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Moura Andrade-;;ovo "Premier"- gabinet'
Nacionalistas Realizam
Demonstração de Força

TAPEI, Formosa, 3 (A. ridas acusações ao se ini- W. Avarell Harrlman, as

P.) - Grupos de aviões a ciar a nova sessão da con- sistente do secretário de

jato, com base em Formo

sa, sobrevoaram, hoje, as

ilhas nacionalistas de Mat

su, na parte setentrjonal
do estreito, segundo anun

ciou o Ministério de Defe

sa. Tal manobra, a? que

parece, teve a Intenção de
mostrar aos comunistas

que a Fõrça Aérea nacio
nalista está preparada pa
ra combater se sofrer aí

gum -desaüo. Os comunis
tas têm uma grande base

..

aérea em Foochow, a 64
km ao oeste de Matsu. Os

nacjouallstaa efetuara-ri
semelhantes manobras sô
bre as ilhas de Quemoy na

quarta-feira e no sábado.

ACUSAÇOES �E

PEIPING AOS EUA

GENEBRA, 3 (A.P.) - A

China Vermelha acusou ho

je os Estados Unidos de
estarem provocando. a de

terioração da situação no

sudeste da ésra ao enviar

tropas para a Tailândia e

ao aumentar "a Interven

ção armada" .no Viet Narn

do Sul e no estreito de
Formosa. O delegado chi

nês, Chang Han Fu, apoia
do pelo seu colega do Vlet

Nam do Norte, Iêz as rere-':

ferêncla, de 14 nações,' sõ- Estado norte-americano pa
bre o Laos. Foi convocada ra assuntos do Extremo

a reunião para se comple- Oriente, protestou dizendo

tar um tratado que garan- que as regras da conrerên

ta a neutralidade é a In- era havíam sido rompidas
dependência daquele reino, ao ser suscitada uma ques

recentemente unificado, tão que não se refere ao

após vários anos de luta. Laos.

Laos Estabelecerá Relações
Com os Comunistas

VIENTIANE, Laos, 3 - O novo govêr
no de coligação do Laos anunciou hoje que
se dissõe a estabelecer relações diplomáticas
com einco nações comunistas: Vietnam do

Norte, China Comunista, Alemanha Orien

tal, Polônia e Tcheco-Eslováquia. O govêr
no já foi reconhecido pela União Soviétiva.

O. anúncio que tainda deve ter aprova-

ção do rei Savang Vathana, não esclarece de

que maneiua esta decisão afetará as relações
diplomáticas com Vietnam do Sul, China Na
cionalista e Alemanha Ocidental. Os govêr
nos de Taipé e de Bona não têm representa
ções diplomãti�as em' países que reconhe
cem Pequim e a Alemanha Oriental.

ento de energia.

N(;��o flagrante "oi to_
mado durante a Icntre\'i�;

, l'endõ se alem do govt:r
aITor Celso Ramos e d"s

represental.loes daquela. rir

KENNEDY REGRESSOU

MEXICO RECEBEU BEM
WASHINGTON 2 (UPD - O presidente Johtjl !=

Kennedy regressou ontem Q esta capital de suo triun_
fai visito 00 Mexico. O aviãó a jota do presidente ater
rbu 00 Izinno base da Fôrça Aerea -em AndrewS-

Kennedy e suo �sposo seguiram em helicoptero

pqrQQCQS'J�{�:Q·r��;=��.r� _-

terá inflacão
1

BRASíLIA (O Estado) - Por 222 votos

control
51 (I Câmora dos Deputados apltOvou na madrugada .

de .ntem o nome do Senador Auro de Mouro Andra·

S 1 d 1de. po,o o '�'.o d. P,imei,o Mini"ro• A sessão ter; a a. e au a e amn�lnou depOIS das quatro horas da madrugada, ten -

do ocorrido incidente. entre os D�putodos Vilson ....

Vargas (Gaúcho) e Ani.io Racho. No iniclio dos tra'b 1 t
' ·

· G hl:I!olhos a Sr. Moura -Androde fêz longa �xposiSão do U a 0110 . anc OSseu programa de GOTêrno, desautorizando tôdas os.� •
\

versões divulgados, sôb.e o Miriistério que Pretende
J

constituir_ �esmentiu também a notícia de que ha_
via se comprometido a prapôr ao Congresso a reelt

zoçõo do plebiscito a 7 de outrubro Próximo_ Disse

o sr Mouro Andrade que a novo gabinete. combaterá
o in'f,oçõo e o empJ1eg.l.mo. Afirmou que a politico
externo seré montida, �ndo honrados todos os com

Promissos internacionais. Àc:entuou que a açõo do I

Brasil na Organização élos Estados Àme.,iconos, se;

rá em fovôr do fortalecimento da democracia do con

tinente.

Deu, a seguir, o presi
dente Mazzilli, a palavra
ao líder da malar bancada,
o sr. Martins Rodrigues, do

PSD do Ceará, o qual, em

nome do maior Partioo
nacional, deu apoia 11 es

colha do sr. Moura Andra�
de.

.

Por permuta com o sr.

Almlno Afonso. do PTB,

que se 'reservou para falar

mais tarde, tomou a pala
vra o sr. Emílio Carlos, de

São Paulo, líder do PTN,

que Informou ser a maté

ria questão aberta em sua

bancada.
A ,eguir, o sr. Meneses

cõrtes. da ouanecere. lí

der da UDN, declarou que

a maioria absoluta de sua

bancada votaria a favor

do sr. Moura Andrade, so

bretudo em face do pro

nunciamento dêste sobre. o

pretendidO plebiscito.
Também. foi a opinião

da maioria. de sua banca-

<Ia, ,guãJ.,'.,q"'�i_"l<J!r.v�
aiJ sen�'�«Wc;,r"�
anunciou o. líder

-

do PSP,
sr. Arnaldo cerdetra. de

São Paulo.
A favor, ainda, da íncr

cação falaram a seguir os

srs. Manoel. Novais, da

Bahia, lider do PR, e Aniz,..
Badra, de S. Paulo, peló
POC.

Depois do sr. Anis Badra,
tomou a palavra o sr. Au

rélio Viana, que em nome

do PSP, pronunciou-se ccn

tra a indicação.
Não sem ressalvas, o sr.

Raul PU:a enunciou o vo

to favorável do PL ao. sr.

Moura Andrade, fazendo
um paralelo entre as duas

situações, a presente a In

dicação do s� San Thiago
Dantas.

Por maioria de votos,
anunciou o sr. Alminv
Afonso, do Amazonas, após
.anallsar a plataforma do

sr. Moura Andrade. a bnn

cada do PTB decidiu to ..

mar oosicãc contra a se"

gunda indicação feita pelo
sr. João Goulart. Em suas

palavras, o líder trabalhis�
ta disse que no programa
do presidente do Senado
não constavam as trans

formações estruturais que,

R seu ver, a sociedade bra

sileira está a exigir.
A favor do sr. Moura

Andrade, falou a seguir o

sr. Plínio salgado, pelo
PRP. Pronunciou-se o líder

Integralista a favor da

aceitação do Senador pau
lista. ii \'"
Pelo pequeno PST, com

só três deputados, falou o

sr. Tenório Cavalcanti, da

representação fluminense,
concluindo por, também

êle, aprovar o nome do sr.

Moura Andrade, apelando
aos trabalhistas para que

façam o mesmo. A mesma

orientação seguiu o PRT,
pela palavra de seu líder,
sr. Hugo Bor,hl, de São

PQ!1::�d�S 1<:"os -disc�rsos
dos líderes, passou-se ao

encaminhamento p e los

deputados Inscritos, dentro

do critério fixado na ses- salas de aula e um ambula

são em que foi rejeitado o tório.

�ga;;n�t;:r;tf�}'; �rusc�ev �rnmetc apoiO à �tliftê CGffiunista
três a serem dlstribuidos MOSCOU, 3 (A. P.) _ Formosa a 7.a Frota. "Que O pronunciamento de
pelas pequenos parti�os, O primeiro-ministro Nlklta se pode dizer desta "nova Kruschev oferece rorte cor.
falando cada um deles Kruschev prometeu, hoje, provocação, perto das rron- traste com as recentes dis
cinco minutos. o apOio sovtéuco a China tetras da nopüonca chtne- sencões veladas entre Pe-

Com o pronunciamento Comunista em suas mano- sa? Podemos declarar. com quím e Moscou, nos úuunos
da esmagadora maioria

.

bras militares no estreito certeza, que esta emprêsa meses. Os observadores

dos nderes de bancada em
- de .s'ormosa. "Quem se aventureira, se posta em ocidentais notaram, entre

seu favor, as duas horas
- atrever a at.J.car a Repú- prática, destina-se :10 mais

da ·madrug ..da de ontem blica PopJllar da Ch.ina completo fl·acusso". Recor- tanto, qua dlminuiram as

estava já assegurada .a vi- receber:'>. t"ulminante res-
dou o ?�JiO soviêtico a declarações contraditórias

t.órla do sr. Aura Moura posta do grande povo chi-
China comunista em lf1S8. de Ilropaganda de parte de

Andrade, que será, pOiS, o nês, do P?VO da União 50-
na zona da estreito e dis� chineses e russos. Deduz-se

chefe do segundo govêrno viética e de todo o bioco
se: "A unidade do bloc') (lU? agora existe uma trê-

p:trlamentarlsta que co- socialista·' _ declarou êle sC'c!alista rep!"ese'1ta uma gua nas diferenças ideoló-
nhece o Brasil sob o regi· em entrevista aqui sõbre fõrç3. indestl'Utível para se gicas. que se tornaram do

me republicano. sua recente viagem à Ru- opor às Intenções dos nos- conhecimento publico,

mânia. Acrescentou que
sos Inimigos". outono pnssado .

"esta não é a primeira vez

em que se põe à provn n

amizade dos povos chinês
e sovietlco".

Finalizou dizendo: "Esta

dellnlção deverá contribuir

para' a homogeneidade do

continente, afetada pelas
Inclinações neutralistas das
chancelarias braSileira e

mexicana. Nosso país afas

tou-se dêste eixo compro
metedor, porém, d voto dOr
Cãma�a de DeputadOS do

Bçasll interessa-lhe como

sinal póstumo do- fracasso
no "espirita de Uruguaia
lla" que tantos danos oca·
!ljnnli\J".

.Sob a orie\�.ção do Of'�

partamento de Caç .... e l>e.�

êa de Santa Catarina, o

vOl1erno do Estado Jett'r
FRAUDE ELEITORAL

. Em visita ao governador

:!�:�[:��:f5�:i�;��� Imprensa argentina comenta rejeição de Santhiagot
a JOlhvllle. BUENOS AIRES 3 (A. viético a título de "I d � chave deverá ser procura-

colncldenCla slstell.�dca,

;corn funcionamento pre<> P.) _ O matutino "La pendé�cia", na ordem �u� da na conferência celebra-
es�..anha à tradição de

Isto para março de 1963, Prensa" disse, editorlal- dial". da em Uruguaiana pelos a�bas as chancelarias, �o-
n�vo gerador virá aten mente, que a rejeição do presidentes Quadros' e Fron rem, tiveram expressoes

e� a demanda de energia sr. San Thiago Dantas co-
O editorial continuou dl-

dlzl, em abril de 1961". eloquentes, desde aquela
l,étrJca naqueJf im,portltn� mo primeiro-ministro pela

zendo que "sua política es� hora, em tudo que se rela-

Camara de DeputadOS do �:�: ;�!õr!r�:�:;ões v!���� se���r, P��:s�'�Oref��:!!' da� �:����alco�nated��Udc:s��::
Brasil, "não é somente um

ato de inconformidade par' �ês�eras�on�_d:_v�;:ae?t�:: ��� â.,,�ubl��f�i:�sna d�:� mo".

tldár.a; resulta, acima de "La Pl'Cnsa" destacou a

tudo, numa definição de gestão dlplomátjca de ten�
sentido jnternacional". dêncla esquerdista, reall-

o jomal adiantou que Prazo para regl"stro
"da por Dantas. quando

Dantas "havia se t:onver- foi chanceler e, mais

Lido em propugnador da adiante, disse que a Câma-

I
.

I
.

d" I·
ra de Deputados "fechou o

politloa ntecnac"na mi-

Jorna Istaciada pelo ex-presidente e camlnhc ao ex-chanceler,

Jânio Quadros, caracteri- por razões claramente run-

:�nd���ri:�,suan;���!� No Próximo dia 12 de agôSto termina o �ear��cl�:al��a conduta in-

hemisfêrlca, e por prazo para os jornalistas que ainda não se re

aproximação ao bloco gistraram no Ministério do Trabalho o fa

çam dentro da legislação :mterior, uma v,ez
que foram estabelecidas novaS normas Parà

o registro da profissão. ,

O Decreto LInde 12 de j�nho de 1962
estabelece várias modificações na forma
do regisro da profissão jornalística do Minis
tériQ,dv Trabalho, passan'do-se a exigir do

profi.<::slol1'a1. que te'nha 3-6 meses de exercício
consecutivo ali 48 meses alternados.

minou a consu-ução de SERA' EXAMINADAuma sala de anta e arnbue

latrio, para. atendImento

dos pescadores de Gall

cbos do Meio. O dr. Abel

LiMA - Segundo anunciou, ontem, o

jornal peruano "Ultima Hora", o presidente
Manuel Prado e o candidato derrotado aoCapela, diretor �aqu.ele

serviço, empenhou se parn

que a cOn4trução ficasse govêrno do Peru, Fernando Belaunde Ter

ry� mantiveram, durante à tarde, uma con

Ierência de cêrca de duas horas quando te

ria sido analisada a difícil situação política
que o país atravessa.

pronta o mais rapidamen�
te possívet (foto), sabendo

dos benefícios que ela flr'�s
rará. ! população local.

Construg ....""r> idêntica jJ.
eoi iniciada na .ârmaçao
do Pantano do Sul, s..;lIdo
q.ue . dentPO� de .l\pro,<iO)a(laY
mente. lS""iliR.\>, serão ataca

doo 4s itraõalhos em Gan

chos de Dentro para um

prédío que conterá d·tas

Por outro .Iado o Supremo T. Eleitoral ini
ciará. ainda, .esta semana o exame sôbre a va

lidade das eleições presidenciais no Peru,
relizadas a 10 de junho último nas quais se

sagrou ve-ncedor o candidato Victor Haya
d2 La Torre- á

o lider russo ainda. disse

que "os meios agressivos
dos EE. UU." animavam

Chiang Kai 5hek. despn
chando para o estreito de

Posse do Prefeito

rde'Agrolândia
tt

No ·Palár.,i,ú do Govêrno,. tomou posse, na manhã de ontem, d SI" .•�iário Silveira,
nomeado rl'eteito do nQvo município de Agrolândia. O flagrantc !o� tomado

a ccrimõnia, vendo�se, além do 700"1:0 Prefeito, os Srs. Dr. Nelson Abreu,
da Casa Ci.vil c/o OovéNlo, HenncllllO Largura, Diretor Comercial da

Lu�lo Fr·citas, DireluT' da ELJi'l-'A e Adollo Bede[. prestigioso lidcr' po
;11t�l( .. "fflfrJ nOme- ê C0'!1ttad&-pe-_lo PSD pa.·Hl'; eandidtl �
d.uquelc 1I/.lmicipio nas eleições ele outl.bro WàXl1IlO l.ltnaow'ô· .:�."/

t .. , .•._.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mario Emilio de Freitas Noronha
Completa, hoje, seu premelro anIversário a gr,_

lente menina Maria Emilia, extremosa filhinho do
nosso conterrôneo sr. Ald..., de Freitas Noronha e du
sra. d, Lurdes Mario de Freitas Noronha.

A aniversariante oferecerá a suas omiguinhr.s
{lmo lauto mesa de doces e guaranÓs.

A Mario Em,ilia e aos seus d.i1etÇls pois, dese:'l�
mos os melhores votos de ininterruptas felicidades.

• "ZEM ANOS HOJE
- sra. Mario S�lveiro
- sr, Lourivol Almeida
- sr, Norton C. Pereira
- sr. Luiz M. Machado
- sr. Arnolrlo de A�ev-edo Cruz
- sr. �nio Selva Gentil
....;_ sr, ), Icundlno Wolff
- sr. Oscar Bonnassis
- srta. Antldo Damasceno do Silva
- sro. Mor;'] Ce5ária Pereira Pires
- sr. _r"c;é G Cid.,de
- <:.r E" ....n Arn ..... �reosky
- srta, Udn Andrade
- sr. I'lCC Tatentin" de Souza
- Sr Wolmar Adõa Schmidt
� srta. Volérin Duarte de Queiroz
-- --- -----r-

Aumento de rilQi�al
RIO - 3 - VA - ("'O nárla. Na oportllt>lctade se

� .. ,,,,,{"""\ -- AI p�sembléla rá vot.ado o rr';<iíto e�l)"'.
legislativa ela Gllanllh�"� dAI cip. tlm bilhi}" fle cr'l'

doverá se rf'tlnir hoie à'i 11 7f'lr'11' nrtr'l n �llImpnto fle
horas em sessão ex�raordi- l''Ih1ta} do RAm;,o do Es-

mc!).

"�".' ,)( 'OJf6,I.V

ESCREVER PARA JORNAL É ASSIM ...

Assim mesmo. Bem direitinho como ainda ,')n
tem um coléga diúa: "Um hábito que a gente pra_
tíca -cxculpondo-se com razões evocados pelos que
tomam cachaço dizendo que afinal o olccol em
certo dozogem até é bom poro o organismo, haj'J
por mell,or provar. o remédio, pois seja qualquer
doença, o olcaol está pr�sente".

Escrevemos mesmo por hábito concordo. Por
vício, par costume. seja lá porque fôr. Como remé_
,dia tombém s'erve.

Remédio poro pressõo bo�xa ativar o sangue,
sei lá ..

Nêio são levados em Contu os percalços, os 0-

borrecimeMtos, os críticos, muitos vezes o percJo de
precioso tempo, os inimizades muito mais do qu�
aplausos e até descomoosturas Que temos de engo_
lir paro nõo fazer onda ou então repelir poro não
levo-fas paro coso.

Oro tudn issO') vem á tona, porque recebi on ..

t·�m umei corto. Á mão (o escrevinhador nõo tem
máquilta)·

"Sr. Osvaldo Melo - Red. d"O Estado"
Ontem dei um rápido passeio pelo cidade e vi

coisas que o sr, nôn viu ou f.ez Que nóo vIu. Por e·

xpmplo. a suieiro na praia do Mercado Municipal.
Ali ° sr. teri, opoltunidade poro umas taquarodas
dOQuelos. Mas o Sr. nõo di7 nndo e poc;so por ali to_
dos OS dias o cominho dn Redacão não posso? Qu�

é Que há amigo' Não QUf"r nnda com o Prefeito'
PolítiCO' e- necessárfo por de Iodo essas coisas e nõo
I!5("IlIeCE'r que coisas como o que estou indicando não
podem ser esquecidas"

E com um B (maiusculo), que tanto pode
Bonifácio como Burro, fechou o oranzel.

