Radio Cultu-o de Joinvil!ef
•

- O Colunista perrttctoov do com-nto., pelo s e u Terceiro Aniversário, de rele-)
da fl'�to, otendend-, o gentil convite du ventes servtcos prestodos à JOinvill",.• sr Hélio Rollin. diretor de Relações P,�_ Santo Cotertnc e 00 Br::lsÍ'l. •• ���'i���� 1��I�d���de����r' t���;�so;��� � Hoje, às 10 horcs sere r-ohz ado c 1

, tilezos Enlace Mútrimoniol da Professora Mar:',,
'

Coelho de Souza com o Professor Pf)�110

• _ No Baile, o meu- caderninho funcio- �:r����i�e�ago. Agrad::ço a gentileza,
, nau c9�ois: pre-feito �elmuth FQI�art_ •
• ���lt���:OG���II'� �;tezeIR���I;;et��t�� be"u00 ����t� A;�,�:��sn�o��.c���es2gec��,
t Fazendo); Sodolo Amim, José E. Julio Maternidade "Curtes Corrê(l" O meni_,
• ���õo�o��ir��e7���i;�z�g���'���e���f�; ��s���e���a���s�e d: Paulo Ricardo. Os,
• Oliveira Ccp. Léo Lebarbechon, Wilsc:1 ..

• ����b�i�r:to�S��I��Ji����Sr:�' :�����q�� _ Hoje no Instituto Brasil Estados Uni'
, f'�tevp. presvnte cnm suo emissora irro_ d0s,oconteceró um Coquiie!, ofer2cidü1
; ��7J�g� r r�f���!e�:a±.A����i�;Ge;���� ���,�o��u�;;r�����OCS:,.S: r�����ed�� i
! Carmem Lucia Lobo c seu noivo Arlinrlo 17 30 h.oros. ,
� Mocêdo, E/eonor San�+oqo, e...Pcdro....-6_r_.�·_._., .__ _ ,

.

• tur L,;tja; Cai'in 'Sarnholdt _e seu noivo _ Hoje, no Clube da Col}no tNá iníc!i')'
Roberto �htzel, Em·ida Soares c seu o "Um Encontro nas Fénas" das 20 às J� "lave" Odir Toldo, Nair Valente .e, seu 24 horas.

,• "!ove" Gualberto RavoPce. T::reZlnho

•
Santo Ritta, Q. bl.'lo morena joinvilense, - No Clube 12 de Agosto, aconteceu �

• ����c�����c�amR�71��t,o�����dHe(:�� :�v��s������s.festo junino" oferecida,
• Lins Manlucio Rollin e seu noivo �or_ ,
� ���t�e��'r:��ia �����r�n ��bt:�rod: _ A senhora ALICE AMIM na lista das.
, São Paulo; Rosefis Gonzaga, �i!�a ·Rn Dez Senhoras Mais Elegant:s de S.:mto'
• �€I��:g�e��:�i�: ��;��fhoLI��daMea��� Catarina � por Jainville. '

•
, py Fontes, Neusa Santos Limo, Mora d:J - A senhora Margarido Olinger Vieira, 1
, Glória Spindolo. �r�����S�:�d��c������d��:i:�: hoje, J
f

_ Rosita Gonçalves, filha do casal anfi p

, trinQ Deputado J. Gonc;olves aniverso_ ,--- Ó Grêmio Tenístico da Colina, pr,,_1l
� j�da também o ?niversário 'daquo:>lo f m�{'u no dor:ningo que pOSSOIl umo mo-.
• �7��;r�.dlo primeiro. doto que foi fest;:. �-��r�t�:sa o��n�������e;re�)iOS�����_
•

