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B�ri��a���:[âm�ara a�r![i�u in�i[atao at� alta ma�rugB�â
'Quem e' o senho'r Broc'hado da 'Rocha i};fn�;��t.��:�:i��� ;�;::��1;���::f:;i�i��

çeo do Sr. Brochado da O PSD pela quase unánt-
acena para o Cargo de midade dos membros da

BRASíLIA, 9 (V. A.) _ as pastas da Fazenda, Universidade do Rio Gran- vídeu - 1961), Integrou o serem discutidos durante a tante do governador teo- ������;�:.� :a�a�ons:���iZ�� ���eb��C��� Br��l���:u d�
�a ��c���n�!:��uB:�Ch;!� ��:���ia e

e CO;;��!���ões� ��tl��alo��!a�I�:ira;o��a�� ;�u��e d�o t;;::���i br:;��e�= :�sltaB�SIr.res�����ete!���� :i:l !:iz�l:ve�:ad���feren- �::ti���Sq��ssi::� ���iOve=; Rocha. O PTB votará ma-

to Alegre, em 8 de agosto Habitação. Representou a reit.a Comparada (Monte- rou a agenda dos temas a participou como represen- lizada em Araxá.
14 horas, O outra noturna �ç��;l"'�t: :l'��un:f��v:::;�

:�n::i��; noln��i�;IO �a��::� Na (onvenca-o do PSD co� I;:��r��h:�:���OCha �::t:li�:e�t��o :nta��: é �:��
te no Rio de Janeiro. Nes- indicado pelo Presidente to que alguns dos seus
sa capItal, estudou depois 1 Gou!art para ocupar o car- membros votarão pela In-
no Coleglo Milltar, indo go de 1° Ministro, aoreeen- vestidura do Sr. Brochado
concluir o curso secunda- tau-se na sessão vespertina da Rocha.
rio no Coleslo MilItar de da Câmara Federal, pro- Durante a sessão notur-
Porto Alegre. Bacharelou- nuncíanco seu discurso em na, que se prolongou até
se pela Faculdade de DI- que se manifestou contra alta madrugada, fizeram-
relto do RiO Grande do a tnnecêo. pelo voto do se ouvir os liàere!; de par-
Sul, iniciou sua carreira analfabeto, peja disciplin ... • tidos que se manifestaram
tunctonei como escrltura- cão da remessa de lucros, sôbre a indicação do Sr.
rio da Prefeitura da capl- contra as despesas sun- Brochado da Rocha.
tal sulina em 1928. Exer- tuanas. pela auto-deterrní- Cada lide!" OCUp::lU a
ceu tambem as funções de nação dos povos e advogou tribuna por 15 minutos.
procurador municipal, e poderes especiais concedi- Após o encaminhamento
em 1936 e 1937 a ser conse- dos pelo parlamento ao da votação falaram vários
metro da Prefeitura de Gabinete. parlamentares dos djver-
Porto Alegre. Eleito depu- ses partidos.
tado estadual pelo PSD - Na segunda parte da sua Quando encerruvamos os

exposição, que durou qua- nossos trabalhos ainda não
renta e três raírrutos, o Sr. éra conhecido o resultado
Brochado da Rocha esta- da votecão. no entanto
beleceu as linhas gerais de acredítava- se na pcssiblli
um plano de reformas es- dade de uma vitória do Sr.
truturals que visem a com- Brochado da Rocha.
bater as causas do empc-

:�ec::ntpno�� PO::tr�t�:� Nomeada
econômica Frisou o Sr,

Brochado ·da Rocha que o ,Dirfjto�a
Brasil ê vítima .dc capíta-
lisul: ínternactonal. O dis·' O sr. Governador cetso

eurs� do Premier indicado nemcs, em data dn ontem,

10i bastante aplaudido. assinou ato nomeando a

;'. Em segulda 6 sr. 'Ra- sra. Professora oessv Clie

:?�I�,!:rôP,s �a SIlva qup.n .. _),(b.z:r.I.1!:'
"

. r� .a.. I�Qr.OO 'P:.:r:\_ exercer as

�.�,,�Ai."I"m-ae p�, �;o, con� outra fnnçges de Diretora tio .Ta.'

sentf.i.., . � pere as 21 horas.. dim de rnrâncía "1\1nr:'-,o.