Esse camarada não 'sobe que muitos vezes te
nho chamado o otenção �as autOridades poro a_

quele estado de verdadeiro sujeira não há dúvida,,

m (lue 'se encontro oouela praia eu GGes?
,.Elr._ rorém nunca leu. Deve ser, rjela letra

o "Um bUrro mesmo,

�'� .

-Sociais'

letícia festejou idade nova·-

I ::��:,�.�\:������.���::�!����f�ll��I:��d�:� ;:;;::: ��;I�:r��a�":
"Baile da Menina Moca". do filho do clecante cual .senhol· e so

.

nh�r8. dr. PaulI! Bsuer Filho 'Mirianll.
. . .

(

0--

I,eticia Largura fe'4tejllu anivcrsit·'o

com receneâe em sua reSildêncla.
Nadunfll do C:um"rclo senhor

Etlg"lIrd Murih:, u neme em foco

lítica.

10 _ O Prllf;illentc da CQnfcdera�.i

3 � De viagem marcada para o Rta

e São Pall�o o;; jornanstas: limar cer
vemo e Salim MllJu<,l. para. entendíme->
tOI flnals, sobre a reat.xecêc do Fe,t, . v:

do CInema Nacional em nossa Cidade.

11 - Uma boa noticia. O SESC eat

funcionando cursos especiais, para Vit· ..

trintstas, aa.ecruetas e outros mais r

gruntfe rnterz sse para o comere o.

4 _ O Clube do" I.OlI'lslaS! reuniu no

Lira. Tllnl' Clube para um almoço. O Sf"

enne Rubert" 8es�a Pt'�1ildente tio Ctune J2 - Via ia amanhã para São 1- a«

em toco. tambêm p� ·.Iclpou du almo�ic. e pela lillba Aérea da Varig Internaci;'

nal, pt.:-currem a Europa, os s.!:1hnre

Dr. (;C'(ev Cardoso e Dr. Antônio de Frl'

tas Moura.

Quarenta e uma Debutantes
tc�tõ.o InscrItas na lista deste Colun':;t

para o "Balle rI<I. Mer.:T'ft Moça", qUI! .'

contecerá dia ü de agôsto. 13 CIrculando em. nossa cidad.�

.

bonita senhorita Me,·y \Vai f,

--,....-::---
6 _ Pallsando lerias em n�ssa c',lal1"!

o jOvem campf'ão tenista Paulo Ferrt::ra 14 - O l!llt'tuto 8rao;i1 E ... tados Un

Llma. {lf)!;! reuniu c(ln�'ldados en' ..�us satões, ("I�

ta a reee("lç�o ao lIu,tr� v:sits'lte Cons'

Americttno, 1'!lr. Feldmann. I\fr. Feldmaur

em nossa c'da'le aflre�'nloll crerlenci:J;

7 _ E por falarmos em tenls�as, ��tá au GO\'êrno do Estado.

com muito sucesso nas partida.:;: da Têni">
o Jovem Antônio Pereira Oliveira Fllhp.
O Jov('m tenista, detende as co;'es do r.. ira

Ten1s Clube.

8- O não :.nenos discutido Luiz Fe'"
nando PI Vicenzi está circulando no Rio

16 _ Hoj(', li Rot�ry Clube '.!m .1antllr
ledh'o aprl!"';enl;t �eu novo Prf''iidentr.

"S\ �<. ,
..

�eina Calma
NIT�R(.l, 3 (UPI) "O

Estado-' - Reina calma
esla mAnhã em Niterói e

São Gonealo tendo sido

postos em liberdades todos
o'i elemel1t.os detidos pela
Policia durante os dh�u··.
blos de ontem. A 1n[on1,'.

Em Nileroi I ,

��� ;�ie::odr� aG�:e�a pe�� I cartazes de
Amreu. Secretário de s.! 001!MIl@\]®lÃ1®�
gurança do ti:"!;tado do RIo.

Con'lnua contudo o poli
damento ostentivo na cl.

cttHlc afim de evlt�r novos

sáques ao comércio.

-AssembMiã t-egislatiy-ado- {tt!f1i
,-

Estado de Santa Catarina
I -:-1·' I!�!���� �!�I�?!!�?�!�d��eb!:�� Co I

' ,; / ',,� � I t

Itarmo d!"1 canforn1l(:!ode com o Resolucão nO 175/
62, de 26 de Junho pretertto tOrno Públtco que se <t I
cha aberta Q concorrênCia poro O vendo de urna co

GWAL1'
PUSLlC/DAl)f

mlonete marco rural Wyllls 1960 motor B 041 242 TEL. !l:4 .. 13
6 cilindros 90 HP, ser�e 8222002054, côr mar'on Rua fernandtt MmlJa 6 JSchanturng I

Os Interessados pOderãO examinar o veiculo na

pátio do Assembléia Legislativo, à ruo Nerêu Ramos,
no h"rár�o das 8 às 18 00 horas, diáriamente.

O nrêco base paro 'as propostos é de Cr$ ...

500.000.00 (quinhEntOS mil cruzeiros.)
.

As oropOS05 deve'ão ser colocados dentro de
um envelope fechado e no envelope deverá ser coro
codn d"ntro de outro snbrecarta e endereçada 00 Di

retor GerC"1 do Assemblêia Leqislotiva
As prODOStos deverão cantar em letras bem 'e_

givf'is o nome do prooonente e a importância ofe�p
recida sendn anulados (1(luelos oue apresentarem o

fertos 'inferiores a Cr$ 500. (quinhentOs mil cruze'_
ros).

A Assembléia Legislativa se resrva o ceitar a

melhOr pro,.,osta, exprF�SO em valor e rejeitar Quol- .IOLAMAII�DOIftAIIL
quer oroPQsto que o Mesa assim entendo decidir.

O onoomp-nto deve ser integral p à visto.
ParA tanto. ,-. cOmr)nwante do deRásito efetua_

dn em nomt' do Asc;f'.mbléia Legislotziva
em llm do')

boncClc; de Florionóporls.
O iulnam<>rlto da cOncorrência, elo Mesa Dire

tara e Dirt"tor G .... ·nl, seró feito às 16,00 horas do dia
vinte e sf'ic:. rir julho oe -1962, no Palácio da Assem_
bléia Lcaislotiva do Estado de Santo Catarina.

Quaisquer duvidas serão resolvidos pelo Mes,),
mediante consulto, em cosa coneeto-" Que lhe seio

encan-f"1hoda nOr porte leqitimanlen� intprec;sód!"1
PALACIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DE SANTA CATARINA em Florianópolis
2 de iulho de 1962.

. .

assinado DARIO RODRIGUES DE CARV:ALHO
- DIRETOR GERAL -

Com o advento do Lei Orgânico da Previdên_
cia Social - Lei 3.807 de 26.8.62 e seu R.egula
menta Geral, Decreto 48�959 - A, de 19.9.1960 _.

os Institutos de j)r-evidência Social passaram 00 s!s�
tema colegiado sendo administrados por um Con
selho Admintstrativa. onde tomam parte reDresen_
tal1t.os dos Emprêsas dos Empregados e do Govêrno
A presidência do CA' cabe o um dos membros do co�
legiodo, eleito anualmente. Esse Conselho Adminis_
jrativo é -eleito por 4 anos.

. NI) tocante ás Delegados, o LOPS criou Óroõos
colegiados denominados JUNTA"S DE JULGAMHJ_
TO E REVISÃO "JJR, no qual tomam porte um re_
presentante dos Empregados classe profissional - e

um reore<õentante das Emprêsas - classe patronol
A Previdência do JJR cabe Co Delegado do Insfítui�
çõo.

Ás JJR c!"1mpcte, entre outros atribuições, d€,ri
dir sõbre questões de .nteresse dos emprêsos oE! dl)'i

um êrro pagão' segurados. Os membros classistas que êompõem eS50

5 _ Jesus Cristo voltou' JJR. são escolhidos pelos sin�cotos vinculados aos

ao mundo em 1874, e In!. diversos Institutos e têm um mandato de dois anos.

As atuais JJR fOram eleitos -eM outubro de
1960, por escrutirJ., secreta e terão seus mandatos
até fins de df'7embro do corrente ano.

Temos observado que, de um moei" geral os
.otHtds JJR têm alcançado o finalidade poro' I']S

Clllois foram criados solvo raros exceções. Proce:::_
sos que normalmente levariam meses poro ,.ecebÕ'i
uma solução são hoje resolvidos prontamente, es·

recialmente Os que dizem respeitn à reembolso d�
despesas méodicos, hospitalar, pOrcelamente de dp._
bites, contribuição -em dôbro, Inscrição de benefi
ciári ....c; "tc.

Uma vez que se aproximo o época do renovo

cóo dos atuais membros clossistas dos JJR muitcc;
são os (lU" estão -procurando os sindicatos' no senti
d.., d" n"di_A,., o npt"essário or"J, ooro permanece.
rem nos coroas Nodo temos contra Êste OU oquêle
membrn clrc;c;;'ito, mas queremos lembrar aos di,i�
o"nt.,s sindi("Clis e mui especalmente ao� fl.1tllros de_ .

If'oodoc;-eleitares o ouem caberá o escolho dos mem
br('c; classistCls, das JJR. que de'{em escolher com
critério os seus rel")resentantes. Por exemplo; no co_

do E!<pírito Santo: s .. rl" reor"!'ipntante do classe Pt.ofissional (empr�-
8 _ Negam a Bíblia S:l- Çl,-.dos) ('I escnlAa deve recair em oessoo capaz e que

grada como norma de fé; M" te,htl, d"ntr" do firma poderes de demitir e

.

ndmitif f'ln,i"nários, reoresentar o firma nos Jun_
tos de Conciliação e Julgamento, fazer � desfazer
controtos ednn"lecer horário de trabalho, nrd",na
(4 .... c:. et("' ç<:<:,,� ",.., (l'Je pese argumentos contrários,
sõo representantes do classe patronal, poiS reunem

em si êssec:. plem"ntnc; tôdos. Que vpnha poro reDrP._
s"'ntor o cln:;'::;i!:! aouple que nO') b'1lcã.., w�" fl qtlib
de arroz. o Que mede o metro de fazenda o oue

r .. "f""rO o Deca o corretor, o bancório, O motorist'ê.
etc:. t�<:e a nOSSn ver e n ve ..dodefro reoresentonte oe

lln"l(J c!Clc;se dentm do JJR. Estamos c"m ;'it� apenas
alertando os interessado'i. nora que não se foca urn'J
ec;colho precioitoda, votond>') no primeira nome nue

anarecer. DOis sã" dois anos de mandCJlto e. doi:;
anos de lomenta<;ãesl

L.cmbramn� flU!;! poro cada JJR além do titular,
é eleito um suplentf' que é tanvocodo nos cosas de
ofastament ... do .etivo.

As iurtos d-e Julof1mento e Revisõo fundonoM
nas DelefJaci..,s dos I nstit,.h<; Reunem-se de acôrd('l
com o (lue determina à LOPS, 2 vê7"'s por sernon.,
e um má-.:im" de 16 v"�es p0r mês. O m",mbrO dos_
sista el.2it!"1, "oso resido no Interior do Estado, tp.rÓ
uma aiuda de custO') correspondente 00 transporte
pessoal e dos membros de suo familfü o mesmo a

contecendo no término do mandato (o'rtigo 471 do
RGPS). Terá também uma gratificoçõo de presença.
calculado no base dos vencimentos do Oelegod" do
Institu{cão. No cnso d" IAPC, por exemolo, temos
16 vAles Cr$ 3.290,00 ou Cr$ 52.640,00 mensais
n("'rp�cidO') do solárin famHia. atualmerate Cr$ .•• :
2.500,00 por deppndente. Os interessados em maio ..

rr" detalhes, poder60 encomihhor d consulta.,
,/

vez dêste i.ornol, poro esto'Caluno.

Em vári!Ui regiões do
mundo, a seita protestante
daa "Testemunhas de Jeo'"
vá" está rapidamente se

tornando uma praga, po!s
que a Intolerância, o Ian •

tlsmo e a falta de senso de
seus lideres, prtnetpalmen,
te J. F. Rutherford, estão
sendo esne.nados por meto
de alto rntantcs vttra
las portáteis e u� vercr ,

oejro exercito de tnststen
tes vendedores de livros a

domicilio. As 'vresterm-,
nhas de .reova' constante.
mente repetem cxtrava
gantes ameaças e promes
sas, calculadas de rorma a

apelarem à tlrrndoz ou cu

pidez de muitos que poso
suem insuficientemente c •

nhecimento da religlã�
Cristã, para entenderem
quão diãmetricamente c,
posta aos ensinamentos de
Nosso Senhor Jesus Cr.sto
é esta paródia do ensino
bíblico propagada pelas
"Testemunhas".
Efetivamente, a religião

fundada por Charles T.
Ru seü em 1874 e dífundí
da por nunierord é apenas
11!"1a entre mais de 100 dt
ferentes cultos ou "Igr.
jas" de recente produção
nortr• '.merieana, e tão B�m

valOI (Juanto as outras do
mesmo jaez." A unlca dlfe�
rença é que Rutheford con·

seguiu Ultrapassar tódas
as demais seitas e seus

respectivos
.

protetas por
causa de sua· habilidnde
em usar os mebs moder.•
nos de propaganda .

OS/livros, folhetos e jor.
nalS editados pelas Teste
munhas de Jeová. repetem
<.:onstantemente as seguin
tes bases de sua doutrina
anarquista, herética econ

fusa:
AFIRMAM: 1 - Que tê.

da RELIGIAO é Invenção
de Satanaz;

2 - Todo GOVERNO ht'.
n�ano é o Diabo. e portan
to carece de autoridade;

3 -

:-Todo COME'RCIO

� i���::� Jlnstrumento
4 - A Dout.rlna da SAN

TISSIMA TRINDADE é

�:':, 'W(_ �'stiiaiiNút0'1ir�i{�<\V �.:. f�r.,f·
",

'::,{ 'f'". ':' "'?- "�;'�r'� ��:' "';';�."" "", '. ":'�'
�

·i:.' ·(rd�fh:·lb:'&;�;Át;I:PIf:f�$"�1'6;:�'.'d1��;!;���Xli�:��:.;'".�
''','.,
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Emprêsa Editôra "O ESTADO Udi:.
Rua Conselheiro Mafra, 160

Telelone 8022 - Caixa Postal 139
I!;ndert!Ço Telel;rático EB'l'ADQ

Diretor
R\lbtftI de An.,.4a RR.DlOl

Gerente'
Dom1nlOB Fernandes de Aquino

lUdatOt'Q
1'16.1'10 Alberto d. Ame..·ln•• Olnldo MElO.
Antonio Fernando do Amaral e Silva

Colaboradores .

Prot. Barreiros Pilho _ Dr. Osvaldo Rodrl.:ues
Cabra! - Cid Gonzaga _ Dr. Alcides Abreu
- Pruro Olhon d'Eça - Major nceror,sc Ju-

venal - Dr. Milton Leite da Costa - Dr. Ru
bem. Casto - Walter Lange - ZurY'Macha·
do - Lázaro Bartolomeu _. Ilmar parvaJ.h ...
- Pro!. Paulo Fernando de Araujo Lago. -

Hamilton Schmidt - A. Seixas Netto.
DEPARTAMENTO ESPORTIVO

Rr-dntor . Pedre Paulo Machado
Redutores auxiliares: Maury Borges, Rui T

Lol)O e Gübertc Nahas.
Colaboradores: Dli/IR"30S

Repn;senlantes

Rio ���ese���çõ;:D:dO�' ri;.a�iosL;�a·50 andar
Tel: 22·1;9-24
São Paulo - Rua Vitoria 65'7 _ cem. 32
Porte' Alegre - PROPAL _ Praça D. Pettcír.
no 15 - conj. 11 - TeJ.: 74-40
Af'pnlf'S P crlrrl'spontlentel! em todos os mu
nlciploll de Santa Catarina
Anunt'los mediante contrat.o de acordo com a
tnbela em vígôr.
MIAINATURA ANUAL - Cr� 2.000,00
VF.NnA AVULSA· - Cr� 10.00
A ntr,.�tlo tido ,tJ rtUnmuahjlhll 'Qlllos conce�·
tM smWJo, no, artigos a8I"1nlldo.!.

na Pll\

ciou o movlment:l das Te •

temunhas de Jeová (Sa�le
dade de Bíblias e Trata·
dos). ,

NEGAM: I - �egam a
Santissima Trindade, fun.
damento de toda a relliilo
Cristã;

2 - Negam a Divindade
de Nosso Senhor Jesus
Cristo;

3 - Negam a Incarna.
ção Rede.ntora de Cristo
e Sua Obra Expiatória.;

4 - Negam a Ressurel"
ção Gloriosa de Cristo;

5 - Negam Sua Segunda
Vinda visível;

6 - Negam o ,iui�o unI
versal e o castigo futuro
dos ímpios;

7 - Negam a Divindade

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

AÇÕES PREFERENCIAIS DA
PETROBRAS - A V I S O

A Petróleo Brasileiro S. Ao. - PETROBRAS, avisa aos

mteressados que foi prorrogado. até o dia 31 de julho pró
ximo futuro, a subscrição pÚblica de suas açôes preferen
clais. 4.... 11({

Nesta capital, os subscritores serão atendidos até Q.

queJa data, no Banco Industrh e Comércio de Santa Ca.
tarlna S. A.

Florianópolis, 28 de Junho de 1962.

�..
-

EDiTAL DE CONVOCAÇAO
- .� 6/7/62.

9 - Negam o direito dos CRISTIANISMO em tôdas
cristãos de unirem-se em as suas formas. como não
Igrejas; poderia deixar de aCODu.
,10 - Negam o dever do cer, as Testemunhas de

erlstâo de obedecer ao go- Jeevá odetam em geral e

vêrno civil. acima de tudo a. Santa Igre
Não é de admirar. em ja Católica, Apostólica e

vista do que precede, que Romana, por ensinar o

multas dos mais adianta- cnsuantsmo em sua far
dos países db mundo te- ma mais pura e perrctta e

nham proibido as ntívldn- reunir em si TUDO O QUE
oes ?tas Testemunhas de JESUS CRISTO NOSSO
Jeová r por exemplo. Su'·. SENHOR ENSINOU PARA

se, Au�trla, etc,> po s a NOSSA SALVAC;:AO ETER.
finaJld:lde ultima desta NA E FELICIDADE N"':STE
nova seita ( f)ESTRUlR O MUNDO.

Recebeu SO Mil o Arbilro do
Encontro Marcíllo x Barroso

O arbitro Oltcn AIres cte

Abreu recebeu. domingo,
em Itajai, pela sua ar'. h-r,
gem a cuantta eo c- S .