. -, '�·I�I. dia à noite.
, •

• - AlÉm dos artistas - Juca Chaves, - Próxima quinta feira. a Progro�o'
� ���: R:�mÁ;��so���od:sn����o�;::;� ��a;rê�ae�������:�s���iot�;rse:I����
= do famoso conjunto "Os Jograis", qU9- mos de Blul"(lenau e Rcdio Cultura de
� já esteve em nosso Capital, no Teatro Joinvi,lIe, entrarão em cadeia com o Ro_,
" "Alvoro de Carvalho"; anotei também dia Guarujó, às 17,05 horas, paro re_., os s�s. Aluisio Gonçolve. Henrique San transmitir o proÇlfama que vou opresen_ ..
: to Rltto, Asdrubal Mendes, de Tuborco; tor com "Jacqueline" JII
)('õo de Lima Monteiro, do Cidade de •

• São Paulo. � �r::i�:��� ��n�I��i����:o�Oet:t���s��
• - Terf'zinho Santo Ritto fui Dor de tas de Blumenou , P'
• ��tn;d����2��r �oG���t;;����rE�� ;��� _ Confirmando minha o[)iniõo _ O f
• vi!!e na seguncb festa de Confraterni Senador Aura Moura Androde, foi apnn'
• zaçã') do Sociedade Cotarinense. todo pel� Prcsiden'e Goulart. poro ser"

- Juca Chaves, foi a atração máxima o "Premler"

'��� �_�..... '«!te. 'In" a. ...__ '�"��_�_

fner�ia...
r ccnt. da últ. pago'

Em sua entrevista o sr.

N.:ton acncer focaliza a

questão da rac.onamentc
de enereta etet-tce I1'?-W\

rostêc e fala em solu-ces
emergências' que o g!'JJ;a

�eo��J�:�í�� Prii�1;i�p���' �r�o
nos urna cst I nlül'v;:i C'Ori

t.!'i:i':,�ãÇl p.ois foi o própl:!a
sr. uondcr quem prOmOV'JII
a publicado no mesmo
"Jornal de .;rÓinviJji,!l". {'cli

I;[W de !J de mala de um

tef egrnma que lhe tora
trnn-mtt.dc pelo "retor
C;h So:t,::(·;J. 1l0� .�('lfuJn·l.S
te mos .

-oomun f • OS est'·r

oneran-o linha iransnns
são .C:lpivari· FlorlanO!)o :c

pertendente sistema S"l"l

ra vg proporcionando (l,C

lho!' sup-Imenta r-nergí a ,.

létrica 'região . Florianópo"S
e Narte Estado pt Atoncto

SDS s.iudeeões Eng. J'wé

Hulse _ .presiàcnl,e Sole!

cu".
I\-iJ.s alem cv-c e-ibe .J

presidente da ur ....
qua o

atuar -acrona-ncnto por :,1

na) nada seve-.o, nao I;'.:�l

por causa der c'ê-ic.a .',)

notenctat-. ent'r�ét:�,:J,
sim o rono-ueno tmârcv.st

vel'e tnccn--ovve! da esu

agem. tanto nl'''' ... ,,'0 m·· •

mo a situado. r m -Cul'õd

ba 'do fornec:mento da '?

nerg!n elêtr:ca está se to-.

nando quase dcsesparad-r
ra.

Ora. sabe se que o te-rno

normal da e�trafrem ,er'Í

em setembrêl, quando �l'

t50 as furbinas da Em!)"c
sul poderão funr!ol'a ;lo

plena pontência o que tor

muia desneer��tirin fi S:,)',1'

ção de emergência men';io

nada pela sr. 'Bencte'r l�t,O

é a usina montada sóbre

v�g'ões, ql1e é!e diz p.')(l(''';'\
�cr al'l'cnadada mas qne,
eOll1O ainda êle próprio ad

'1TlitC-'"SÓ"'fnm:tonn-rin-vm�

lembro.
Quanto á usina termica

:l vapor qu" o Governo du

l!stado 'acaba de adquirir,
1'eprcsenta uma d�\<_; SOIt."

\,;ões enquadradas no p;a

no de Eletrificação de San

ta Catarina destinando ce

a atender a_a Bmllcnto U�,

demanda fie enrgla eIHr.·

cu em 1963.
Outra solução fantasl�t".,

partida de um dos elemen

to.<_; do Grupo de B!'nsiii:,.,
er�f a da aquisieão de um

mataI' a jato, de aviaç:ifl,
para acionar as turbirl!ls

de EmpresuL O autor da

suge�Uio esqueceu de mer.

clonar quantos bilhões re

rialll necessário par� a(·

cnllrlr e manter 'ln fun�!o

�ament.() ese motor ...