:!�:1c:ôa�;n:ec:���ooU-S;e;;� �:: :����:I ��:�:ia�: ��: \'::ci:���:' ::;;:o��n\:::·' O Deputado Herbert r,e jsornnausen'.

nal do Partido Social Demo trabalhos. Ao lado o Presr tes de todos os recantos- do ���la:::sid=�!e �a a���Õ�� CaAmara Júnlercré.tíeo. Nossos flagrantes dente em exercido do Di, Estado. partjclpnrarn L:('S
rettas pelo Sr. grochado da

fixam aspectos el."p�·�!sivos retéete Reg'ional Dr. Ader� trabalhos.
Rocha a' reaUzação do ple-
otecttc poderão dificultar

sedlsta, assim, aorrerâ pos- Humberto de Toni, Heinz :,e s�Uap���l�Ç��r:st: ��!��� Nacional
slvelmente algumas' ette- Sohroeder, Ivo Silveira, Ivo dencja do Conselho de Mi- se�l:hu note, 9�10 con.
rações, ao ser completada, Montenegto, Jacob Macul metros. vair da TAC rumo à Bra-

Os nomes indlcudos foram João Boaventura, João O Deputado João Agripi· silia o acadêmico pI,p,.r
os segumtes: Custódio de Luz, João Bar- no disse ter sido muito

CLES LUIZ DE MEDEIR03
Assembléia Legislativa do toli, José Gonçalves, Le- afirmativa e categônca a

PRA:CE a fim de pa rtict.

�������,��t:���':�iO�U�l cdo\;� ���b�A�rJ���T����I��� ��k� M:��:;n;�i�eir� ��l��� ��PO�;ã�;:�i��ahO�:l�_ t�:: tlal" da' VII Convenção Na'

'I'J\.DUAIS" Manoel Marquetti, Matild"e Brochado da Rocha, con·
c;onal de CãllHtl':lS Junio!',;

AntôniO Qumes de Al- Amim Ghanem, Nilo Blan- siderou mesmo como o me- do Brasil. Representará:l

meida, Abel Avila, Altlr chinj, Nelson Pedrini, Ne- lhor dIscurso pronunciada Camal'3, JUni::l�· de Flona

Webber de Mello, Arnaldo reu Celeste Ghizzoni, Nil- por figuras indicadas para nópolis. A Con\'en!?1i.o �f'rá

:::�Oh�Uk��ul�tt�en����; ������ES DAS BANCA. �:�IJ:,,�a t�;a12��a 15a::n��rr�
Ro.::ha Faria. Pedro Zi- DAS solene processada no Sene

do da Repúb'ica.

partido de que é fundador
no Rio Grande do Sul - o

sr. Brochado da Rocha foi

presidente da Comissão de

--"":Constttulção e Justiça e

��a��e��ns�:u�����:�
Estado. Em 1046, durante
o governo Cllon Rosa foi

secretario de Educação. É

catedratlcc de direito cons

titucional da Faculdade de

Direlt9 de Porto Alegre.

Foi consultor-geral da.

Republica durante o go'>:.er
ntr-de ... 9:. Neret\· Ramos,
(1955) e no ano seguinte
integrou a Comiss�o gspe
cial de Juristas do Minls
teria da Justiça, para ea

tudar a reforma constuc

cional. Em 1959, foi convi
dado pelo governador teo

ne] anseie para ocupar a

pasta da Segurança, e mais

tarde, a de Interior e Jus

tiça, de que ainda é tltu·

lar. No gov�rno riogran
dens�, já ,dcu��u .temcem

PSD apoiaria
BRASíLIA 9 - (o. EU

Seg.undo cbservadores ela

capital da "República a po

sição do PSD será 9-e apõlo
a.o Sr. Brochado da Rocha.

Todavia R apreensão de

que 30 elementos do psn

venham.a se manifestar
contrarias a indicação.. S(

gundo os pensamentos ue

alguns parlamentares de.

mocratas, à ação de�crá
tica parlamentar, tem rE

paros a fazer em nome do

Sr. Brochado da Rocha.

Na convenção do PSD,
rea.Iaada sacado último,
CJm extraurdínáraa vítna
cão, foram escolhidos os

candidatos do partido à

�"j1!!"'L deleg',JU poderes ao

Dire�ório Regional para

completar a chapa esco

lhida, atendendo a que

ainda não estava fixado

por lei o número total de

deputados que integrarão
ú Legisiativo catarinense,
como tambêm a que dire·

tó!ios do Partido, de mu

nlcip:os recem criados. não

tinham podido obter re·

g!stro, por absoluta· carên

cia de pL"azos. A ch::tp::l. pe;i-

lI-:iendes, Aureo Vidal Ra

triOS, Arno Oscar Meyer,
Armando KaJll, Augusto
Bresola, Dib Cherem, El
gidio Lunardl. Euclides
Granzotto, Epitáclo Bltten�

court. Edgar L9.nclnl, Ec

win Prade, Francisco Ax,
Henrique de Arruda Ra

mos, HUlllborto Machado,

mermann, Paula Preis, Pli
nio Arlindo de Nes, Robel
to Ciro ·Corrêa, Raimundo
Maiyer Sobrinho, Valdel
mar SaBes, Walter Vicente

Gomes, Waldemiro Mazu

rechem, Zani Gonzaga.