50.000,00 livres de despesa-i
fato que surpreendeu AOS

dímgenbes e despc-ustas ce

Itajai/ pois constcc-nrem
excess'vo o preco. O árbi
tro porém. foi Irr�duh\'t:' �

recebeu mesmo 05 cnqucn
ta mi! cruaetros, nnven.ío

vários protestos de dil'ig("l
tes e torcedores com rel\
rênca ao preço,

í

nc.us've

alguns desejavam d-spensnr
o árbitro e fazer sorteo
entre os árbitros da FC'F
al� p-esentes. Os gastos to
tais cem nrbttragens e es

tadia bem como passagens
alcançaram a surpreendeu
te soma de rrS 8B.OflO,CIQ
record absoluto uc Estadu.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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38 dias de draon!inãl'ia,
oomemoreçàes em qoo 9ào

proporcionados os ja tradicionai4
éIe!léontoç que este ano, geMo de

9 ANIVERSÁRIO

dà1ltodrlmo
J8 cnJ2eirOS em aada 236 etuzeiroo de compras �

380 " " 2.� "

3800 " 2.3.800 "

38.000 " 238.000 "

E all'tm disso, �ocê -ISmbem usufrue
ds van{'agem especial de' aniversário,
a prazo, em

tO PACAMENTOS,
SEM filTRADA E
SE,IV! AUMEN'TO !

adquirindo tudo

-

.,

A VOLTfi::AO MUNDO -Impressões á
te de uma série

V. de Santa mUla

Viajar.. Conhecer ou

tras terras, eis o meu so

nho.

Quando pequeno já rato,
va nisso, e cheguei mesmo

a me rcetsrrar como mn-,

((O tntrelro. pm-n virar mun

do.

Não cheguei a fazê-lo
por não querer contrariar
Os meus; guri de outros tem

pos. nascido e criado no

interior, educação e princl
pios hoje muito moctrtca
dos, não ousei. Crescido,
maior, independentemente
pude realizar>' meu sonho,
e o tenho feito .tantc quan
to as circunstâncias m'o
teem permitido.
Agora, uma vez mais,

largo a volta da terra. E é
desta volta que ora inicio,
que quero levar aos leito
res deste dlârlo as minhas
impressões pessoais. As ma

nifestações menos favorá
veis (e elas surgirão) que
vier a expenõer. serão 11·
vres de qualquer intuito de
crítica ou menoscabo por
aquilo e por aqueles a

quem se venham a referir.
Fa-Ic-er apenas como coser
vador desinteressado, an

sioso por contar o que vir.
O jato-da Pan êmencen

apanhar.ias em Campinas
- SP. às 8 horas da mt
nbão, e dele descemos em

Maiam!, EE. UU. às 22,30
horas depois de escalarmos
em. Caracas, na Venezuela
e no Panamá. - Em Miami

entregaram-nos no aeropor
to o carro encomendado
precocemente, Indicaralll o

nOfne e a rua do nosso ho

tel em Miami 8each. di.
tante cerca de 15 {luilrJlllc
tros do aeroporto, r. 1.11'

gamo-nos; chej.(nn1O:- no

hotel, sim. ma.� ils 2 dn ma

nbi" guiados por um hlxi :i

P' �.;, rente.

da. é terra de sol, de praias
de lindas avenidas, pnnc,
pulmente Miami Beach,
que é como a nossa Copa
cabana. apenas não com

bairro rle Miami, mas já
sendo �_je de outro muni

crpto.

Jft ouvtremos antes falar
das velhas de Miami, e a

gora pudemos vê-Ias com

seus 'extravagantes trajes
calções, sim, calções, blu
sas coloridas, com cõres es
pajharatosas, á cabeça cha

péus, de palha, rendados.
ou simplesmente com um

lenço, assim invadem elas
as ruas de Miami Beach.
Miami Beach pode ser

chamada uma cidade de ho
leis: existem 372 deles, e

rnaís um total de 2.700 ho
téis e apartamentos para

turistas, ou seja alojamer-;
to para 140 mil pessoas; a

lem de cerca de 18 quilome
tros de praia. existem ain

da cerca de 700 piscinas.

Durante todo o ano exts

tem banhistas em Miami

,���hdou::o:::rcae:::, d:q:�
rem os noteis mais caros

no inverno, do que no Vf.

rão. E' que no inverno aqui I

se refugiam os que correm

dos rigores do norte, isto

é, aqueles que melhor po�
nem pagar. Miami esta

cheia de cubanos, alcançan
do já, segundo nos infor

maram, a mais de 20{}.000,
e diárl&ente outr,9s veen:
chegando, deixando sua pa

trta por nâo mais poderem
suportar àquele que foi seu

ídolo, e que se transformou

em seu algo::;.
Quem vem a Miamí, não

pode deixar de ir visitar

o Seu Aquur!um; um enor.

me parque, com aquáriOS
contendo peixes os mais

vurlado� (vimos corvlnas,
as tllinhas, o peixe cletl'ieo
do Amazonas - de peixe
entendemos UIll p:luC'.(}I.
M.'l� nao c nos p('jx{'.�. flUI'

temos tão someule o. valor

de Sea Aquarium, e sim rsão dois) joguem busque
nas suas locas e golfinhos te, encostando suas bolas,
amestrados. Sim amestra- sem perder uma. na cesta
dos! Concebem vocês que colocada a mais de um me

me lêem, que peixes qual tIO de altura. na parede da
cães amestrados possa ta- piscina, que se projetem
zer retornar as mãos de seu da agua a cerca de 3 me

Instrutor. roldanas de ma- tl'Os de altura, alcançando
deirn por ele jogndos na com a boca a ponta de
piscina onde eles nadam: umu COrda que faz soar

ruo ossos nl(",�l11o::; peixes um sino que se projetem

THE WfSTE'RN TElEGRAFH COMPANY,
LlMITED

ESCOLA THNICA
FORMAÇAO DE TÉCNICOS BRASILEIROS EM MANV.
TENÇAO DE APARELHOS E CIRCUITOS TELESGRAF·.
cos.

Esta Companhia Iniciará brevemente na sua Escola
Têcnlca em São Paulo, novo curso para formação de téc
nicos Ibrasileiros em manutenção de aparelhos e circuitos
telegráficos.

O objetivo é recrutar candidatos nas cidades onde a

Companhia tem filiais no Brasil para apôs 24 mêses de
aprendizagem técnica em São Paulo a expensas da Oorr;

�::h:=�a�Otll�:e�a �o�;:n�lii��des de origem com coloca-

A Companhia pagará a passagem do estudante de
ida e volta por "Ia: aérea e, durante o curso paga-lhe-á
tambêm a me8ada.. eslunantn de Cr$ 17.580,00 mais o re

pouso semanal remunorac., reajustada na base dos acôr
dos sarcrtajs celebrados anualmente com seus emprega,
dos.

DADOS SOBRE O CURSO

a) Curso gratuito
b) Loca}: São Paulo
c) Duração de 24 mêses
d) Moradia e alimentação gratuita durante o Curso
e) Idade: 19 anos a 23 anos

f) Estado Civil: solteiro

g) Carteira de Reservista
h) Instrução necessária: Curso Cientifico ou equiva

lente, com sólidos conhecimentos de Matemática.
I) De preferência com conhecimentos de Inglês e Ma

cãmca.

Os candidatos que se julgarem habilitados e que se

enquadrarem nas condições [H'ima, devem dirigir carta
dt> pl'Ópl'lo punho ao Suprrintendente local da Compa
nhia Indic:mdll' as sun� hflbiliLaçiies e o seu gráu de in,.
1�l'llÇão.

TCRt.CR dr habilil,açào :1 ('omeçar dia 24 de julho.

SlITi"Tr{1i'7'Tlde'iflr.
M. F. Penrosc

------- _---

vôo de pássaro
a altura semelhante a an. damos a uma foca que to-

terror. cruzando através de ca música, inclusive "Hap-
um arco, em saltos sucessi py Bír-thday", soprando
vos, como fazem çães de cornetas com tonalidades
circo? Pois bem, os gol fi- diferentes, fixadas num Cf.

nhos do Sea Aquarium, o valete; e que sobe e desce
raaem! - Mas as palmas -eseadás, equilibrando na

ponta do focinho uma pe
quena bola de borracha; a

ainda para ultimar, apára
no Cocinho uma pequena
bola que colocada na con

cha de um terceiro bloco

de madeira com que ela

nntos subira c descera uma

escada de <I degraus, r-la os

lançará para o lado com

um movimento brusco d.)

pescoço.
t-onunua no próximo

número)

Mensagem do 4 de junho pelo Embaixador Lineo-
I G d

sua dignidade e seu direito cêo''. Estados umdos, em cada

n Dr on à igualdade de oportu,nlda" -este 'Ola da Indepen.dên. Quatro �e Julho, .de que

de sob a proteção da lei. cta nos traz a lembrança nossa e uma continua re

E' êste o "Clamor que con- de que os zs.eeos unidos votucão a qual clama pelo

di: �: ����rsá�'�o l�:� �so tinua a inspirar tôdas as da América foram funda- mesmo espírito de abnega

tados Unidos da América. �������:�::a:ã�oO���t�� ��d:u�:jere:��i!��.a qual ;!�r��e :a����:n;e�SR�:a�r�
doH�o��re�s, ��:;7:;���� dos Unidos da América, Nosso govêrno encerra do disseram, concluindo a

ainda hoje, se mantêm Iíse- poderes "emanados exctus', Declaração da Independên
dos. vamente da vontade dos cte:

"Vida, Liberdade e a governados". e aquêlea ... E para garantia des

busca da Felicidade ...

" e que governam obtêm suas ta Declaração, com a firma

a liberdade de não temer, fôrças daqueles que têm o confiança na proteção da

liberdade de não estar su- privilegio da apoiá-los ou Divina Providência, nós

jeito à prepotência nem ao substltuí-Jos pelo meio pa- empenhamos nossas Vidas,

pauperismo, liberdade de cínco do voto. ,nossas Fortunas c nossa sa

credo e liberdade de pala- Re'cOrdamoll�'S, -.OS�. grada Honra".

reunirem-se para aprovar
a Declaração da Indepen
dência dos Estados Unidos
da América.

No dia 4 de julho de co.
da ano, os cidadães. dos Es
tados Unidos fazem desta
data um motivo de celebra
cão e reverência aos prin
cípiOs expressados por Tho
mas Jefferson, autor prin
cipal da Declaração da In

dependéncl?, quando dls-

vra - as Quatro Liberda
des arroladas pelo P.reslden

te Granklin D. aocecvc't _

estão tódas no mesmo Pp.
drão.

ARNOLDO RODOlFO VIEtRA
MISSA lU 1.0 DIA

. .. Ternos cc ,no verde;
dejros e evidentes por si

mesmos, os conceitos de
que a igualdade entre os

homens vem da própr-Ia
criação; de que o Criador
também lhes outorgou cer

tos direitos InalienáveIs; e

de que entre os últimos es

tão o direito à Vida. à L'.
berdage e à busca da Feli·

O Presidente Kennedy ex

prensava os mesmos pontos
de vista quandO propôs a

Aliança para o Progresso.
E as vinte Repúblicas Ame

rjcanas quandrr estatuiram

que a Aliança para o Pro

gresso em Punta dei Este,
em agõstoulttmo. fôsse a

licerçada nos mesmos run,

Mario Vietrc de Assis e filhos � Rodolfo Vte.
rc esposa, filhas e noras convidam os parentes e c.,

migos poro o meso de 7.0 dia em intenção a olmo
de seu querido filho esposo pai e irmão Arnoldo Ro
dolfo Vieira que fará realizar no Igreja do Trindade
no dia 5 quinta feiro às 730 horas.

A familia enlutado agradece.
4/7/62

ATENCÃ-O--
Mudanças locais ou poro outros cidades:

.Serviços de mudanças
Não é neces-sário o engrodamento dos móveis.
Informações à rua Francisco Tolentino, no. 34

fone 3805

cidade ...

"

damentos, declararam: "0

prjncipíc básico é de que
homens livres trabalhando

através da instituição da
democracia represen�atlva
podem (melhor satisfazer

as aspirações humanas,
inclusive aquelas relativas
ao trabalho, ao lar à terra,
à saúde e às escolas". "8is Troca-se um terreno com condiçõe� comerciais, de es

tema algum", prosseguem quina, à Rua Aracy Vaz Callado, no Estreito, mf'dlndo
elas "pode garantir progres 450 mts. quadrados, por outro Residencial, no (,I'ntro da
so verdadeiro a não ser cidade, atI forno
que afirme a dignidade do Informações pelo telcfofll"' 3910 - com Dona YoJrm"
llldivíCluo qtle é Q flmt"ltt.. da.

me�de no�sa. c�vill�aJ

"Para assegurar êstes di
reitos são Instituldos govêr
nos entre os homens, em?

nando seus poderes, exclu
sivamente do consentimen
to dos governados ...

"

Foi um clamor de .iustlça
por meh do g'ovêrno, que
estabeleceu umpadrão para
mudançns cm todo o mun

do; um clamor de justIça.
pelo gov�rllo, que faria reF.

riéi!ar o 1nc1ivldllO rcspei
tando SCIl valol' humnno,

terreno - Troca-se

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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D1 SAMUEL FOISECA
CIRUIlGlAo.DENTISTA

'"POro d. cnldada pelo alta "IM Ido••
�ORDEN AIROTOR S. S. WHITE

Radiologia Dentória
CIRUIlGIA E PIlOTESI 8UCo.f"CIAL
Corc.ultório: Rua Jerônimo Coelho 16 -

10 aridor - - Fone 2225
Eacluai.ontl!nh um horol man:�

A. GONZAGA
INCORPOUÇÃO E VENDAS DE IMO'VEIS

Rua Trajano, 12 - Sola n.o 7 {Edificio São Jorge

Fone - 3450

Tem Poro Vender
- Apartamentos de 2 e 3 qlia;-tos

- Casa com terreno de 1600 m2 na Agronõmlca.
- Casa de TiJoios em Barreiros runcca para praia.
- 3 casas de Madeira em Barreiros

- TERRENOS_
- Morro Geraldo - Barreiros _ Jardim Atlântico

- Jardim Aeroporto.
Preços e pagamentos a combinar.

AD\fOGADOS
ADVOGADOS.

DR. HÊLIO PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREIRA.
PRl:.'VIDENCIA SOCIAL: - Recursos à Juntas de Julga.

mento e rtevreeo.

ApO'S.entadorias.
Benefíclo." etc.

QUESTõES TRAB.riLHISTAS,
CíVEL f CRIMINAL.
Rua Felipe Schmldt nv 37 _ 20 f.ndar _ Bala 4

Das 9 às 11 e das 14 1)5 16 horas.

Dr.'�fMvio ,'AI�erlo de nrn'orim
,

'
�

-

�

ADVOG.ADQ .

---ua:-í.AUBO BAUBA
Cl:nica Geral

___ M&DICO _._-

r.spechllll"t.a em nlflle.'1tlfl dfo seneoree e vias crí

N:-ta:i. ou-s radi....al cce 'nrecceõe. .lguc'a.. e crõ

Dlc;..�. do �llarêih( »enno-unné-tc em ambos 011

sexos. DOf'DI;1U ao aparêlbn DI;rf.d,tvo e do slste·
I ma nervoan

Ro.<\rlo: dali 10 U 1l.lO boru e 1&J. 14,30405 i7.no
r bOfas _ Consultório' Rua Salr1anha M"rlnho. 2

1.0 and"r reso. dI> Rua ;08; r'nw' F'onp 3"4f1

I Rfo..sldêncla: RUII Lacerda �ollt.lnh,., f1" ':I 'Chá
! eara do Espanhal - Fone: 3�4R

_I_1 • __ ..

CAIXA POSTAL �O

F LO H IA No'POLl 5
F\ONES 33Z'-,2'

- SA.'".fTA CATARINA

\-

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

DR. CLO'VIS DIAS OE �1f(,A
CUNIU ME'D!CA

Estmnaqo Intestinos. figadl) I! v1.<!.F blllare.:...
coneuttõno:

RlIll .rerontmo Coêlbo, nO IB ,a,RS 2\ e 22.

Re!il.rlêncla:
aue zao Jorge 32 fone 2721
Dtàrtnmente das 15 às IR eores.

Mende. das 8 êe ,0.30 ucrea r.o Hr)l5pl�r.1 d� Caridade.

... D�R.ÇO,
A RAINHA DAS 81C1ULETAS, :Iea na � '",
COD .. :lIclr" Mafra n.<I 1M, dlt um lado a !loua

rv,ç-A$ F. Mm��OiHOS, e-do outro a

flS'TflfMS E f)ONCERTilS. _
.

jI."

o ESTADO - O mais antigo Dllirjo da snntn Catarina
__---------------------

Florillópoils, :l·7.6:!

no "I3AIRRO YPIRANGA. a ....de está situado o I3rUj)O
Escotbr 'o-cl.

Es2�1���;�s��osV�����o ci�ril�O�[I�ire��mente 00 f-,=-------�

p
"Curso Preparatório Continente"
OATILOGRAFIA
TAQUIGRAFIA

PIlE·GINASIAL "DMISSÃO D;,JUNT. o ANO
AULAS PARA CONCURSC»

CURSOS ESPECIAIS
PAR" PROFES�ORES

DE DATILOGRA"A
- laseado nOI mais .4tordenos procestos pado.

gógicOl.
� Equipa�o com móquinas nO'la.o.

Oirigid,- ,..�Io:
PROF. VICTOR FE�R.IP.A DA SILvA

HORARIOS, I)IURNOS E NOTURNO�
Foç� sua ín!\criç'ia Q lua Or. ful.j') Aducc:_.

antigü 2.4 oe Maio, 141:1 _ 1" andar.
ESTREITO

- -

Olt MARIO GENTIL COSTA-'-,
MaOICO

c..U\tIOO - NARIZ - GAR("aANTA
CLlNICA E CIRURGIA

El::lPECIALIZ/H;AU t.A L!L1NICA PROF.
JOl:::E KÓS, 00 RIO DE JANl<:IRO

OPER.A NOt; DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPGLlB

HORARIO DE COl':SULTAS: _ Das 14 às IP AOral
Pela »ianhâ, hora ''' ... r� ... da, +n-tuaíve aos sábados

Telefone: �989.

CONSULTO"UO: - Rua Ten. Silveira 15 _ coní. 203.
- ELHFiCl0 PARTHENON.

MATRICULA
Continua aberta o matricula poro o curso de

cror-ços deficientes da AUDiÇÃO (Surdos e Mudas)
criado pelo Legião Brasileira de Assistência.

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

prédio do Parque Infuntil situado na Avenidc Mourc
Ramos, 00 lado da LBA.

ATENÇÃO
SERViÇO DE MUDAN;AS URBANAS INTER

Mlrf�ICIPAIS E It....JTERESTADUAL.
Não é ne-essóro (') enqrcdcmenrc dos móveis.
lntormcçõ=s à rue Francisco T,!p."1tino, rl'3�

fone 3805

Prepare-se para o futuro
....cqu.r.ndo lotes de terras, pec-uenos chécorcs e

érecs paro .ndústrtcs em

URREIROS

0110 Julio Malina
Ruo FeliPe Schmk-t, 14 - Sobrado - �o,..

2347 - Ç"lnrit''lnópnli<:.
.