A rea'idade dos fatos f':;l

bem compreendida pelo 2;0

verno federal o qual n:í.?
ignora que a salucão de

tais probiemas demnnda

-Cuidadoso planejamento e

sabendo Que éste já foi reu

lizado pelo governo catali_

nense dispensou o tal Gr!:

po d� Trabalho, permitir
do aos seus membros Q'-lC

vão cuidar de �oisas m:l,S

úteis em lugar de perd'pr
tempo com uma tarefa já
'reallzada e realizada' a
.contento.

nM.flá,vio\�4mer�':de nmori�
;)���.I, ADVOG.ADO'

.

,

".t � y
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LTtURIJ DAUIA
Cl1nica Geral

_ M.«: D I C o - -

F.�l'lprlr,lI"·1I PIl'l nJnléstln de Senhoras e nu �rt
nlí.-ln .. CWfI .·I\dt�nl das �nfecr.c:Óet.. dgUC'1L e cr6·
n1r-:.� ri" -n:lrí':llf "!olto,urlnnrlo p.m ambo.q 0.

"f')(n� nll"'l>:lll r{n Ilparêlbo DIgtwlt.tvo e do :!!.IlIte-
I fl1:l nf'rvn�n

Hn.-'\rltr 111l.� 10 'VI lt.30 nora! e :tas 14,30 U 17,no
I hOl.\S. _ Consultório: Rua Saldanha. M",llnho, l
I 1 Q andg� (e"t\. ds. Rua. loã') rlnto) _ Fone: 3946 I
I Rf'sldêncla: Rua Lacerda Coutinho, n,o 13. (Ch'·

J cnro. do Espanha) - Fone: 3'l48.

I I - •.• - ....•. -------

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

DR. CLO'YIS DIAS OE �1r:,A

(LINIU ME'DICA
F.�t.omn.go. lnl(l:lt!nos, flgndo e vias blllale�,.
Cnnsu;tórlo:

R.H:l Jrror.Jmo Coêllio, nO lB lliains 2l e 22,

Re.�ldêncla:
EtilO ;:,;ão Jorge 32 tone 2721.
)'�:r!A.mente das 15 às 18 horas,

·

.•.�.

Atende das li às ,0,30 llaJIll! no I1(J!lpl�!41 dfl Caridade.

.,
.

.-'�

o exclusivo
3 camadas para
da congestão de

GRIPES-SINUSITES
ESFRIADOS

comprimido 'de
alívio imediato

DESCONGESTIONA as zonas críticas das 8 cavidades
faciais aldcadas R,elas gripes, resfriados e sinusites.

, .

I':,
I

St:lnsaclOnal de!:coberta crentiflca' Superhist desprende o catarro, n-.Jrmaliza as secreções e seca

o muco: É que Superhist - o único comprimido em 3 camadas _ age através da corrente

sanguinea ... Por ISSO, só Superhist atinge todos os pontos das 8 cavidades ósseas faciais,
onde se acumula o catarro Virulento, e onde nem vapõres, nem liquidas podem alcançar!
Obtenha alivio total e duradouro contra os males das gripes, resfriados e sinusites: use O

nôvo e aperfeiçoado corn.primido descongestionante Superhist!

ANTES:
Suas vias r",spjralór'�s eclllo
congestionadas! Aos prin,�iro�
sintomas. o rf!sfriodo inl!ama
'IS membranas das 8cavidades
osseas laci�is e ent"pe·as com

catarro cheio de germens Seu
re�pirar torna'se pesado Seu
naril arde e começa a escoro
rer ... Sua cabeça - COm" p""S'
são provocada pela co"g.. st�o
- do' terriveim�nle � E logo
sobrevém a ,rritaçilo doS ol!los.
a febre e a "mole.a·· nQ corpo �

Fabr;OIIdo Sob

liceno;ade
WHITEHALL

LA80RATORIES,
N.Y- E.U.A.