Reunião
PSD - UOH
BRAStLIA 9 ("O. E." Lu

go apó;. ? Ind'cação presL
denotai escolh?ndo o sr.

Fnmclsco Brochodo da Rr �

cha passo\· e a realizar (!nl

Bra�ília urna série de cn

tendimentos poUtlc):lS das

cúpulas partidárias. Ent!e

estas reuniões, tõdas de

\carater :informal, destaca.
rao:-;e à� realizadas entre

PSD e UDN e da qual !).J.r

ticipara:u os Srs. Amara;'

peixoto, Herbert Levy, Ma:"

tins Rodrj�ues e Menezes

Cõrtes. Durante o encontril
foi apreciada em. linhas

gerais a mensagem do pre.
sidente Goulart, tendo
ambos os partidos atre.vés
de seus presidentes convo

cado :tftury{'es para as Sl1aa

bancadas e dirrl.Órj.os pcn·'!

TEM P O (MeteorolÓ9icoJ
(Sintese do Boletim GeomcteoToMgico. d�
oi. SEIXA3 NETTÔ, válida até às 23,18 ks. do

dia 10 de julho de 1962
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFtRI·
CA MEDIA: 1024.6 mb; TEMPERATURA MÊDIA:
lU.OO C; UMIDADE RELATIVA MJ!:DIA: 88%; PLU_
vIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12.5 mms: tns.
càvel _ Grupos de Nevoeiro Oumular com pracipi
tacões {chuvas) - Nevoeiro úmido - Tempo Mé.
dia: Estável.

Conveilção

Choque entre es

tudantes c policia:
15 MORTOS

RA�GUM, 9 (AFP). - Unii.J dos Estudantes Blr

O ESTADO - Quir.ze pes- maneses, e o pre�ldr·nto
soas foram mortas e 27 da União dos Estudantes

ferldas durant.e violentas da Universida::le d� Rrlll�

manifestaçôes que provo- gum.

caram hoje choques entre

os estudantes da Universi-
dade de Rangum e a Poli'

S'
,

����:��:1���U IOnt�����te�� O �cnsarâ no
�;�u�:n:��o;'O;:��I:��:t:� M':Inl' (l/e' fl'U úPI10il'��e :;::sad;rJi�e�ve::::a�:� i �i J IJ 1\1
pois das 20 h 30. Brasília, 9 "0 F,"' - .1\:)

chegar a BrasiL:). anue �I>

encontra o Sr. Bro':hC\do da

Rocha novo prcm:cr i�1
ca:!o 'dr-clarou: . Rccebl a

cO!lv�cayâo do Sr. I':·M·i.

dent-e da República como

I1ma grance hon-a e ::'.11:·

bém com profundo . f!11t1
menta das resp:>nsabl:ldn
des que· decorrem J�� ...l.

As manifestações, inicia

das sabado a noite, pros

seguiram esta manhã. A

Policia, Impotente para
dl�solve-las, pediu ajuda
ao Exercito. As autorida·

de:; universitárias dec)di-
I"alll fechar o estabeleci-
menta até nova ordem. A

circulação foi proibidü em

todo o bairro adjacente e
convocaçáo.

um toque de recolher de

cretado. ao mesmo tempo
qu faram prOibidas as

reunió('s dr mais de cint·o

jJcs:;uas. Dez lideres estu

dante" foram detido.:" ill
du�i�c O pl'c"ideute cJ..J.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ácido tricloroacetlco,
solução a trinta e três por

cento, dâl igualmente ati
mos res�ados.
'ramcém têm indicição à

ctasstca agua de Ajfbour
ou uma pomada de precjp',
Lado amarelo.
s'matmente certas medi-

das prorüáücas são' aCOIl.
seniévete para um bom e
xilo roo trntamentc das fen

das das eomrssura, labiais.