S'RVICõS T<cKICOS ,ADMINISTRATIVOS
O'G'NIZ"ÇÁ;) • REORGANIZAJ;A.O DE SER
,VICOS.

R.UA CONSEl��IRO MAFRA _ 160
" . ,F,LORI�NOPOllS �.:r SANTA CATARINA

!iI ;�;;ii\��ht.�"

Teneno Vandç·;;e
\t enue-se um terreno na

pralll. 110 '",MCI(J" em (.)0-

querros, lOt.E.l!.me�tu do se.
'ricau. F'aclü,a-se o paga
mento.

Tratar nesta Redação
com u Sr. Osmar
Cr$ 1l0.UUlr,UO.

5--&--62

ARTIGO 91
Ginasio em 1 ano. Curso

COntJnente. O unlco com

professores especializados.
Nova turma para setem

bro.
Rua: dr. Fulvio AduccI,

7,\8 _ EstreIto.

Alenção Esllldan
les de Medicina
Vende-se livros de Medi

cina, à rua Nereu Ramos,
61 Nesta

NOTl'CIItS E ESPORTES PELa

RA'D!O UAQUJA'(LINICA SANTA CATARINA 8.'" - Co·,,,pondont, COLUMBUS
8.55 - Reporter ALFRED

Clínica Geral '10,30 - Resenha ES,)I)fUva �INZ.\NO-FIREST')NE
10,55 --- Inr('rm'\tivo CASA BRunQUE

Doenças Nervosas e Mentais !�.;; = ���::;�Il:e����gOLTTMBUS
Angustia - Complexos - AtaqueIS - Manla.s

...
- 16,00 - Correspondente COLUl\rI,BUSProble::na.tico Afetiva e sexual. 16.tl5 - Repórter ALF�li:D �

Tratamento pelo Eletrochoque com er-estesíe _ 11:l.!O - Resenha J-7
Insu11naterapla - Card1w:olorapla - scnot.e:flpia e Ir.55 - Correspondente CC'LUMBUS
PS1cú�erapla. UI,OO - Momento Esoortfvo BRHAMA

Direção dos J'slqu1é.tra.s _ 21.00 - Reporter AI,Ii'RED
DR. PERCY JOA0 DE BORBA 21,30 - Correnpondente COLl:MBUS
úR. JOSl: TAVARES IRACEMA 2205 - GRANDE INFORMATIVO GUARUJA

CO������� ri:��:S�: hA:!'s�E � ._o.d:_���� - �\�a�ar3':;?�ã��O N��:;'�lt� d��1�fi!�:1�; r:
Endereço: Avenlrla Mauro Ramos, 288, MAIOR POTltNCIA RAJJIOFÓNICA DE SANTA CATAnI-

(Praya Etelvina Luz) _ Fone 37-[3 ·NA
Omla rnédta - 1 ��O kcls _ 5 kilowatts
Onda CU'1;TA - 5.97.' kcts 10 kIlowatts _ 49 me
�r(, ...

• Desenhos
• Painéis
• Pin+ural: de

propaqando
• faixas
• Flôm .. IQ$

CI��Ml� cartazes �o dia
ChIe SAi) JOSE

centro
, Fone: 363"

-BAIDBOS
CiDe GLOÍUA

ás 3 e 8 horas
Sophia Loren em:

J0GO DECISIVO
censura ati! 10 anos

btrelto rene 8<!8l
ás 71/2 - 91/2 haras

7.0 e ultimo film do F-estival da Uruted
"Maravilhas que Voltam"
Sob Hape

Rhanda Fle{l1ing
-em

V"LENTÃO É APELIDO
Tecnicolor

Censura até 14 anos

�iue lUn
'Centro Fone H35

as 5 e 8 hs.

Stuart Whitman
10m Tryon

Elama Eden
,

Peggy Wood - EM -

A DlSTO'RIA DE RUTH
LinemaS.:.ope
Tecnicolor

Ciu DlPEBlii
-�

Fone 6295_!!:strelto
és 8 hs.

Cive BOn
Bob Hope
Rhonda Fleming em:

'VALENTAO E' APELIDOCENTRO FONE 3435
Tecnicolorâs 8 hs.

- Censuro: até 14 anosSal Mineo
.re-ome couruanc me,
TONKA E O BRAVO COMANCHE

.....
Cine RAJA ($. José)

ás 8 horas
.reen Gabin em:

A TRAVESSIA DE PARIS

Tecnicolor
Censura até 14 anos

�,iVAM O

�
Terrivel

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Juizo e ireito da omarta de iglTaçu
[�ltal �e:cita�ão cnm o �rôzo �e (JO] �ia� �o DOUTO� JAYMOR assinado, v:m promOVt�_ a e ,ao Norte com .francisca

I ditai, os interessados moer
GUlMARAES COLLA presente eçeo de usucapiao. Regls e ao Sul com José tos e desconhecidos, todos
ÇO, JUIZ DE DIREITO para o que expõe e requer aertouno. 3 _ Que a reque para contestarem, quereu
DA COMARCA DE BI_ o seguinte: 1 - Que há rente está atualmente de do, no prazo legal, sob pe
GUAÇU, ESTADO DE maIs de 20 anos possue um posse do referido terreno, na de revelia, e que não
SANTA CATARINA, NA pequeno terreno no lugar tendo nele diversas árvores sendo a ação contestada
FORMA DA LEI, ETC;. Praia Bento srancísco, exís frutiteras e cafeeiros, pos- seja a mesma julgada pro·
FAZ s�ber aos Que o tindo no mesmo uma casa sumdo-o com ânimo de do cedente e declaraao o domi

presente edital virem ou onde a requerente reside no, e com tal é conhecida nlo do requerente. sôbre o

dele ,conhecimento tiverem com sula família. 2 - Que naquela localidade. 4 _ dito imóvel. Dando apre-
) Que não possue titulo do sente o vaiar de Cr$ ..

210000 e protestando por
t�do; os meios de provas em

direito permitidas. P. defe

rimento. _ Biguaçú, 30 de

Junho de 1961. (Ass.) Saul

Oliveira, Assistente Judiciá

rio. Testemunhas: 1 - Se

bastião Ferreira da Silva.
_ 2 _ João Cândido da 511

va. - 3 - Eutichlo Praze

res, tôdas comparecerão in

dependentemente de intl-
---._ .... ---.-.----

meçêo. - A perícia consta
tou que o terreno mede na

frente apenas 80 metros

Proce,dlda a justifica�ão foi

esta julgada por sentença
do teõr seguinte: Visto,
etc .. Homologo, por senten

ça, a justificação de ns.,

��vI�u;a:a r���e����::ah:I�;'
erettos de direito

.. Citem-j.pessoatmente.. por I�nand
do, os confrontan��it\�jlm
vel e, por edital, os i'Í\�ere
sacos incertos, para todos,
querendo, contestarem o

pedido no prazo da leI. Sem

custas. Big. 11-&1962 {Ass.)

Jaymor Guimarães cojíacc,
SUBWAY5 - O primeiro Juiz de Direito. E, para cne

files. As runçõee dos Fuz�. Ficam co:wldados os acionistas da CENTRAIS ELE
leiros Navais, são porém, TRICAS DE SAKTA CATARINA S/A _ CELESC _ para
outras, bem mais difíceis, se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária Que
de grande re�po.nsabilidade, se realizará no dia 12 àe julho de 1962 às 10,00 horas na
guardando fabncas, arse- sede social,à rua Almiranl.;e Alvim nO 36, nesta cidade
nais, navios, .b�ses e_quaç Jo. de Florianópolis, e deUberarezn. sôbra.. a _.seg$te n ....,
teis. São homens com Qua-
lidades natas de verdadel- .

ORDEM DO DIA
ros combatentes, e por isso,
altamente E\SpeciaUzad�, I.'_ Autorização para subscrever ações no aumento de
passavdo por exames de se capital das subsidiârlas.
leção intelectual, psicotéc- 2. - Outros assuntos de interesse SOCiaL

CONS·-=-EL-=-=-C::HO:--S------=O:::-=-E--=iB=-ELEZA i

,;
i;,.; i'COfl�e�8',J q'üali�a�el dos .seus ca�elos �.. ...

Dr. Pires referidos (ntmal, t;eco, melhante a de um papel �

�e:�:eL��o;l�g�: v�� !:a��, ����:t�o�aTI17:! ��:ic�:i��itlas�i��bn{; ai ���'I����SO) nu 1 unlco in" :�:. fo�se molhado com á-

tão -rópria que nM faz �le, apresentam-se sob 'Mesmo p�ra um leigo Para bom exito, esta es-

de Manhattan, é· cónside- "lirios tipos. não oferece a ll1enor dUtcul periência deverâ ser pratl-
rado o "centro de diversões O conHecImento previa dade' o modo como rUstin. cada num co,!-ro cabeludo

da espécie que possuimos é guir os diferentes tipos de que não tenha recebida
do mundo". O ccntro tea- de grande vantagem a couro cabeludo e dos cabe qualquer produto e cotive
traI de Nova YOr� fica aí

Hm de podermos proceder los que nele são implanta. nientemente lavado com

a escoiha adequada dos dos mas, mesmo assim, pa- xampú dois dias antes da
'''caUzado, existindo nessa

produw.:i nece.:i.:>a .. ios ã. nl' ra melhor conhecimento demonstração.
�Iene, proteçao e terapeu
LIca nao só dos propnos
cabelos como tambem do

couro cabeludo.
De um modo geral a ne.

tureza e as t';lnçoes do cou

ro ct.beludo oneDLam ao

especIalista grupar,)s ca- um couro cabeludo seco não

belos �m: normliis, secos,; ficará marcs: de espécie aI

gordurosos e mistos. .... guma e se tÕr normal, a

As caracteriStlCas para impressão deixada será se.
a classificação de cada

uma das variedads acima

referidas são as Q�e se se

guem. ,

UJ:ll couro cabeludo é con

siderado como normal

quando não é nem mUltI..

seco nem muito gordurosL
pais tanto o suor como as

substancias sabacea� são
secretadas normalment":-.

O couro cabelUoo seco e

facilmente .reconhecível pe·
la presença. de peliculas Gt1

escamas de coloração cin
zenta e que podem ser

postas em evidencia pelo
simples coçar. Em forma li

geira é a etapa prellminar
da molestia conhecida cc..

mo pitirI3f>e ou, vulg<Lrmen
te, a caspa.
O couro cabeludo gordUra

so é aquele em que se no-
I

�:r�:a a:;;en:�c;:;:oou :� ••••••••l..JOSÉ INDIO MACHADO

glandulas sebaceas e que • ,._ ........ •

Cap. S/3

representa a primeira fase
dum estado pato�ogicO co

nhecido como seboréla.
Já no couro rabeluoo mis

to sr nota a ag�l)dfl.:lin .-l"

rlue.i&Q\lcl' ctos tlpos acima

que por parte de ELVIRA
SILVI, p:J1" intermédio de

o referido terreno tem de
frente 92.40 metros e, a ex

tren.; Norte mede BO me

troe e a extrema Sul me

de 96 metros, e tem a área
de oito mil e cento e trinta
metros Quadrados
(8.131m2) fazendo frente à
estrada pública e fundos

referido terreno e por isso

pretende legitimar sua eí

tuação, e, assim, requer a

V. Excia. a designação de
dia e hora pSN a justifica
ção prévIa, a citação dos

confrontantes, e seus côn

juges se casados, e o 6rgão
do Ministério Público, to
dos por mandado, e por e-

seu assistente judlciállO
Dr. Saul Oliveira, .lhe foi.

dirigida a petição seguinte:
zxmo. sr. Dr. Juiz de Direi
to da Comarca de Bigua
çú. Eivira Sijvi, brasileira,
domest!.ca, viúva, residente
no lugar Praia de Batxo,
n-ste Muníclpln. por seu

Assistente Judiciário Infra

com a Aut., extremando :J')
Norte com Francisca Régfs

t.-�.�,"
49. da série FINANÇAS - Desde sua in

_ _ _ _ _ fância, Nova York sempre

Il"-I""DUSTRIA _ 'A medida foi um centro financeiro de
que crescia, Nova York se grande importância. Anti.
transformava em prospero gamente, Os corretores da

centro industrial. A índus- Bolsa costumavam reunir"

trem subterrâneo de Nova

York foi inaugurado em

1904. Hoje, cêrca de 225 mi
Irias de "subway- servem'
à cidade como parte do sis
tema do trânsito de 800 mi

tria � roupas femininas é

uma das maiores ali íoceü
zadas. O vasto Influxo de

imigrantes forneceu um

amplo mercado de mão-de
obra para satisfazer as ne

cessidades desta e de outras
industrias.

se sob uma árvore para rea

Uzar seus negócios. Hoje, a lha que é o maior dos Es

Bolsa de Nova York e seu tados Unidos. Este sistema

bairro financeiro são pro- transporta milhões de pes

vàvetmente os mais impor. soas para seus empregba e

tantes centros de operações e as levam para suas casas

de sua espéCie em todo o diàriamente, com rapidez e

mundo. eflCiéncia.

,

----�'-.....

---.
-------�,--

>.. II

511. da série

SUB-MUNICIPIOS - Até
189B a cidade de Nova York

era composta de cinco con·

dados separados. Naquele
ano, foram êles reunidos
na Cidade de Nova York.
.Chamados sUb-municiplos,
são Brox, Queens, Rlch-

mond e M�nhattan. Emho
ra sejam administrados por
um único prefeito, cada
sub-município tem seu Pre

sidlmte. Que tolDa a maior
parte das decisões necessá
rias.

par..
.

� Nova York. Imor

talizado em canções e em

Uvros, um <ie seus marcos

mais famoso� oe <> Ponte de

Prooklvn que o liga com a

ilha de Manhattan. A po' arta centena.' de clubes no
�e loi concluida em 18B3 e

tem sido tema de tantos
turnos e cinemas. Times
SQuare é a meca dos visi"

debates Quanto o pró{.'rio
sub-municipio em si.

tantes e turistas e seu n�

me e fama se espalharam
por tedo o mundo.

.. �' .. .:..-.. ..�:, � � .....
..

d�'Série
AVIOES - Nova York é OUTROS TRANSPORTES

-
_._ - - servida ·por três aeronortos - Tôdas as formas de

CEN L PARK --O ceõ� import.ant.es e por un� heli�
trai ark é o principal par porto. Dêstes, de Idlewild transportes convergem pa
que e Nova York, com U· é o maior, por éle pa.!:sando ra Nova York. Os 1800 ar·

Ina rea de 33600 ares de mais de sete milhões de pes mar'ens do porto o tornam

terrp. no centro da ilha de o maior dos Estados Unidus.

Enhattan,
·oferecendo des soas anualmente. O de Là

noo diário para mais de Ouardia, que serve pràtica- Duas enormes estações
00 mil pessoas. Nova York, mente só para o tráfego ferroviárias recebem cerca
ás, possui o maior slste� doméstica, recebei seis ml� de 500 mil pessoas por dta.

lUa de parques de qualquer· jhões,de pessoafl" por ano. O Além disso, há numerosos
e1dade do O1uud"). Seus 25 outro é o de Newark, por terminais rodoviários ser

qU;�'I�ne"tros, .

e rnhs sao onde passam três milhões vindo TInhas locais c trans
u�aãOStiJJo.r",ll1aig d� 65 011· de pessoas "e grande volu- continenLais e, natura!mcn

� lhÕ(,f\.����:S;��I�:�no. me de carga aérea. ��;ln�,���lÕCS de carros 'partl

\.
-- ......__-

) 'I • ': •.. �

gar ao conhecimento dos in
teressados, é expedida o

presente edital de citação
com o prazo de trinta' (30)

dias, que será pubUcfldo e

afixado na fórma da leI.

Dado e passado nesta Cida

�e de Bjguaçú, aos treze

dias do mês de junho do

ano de mil novecentos e

sessenta e dois. Eu (Ass.)
Orlando Romão de Faria,
Escrivão, o fiz datilografar,
e subscreví.

Blguaçú, 13 de Junho
de 1962.

(Ass.): Jayrr.or Guima·
mlfPães COllaço,

.

�'<'"de
Ditelto.
Confére com o original

afixado no lugar de costu·
m•.

ORLANDO ROMAO DE

FARIAS

L,
A Marinha esta plena

meme aparelhada para
tmmstrar ensino atualizaoo

aos seus homens, pois o

mesmo é constantemente

revisado, afim de acompa-
.

nhar o progresso do mundo

contemporâneo.
Realmente, a grande

preocupação é a da instruo

ção dos homens visando as

runçoes que os esperam fu
turamente.
A Marinha é uma esco

la de ci viemo, onde acima
de tudo, se ensina a amar

a Pávría, mas é tâmbém
uma escola de técnicos e

especialistas.
Aos Que desejam seguir a

carreira naval, a Marinha.
oferece as possibilidades de

ingressar no Colégio Naval
zscores de Aprendizes M ...

nnheiros e corpo de Fuzi
renos erevets, estaberecí-
...............s ue e11"lnl), qu.e Jll.
UL>�H"U �I)� JV�tu:; VO.U.Ü.

IoaIlU.. , vs VUlue.ru.. e.:.LUQ�

.., ..... ". � .....4Ut,..a h ... V,.... .15'

v yúl••cl...... ",<Io�v V"u'a a

�v� ... _ v llio.�Ql uu uvu.tall.

�'i.I. .c:. VII:l. l�aVat, al�jn
Ou tlll:ilH.., uUJ.l�lU·, eouci:loçi:l.O
lI�J.(;i:lo, mgjene, prtmerros
$OculTOS, psioo.ogra e Iíue
lança, aprenue alí o run.•
l"o uliclal, arem do estudo

CJ",ll�"ICO, u ensino técní
"I) UI:: dll'lcii avrena'l'.Ul!o<:ill
que requer UH"'.U esrcrço e

Ltlll:l.Cldaue, aurangenuc as

lll.aLeda.::i, conmcuueutos ce
A ..·mameUto ,.aval, centro
re ue avarias, aaetronrca,
Intendencía, MãQulnas, Ma
mibarla, Navegação, Meca.
nografla Operações Anti
bras, enfírn Ioudo o Que diz

respeite a vida do mar, e

apos os 4 anos de exerci
ClOS e estudos Intensivos, o
auno, além do espadim me

recido, sairá da Escola apto
a desempenhar as mais di.
versas funções, nos navios
e estabelecimentos da Ma

rinha. .

As Escolas ce Aprendizes
Marinheiros, em número de
cinco, vem há anos prestan
do ao Brasll, um grande
serviço, formando técnicos
e dando.raos futuros .mari

nheIros, completa assistén
cia Social e hospitalar,
transformando jovens inex

perlentes em homens vâll
dos, perfeltament.e úteis ao

progresso da Patrla.