.,,",� ...,.,

.1r'" �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



��tIevi&ta: ao "JCit.
naI de .rcmvme', edição de

domingo último, o dr. Nil
son Bender presidente ':0
DiretorJ.o Municipal da U.
D. N. assume parte da res

ponsabllldade na Inícíatt.
va da obtenção do grupo
designado em BrasIlia pa,
ra estudar a sItuação da.

·energla elétrica norte de

Estado e qu� ínulttmenze
esteve reunido em Jolnvi.l
le dia 9 do corrente.. E

quer, aquele Industrial e..Ü'
der político atribuir o fr.'.l_
casso da reunião ao não

motivos, o que ocasionou o

fracasso foi a precípnecão,
a falta de coordenação cios

responsáveis pela tentati

va, pois ao menos por uma

questão de simples certe.

eía o governo ao Estado e

a direção da Empresul,
que SM as autoridades

mais competentes no as,

sunto, deveriam ter stdo

consultados antes de ser

NA ASSfMBtÉIA LEGISLATIVA

vetra, relativo a termo de
convenio visando a cena,

truçâo de uma Hnha -t"j dls

Auto-determinação .. XXI
Em conclusão
TITO CARVALHO

Houve quem dissese som

alerto, que a Rússl� tem

motivos para apoiar a FI

dei Castro. tlc detêm um

põsto avançado, urr-a trin
cheira aberta da União
Sovlétida distante. zncre

tanto, como compreender
que façamos, em terras de

'riradenees, o jõgo dessa.
mesma Rússia, asseguran
do-lhe tranqüila at.lvldade,
com vazadouro de propa

ganqa aberto e consenti

do, no caricato resp"lto a

um eufemismo grosseiro
- a auto·det.Cl"minação?
Mas. fomos alêm: abri

mos compurtns ao alicia"
rntnto extremista vermê·
lho, com a representação
soviética reacelta, em en�

trosagem com a de Cuba,
como se buscassemos, de

própriO pé, caminhar para
os despenhadeiros da 50·

vletização do Brasil.

Não pode merecer dúvi·
das, nem engordar ilusões,
que a propaganda, a espio
nagem, as atividades fer

mentadora ··tia s:MVRft>�o
mais se alargaram e cres

ceram, depois do renta

'nwnto das reiações ditas
. comerciais. E dni o recru·

descimento das greves, os

atos de sabotagem, vlsan-

�I !��no:��, °ao c�:;�n�ebl��
d� tamento econõmlco, to

mentando o descontenta
mento das massas traba-

�l ��::�r:s�r:r��iV!ndl:p���
pida eXPloração dos agen·
tes e "camelots" moscovi-

to t� eixo dessa propaganda
e�; era, até p-Guco, Buenos

Aires. De la, como de

\olontevldéu, nos vinham

<'ur todos Os impressos, revls·

ali tas, boletins e livros pre

goeJ.ros da benemerência
do regime que ensanguen

FCr ta, estra�alha e esfomeia

ile Cuba.
Vitalio de La Torre, re

e,:. ferlndo.se ao "azar do

�çrd �e:�:�, ���m:v::nb:i:c:;�
de Cuba na Argentina lol

o centro de uma rede pos

ACta em movimento. "Pos·

(elvelmente, a rede de es

c BPlonagem mais poderosa

'o l:érlc�:oa su�,x:�oo ;�
1er de penetração que os

ló =�a��v��:�nd�téd: �:�
nentos como León Antich.

in! Por outro lado, da tra·

e !'}édla de Bogota., o embal-

1<)1
or Fulgenclo Lequerica

flU,
avia notificado a Fldel

dos fatos sangrentos de

Bugotà. Era, contudo, ne

cessério ínvesugar porque
o governo da Colómbia
quls encobrir o seu crime,
não lhe remetendo, a seu

tempo, a intimação do

juía-ínatrutor.
Agora, FIdel arma os co

munistas colombianos e os

de outras nações centros e

�u�tamerlcanos. No Brasil,
os armamentos estão en

trando pela froiü,eira sul.
E a tudo iSso· cruzamos OS

braços, porque não pode
mos "atentar" contra o

principio de aut.D·detenni

nação, que, aliás, não

prescinde, nas Cartas e

Tratados, da condição es·

senclal de vigcncia do re·

glme representativo. Con

servamos, assim, uma ati
tude singularmente bi

fronte, panglossiana, até

que nos ponham a canga
vermêlha. ao pescoço.

ches em BrasUla.

(Essa precipitação acen.

tuou.se, ailá.'!l, pelo fafo ce

que estando a reunião do

grupo em Jolnville rt'farca·
da para o dia 9, somente
nõ dia 13 chegou aqui com
pletamente Iora do assun.

to, o r-epresentante do PIa
no Naclonai: do Cà.rviO.
que deveria particIpar do

conclave).
A verdade, desde o come

ço lndtsfarçavel é que a

constituição dó Grupo de

Estudos, tão sigilosamente,

RESPONSÀBILIDADES
DO NOVO GABINETE

o dep Pedro Zimermann

pronunciou importante dis ,

curso onde anaiizou a situ

ação do país com relaçl0
a eJe1ção pela Câmara do

novo Premler.
Disse que a doutrina crís

tã tão ascendrada na a.,

ma brasileira dentro do

campo da admtnístraçêo
fed-erai deveria encontrar
uma simbiose desse eSpl!··

tp especialmente em mo.

�ento que a nação atrav3s

st grave crise de .ordem L

d�ológlca, e onde forças de

cbnteúc\o dlametra) nen�e

após to· as mais caras trarll

ções nacionais, procuravam
Imiscuilo;e na esfera adm.l.

nlstrativa.
Era fav.orável a que tim

gabinete onde os compoucn
tee fossem todos do mais

alto gabarito, 11. altu�a de
resolverem os problemas

Pingo ponto a estas,con· afétos a.e. suas reponsablU
• )\a,.'li.e.,.•. tosse escolhido e quesiderações, leüas c-Gm o

�
.

::��l��:Xd�s�a��'))��:��� f.ie)�i�it�s�:::lote, ��;;i '

prelo. 'Não �iz ..�It�ra�,ura. �dstã' em éonsonâncil\. :)0"':"3

I te 'a que norteia estia brasi.'ei

'�tk�:citn�:��:l��as °d�a
n

di: �o.
rei ta, do centro ou da es·

querda, nem sofro inspira·
ção de qualquer grupo .

O que desejo, leal, since·

ramente, meus patrícios,
estudantes e operários, é

que não nos tornemos co

pistas, macaqueando pra
ticas espúrias, mas ado·

tando fórmulas humanas,

de estilo nosso, que cons'

truam nossa própria per

sonalidade, fundamental·
mente brasileira, sem "na

cionalismo" de disfarce,
mas de acõrdo com a nOs

sa indole, ,os nossos senti
mentos e as nossas reali

dades.

Quem se der ao gõsto de

abrir "Travail", de Zola,
ha de colher ensinamentos

que não perderam atuali·

dade, como, ainda, no

"Germinal". Lllc: o enge

nheiro Idealista, faz, ali, a

tentativa- do comunismo

fourierista, desejando que

todos se amem, para a

construção da cidade do

trabalho, da justiça e da

paz. Mas, diante da deser·
ção, gerada pelo espirita
de servidão hereditaria, é

êle mesmo quem clama,
desolado: "TIs n'aiment

pas!"
O que se apregoa de fe

cundo e promissor, nos

desígnios extremistas, se

afunda, de imediato, em

ondas de fogo e sangue.
Sem se inspirar no amor,
não haverá fórmula parti
dária ou de govêrno que

una e nivela Os homens,
como queriam (IS ensina
mentos do Imolado do Gó!-

sem a .rornvníe os srs. Atoi"
dQ_ Carvalho, Wilmar Dias

Lauro Loiola e Entonlo.