,_ie causa poder-se-á fazer

a prova relatada adiante.

EsfregalJ.do-se um peda
ço de papel de seda num

couro cabeludo gorduroso
sobre ele ficará uma man

cha oleosa. Na hipótese de

Mas não é só! Os apren

dizes de hoje, serão os aer,
gentes de amanhã, e até

lá, novos cursos terão ttra

de, de especreüeacão, onde
aprenderão Manobras e Re

paras, Artilharia, Eletronl·

ca, Telegrafista, sinais,
Torpedos e Minas, Escreven
te Motores, Eletricistas, E..
ducação Física, Enferma
gem e muitas outras espe
cialidades e sub especlalida
des como escanendna e

submarinos, além do cons

tante preparo técnico pro
fissional e propedeutlco, .../
Que são Indíspensávels para
as promoções. Outros cur;
sos ainda existem manten-
do os homens sempre aptos
e atualizados a desempe
nrarem outras funções a

lém das de sua espectatjda-
de, tais como e outros ne

cessários 'ao homem do mar

Mantém a. Marinha, cur•

sos de especialização e a

perfeiçoamento em Natal e

na Guanabara para Mari

nheiros, Cabos e sargentos:
cada Qual é técnico especte
[ísado, seja em tejeerena,
enfermagem, motores ou

máquínas, barbeiro ou' co
zinheiro, pois passam por
escotas altamente especia
lizadas com professores e

ínstrutoses capazes, e soe

longos anos de prática.
E as Escolas de Marinha

Mercante? Que preparam
eficientemente os jovens,
futuros oficiais de nossa

Marinha Mercante, nepre,
sentam essas escolas o Que
há 'de melhor e de mais mo

derno com rererêncía ao
ensine naval.

Corpo de Fuzileiros Na"

vais, tropa de elite, enête
da Marinha. Quase todos
conhecem os fuzileiros, a.

través sua famosa banda
com mais de 300 interpre
tes, famosa. pela sua perfel
ta execução e garbo nos des

:brOTA: Os nrusos leitu.i"<'!8
poderão solicitar qualquer
conselho sobre o tratamen
to da pele' e cabeLos ao mé.
cUco especialista Dr. Pires
à rua México, 31 - Ri!> de
Janeiro, ba.stando envia!" o

presente· ;::.rtigo deste jor
nai e o endereço oomplet:
para a resposta.

Ib Llgocki Vieira e fllhos, convidam aos parentes e

amigos de seu ·saudoro espôso ê pai, SOLON LUIZ VIEI
RA, para à m;ssa Que mandam celebrar na' Catedral Mr.
tropojitana, no a.ltar de Nossa Senhora, dia' 5 quinta
feira próxIma, às 7 horas:

AnteCipam agradecimentos

.Jbm..!�$�t�n.th,,�,..�.-J��: _

4-7-6::',

'Escola de Sargentos Das Armas
o Coronel Comandante da 'Guarnição Militar de

Florlanópolls e do 14° Batalhão de Caçadores, informa
Que de 10 de Julho a 1° de Agôsto do corrente ano, es.
tará aberta a Inscriçãopara a Escola de Sargentos da!.
Armas.

Os IntereSsados deverão comparecer à 3a Secção do
14 BC, das 08,00 às 10,00 horas.

�.

d.�

Terreno - Vende-Sê

MARl
nico e físico. As táticas e mentos e estudos adquIrI.
técnicas modernas usadas dos na Marinha, trabalham
pelos Fuzileiros Navais, são ensinam e constroem, por
minIstradas no Centro de um Bras]! melhor, e por
Instrução do Corpo de Fu- uma Marinha altamente a

zílelros Navais na Ilha do destrada, capaz, nas suas

Governador na Guanabara. finalidades em tempo de
Todos enfim, oncíats, guerra ou paz.

��:�I:��:: co:a��n�����c; ..� Gilberto Nahas

------r--;

soda cáustica

CRISTALIZADA EM ESCAMAS

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA, ELETRO QUíMICA FLUMINENSE

Embalagem Industrial:
Sacos multifolhas (Papel e Plástico) de 50 quilos

Embalagem Doméstica:
Caixas de papelão com 24 pcccte.s plásticas de 1 1/2 !b

Representantes para os

Estados de Santa Catarina e Paraná

BUSCHLE & LEPPER S.A.
.Joioville • Blumenau • Curitiba

C'ENTRAIS fUTRICAS DE
SANTA CATARINA S. A. - CElESC

ASSEMBL�IA GERAL EXTRAORDINARIA

CONVOCAÇÃO

Florianopolls, 28 de junho de' 1962

Juho Horst Zadrozny
Diret?r-Pr�si�ente
iret'rneIiÍ'l�· Largura.
Diretor ComerCial'·

Helnz Llppel
DIretor TécI_liCO

5-7-62

AVISO

�6��-�� 3g,�rtos. Ruo Gol. Bittencourt, 85

QUA"TOS
Alugo-se poro estudantes e funcionários.
Ruo, Gal. Bittencourt, 85 fone 3137

POilCIAL DE URGENCtA TEL. 3911

RA'DIO PATRULHA: SOCORRO
SINDICAm DOS TRABALHADORESNis
INDUSTRIAS GRAF!CAS DE FPOLll.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO .

Pelo presente .convoco todos os associados quites em

pleno goso de seus direitos para uma assembléia geral
extraordinária a. realizar.�e na União Recreativa Bene·
ficientc Operaria a Rua Pedro Soare.; nO I:> no dia 5 de
Julho as 19 e 19,30 horas 'respectivamente para tratar da
seguinte ordem do di�.

ASSUNTOS GERAIS

OIBO ELIAS, presIdente
4-7-62

.��---.

I
..

�PUbliCidade I

��. .1" em Sto, Catari••

Confecção e conservação de painéis
.em tod., o ESt3dD

Com nl"ea de 728m2 - trução antiga Preço de 0-

f"ente para ruo. 14 de Julho casião. i{:.ratar rua Crisplr�. \,
- I undo.� par:! ruo. 7 de Se MirA, l�, Fl}OUS. . �.'.'
Lembro - �sLI·C!Lo.C{)m COI1�. -:0"""'--:_'-_._'."""" 5/6/.62 $o.lõ.�.

• _____!'!_ 1 ·,�;t ',,i,;i;>:Mit'i!Li, j_';:':";;.l.. '.ii. '4.i!.ll;..l\:!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�r fi [orr�rá mun�o oora "ama�ur�[Hf outro �U8t[�
]"),;0 3 .(V, A) - Pnra Brasil participará do mun to em 1965 não poderá vantamento completo 80 Inglaterra nos meses ele tau com o scratch nessa úi ou menos oitenta. e oltc mL nos amistosos realizados :10

ser l.ri�amp('�.o do mundo. o do e, evidentemente, 11C· deixar de v�itar Israel. oro o clima (?: outras condi, maio e junho. uma CQP,\ do Mundo. lhões de cruzeiros. Só nDS Brasil. Isto, sem falar uns À
Brasil que re uvr-n '�,"rr o nhum- desses países envt-n-n cões de vida no país sede - O levantamento t!·�o. fogos contra o Paraguaf ordenados, Que foram 150 �=
seu -scratr! o uo' \)0;: -sotecôcs cacareco", 00J}10 ANO no ""rR.-r" da oitava Copa do Mundo. LEVANTAMENTO nômtco depende dos relate País de Gales e Portugnj mil cruzeiro por mês, para
este que o.cntcccu cm panamoru-a Escolherá um locai para ti. FINANCEIRO tios a serem apresentados gastamos quarentá münõ-s eada craque. Alem d!§;.:o os

tal' o "'I
' -rtn-os. Virão, tam-

_ A CBD sn. perrsnu ll.r conccnrracõo do (Ct';)LC!l por 'Mo'zart Di Giorgio c A cada jogador, pagamos jogadores vão ganhar urn

não l )r' e o Paraeun! Que raré em- 1966 ano do brasileiro. O clima nao so _pnra finalizar suas derl.,. Ronnld Moreira.' De qual oitocentos mil cruzeir,» aut<lnHivcl. a ser OfCl"{'CI',ICI
em l,t/ r l,h>nos uma (111.s "Lri"? afigura um problema mui rações, João Havelange In quer maneira, posso adian como prômlns pelas vitórtaa pelo sr Joàn Oonlru-t.

Lf';-:l atracôes face a
_ Haverá as provldenci:<.� Lo seria, pois e vcrno na 10u do quanto a CBD gas tar que i CBD gastou 011\1< na Copa do cMundo e mais

uvamc. :dü;ão de terceira

pelo Dl' uo mundo.

N(I SETOR

6POKTIVO

o "bi" cm

.roõo HllV�lan"'f>, pr'
da cnn, P: -, I,) de '1\

QU(' será assim. E, deixand0
de tarte O sonttmentnüsmo

que predispõe para ti. ten

dência de considerar o

heróis dessa racenoa re

centc - comccam a. pcns tr

em "amadurecer" um

scratch de 0111'0 com

g'ue novo, tão b::m\ nU talvez

até melhor nu:.: o ",>angT,e
velho" ii> cm vi:!' de H'1

,�"rr('g3(1� pela idade.

COl\TF.ÇA El\l G3

_ A m:ur11lt para o "t ri'

_ diz João Uavelange -

ct,offi('cani., mrq'l'), em ](};;:

Temos que tr:'\'��I,nr dps 10

agora. poiS '-oo;m'1' sõh\'(!

os 10�r0�", 1; me'<mo UH1

i::no fata].
Para provar q�I["c :0: ')l'(l

lllf'S.'<a n:(1 '''''un'':l n,'

íaljm;i s4.l1�� ç GP'; I)

pre'-'\'dl'lllr (U ('1''1 �. '�1.

tau um pl'o'_!'rat11a das at.l�l.

dadc.� pflra o ser, t"h .1:1 I',)

ano qUI W"lL

H:1Ve'-;\ Ulll:l rVI",I''':lO n •

la EurO'KI. f)l�' 'e d� a

rslcl"'))dro'

24/1/G3
bôa contra a c!u:a<) \.�'

Por�ugal.
24/4/63 Jôgo em a,.,!·

>celas CO:1trtl a- srle<;ao ,I�

Bélgi�a
23/4;63 J(,�O em ::"'",.

_�, ('onlr:l a .\ ',�,r�to (_I'l

F.anea.

U5/tl3 J(),�{) em A:'k

'terdam (X)ntr.l a SClCÇ10

da Hol�nda.
8/5/63 Jôgo elli. Lo'l

dres, contra a scleçao .:W

Inglaterra.
12/5/63 _ Jü:W em Ro

ma contra u. �cle<;áo U<I

rtãíia.
17/5/63 Jorro n :-O,'U

contra a se ç o de J. n.�

pública.
Além di o

peon�\' ;)
SC!' d

SC:'a I

selrç;;._()
mcnto:; ' ...

sul, Min;\� (

PernamllUl

ra�ão de cr;lc,w'�

MAIS PARA 1964

�l.\ DAS NAÇõES

-c-Para a Copa '('[as Na
rôes disse ainda .rcêc Ha

vclenge - o Brasil convi
cara r-ês seleções e nes�F.

scnuoo já obteve a comne
tente autorização da FIFA

Essas três e mais a no.'.!',':

formariam o número ídea,

para a organizacân 'de um

excelente torneio interna
ctonal. O ideal seria parti

cipare� o Brasil, a Ingi�
terra, a Itália e Portugal
Inglaterr:l, porque a COj::fl.
do Mundo será lá e talr.
bém porque, no ano prece<'

dente, teremos que jO'Jar
cm Londres contra o En

glish Team

Seria uma revanche exc"!.

lente, Portulpl, porque 't

Foderação Portuguesa taln
bém e:.1.a'rá, na él)oclt, eom.
pletando seu cinquênter!i.
rio ç ossim faria aqui a :;ua
festa.

""NO VE'SPERA"'

- E para 1965, "'ano v�,.
pera" da oitava Copa do
Mundo?

Prctendcmo.q fa:a!'r no

lia excursão à Europa. O
plano c jogarmos na ln

�JaLena, Pais de Galr-s,
Suécia, Alemanha, Tcher,.�-

�:��:tá��a�' p�:�:n��de-'eO
football e de ele\ra-m-ssimo
nivel e que portanto �e

riam de gr;nde utilldai.:e
para. a preparação do nos.

.�:l téam. DepOis disso ��.

mo<:f" jor.;ar úm Israe{.Ii: TI
1063 ramo cu já aisse o

B ';u;il irá à �, e porian.

normais para ri. prepara

cão final do selecionado, e

alem .cisso vamos convidar

quatro teems para enrrer

ter o Brasil. ,Há, no mun.

po, quatro regiões com roo

tball realmente forte: a Grã

Bretanha, a Cortina de
Ferro, o Sul da Europa :! a

América do Sul. Na zona

que eu chamo de "Gr.t ,

Bretanha" estão a j ngla.

terra, a Escócia, o Pais de

Gales, as duas Irtandas, e

mais a Suécia. e a Belgira.
Dêsses paises, escolheremos

um dentre os que nao ",,!

classificarem para a Copa
do Mundo. Convidaremos
também \1!'1 pais da Cort'

na de Ferre. bambél'!l mi.0

classil'icado. No Sul da E·:

ropa estào a Itália, a 'Fran

ça, Portug�l e Espanha. Po,'

fim, veremos também U1".l

país da América do Sui, e

creio que ist€l .<;era m:,,'·g

que SUficiente para o ;}l"f'�

paro da seleção.

SEMPRE IULTON
GOSUNG

A �O não sr,- df>.'i('.uit'1.
dos detalhes. A exemplo do

que aconteceu em 1958 na.

Suécio., <C em 196'2 no Chlh
o medico HlIl.on Goslln:;
vai a Ing-laterra antes da

Copa do Mundo de 1966 -

muito provavehnente ('m

1965 - para fazer um le

PERDEU-SE
Caderneta da Cajxa E

conômica F.ederal ne>
6,461.

HEITOR STEINER

o TIME IMORTAL

:.-\(:- "_�.i. -";l;tG'BI�fr;;'�rl:{�=;f,Gt�
------
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'EDRO PAULO MACHADO

REDATORES-...UXILI ...RES:

MAlJIl'l' 80_. RUI LOBO F

GlU'IITO N"'H"'S

COLABORADOR'S: DIVERSOS

Marcílio' Diastricampeão de itajaí
'-' Marcíüo Dias -e aarresc

disputaram -domingo a úl
tima partida referente ao

Campeonato da cidade, pe.
rnntê' público que rêz pas
sal' pelas bilheterias do Es

tádio do Barroso a quantia
de 205.450,00. Tecnicamente
a partida foi muiW: b09-
mostrando um Barros') 111,
tador e melhor armado na

fase "inicial, par� aparecrr

-'l Marcilio .ern plano SUP3,
nor a purblr- oc segundo pe

nodo, quando depois então

as acôes se equilibraram:
O Barroso marcou seu pn.
meiro gol eos 36 mts por
intermédio do médte WiL

san, arremessando forte ue
fora da área. Muitas ou

tras oportunidades toram

liIerdídas pelos dois ata

ques, mormente pelo c'(I

Luiz Alberto, no "[1'ório de Notícias" do Rio

���,�e::� sS��feo dt�t�l�i���. ��:Ó��Qi�0Je������aos d�
último, t"-onscrevendo_o, doto vênia:

"Êsf'e time de 1962 vai poro o históri::r do fu_
tebol brosi'l.f'iro, como algo de inesquecível e 'mor �

to.l. FOram quase os mesmos�que trouxeram o título
Su' ia (' deram, agora um solto mais alto por"

Cordilb,. i":o. como os alpinIstas audazes,
Aconcógua a 'bandeira de uma glorkl

J('fTl simior no história do futebol mundial
, como foi. por uma mesmo equipe, p(à�
Aos que a('nda me perguntam se o Bra�

(]'.'u bem ou mal, eu respondo com o definição
,'e parece mais ajustado: o quadro de 58 foi

fY\ fogoso e brilhante; êste, de 62, mails clássico e _

rudente_ "Foi uma equipe quatro anos mais velha
mas quatro onos mals experiente"_ repetindo o crc:
IlIi.ta inqlês Monning. Confesso que formava ent�E
Ds que nõo; aCreditavam muito no repetição do f.ei
o da Suécia. Mos o "Sele.fão de Ouro" voltou o

Para 1964 o pro[':r,"1'11. provar que é inigualável -e que o seu futebol há de
da CBD rOl� \'l;t.n� ii CI'1):l ;�-ar, pelos tempos afOrO, como um exemplo de

jo �.�u�do dc Flr;fi. slOr:; classe. categoria, (k�cisõo e fiamo. De longe. mesmo

llais int"rcssante ainda, com a imagem Quase real do "video-tape" não se

,Ois o maio\' -b"l,"fi{�!:'II'i') pode ter uma idéio exato do Que foi o quadro. Paro

�crá u piai ,LI. brasilt::ir.l. m,e se tenho o dimensão precfsQ de sua componha,
';0:1.0 IlavçJ:.m"p infonn::J) oreciso QUe se tenha vivido o ambiente do Chile.

que ne�se ;)no, t'o!s r:!'�111 ouvido, visto � sentido as coisas de perto" A medido

::1e5' ('v('nLos Ú:) ["olbal1' ,.:! que os jogas avançavam. eu bebia no fon"te m�is

cumprirão no B�asiL NC.3:::.,l cr/<;tolin� da esperanço. O quadro dava uma tal

oportun!dB':�.;) eilUda::i':!
r.
sensaçoo de segurança que o madureza dos anos de

m,atei' e�lar,t {"omemora;,_(\"} olgl,lns dos. se.u� craques, longe d.e. r.pres�ntbr um

seu ;il:�!�l��ltPnf:or.:�.;',OI: �s€S;â�!��ó;i�snl��oB�as�m;ueb��:,a�lllr��o�o:a:o�a��
·���o al�";'n Alll' it' -;�o:'· e I"cio�ado brosil�ro ,ql!e passou, altaneiro, sôbre to-'

_ ,_ "los e!oes. O maiS frr.í1Qd, mesmo, que se tornou pe·

�. (' l)�����) Cla:n
..

_�"p ':jll"'no diante do exu�ronte exibição de fute!:ml oue
Par, o (_ -

"
Brasil r'�servou porQ aquôle �a, foi o 1l'lQlaterro.