datas da UDN, os primei
ros a Cã.mara Federal e o

último ao Senado, nas pró,

compra da usina termina. a

vapor por 'Parte do gover
no do Estado, o grupo que
engendrou o outro Gruoo
pretendeu apenas armar
golpe de demagogia atrrbu

o "'AIS All!ICO DIARIO DE SANTA CATABINA '

FLORIAKÓPOLIS, (Terça-feira), 3 de Julho de 1962

CONGRESSO INTERNACIONAL
DA IGREJA ADVENTISTA

Do Bro�:1 todo seguirão uns 20 delegados pena o

Congresso Internocionol do Igreja Adve�tista, ore!.
lia:or _soe em julho do corrente ano no Cidade de Soo
Francisco do C�lifórnia.

Deste E$I"odo de Santo Cotanino, seguirão do:,,:
_ o Pastor Germano Streithorst, postar do Igreja A�.
ventisto de Joinville, que no ocasião aproveito uma

viagem de fé"';'ls ao Velho Mun.io. e o Post?r Doutor
Siegfried Hoffmann (fatal -- o Postar_Presidente d"
Missão Catorinense do Igreja ,A�Yentista, que.sfg��rQ;
nos primeiros dias de julho proxlmo, acompanhado �e

suo cMgníss�ma esposo, Dno. Luqi�j Hannfeld Hof�.

monn. paro São Francisco:

Unânime a comissão julga�ora
Olimpio:Silva é a Voz de Ouro
I A;B C de Santa Catarina

Numa festa artística que a Final Estadual de '·A
bem demonstrou o inte- VOZ DE OURO ABC; ,

resse do público pela pro· prendeu a atenção
moção da Rádio GuaruJá, quantos compareceram

indo se o encaminhamento
das soluções para o prob't:.- Estarrecida fiquei lendo

ma da energia elétríea mo a coluna de Silveira Lenzf
Norte do Eslac\o, quando em "A Gazeta", intitulada

tais soluções jé tinham si "Covardia" na qual o artt Jornada" livro de cabeceie verdadeiras:
do equacionadas pelos com cuiista dep'lora e nos conta ra que folheio dtanemen, "Ouve em süêncto, e

petentes orgãos administra os ataques baixos e verde, te deparei com o melhor tua modestIa conciliar.
Carlos Konder Reis car.di. ttvo estaduais. delramente deslegantes que pensamento que vos posso a símpatra de todos".

Allás, a última palavra, um pasquim medrando em

na definição da natureza nossa querIda e linda ea,

polttíca dessa frustrada ser pltal desce às formas por

p
. .

hxímas eleições. tIda foi dada peto prOprJo demais deseducadas, tell· orque os ra IV In asne�:�:ad;��ã:s���;e lr.n� �z�er��ltofe:e�:�p���a��� ::��haSre��I���i�a�d�:�
,

consntuíe o Grupo de Tm rado nome que, por nasci, na-o esta-o gostandobalho, "tendo em vísta QS mente, quer pelo matnmo
estudos que, sôbre o assun � nIo e mesmo pela própria
to vem sendo reaU!\9:t'os pe pessoa, a nossa Primeira
los setores competentes". Dama do Estado.

(cont. na 7.& pag,) Dói de ver que na nossa

Ilnda capital tão bem can

tade, pela próprio povo co

mo' pelos farasteiros que a

qui descânçam, dóI saber

que certa imprensa. escn.
ta e também, desce às pe.

queneaas, aos ataques bal,
xca ferinos, querendo fazer

com maestria e subreticia.
mente a revolta dos que

tem são espirita e que até

doentes· ficam vendo làn.
çar agudos e rertnos dar

dos na reputação alheia!
Sem saberem olhar para

Em Brusque, há anos, foi reconstruida a ponte que o espelho que lhes devolve
tinha o nome do saudoso repubricano, Senador Vida! ria imagem torpe e cana,
&� - �Terminada a obra, o respeitávet nome do inesqueci-
vel catarínense., desapareceu, substituido por outro.

"XX
Durante vários anos a construção do Instituto de

Educação engatinhou como obra de SANTA ENGRACIA.
A lei que desapropriou os imóveis necessárias àque

la construção festeja, precisamente nesta data, o seu

5° aniversário!

E, discriminadamente, apenas um que outro daque·
tes imóveis foi adquirido pelo Estado, o que Significa que
nos governos da UDN nem o terreno para a construção
havia!!!

Agora, o governador Celso Ramos decidiu incluir a

obra- no .!!€U plano de metas..
As primeiras prQ._vidências já estão tomadas. O Es

tado elaborou um esquema e está concluindo a aquisf
çáo de todos OS imóveis desapropriados há cinco anos,
sem escolhas e sem distinções.

E vai construir a maior parte do Instituto.
A impren-�a MARRON também não gostou de o so

-oérno haVei· anunciado iSSQ.
t natural. Ela tem pavor às placas porque sabe que,

como vai, já sabe que não EMPLACA 1963!!/

DEP. JETE DE OLlVEIRÁE PROBLEMAS DE ENERGIA EM B.
'RETIRO 'P�DRO ZIMERMANN':
RESPONSABILI�lYE DO OOVO GABINETE

A Assembléia Legislativa trlbuíçâo de energia etéerí çêo, até o valor �tai' de

aprovou em sessão de 25 ca naquele município, atra Cr$ 1.500.000,00 serac fac

do mes passado, projeto vés da Camisão "de Energia necíüos pela comtss.;o de

do representan,e peasedlsta Elétrica e Prefeitura Muni. EnergIa Elétrica e correção

de Bom Retiro Jcte de OH eípal. por conta: de verba 1--,6-

A lei observa que os n1R" 12- i>rogramas e 'rrabw

terials neceseãrtos à con. lhos Esp�cíflCOS.
cluaãó da rede de dístríbuí r

�onvenlo
entre o gover

no a Prefeitura Mun:cL

pa .
e Bom Retiro tem pra

zo Indeterminado ã se rele

re a rede de baixa tensao

220/380 volts.

não teremos um

da () r 9 r nl,

�mHtltlo ('

auditórIo da mais Popu

lar, para estimular os

semi·flnallstas: Adão An"

tunes, Zanzibar Lima, Ma·

���e tP�:�!�I�h�elh�iim���
Silva, Guida Veiga Pam

plana, Pedro dos Santos,
José Valeria Mattel, Maria

Regina Cordeiro. Sob In

tensa exp.ectativa, teve iní

ciO o programa-de·ga.Ia,
apresentado por Acy Ca.

bral Telve, que trouxe ao

palc?, um a um, os candi

datos ao honroso titulo de

"A VOZ DE OURO ABC"

de Santa Catarina. A co

missão ju,lgadora, ao final

do desfile de vozes, apon

tou como vencedor, por
ter reunido maior número

de pontos, Olimplo Silva,
casado, 30 anos, natural

de Florianópolis que In

terpretou o samba·canção
de Sidney Moraes e Edson

Borges, "Alem".
De !T,alas prontas para

viajar, Ollmpio Silva aguar
da instruções para seguir
rumo a São Paulo, a fim

de participar da Grande

Final e disputar, com

outros 20 finalistas esta

duais, o titulo de "A VOZ

DE OURO ABC".

Párabéns a Ollmplo S11- ..... --,
VI'\. e nos�o!l votos para que

�.,i,l �ilori0!:o'1 na ú(tinu c

cli!"i·'ilil,l;t l'l:\pa do major

'·'110""1":';" rlt· cnnLjl l)/)llulflr .... ---_

My1"iam

E o ataque chega justa.
mente agora quando uma

Primeira. Dama do Est;&do

sabe fazer a verdadeira ca

rldade quando não orne

parti� po!ltlco, nem for.
mas de religião e tão pau.
co a cor de raças que sou,

be congregar ao seu redor

uma equipe ap{llitlca, SUo

bllmando U!Da realização
beuenctente que ,pode ar.

guihosamente legar a qual
quer outro governo que ve.

nha. a substituir êstet Jus

tamente agora, ao cabo de

verdadeiras e tormldavels
obras beneflcientes que a

Primeira Dama do Estado

doa a Santa Catarina. "L
sando um futuro ventur?

so para a nossa estremeci.
da terra é que tacanhos e

brutais 'calcanhares ten

tam pisotear, tentam to"..

cer tentam envesgar o .a�.

piríto do povo catarinensl'.
Felizmente que Q povo es

tá atual�ado nas manhas

oposicionistas e ja não se

deixa embalr por tais atti

ficlos e chega até a rir d�

modo mesqUinho e dC!JI�ri
vel dos ataques gratuítos
e malevolos contra uma

mulher,
Até parece que esquecI.

cidos estão de suas mães.
esposas e filhas ...