Amrrican:) f' ") !'ar.". i
.�'s flor azar dos ex.reis d() futebol foi aí, justa_

d3.:\, pnlL.('1_m�: "" M '.1:'\:: ''r)enl'e OU!! n selecionado nacional' começou o embc_
tkip[)('õ"s d:\ C' I) '::w \

hr oe ninguém o conteve mais, nem O má intenç50
/Cri,mpOl r�'1111'O :uuÍ'_r:.::,_ '1,.., sr, Yomasokil Tal como em 58, a "Seleção de

tlOl' 01 o",, quhnclo possõ1' dQ barr.eiro do,,; -Oitov(t'S�d�.
fino! disparou para da amplo do consa_

graçõl);"

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

Allântico 3 X Imprensa Oficial Z
Domingo à tarde a equipe Jadei; Eiio e Elvio; V,t).

do imprensa Oficial F. C. mor, Pizzolatti, Madãloni e

E'Xcursionou a localidade Sidnei. Na preliminar re

de Aririú e enfrentou t) gistrou se a vitória'"fio A

Atlantico, locai. A 'partlda,
sé não agrae-tl, também
não decepcionou à bôa a�_

sistênc.a que se 'dirigiu :to

Estádio do Atlântico, apre·
sentnndo lancf'S de boa mo

tlântico por 5x3. Anorm,1
!idades: Aldo do ImpreD_'i�,
foi expulso de campo IHl

segunda fase, por reclama.

ção. Arbitragem: na priw._�i
ra fase o encontro foi Ji'_"!.

vimt.ntação. No final do' gido pelo sr. Anastádo 8'1
encontro o piacard assin:l veira, com regular aLuaç§,'
iava 3 a 2 para {) AtlânLh�'l, Na etapa complementaI' o

�endo autores (\,o.� ten.�.o\ ut'bitro foi o popular Nen"l
Eãinho, Orli c Wlls011 de que. embora atnando re(:1,;-

penalLi para o quadro l.,,�al

e PizzolatU. f�. para o II�1·

prensa. Os quadros form:t'

ram assim. ATLANTICO -

Nem: Mellzínho e Bet�l;
Milton, Wílson e Fláviu;
Célio, Ari, Edinho Orlo! c

Zé. IMT'RENSA - Carli
nb<'\: Laul'O, Zenon, Ald,) c

iannente, falhou em r.:b
assinalar falta no segur:(h
tento local, quando o �:.

queira foi clal'àmcnte Ü!ll

purrndo para dentro do' ilr
co marcou um penalti 'IH'

xTm,cnte contra o Impren,�3
e anulou un "�t1to lcg'itín,o
da equipe local.

Federação Catarinense de Bochãs
e Bolão

NOTA OFICI ... l No 1/62
Em reunião da Diretoria -realizado ri) dia 2S

do corrente, foram tomadas os seguintes resoluções:
J) ,- CALENDARIO: - Aprovar o Calendário das
,at!vidodes desta Federação, no correntlt ano, apre
sentado pelo Dir. Esportivo, que abãixo se transcreve

, BOLÃO
Julho: - Torneio de- abertura do temporada
Agosto: - Campeonato inter_grupos (turno e

returno) ,

dutubro: - Campeonato Regional (turno e rc.
turno)

Novembro: - Campeonato Estadual.
,

BOCHAS
Setembro - Campeonato Regional
Novembro - Campeonato Estadual
Observações - A) - O campeonato de bochas

será disputado nos seguintes modalídades:
o) - Individuo!; b) - Duplas; c) - Trios;

d) - Quartetos.;
B) - O campeonato estadual de bochas sera

rea I i zado no mesmo doto e loca I do campeonc to
estadual de bolão.
2) - INSCRiÇÃO - Abrir os inscrições dos Clubes
do Copital para o Torneio de abertura da tempora_
da de 1.962. os 'quais deverão dor entrado nesta Fe-

deração até o dia 5 de julho p. vindouro.
3) - CONSELHO FISCAL - Convocar o Conselho
Fiscal paro o dia 14 de Julho p. vindouro a fim de
discutir 'Í' oprovor os Contos do Diretoria.' anterior
4) - PERMISSÃO - Conceder licença o Assacia�
cõo Atlético Barriga Verde. desta Copi'tol, paro dis
putar jogos or'r1i�·tosas çom a' Sociedade de Coço �

Tiro "V<1Sconoelos Drumand", doi cidade de Itaiaí.
5) - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO: - Reco_
mendar oo� Clubes e Liqas que providenciem com o

máxima urqência, par intermédio desta FederaçãQ
o solicitacão 00 Cansei h,.., Reg.i'onal de Desportos
do rp<:n"'ctivo Alvorá de Funcionamento para o ano

d€ 1.962
-

6) - MUDANÇA DA SEDE - Comunicar aos fi
liados o mudanco do se,�C' desta Federação para o

\ Avenida H,ereíl�" Luz n.a 4 (anexo a Federaçõo A_
llética Cotorinense).
7) _ REUNIÃO: - Convocar os Clubes e Liqas fi
fiados IJ('lt.) IJma reuniõo nn dia 7 de julho p, vin_

douro, os 20,00 hl'\ras, no cidade de Blumenau qunn
do spr"ío debatidos o<:<:.untos de interesse Qeral

Florianópolis. 26 O(! junh,.., de 1962.

João P,;:dro Nunos - P.,C\tlídento
Joio Carlo$ Bernard., - 2_0 S'ul'Rtário

,-,1$'"["."

Bru-rçso Que -com a maia

cnncbli bem armada e .bcm

plantada � sua def-esa; 0:1

'de pontifica.vam Zequínha
e Geraldo na armàqâo, ::tão
permitiam a infi<traça'o do

ataque marcütsta. Na etap't

final, os 25 mts, numa con

fusão na área barr.,sista,
Joel empate !! "l'artida, fia

ra IdésiO, aos�;i) mts, e:n

sensaCior.al virada 'assi;ut.

lar o ponto da vitória do

Marqíâo. Houve um 1a11<:0

em que os torcedores rf!<.'!l?,·

maram penalti, quando ?lo

aterrou violentamente De

ba dentro da área, porê"'l
assim não interpretôu .0

árbftro ma'ndando pros!!�_

guir a' jogbda. Tlambém

existiu violento chute no

braç.o de Ivo na fase der'

radeira mas o árbtro acer

tadame�lle interpretou b0

la na mão.
No Mal'cilio: lvo, Joei'

Marcinho C Jot:ge apa�'p('e
ram com destag_IJe, enqu[l,n
to no Barroso, MIma. Oc

�:lldo, Zcquinha, Godebcrt:
e Wllsoll se sobres.�air!1IY,

O resultado justo, Ilclr

que apresentaram as �"f.S

equipes, lierlo. o empa(,�.
m:lS o futebol sempre é C:1,·

fJ'7Choso e nem sempre o

melhor vence. Referiu,)

pl'éU.o o árbitro pau'i�ta
Olten Aires de Abreu, CU!),

trabalho regu:ar, não II

gradando a pl ... tela de It1.·

jai, sendo inclusive eOllil;

derad"o mais fraco que R:.

munido Arppl Fiiho, �en

quanto em são Pl\ulo OI bem

seja o melhor. Correu mUi

to·, marcou {In cima, evito�

o jogo brüsco 'e vio1eJlto
mas fi partida roi fácil dp

ser referida, conquanto 5S.

o árbitro, desse pouca u

ten<;ão aos s.eus auxiliares

pois várias vêzes em algu
mas mar.caçôes, árbitro e

auxiilares se desenten::',,�

ram, prevalecendo como (

lógico, sempae a palavr:\
do apitador. Sagrou se a.<,·

sim o Marcílio Dias, Ti"i

campeão da cidade, por,;m
ambos estão classifícados

para o Estadual.
As equipes formaram

assim: MARCILIO OrAS
Jorgel Marcir110, IVO, SOl"!
bra e Joel I: JOto' '\I e r::d�
zio; Renê, Antonlnho, Oic:J
e Ratinho.

--------

Licenciou-se o

Presidente da LlF
.Licenc!ou..se por 60 dla'i

o sr. Francisco .Tulio Wip·
pcl, presidente da Liga de

Hajal, assumindo a f'.re.�i.
dênc!a o Sr. Antonio Aml1u

ry Silva, v,lcapresidjentt>.
Falando à reportagem o .�:.

Wlppel declarou que mu�:.

vos superiores o fizenl'TI

tomar esta medida, m:1�

que e'>'Pera �o do pra
1.0 ae.1ma voltar as suas ati
vidades normaW. Fazemos
votos j3e10 rf'!gresso d ,) sr

W1ppel que ;;empre se mo.�

trou um desportista eap?z
e honesto, bul.aihador ir.
cilr1..<;ÍI.vel do futebol de

ltflJai

BA�OSO. - Leíbnf la;
Aderbal JOI:ge Maunci.j e

Wilson: Zequinha e G"ra;.
do: Hciio, Mima, Deba e

Godcbor-to. Ao final do pre
lio alguns torcedores ten

taram agredir (I árbitro

O' ten Aires de _�breu, no
rem a ação da polícia r�i

correta e o case não teve
matares consequências, n
cando apenas nas palavras.
Au.�lliares Salvador Lemos I!

Gilberto Nahas da FCF.

QUEM SAO OS HERÓiS DA TAÇA
JULES RIMET DE 1961

VI-Zózimo
Reserva de Orlando em

58, tornou se titular abs.]
luto em 62, atuando em

todas as partidas com que
o Brasil sagrol.:.je bicam
peão do mundo. Zozi!r.o

Alves Calazans é o seu no

me completo. E' baiano (lç

nascimento e tem 30 ano�

de idade feitos dia 1P. d",
junho último E' fiiho de

H�rmellegildo A. Cal azar.:;

e Filpa A Calazans. p,õ·w.

66,600 quilos e rnede 1,{€.
De�de 1948 que atua pelo
Bangú, do Rio. Foi zatri,

peão brasileiro de AmaLC'
res de 49 e G1 e vencedl)r
do tO�lleio inic.'o de 1954 e

campeão da Taça "OswàjC13
Cruz". NC' ,:ertame dc ó2
teve comc.. resen'a

dir, do São Pal!lo
Jur[ln

Diz a regra de futebol que deve haver perfei�
to entendimento entre o árbitro e se;;s auxiliares,
trabalhando em conjunto paro que o préli]) trans_
corro normal até o seu finol. A cooperoçõo dev.;'! ser
mútuo e conquanto o árbitro não tenho obrigacõf)
de oceito� os marcações dos ouxilores. dev.e ent�e_
tanto faze-Ia sempre que estiver longe do lance e

QUGlndo se passarem fotos o êle despercebidos, tai�
como folias, impedimentos, toques, além de lot'erais
oe escanteios. Por praxe os árbitros assim agem oe,
assim fazendo, prestigiam seus auxiliares pois
embora nõo pareço, os auxiliares têm grande' mis_
sõo numa partido de fut-ebol. O sr. Olten Aires de!"
Abreu, o melhor árbitro do Federacõo Paulista de
Futebol (segundo suas palavras) e alguns setores do
imprenso. além de referir regularment-e o prélio en�
tre Moreília Dias e' Barroso, nõo fêz jus ao cartaz

�que
ostento, referindo um prélio fócil, como referi_

riam 0L!tros árbitros nossos I aqui do Estado. Sincera
mente, a comporocão entre Olten e Romualdo dá v.-:ln

togem 0'0 segundo, que inclusive deixou 'tajaí caL
mamente bem como o campo sem auxilio do po!í
cio, como' aconteceu com o Sr. 'Olten Aires de Abreu

Particúlarmente, ach�i suo atuação normal e
técnicament.e boa embora outros pensem 00 con_
trário SS entretanto refere o prélio sózinho pois
em dLversas ocasiões desprezou o auxílio dos otlxi�
liores, qUHómbém eram neutros para fazer valer
sua outori�ad.e em lances capitais, quando se e,,_
cantravo distante do jOQoda e se tornava obriqot6-
rio o marcaçõ,., por parte do auxílio, colocando "0

"fogo" os auxiliares, muito embora tenho declarà_
do, antes dn orélio 'que a responsobil�dade era sua.

Em suo prelecõo no meio do campo através as P..

, missaras, 55 declarou alto, e em bom tom que den_
tro do campo mondava êle (certo) e que botaria poro
o ruo até os seus auxiliares, se assim o desejosse� e

iulaosse ma o atuação dos mesmos. Foi deselegante
e coima de tudo desnecessária t(11 prr-Iecão, pois com

excec<:."" de vaidade prÓDria de SS éle não anqoriou
simnotia de ninouém� inclusive porque antes do
,prélio, no própria ftoiaí, já ct'iti'cara a otuaçõo. dos
outros órbitros paulistas colocando-se em primeir0
flooor n,.., Brasil,. iuloondo Arpoi Filho n 4.0 no Bra_
sil rli7.endo ser Joõo Etze! ooad: inhndo de M<>ndon�
ço Falcão senóo quem iria paro a COa0 era êfe, di_
7'''ndo nue ia referfr o Polmei-ras >c Mi!on e que de
fNm"" nJnuma -apitaria Dor menos ,dt! CrS
<;n onn no Dnis se o Romuoldn cobrara Cr$ , ...

25.00000. êle tinha o direito de cobrar mais. Fpz
seu nróorio cartaz em pLÍb14co, mos", público não
ocr.<'rlitnu nem bnteu palmns. Julgando-se interna_
cion"r f'M t"-r r�f",rfdo orplios de nossos c:lubes P.rt

outros oní .. "'s ju!aau também Sf'rem os demais árbi_
tros ,.nnnor'no; esnupcenno-sl! ('\IIP O mp5mo livro
oue ê!� e"-tudo os demais tnmhém estudam, pni-; a

reqra e universo!. Poro um órbil i'f) de sua caoacido_
rle o �uo maneiro de ,0<1ir nóo foi. eorr_ekJ
bit�oqen1 não f01 perfeito A modésl'iCl é gr
tributo num homem.

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Secrelário
M

missão a frente secretertu

do ensagens .educecõo pt Cordiais C\1m

O tttu.ar ôa Pasta 10. p.rlmentos eFrnancto. Fe:r:_
EdUC'1.cão, Deputado nu- ri Presidente do Diretório

bens Nazareno Neves, con Nacional do Movimento

Hnua recê�ndo etevedo Trabalhista Renovador.

número de mensagens de Rubens xaae-enc Neve ,

congratulações pela sua ������:riO de Educaçao et

po�e�egUlr publtcnrernos na Florianópolis

integra as duas últtmus Voltando de longa visit"
mensl1gf'ns recebidas pela pastoral à paróquia de ce

SCI'Tctári.o:
noínhas tenho o grato pra

nua-ns Nazareno Nevc. zer de curnprtmentr-Ic 2f:l

DD sccretúrto EducaçalJ e
stvamente pelo alto cargo
de Secretário de Educacâoou'tura

Flol'lanópolls.
Fcllritando l1u�trê am1p-:l par.

e cultura que torna a OC�J

agrodc(:() comunirnção tr ve Abraces amigo Dom

gl:J1tilc7.a raaer me envl-m [ansa Niehues Bi.�DO coad.

I
do vetos p;eno êxito sún jutcr de Lajes.

Noticias
Es(�reveu: Nelsoll BNtschcr

Como nos anos anterto

ics realizou-se dla 21 p.

passado . dia de "Corpus

Christi·' a tradicional pro

cissão em comemoração "

grandiosa data. Nossas

ruas foram caprlchosamen.
te enfeitadas com os- be

li·�lmos tapêtes confecclo

nados com granelc arte C

carinho em todo o percur

SO da Pro(llssão que é o

seguinte: _ Rua Benjamin

Constant. Avcnidn Mare

chal Floriano Peixoto, Ru:t

Marechal Deodor:'! da Fon

séca, P�·aça Cêl. João C')s

ta e Rua- Presidente Nr.

reu Ramos até cheg:u n.

vamente na Catedral. Este

ano a multidão que corr.

pareceu ao grande áto de

fê foi calculada em 10.000

pessôus.

Regressaram de Bagé
IRG.S.l e Uruguay (da

Faze:1da São Geraldo) \JS

Srs. Jai:l:e de Art'uda R'.

mos. Anlonio
/

Compara to,
Annando Ram:)') e Hugo
Ramos Vieira que todos os

anos vão para aquelas
J..,anOOs lazer a sua caçada
de Perdizes. Estivemos �a
la.ndo cum os dItos caça

dOle..; que n:).') JlO;; rcve!n

r:un o numero de peça!>

abatidas p�r respeitarem
as Pl'oibicões exIstentes no

Rio Grande do. Sul, n1:l.s

nos afirmaram Que no

Uruguay a causa c muilo

mab liberai para se cuç.1r.

Nessa dedução ê dc que a

caçada foi ótima como

sempre. pois todo.s são

eximias atiradores e ve

lhos praticantes do espar

to.

Sábado pasado regres
sou de Santla�o (Chile) a

caravana composta dc seis

lageanos que foram assis
tir a VII C5pa MundIal de

Futebol. VnlLaram muit')

saUsrdtos ('OlllO é natural

PORQUE

)

de Lajes

-INDONE'SIA AINDA PODERA'
RECORRER A LUTA

JAKARTA 3 (A. P.) -

o preSidente Ahmed Su

kalno sugeriu QU€ a Indo

nésia continuara depen
dendo dos melas militares

eM sua luta para tomar a

ilha de Nova Guiné Oci
dental enquanto examina

se convêm reiniclJ.r as ne

gociaçôes com a Holanda.
"Logo tomarei uma deci

são sôbre a possibilidade
de reencetar as conversa-

ções. Mas, negociando ou

não o '·"Trikora" (tríplice
corr:ando do p:)\'o) deve

continuar" - disse ele em

comido aqui realizado.

O "Trik:na" exige o

hasteamento da bandeira

indonésia na Nova Guiné
Ocidental bem como a de

sistêncj.a do projeto de

crinção de um Estado pa'

pua e a mobilizaçüo geral.Esteve �m nossa cidade em

visita aos seus famlllares

e amigos o Sr. Victor Scóss

que atualmente reside em

São Paula (Capital). Dese

jamos ao nossO particular
amigo bôa viagem e bréve

regress() a Princesa da

Serra.

Como Presidente do Asi

lo da Velhice Desamparr.

da de Lages, daqui agrade
cemos em nome. da Diret�.

ria a. va.liosa oferta d"

\,)rS 27.000.0.0 que nos fOI

feita pelos srs. Festeiros

da Sta. Cruz· de 1962, Grs.

E· iseu CotJ.�e:·. Cirilo Jose

da Luz, Sergio Arruda e

Fuh'io Cardava. Em n:nne

da Velhice Desamparada
de Lages, que Deus lh�
pagut'..

Por falar no Asilo Vice!"'.

tino, já estão trabalhando
os novos Festeiros deste

ano em beneficio do Asilo

qtle são os seguintes: Sr: e

Sra. Alfredo Bl1atlm: Sr. e

Sra. Emllio Batislella: Sr.

e Sra. Murio Furtado; Sr

e Sra. Dr. Sady Rodrigues;
Sr. e Sra. Achyles Marln e

e)l". e Sra. Curlos Macêdo.

CONSUL DOS E;U.A. VISITA
O COMANDO DO 5.0 D. N.

o sr. Arthur Feldm(tn,
ccnsur dos Estados trntccs

paro o Paraná e Santa ca

tarlna, jsteve na tarde de

ontem em visita a sede do

Comando do 5.0 ""DIstrito

Naval, ocasião em que foi

recebíde pelo Capitão ne

Mar e Guerra Antonlo JI.\"I

Ia de Maiafaia Chefe do

Estado Malar, que em vi.·

tude das férias do Almir�n
te Jurnndlr da costa MIII

ler \ Campos responde pejo
COm:l(.I.O daquele grande li

nrdede da MUI'inhn,
Recebido com as honras

a que faz [uz o üustre VI

sllante foi apresentado O�

lo comandante do Dlstr ••
to MS demais oficiais QLÕÜ
ali servem, O primeiro (I

xer apresentado ac con-nt

drn; &<;tados umcos foi "l

Comandante CarlOIl Albeno
de Carvalho Armando, or,

cla.; do Estado Malar que
exerce a Chella dos Servi

�s Gerais seguindo se t,j

demais Chefes de aervicos
e outros cnctats que se :to

chavam presentes.
O .sr. Al·thur F.!lldnlan

(IUC se achava acompanha

do do Professor Nelson N1L

nes foi recepcionado em

:;e�uida no setão N.obre do

Comando do 5.0 Dtstntc

Naval, onde manteve corôt

ai palestra com os oncruts

da: nossa .gloriosa Marí nhc

de Guerra.

AO deixar o s.o Distrlto

Naval o ilustre Dlplomnt1.
manifestou sua profunCIA.
admiração pela Marinha

do Brasil.

OPIC'IAIS PRESENTES

En!.re 0.<; váríos Oficias

presentes a reportagem (to

notou os seguintes: Capi.
tão de Mnr e Guerra An

tenro Avlía de Maliafa:a,
cabnâc de Fragata Carlos

Alberto Carvalho Armando

c. de Frag3.tn Antonio M"

ya Gomes, c. C:Jrvebo. o.rsé
dos Santos vtcns cap. Co,'

veta Emil'.o sooct camelter

Capltâo Tenente João Fel"

nandes Quadra, Cap. Tl·

uente Djauro Ramos ;oI"!

Oliveira, -Teuentes Adao

Mul'er e S�bastlii.o dú.�

Santos.

Noyo Secretário da Agricultura:
GQyemador Celso Ramos Recebe
Volos de Congratulações
Por ocasião da nom�'!., "Congratulo me v. Excll\.

çlio do novo Secretár:o dn

Agrleu:tura, dr. Luiz Ga'

briel, recentement.e empo.�
sado n:ll"!ueJa Pasla, \'2m

re/'ebenf!o o govétnador
Cel"o Ramos, votos congra
tulações do povo catari:le:l

Do sr. C-ezar. Augusto Fi

lho, Prefeito Municipal de
Videira:

"EnSejo defllgnnçâo nov{)

secretário ?11;rlcu'turu. Vil
Videira. expressa sua sat.:�
furão contar um dai; .'e'.1S

mois destacados Iítleres

Conferenc:a Internacional do
Cairo Brasil Comparecerá

RIO, 3 (V. A.) (O Esta- declarou o embülxador

do) ......... A proxlm" confe- Otavi� �as Carneiro que

rcnicn internacional do· chefiará a delegação do

Cairo sobre desenvolvll11cn- BraSil aQuela
. reunião. A c(Jmpe�entes seu govern.o

conferência se realizará pt Extremamente sensibir.
rir' 9 a 18 do corrente na zac10s vossa escolha vg VL

ca.flital da Repúb-!iC:l Ara-_ delrn Augura vos.sênch
be Unida. J'iCIl{) êxito 't1cndiment'J

to economico proporciona
rá uma vi.�ii.o das Intel!:ra

ções econôm.l.c.as dos pi\ises
atrasados. -11>10 foi o que

lavoura catarinelllle pt Jü
- bllosamente empresta ,na

Ex Vendedor Recebe 20 ,oldn,Joctade ot c."",
E'J.·traordlnárl:ü êxito vo<;:;o

Milhões - Indenização G�r��. �'lnn Zunln Pr.!
BRASíLIA, 3 (V. A.) - lirma. Quando a emprêsa ' �Idente da Comi%5� R."'"

o obrigou a exercer as trutora do Dlreoorio MlI;l'
funções para as quais fôra clpal do PSD de VIdeira'
admitido. Arurlpe lJ-presen-

Confirmando pronuncia
mento, de primeira Instãn"

da, o Supremo Tribunal

Federal condenou a fi:ma
Park Davis, ele São Paulo.
a pagar !ndenização de

nplfoxlmadamenLc Cr$ 20

milhões a seu empregado,
Ararlpc de Campos R"ldri

glles. AdmiUdll no o,:Rrgo
de vendedor J)ropagandls·,
ta, com eill'�ejra as�lnnda.
sempre fOi 1) gerente da

tau reclamação à Junta de
Trabalho, alegand'J despe
dida indireta. Ganhou a

questão. mas a perdeu no

TRT. O as!;unto subiu ao

TST e, n'} Suprt'"tno Tribu

nal. pelo voto de desem"

pate. foi decidido em últi
ma imUnda, favoravel
mente ao ompregado.

nomeacão conterrãneo c'.�.

Luiz Gabriel SecrctaI"Ín .'\

gricultu�·a vg mesmo l�n.�

pc nome comissão -agrarb
ço abesação pedido '.9.:n

bem ·brmulaC:o peia me·

ma vg estaremos .sem,�e
vo."so inteiro 'J "por e V{),'

so lado pt.
Do sr. Pedro da Cota, de

"legado de. F?lícla de Vldel

"COngr:'itulo me pela n.:J

meação no�so eminente a.

migo dr. Lu�z Gabriel pa
ra chefia da secretarÍ.l
Agricu:tura p�".

A 80LA IU.,IS PEAFEITA DO IftAat_

CA.MAR! DOS DEPUTADOS
PROJETO N° 4,022 - 1962

Autorizo o Poder Executivo a custear passa_
gens dos representantes religiosos brasileiros ao pró
xlmo Concílio Ecumênico do Igreja Católica, o real.
lizar_se em R()ma.

_ (Do Sr. Wilmor Dias)
(As Comissões de Constituiçõo <' Justiça d" Or

çomen'to e Fiscalização Financeir.a e de Finoncos)
O Congresso Nacionol decr,eta:

.

Art. 1° Os dignatários da Igreja Católica Apos_
tólica Romana que foram participar do Concílio Ecu
mônico convoCOdo poro n corrente ano em Roma,
representantes das diocéses brasileiras, terão, cus

teados pelo Poder Excutivo, na base de dois repre_
S€.ntantes por diocése, ,os suas passagens de ido e

volto. em Companhia de aviação comercial braSilei_
ro qUE' mantenho a lihna Rio-Roma.

Art. 2° Os representantes de outros Igrejas cris
tãs Que desejem assistir .00 Concílio ou dêle partici
ror, farõ.., jus às vantagens pr.evistas no artigo ao te
riOf na base de um representante por Comunidade
ou Igreja de âmbito estaduol.

Art. 3° As possogens correrõo à conto da dota_
cão própria dC'J Ministério do Exterior que para tonto
fica autorizado à necessória suplementação.

Art. Esta lei entw em viQor no dato do sua pu
blicocão, revaaod"s os disDosicões em contrário.

Sala dos Sessões em 30 de março de 1962. -

Wilmar Dias - AntAnio Co rios.
JUSTIFICAÇÃO

Como tem sido amplamente divulgado, realizar
_se-á êste ano, em Roma. IV)r convocaçõo de Suo
Santidade O Papa João XXIII, o Cóncílio Ecumônico.

Conclave da mais transcendent.e importância,
viso à uniõo de tôdas os Igrejas cristãs e certamente

mobilizará esforços e vontades poro o estabelecimen

to da paz no mundo, atr('J"yés dos princípios univer_
solmel1te aceitos, expostos na encíclica MATER ET
MAGISTRA. Afor'o os aspectos religioso e fitos6fico
o Concílio terá 00$ sectores agnósticos.

.

Sabemos, dado o seu interêsse universal que o

Concilio seró o maior Conclave dêste século e 'o mais

grato oportunidade por-a unifico r fomília humana
em tôrno do ideal do poz.

Justo, ppis, que, aos dignatários brasileiros de
todos os credos, propicie o nosso Góvêrnó meiós po

rt'l o nlJe /,"I"lmparecimento dos seus mentores religio
sos e ilosóficos mais categoriz:ados o qU,e acima de

t"'11I,IQuer ('ont�toçõo
Dni a razílp ao prCtHlrlLe Sala dn� EC"RiJe�, em 30

l proje"to po.ra o flua, pedI, de (lmrço de lD62. - WiJ

r mOR o apOlo de lodo::! os 'le, mar Dia3 - AntOnIo Caro

A eot...... MAIl 'ffI:1'!1TJ. OOM4II�.�.: ,n�s�e� deputados senado los.

Ordem entre Arrumador'es de Joinvile
A pedIdo de numerosos

assoclndos do Sindicato
I

dos Arrumadores de Joln
vllJe, que se senUam pre
judicados no crltt:rio que
vinha sendo n(h)Lado no

FLORI ANÓPOLlS UM MUNIOíplO POBRE

eum a nesse vitória que
nos colocou como BI-Cam

peões do g'utebol Mundial.

São 'us seguintes Srs. Gen.

José Pinto Sombra, gelio

Mellim. Olimpio Santos,

��e�st;�����sc�er��zz�'li���� •

e Boanerges Mello de Avi

Ia. Em todas as partes que

têm aparecido os nossos

amigos, .são lógo assedia-

dos para· contar· o Que vi.
ram elrt Vína Del Mar t

'em Salltiago com relação
ao cnmpeonato. O Sr. Se

Iio MeIlin proprietarlo da

K:Jnlbi Wolkswagen que le

vou a turna {LO Chile fi'.

mou diversos jógos e já
nos convidou para assi.:iti

los.

IMPOS�T�O�S�P�A�G�O_S��P�E�L�O�S�M�_U�N�I�'C�I�PE-=S
UNIÃO. . .... .49.9%

AO ESTADO. . 43.6%
AO MUNICípIC 6.5%

o impôslo arrec.adado pelo Muni
cípi o é a pli cad o exclusivamente
em Serviços à Populaçõo: em es
colas, Ruas e Estradas, Limpeza
Público, AssistênCia Social. ItC.

,

MUNICIPE

PAliA QUE TUA CIDADE NAo
FIQUE MAIS POBRE, PAGA TlU

IMPÕSTO COM PONYUALlOADf.

aproveitamento, sem ponto
de cliamada, dos trabalha
dOlfs avUlsos, relegandb à
paralização em multas. vê�
zes o pessoal efetivo, o 81".
He·io dos Sa.ntos, Delega
do Regior.al do Trabalho.

. s�li�itou da Diretoria do
Sindicato uma assembléia
geral, que se processou no

àia 20 próximo pa�sado.
com a pre�ença de mais de
duzcnto� trabalhadores.
Nesta reunlao vários as

suntos desta categoria de
trabalhado�es foram discu
tidos e solucionados, in
clusive a �ittlacão i:,regu
la .. que ex'.<tia no apro
veitamento de avulHls. Em
recente circlllar endereça
da às ell1prf'�as emprega
doras. o órgão de classe
tomou prOVidências para
que só aq\leles nv�os que
exercem trabalhos espe

cializados, como serrado_

res, marcadores, guardiões,
classificadores, e s t a r ã o

isentos do ponto de cha
mada, mas nã-o poderão
abandonar suas funções
consideradas especiais pa
ra atender outro serviço,
enqaunto Que os demaIs
terão que obedecer ao ro

dizio, medida que sem dú·
vida vem estabelecer or

dem na classe de arruma·

dores de Joinville.

AS MOÇAS DO BRASIL

APOSTOLOS NAO TEM FERIAS
Este número de nosso das as jovens de todos os

[ornulzluho vní encontrar co.égtcs nU' onde ct.eguu
centenas e centenas de, j\. nossa mensagem. vocês -c

vens, prorossóras c aluna" roun.rcm vocês esJ.ndn,a'll
ccrupnnnctres nossas, no o g-rand("' problema da Grn ,

u.ümo mês do ano �t!V<l. ea. ncxso T(>.�lJu:o,' vccôs
Depois, rértas. Ora. comu agiram, vocês lutaram.

nós 3S consíderamcs, para zstnmos pensando scbret.u

todos os erettcs, insc ..-tt is do nos grandes "Encon.

num Movimento que .'(l.') tros" da juventude pnult=
tem férias, p.�rq\l� nos-os ta, da Capital c já. de al�
lnirnigos também não as ia gumas cidades vtzmn.is.

zem, aqui vêo algumas Um grUj)fI notável nue '1U1

sugestões para 11m grupo e crescendo em profundídude
par outru. i 1 e em extensão. Será da m.í..

»ima importância que,
da urna vez, antes de"e

MOÇAS PROFESSORAS separarem, se reunam e

Nào podemos acreditar marquem um mínimo do

que uma jovem ororeesôra que pode, do que deve sar

.crislâ, que participa 1e feito em férIas. Se não tór

)1()!Js,," an�usLia na r.econ:;•. possive1 encol1trl'fr-.�e "01

tru.l;ão do mundQ se '.:0 � férias - o que é mllito 'li

forme com a Idéia de Da.' fícil cm cidadc.q grandrs c

sar dois ou tn')s mr)ses ��rr. mais fácil na� pfrqucna�;
fazer nnda para isso. A·�; .. ;J. _ nue se guarde carinho.
mos o descanso muito jU"M) mente o que se fêz, a CXDe

multo necessário, mas, ... J_ riêm.ia adoulrida e, so.)r(·

mo se diz, a melhor :lé, tudo. o sentid.o de luta, d�
nelra de de�cansar é mud ,..

corag-e-m, de santa audar.ia
de ocupação. Que se ded·· cristã.
quem ao menos alguns ri.. IIP'
nutos, quando mais '1'i.o

seja, que ii. med!tacao de

tudo quanto !.em':!s dito até
hOje. Que se con�ldere c(lm

ma!s vagar, a visão que ,"l�

presentamos, em nos.�a )-i

.

mel�a convocação, de m'

lhares de jovens, e<;palh:l
das por todo·o Brasil :.lI1i
das com Deus pela Graca
unidas entre si pela fórç�
de um grande ideal de 'I'
firmes na defesa 'esciare:
cida c intrasigente de .wa

dignidade de Filhas ·le
Deus. Nossa laéia vai "'?..

nhando os coraeôes e o

g·rupo cresce cada dia 'IU['
passa. Mas. Clu.a.ndo e.�'Ja

Jovem C Wl.mbém profe:;;n
Ta, Stl[l irrndlaçâo é muílo

malar, suo. lnf"uêncla mu'h
mais profunda. Se preci.m
de férias, mas, ao me.
nos, medite conosco, ao m.::_

nos, sonht conosco. E :aca.
planos para .o ano que v(.'m

MOÇAS ALUNAS

TODAS AS MOÇAS
Vamos andandO para o

fim do ano e pensamos I"r

motivos sólidos p�ra estJ.:·

mol!. contentes pelo flllr

Deus nos perm:t!u razer.

Já faz a,gum tempo .l'l'!

colocamos na m50 dn 01(\

cidade feminina a balld"i

ra da Campanha pela DI •

nidade da Mulher. Não <;0

mos nem llrecioitados ne'11

imediatistas. Mas somos

suficielji)emente :teimosos

para irmos até ao limo E

iremos. Temos planos gran,

dps para 1962, quando ')\1

remo;; uma c(Juipe eS)}f'..ri;1·
liI�ada a traba!har exclu,i
vamcnte nesta Campanha.
Estejam unidas a no.'!, Dela

oração c pe'o ideal ê, CO:1I'}

pediU Pio XII, conservem_
se em "estado de mOthll'l.l

�ãõ". A qua'ruer hora .!,.�

derfio -"er c:mvocadas e, no

ano Que vem, o serão ,n1'1

tas vezes. Para lutar. Par:1.
E.itamos pensando em tfvo Vence!".

, � �.__
' _é_'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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faià 'a i'n rsià�ó" o to'nsur::íirt�úrfcl�m'an
'.

Selo �a visita
anta Catarina oferece.muitas oportu- üt���vn��� Aten

:
od d · .; .,0: d C °t· � !e;��i,à S:lic����s:c��t:�;

ru a es para mverseo;« e apl ais I r.:�v�;��,�::����,;��
Educação - Saúde Pública, - Reforma Agrária e 'càsas Populares São ��:::.��:tlV�o�� �:,:�

Prioridades Na Alianca 'Para o P'rogre'sso. ::, �:':.':�o q�: �::'::.,�"'-
•

o govêrno brasileiro re-

tribuirá assIm o gesto que.
tiveram Os Estados Unidos,
cujo govêrno lançou um

sêlo em homenagem ao

presjdente João Goulart
por ocasião de sua viagem
ao território ncrte-amert-

"E' para mim uma hon ,

ra e um gande prazer vlsr.
tar FlorlanôPolis, coube ser

aa autoridades e o povo

desta bela metropolo "

com estas palavras o sr.

Arthur f.\eldman, Oonsut
dos Estados Unidos pa.:.:l

iJ�·ESTADO'
\....... O fIAIS AJfTJCO DIUIO DE SUTA tArAJII!fA .,

.

,lo·LuRiAn ....rvl.o ...... , l'<l!u)l,r"a-j,eu'aJ, 4 ae Julhq de 1962

HOje 4 !de julho Dia da
Independência dos EUA

Ao ensejo do transcurso te o século XIX". "De um

do Dia da Independência conveniente respeito pelas
dos Estados Unidos da opiniões da humanidade"
aménce. do Norte, a d�:e- Jefferson extraiu não só as

tarja do IBEU apresenta razões que impeliam a

ao Governo e ao Povo da Amerlca do Norte para a

grande Nação Llder Independência, mas tem-

suas congratulações. bém os principias politicas
e sociais em que a própria
JWvolução repousava.

o nosso flagrante fixa um aspecto da entrevista concedida pelo Consul Arthur<
Feldmau. Vendo-se da esque:-da para a dil'eita os senhores, Eurico Hoster'no do
Instttuto Brasil Estados Unidos" o AcUa0 Cultural John Lee, o consui Arttiur

Fcldman e o Jcrn, Amaral e Silva, Redatoj' de "O ESTADO".
o Paraná e Santa catectoe, ança para o Progresso, no S.C. OPORTUNIDADE
iniciou sua entrevista a "0 que diz respeito ao no s ia PARA INVERSAO DE
ESTADO". Estado, disse o sr. artnur CAPITAIS

Feldman: _ "Ha poucos

Os principais líderes da
,Ihdependêncla dos EUA,
foram Thomas .rerrerson, Ao transcorrer o prúxl-
Samuel Adams, John Ada-. mo dia 4 de julho o Mu.ndo

AUMENTO NAS

;�ber!e;ja�::�Ro:::����: �I::����:: reandem:m;r�: IMPORTAÇOES DE

man e Robert Llvingston. 00:'; que torjaram a ruoso- AÇUCAR

Este grupo de patriotas tia que dlllamlzou no mun-

Interrogado sobre a' ;J):menos Robert Sherman e. do octdencar o amor pela
sábllídade do aumento do

Samuel Adams, foí o que
_ �;:�:a:se c�:n���Cld�::ra�' intercâmbio comerctet

compôs a Ccmíssãc expo- rt os de Independência sus-
trc o Brasil e os Bstados

sttora das :ausas gerar.rí-." t�ntadore� de que "todos Unidos declarou nos O nus
aes da_ decisão para a rcr-

os homens nascem iguais; tre visitante: - "Os Esta.
rnulaçao de urrra DECLA-

RAÇAO. E esta foi o modo que o CrIador confere a
" inspirado redigida por Tho" todos certos direitos ína
mas Jefferson. Po�e-se di
zer de modo inspirado por
que fOi aprovada em 4 de
julho de 1776.