Até parece qU3 não ex:ls
te mais a que atacar para

que então, desçam a tan
to!
Gostariam de ver suas

mães, esposas e tllhas ex,

postas na berlinda, servIu
do de ven-eno publicitaria!
Esquecem eles que veneno

se mata com veneno ...

lJ(Ina Edlth Gama Ra

mos tenha a certeza de

que convosco estão
.

todas
as mui.heres catarinense3'
todas as mulheres brasilel
ras mas tão ·sOmente aque
las que sabem trabalhar
-no sentido lato e literal (ta
palavra - aquelas que pRr'
ticular ou públicamente
trabalham em beneficio de

povo e para o povo.
Somos todas nós, dona

Edi th, que Integramos _

batalhão das combatente.i
em prÔi. do movimento so_
cial do Bem Comum.
De.sejava dizer umas ps.

"A GAZETA"

Nova Direcão
A Sra. Maria' Ina Vaz,

Diretora de "A GAZETA",
teve a gentileza de nos

comunicar haver assumido
a direção daquele tradlclo·
nal orgão de Imprensa.
"O ESTADO" agradecen·

do a honrosa comunicação
apresenta a Sra. Maria Iná
Vaz os votos de uma feliz
e proficua gestão a frente
do conceituado Dlarlo flo
rianopolltano.

S�BORijS01
sli CHE ZIT3

p.V1"a.8 que tossem diretas.
ao vosso coração bem tor_
mado e nada me vinha. aa

espírito. Olhando, porém,
para o "Companheiro de

silêncio
oferecer em resgate
ofensas jogadas no v

No Governo Celso Ramos: A mesmo escola do Rio Ti_
gre e outra que, em Chapéco, substituiu outra das de •

les.
Está explicado porque eles não estõo gostando."

Parli[lo de Represenlilção Popular
NOTA OFICIAL

o D.retório Regional do PARTIDO DE REPRE_
SENTAÇÃO POPULAR, em reunião r,eolizado em suo
sede social à rua Conselheiro Mafra nO 33, 1. andar
nesta Copltal. deliberou levar à cansideraçõo do Exm:
Snr. Governador do Estado, o nome do sur. dr. MA
NOEL ANTONIO FOGAÇA DE ALMEIDA paro ocu_
par as altas flR:lções de Secretário do Estado das Ne.
góóos da Segurança Pública, no impedimento do 0_

,"�u�iEt����: c�������ráP�:�ei��sd� d:�aEro�:d��i
no próximo pleito de 7 de outubro.

Cumpre ressaltar o alto espírito política_partidá
rio do companheiro dr. HÉLIO DE MELO MOSIMANf\1
que, em gesto digno do maior destaque, decl inou
apoiando integralmente o nome do dr. MANOEL AN
TONIO FOGAÇA DE ALMEIDA, fortalecendo assim,
o unidade port�dório.

.

PELO BEM DO BRASIL !
!:RJCO MULLER - Presidente.

Tanto aqui no Estado, como pela BraSil Inteiro,
em virtude das exigências desincompatiblllzadoras,
está acontecendo uma reformulação nos quadros
administrativos.

A hora, pois, não é a dos boquirrotos, mas dos
silenciosos. E, como todos os cronistas sociais do

mundo, ao flnai das suas colunas, anunciam o pen
samento do dia, devemos imitá-los. A melhor clta�

\ ção da atualidade sera. de nosso fl,llgurante Lauro

Muller:
_ "Em tempo de muda, canário não canta "
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