Henáveis entre os quais
estão a vida, a liberdade e

a busca da felicidade" 90

atual construtor da har-
, mania sócio-econõmica nas

_ Dizelp Os historiadores Américas, _ o Presidente
S. E. MOl'ison e H. S. Com- JOHN F. KENNEDY, vem

. maa:ar, que "A DecJ.aração os Estados Unidos da Amé
da Independência, não hca do Norte, ativo efeti
anunciou sómcntc o nasci- vo e ativando por todos os

mento de uma nova Na- meios a lu�a contra todos

ção; a filosofia por ela e tudo que nega o direito
inaugurada foi uma gran° ao individuo de viver e ser

de, fõrça dinâmica em todo livre, para livremente de
o mundo ocidental duran- cldir par vida melhor.

MAiS ESCOLAS
o Engenheiro "Celso Na

mos Filho titular da Pasta
da. Viação e ,Obras Públt'
cas vem dinamisando af.)

máximo aqueie organl):;mo
que dirige, ataca.nd.o .dlver
sas frentes. No setor ""'.•

colas" tem beneficiado a

popUlação lem idade c.. eu_

lar de todas 'l.S regiões do

Estad.o. Agora chega a vez

de Blumenau e Ben�dito
Novo.

Em Blumenau, acaba·Jl
de ser concluldas as ooras

dos Unidos anunciaram,
há pouco tempo, um 111.

mento nas suas import",·
ções de açucar

.

deste pais.
Isto contrlbulra para a eco

nomla do Brasii com 11.1.

guns milhões dé dolares,
anualmente."

"Quanto ao problema tIo

café os Estados UnIdos e

os paises latino ameril'a_
nos estudam soluções :j,ue
serão apresentadas em f ... •

turo próximo".

SANTA CATARINA E .'\

ALIANÇA l

·11
Respondendo pergunta' r�

lerente ao programa fuLno Grupo Escolar Ad.l! lo
Konder constando as me:;_

:,�wd:a1:, d:U:���bj�J'; Guanah�rll sDm('teca salas de reUOloes e Uu tl b

;?�;f:��Jf��:;��;� gêneros e
;:l��:n��asa�:��ga�-;;,,�t; (' r ln � nll�
instalaçôes. sanltarlas; t.!J,. "" UyllU
da de ser concluido e '::ll RIO, 3 (V. A.) _ O Rio
trt'gue à 2.a Inspetoria Rco está pràtlcamente sem

gional de Educação_ água há dol.1i dias, em vir-'

tude de novos reparos a

que loi submetida a adu
tora de Guandú. Esta ocor

rência, que tinha melho

rado, voltou assim a aflI

gir mais o carioca nesta

quadra. de escassez de gê
neros ,alímentícios e u.tUl:"
dades,·' de que não h� mé

\

mõrla 'mesmo' durante o

periodo da última grande
guerra. Em todos os bair-
1'OS da cidade, homens,
mUlheres e crianças pro
curam· o precioso líquido,
nas fontes e p")ços dIstan
tes, pois air..da hoje o for
necmento da adutora de

Quandu não foi restabe)e
cldo, apesar da promessa
das autorIdades da Dire�

toria de Aguas.

ESPIÃO TENTOU SUiCIDLR-SE
NOVA YORK 2 (AFP_O.E.) - Roberto $oblen,

espiõo condenado Pelos EUA à pri;são perpetua, por

����ç;�r�r�:�ci��s �e�t���u��T��t:���'h�j��eaC��idof��
veios dos punhos" a bordo do avião que o conduzia a

Nova York.
Devido à tenfativo de suicidio o avião fei esca_

la em Londres. Uma ambulancia esperava a aterra_
gem do aparelho, que procedia de Telavive e Sob!en
foi imediotd�nte conduzido ao Hospital de Hilling_
don, nos proximidades do aeroporto.

GOVERNO CELSO RAMOS E O ENSINO
Pelo impulso que vem

dando ao ensino em nosso

Estado, conforme promeSda
feita Q.uando de sua carr,

panha eleitoral, vem o �o_
vernador Ceiso Ramos I e

cebendo votos C.e congratu
lações e agradecimento"
de todo o povo Catarinc:·
,..

Nêste �mtido, acab:.t:n

de chegai ao Chefe do f,xe
cutivo Catarinense duas
mensagen·s do Interior do
Estado. -_

A primeira do municlpl'J

Superiora. ,da Esco!a No ••

mai Imaculada Concelgl,l.o,
no Município de VideIm,
quE! transcrevemos na �nt�
gra.
"Exmo sr. G.overnador

Celso Ral1lDs:

Temos o prazer de comu

nicar a V. Excia ,que n.)

dia 21 pp. iniciamos as a'u.
las da Escola Profissionai'
Feminina desta cidad�,
com matrícula inicial pa.
ta 102 alunas

Reconhecendo no núme_
ro elevado de matricu'as

de Qu!lombo, .Jnde o Pl'� uma prova de que a Escola
feito MUIjicipal sr. Ang'elo sera de grande proveito à.
Antonio Zucchl acentua o Jy.ventude Feminina desta
grande desenvolvimento .cldade aproveltam.os o en�

que vem se veriflcando no seja para agradecer, ,�_'Tl

Estad.o no que diz respeit;a nome de todas a grande
';l es olhr·?,,"ío ['lU S:\nta

dias visitou Santa Catar

na um. técnico do Pouco

IV que entrou em contaco
C-.Jm as autoridades este

dando aos projetos de ao as

teclmento d'água para .::.

cedes catarinenses. 'I'am,

bém aqui esteve um tec u.
co em assuntos pcuciate
visando c aprimcramen-o
do serviço no interior :)01:
cial do Estaüo através -te

programas modernos e �iL
cientes.
A vinda destes técnieos

é wn· exemplo da atlvid:2Je

do programa Aiiança _,)�.'.'1..
o Progresso'.

REFORMA AGRARIA E'

PRIORWADE NA

ALIANÇA

IndaS'ando sobre as pr! •

ricl.ade do Programa AÜ.:.Í_
ça para o Prog:esso, ;j s�e_

nos o sr. Arthur Feidman:
_ "Educação, saúde pQ,.I::l!L
ca reforma agrária, con·

tr�ção de casas popularus
estimulo para inversao de

capitais estr&.ngeiros, ::,ó.
mula para que o paises ,.:,

gressem nos mercactoe ,-,C'

muns eis as prioridact�s
da AÍiança para o Progr·�s_

"O Brasil está em rran
co desenvolvimento E; pode
oferecer multas cportunt,
dades para a trwersêc de

capltaia estrangeiros que
venham participar da lut.3,

pelo progresso desta naçao
,,_ disse o sr. Feldman rcs

podendo uma pergunta da

re}.brtagem e prosseguiu
- Santa Catarina pode
também receber inv�e3,
não estou, no momento,
em posição oe �:ldicar e�.

peclflcamente em que cam

po os capltal.1i pod�m pac
'ticlpar, por�m tenho certc·

za. de que existem muitas
oportunidades.

Interrogado sobre a oos1-

çã.o do governo americano

frente ao probiema das L
lhas de Quemóy e Mat:iU,
declarol· lOS o consuiãos
Ettados Unldo�: _ "Acre_

dito que a declaraçào do

Presidente Kennedy, antes

das eleições, em llovembro

de 1959, e o pronuclamên_
to d.o Secretário Rusk, es·

�o muito claras sobre c

aS.'!unto e eu nã.o pOde·�IR.
acrecentar nada ao que foi

dito." _ concluiu O sr. Ar.

thur Feldman.

MAIS OUTRA DAS MIL

Esta já está funcionando tombem, em Novo Ho

rizonte (ex_Santa Lúcio) em São Lourenço do Oeste.
Como essa até o fim de 1962 estarão funcionando
mais 999. "Enquanto os insuJtôdores profisionai�, o.
troves da limpren5lO marron, se esvurmam em ádios ('.

recalques. o governodar Celso Ramos, tranquilomen
te, cump�e suas Promessas de candidato, Dia o dia
documentaremos o PANAMÁ ESCOLAR do govêrn�
que depois de amparar o professorado está. semeon.
do escolas paro as crianCi;nhos que não os tinham.

Ontem, foram duas car

tas da Suécia. hoje, uma

da Alemanha, rodas com

provando que a PIONEI
RA do rádio de FIOrianó

paUs realmente fala....para
o Brasil e para o Mundo.

Escreveu da. Alemanhn: o

A GUARUJA' NA ALEMANHA
em português. Peter Scholt
zel tem 21 anos, é estu

da_'lte e- seu "hoby" é escu·

tal' -as transmissões em

ondas curtas. O seu recep

tor é um Schaleco-Escorlal
de 1.937, com 11 válvulas e

4 faixas de ondas curtas.

Sua antena é externa, de

fio comum, com 20 metros

de comprimento e dirigida
de norte a sul.

sr. Peter Scholtzel, mem

bro do Danish Short Wa

ve Club Internacional. A

mis�iiva, datada de 21 do' A seguir, 'l atento rádio
corrente, prorede de Mun- escuta dá detalhes de pro
chen. a capital de Bavarte- grama ,,11. Rádip GuarnlA
\"a, n:o. pl"ll"LC 11l!:::·:dic!u\ da '·int'::1i"':ld0� n:1 c!;'\ 17 (I�

·RCpÚ!11icl"I Fl'dc:':ll�dl"l Ale· junho. drsdc as 21.04 às

man.ba. A çflrlrl. /�-� escrita �!,5r), hOI"[\ do Dl'aflll.

Catarina: c o S{·j!."lIlldo, '!·l

Madrc M. 'l'<::rczinha Leu:li

.(i.\��,
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O 10rnalista anotou o fato quando o motorista do
estatísticos nacionais. O PULLMANN Blumenau-Rio do Sul, ao atravessar a bela
objetívo da medida ê auxi- ponte nova, comentou satisfeito:
lIar o governo a plenejar o

_ Foi preciso mudar o govêrno para esta ponte

Seminário de
Ervicidas
RIO _ 3 (VA) _ ("O

Estado") - Começa hoje
no quilõlT_etro 47 da an

tiga estrada Rio-São Paulo
o quarto semtnárlo brasi

leiro de ervicidas e ervas

daninhas. O certame será
reenaacc simultaneamente
com a primeira reunião
latino-americana de luta

contra as ervas más. Par

doípam do conclave técn';
cos brasileiros e extrangei
tOS sob os auspicias da

Instituto de Ecologia e

Experimenta<:ão Agrícola
do M1:-tistério de Agricul
tura.

teí'Complementar
..

Aprovada
BRASÍLIA, 3. {V. A.l "O

Estado" _ O novo Primei

ro Ministro Sr. Aura de

Moura Andrade iniciará
huje os contactos visando
II. formaçã.o de seu Gabi
nete que serâ oportuna
mente submetido a Câma
ra dos Deputados.

Presidente Cria
Grupo de Trabalho

BRASíLIA, 3 (v. A.) -

O Estado _ O presidente
da republica assinou ato

designaudo um grupo de

trabalho para estudar um

plano de ampliação e atua
lização dos levantamentos

desenvolvimento econõml
co social e cultural do
País com base em dados
fidedignos e atualizados.

Nova Direção da
Eletrobrás
"BRASíLIA _ Tomaram

. posse a noite de ontem os

membros do Conselho de

Administração da Eletro
bras. São diretores do novo

orgão estata.,l da energia
os srs. Walter Toientino
Alvares e José Ribeiro Li

ma.

AURO Inicia
Contatos

; BRASíLIA, 3 (v. A,) _

o Estado _ A Câmara Fe

deral aprovou lei complr.
mental' ao ato adicional
que instituiu o regime
pBlrlamentarlsta no Brasil
estabelecendo que a elei
ção do Presidente da Re.
pública seja através do v.o

to direto.

FERIAS ESCOLARES DE JULHO
Por decreto do Senhor

governador CelSll Ramos,
assinado na Pasta da Edu.

ca!;ào, flC,alU estabelecid:>

que as férias escolares no

curso primaria nos estabe�
iecimentos de ensino do

Estado, serão de quinze
dias i;L começar no dia 15

do yorrente m�s.
Com relação aos sabados

contlno.a não havendo at:.

la. Apenas em cada !'egu!'l
do sába.'" de cada mês ha
vprâ '1"·eun!� b pedngogka
r'� (r··��('rG� <> '1)" I ':S::ll·f'.�

n:os ('slabclccimcntos est"!<J.

Iiu·cs ..... _:_._____.)

A alteração das citad:ts
férias foi baseada em estu
do efetuado por uma co

missão de técnico aba:iz·'l
dos, .os quais chegaram a

conclusão que um mês ele
férias durante o ano leU
v.o aos alunos do curso pri
mario é pr-ejudiciai ao en.

sino.

Assim sendo o" estabe�e
cimentos escolares do E.,ta

do, terão apenas quin7.e
dias de ferias e TIDO um

Profs. Oswaldo Ro�rigues Cabral
e Nereu (orrêa Agradecem
o governador Celso Ra.. comissão erradicação anat_

mos vem de receber despe- fabetismo pt atencícscs
cace teãegrencce dos Pro, saudações Oswaldo "Rodrí.
ressores Oswaldo Rodrl gues- Cabral Diretor- Facul
guea Cabral e Nereu Core dade Filosofia ciencie e

rea, agradecendo a. indica. Letras da tJniversfdade de
cão que S. 'êxcte. fez de Santa. catartne.
seus nomes, para consta,
rem da ocmtsãc de Erra..

dlaçãc do Analrebetísmc.
E' o seguf�e o teor dos

telelFam� �ecebidos pelo
Chefe do axecunvc oeean

nense,

"Acuso recebimento ea,

&grama eID que vossênctu
me comunica haver Indica
ao meu nome Ministro E..
ducação para. integrar co

missão alto nível destinJ.da
erradicação analfabetismo
pt Agradecendo vossenr:io,.
apraame comunicar tudo
farei corresponder nonrosa
missão pt cordiais saúda.
ções Nereu Correa.

"Agradeço honrosa distln

cão eminente amigo ego·

vemeôor Indicando meu

modesto nome fazer parte

EXPORTAÇÃO DE MADEIRA
PARA OUTROS PORTOS

A Federação do Comér
cio de Santa Catarina aca

ba de receber da Confede

ração Nacional do Comér
cio jnrormecões de que o

vapor "Iracema" deverá

chegar ao pôrtc de storia

nópohs no próximo dia 12

de julho para carregar 500

metros cúbicos de madeira

para Salvador e Recife e,

em Itajaí, 1.800 metros
cúbicos e Igual quantída
de em São Francisco do
Sul.

.

No dia 15 dêste mês o

vapor "RIO Oapltaribe" se

rá devolvIdo ao tráfegn
sendo quase certo vir a

FlorianópOlls para carregar
também madeira.

,

INGLATERRA 'f O M.U.
LONDRES, 3 - O çovêj-no brttônlco continue

esperançoso de poder anunciar oficialmente em fins
de julho, seu ingresso no Mercado Comum Europeu.
Essa declaração partiu do ministro de Questões Euro

t�i��n�,d��:d aH;�;;{m�o re���ãn�i�;� n�s <;�S:i��� s��� �
realizada em Bruxelas nos d\as 18 e 19 dêste mês.

_

(FP)_

Busca�pés·.
Havia bem ao pé da Serra da. Subida uma velha

ponte. €ra de madeira e coberta. Mas, um rtia, lá pelos
idos de 1957, a cobertura se sumiu. COM CERTEZA FOI

UM Pt DE VENTO _ como cantaria o Dorival Caimi, no
seu CHICO PEREIRA E BENTO. Sem cobertura a ponte
apodr<!cer:., no comêço do úU;mo govêrno udenista. E um

dia, quando por ela passava um caminhão, ela ruiu. E

matou o motorista.
.

Três anos d'epois, quando o governo do sr. H�riberto
Hulse se acabava, havia por lá .ao sopé da Subida, um

desvio precárí:J em lugar da pO"lte desabada, l1ULito em

bora aquela. estrada: '�t% tI#8 de maio,..� ,..000
trânsito entre tõdas as de Santa Catarina.
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Há muitos meses lá está uma ponte nova, larga, de
concreto armada. Está lá, no lugar do desvio precário e

perigcso, que tanto alannava centenas de motoristas que
o atravessavam diàrilImente, com seus caminhões de
madeira.

criar vergonha!! I

ENCHENTE CAUSA MORTES
NA VENEZUELA

.

CARACAS 3 - Dez mortos, 30 desapareci_
dos, 600 predias danifícados e perdas de 750 mil dó
lares representam o balanço das inundações recen_
tes no Estado de Monagas, a 600 km de Caracas.
Com a enchente' do Rro Guaroripe muitos campone
ses que habitam as margens do Guarapiche, salvo_
ram-se' em bolsos improv!sadas com troncos de órv6
res. HelicópterOS participam dos trabalhQs de salva

menta, enquanto bombeiros e voluntórios desalojam
as zonas de perigo

Comissões do Ministerio da Saúde venezuelano
distribuem medicamentos, alimentos e roupas entre

os camponeses. As v;os'çfe' COmunicação, Q� se acho
vam interrompídas, estã" sendo reparadas urgente_
mente. �P)

.

A porta do NOSSOBANCO, êsses excelentes ami-

gos que são Ivo Montenegro e Walter Lange, anteor....
tem, demonstravam-se apreensivos, pouco comW1i

cativos, monossilábicos, resmungões.
Ambos bancários, posto que um licenciado e

outro ja aposentado, cuidei que estivessem a lamen

tar aigum aval desses que, como falam as letras de

samba, são multo mal correspondidos.
Mas o caso era outro. Quem o decifrou foi o dr.

Milton Leite, com aquele seu linguajar irreverante

e sôlto, que o escritor Guilherme Figue.iredo classifi
cou de cambron.ofágieo.

A base da gozação, o ilustre Chefe do Ministério
Público, flamenguista à Augusto dos Anjos, ob&er
vou-os por longo tempo e depois largou o libelo:

_ Aquela dupla está- tramando! Pensa que bota
fogo erp. campo grande ...

m:3s c�mc era an�eriol'_
mente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