Consistem em evitar beijos
entre meninos ou indiví
duos atacados e. lavar em

RACHADURA DO CANTO
00.3 LABIOS

Conselhos de Beleza

Trataremos na crónica
de hoje de uma erecção
que se localiza nos lábios,
sobre suas comtssuras.
O mal é minimo, sem du

vida, mas bastante íncstc,
uco. Oientifícamente é CI.

nhecido como perleche e

aunge particularmente as

crianças, que o adquhem
nas escolas, transnut.indo
o p,Ol' contagio nos seus ta
rruuares. O germe causador
dC".,d de;;graciJsldade é o

est.reptocuco. que pode se

r.ist.arar oe Uni �Ú jado d.!.s
eonussuras JaolaiS, embora
seja mais comum que o ra

",.1 "ln amoos. cic um mede

si'metrico.
cercas formas de perte

che são vista", asaoctac .•
men,e. em tndivluuos p; •

sujocres de gtossn.e um.a"
mac;o da l,n,;;ud I sobre

tudo em atgu.i.as regiões
onde hã avttammoses Ira!
tJ. de vitanunasr. Do ma,

mo modu pode ser encon

trada em pe. soas id ..sas.

que acompanham ín íiama
coes da boca e da Iinguu e

rcsuuantes de reacôos de

munmpu tibçlidade (dcntifri
dos, pr-inctpalmente) .

O local onde a motcsue

�

�'!'1
Ducker e Nair Mario Lourindo,� se Ior-alíza é doloraso e suu

n"-'
Apreciando 0,1 Beleza e conf n+o

I
zra facilmente. As lesões

,. sr apresentam com o as-
.

l
:

pec(o uX.id:J, avel'me.ha-

K--
.' . �

do GORDINI
do. A ma�eração da epider·__.-.. ,I I
me é evidente havendo I

_ -r Le'Jpo do Coelho

!
1 - O senhor Mono lo Rlmhou cana e Otltros a-:;ondodes reunlrom-

eXi:;:.encia de uma pele cin

PRUtIEIR \ C01HUNH!\O corotr ... toda pela Senoc InICIOU Q Escü_ se paro cumDrrr mmUCI"osumente (
zenta, leitosa ou esbranqu.

Compont"lte da tu"ma C) ,
Ia 1 ccnlca poro GJrsan n·O<1roma para o VISita do PresIdentE Ç:l1aduração do mal é va-

�:� Iolanda Boi;ellx �e:u:o :�r���ta: ou�:��"': '

x x x ��;e1� ��5B���r�n�er) segundo quln riavel e vai de semanas a

- jov(.m Márc:o de- SOIlZ:1 ta f�z sua p-::li'ieira com"

I
2 - De porobens o Deoartamen- x x x

n·,p.ses. Quando a CUl'a é râ

,........ sra. Aurélla Melo B1t nl�ão, ante::mtem no : J
to Es,.,ort,iv() d .... 'clube Doze de Agosto f����s�s recidivas são cons

_ t:��dêmIC'l Réilo Silva I.�n�e c.aat;:;;e;:�r�D ;��:;� I�.e�ac�oun;.s:� r��\��ouP�!o n��:i:e����� n" cnr8el�nni���::Es��_��()d�a�et�liz�ub:; Vei:lmOs, agora, a questão

I T· t h h h f
. principal que é·o tratamen t h ·dlo o fam,·I,·"Hoesct>} filho do n���o <:om"'a':l�";'''l (o. \VIS. C a c ... c a. I)i noto alta São nupcial da srt.l. Eda Maria Evan

,
�ús aman os lne" .-

....... vva. Maria Lopes �"'; .iornalista Ped"� Paulo .Mft
da noitada esportiva, Quando lindas aelisto com o.senhor Aldo Xavier ;j, too primeiro cujdado a fa..

a.. VE.olDA NAS FARMACJAS E DROGARlAS
nandes ch:;ldo c ,de st:a exm:t. eEij(. "nnrntos. com !'eus rrefef!,dos pares, Brito. A recepçó., aos ccnvidados,:.]- zer (;Ol�siste em limpar e

.t)lstribujdol': A8TõNIO RIZZO S/A

_ :-:ra. Maria Sim as .'i'r:l. sa d, Mar:a das Neves .Mr.1 a mostraram mesmo. Como se dança o conteceu -nos salões do clube Doze dr> Av, Presidente coutinho, 61

goso lo MaebaJo.
twist.

A�"s;� so� � respons�bilidade do s�- I ���:�le���l a�l��n::z:tln;iu •
_

srta, Edy Saí1tana Nos-sos paraben,s. n r urr o aso a Ino e esmerOC0
_ 01� e tOf"a las om um lá-

---- serViço de bor e copo i piS de mtrato de plata

V p. �I \, 3 -+ <:írOJlohda �ela Ehaao, o rir t Ii Ix f -=: ,lTadl n'a�s faeJ! pratll�.O e lo' ento e &eira �anhe-os.á çom

O'k, ,U,O·Vtl DIAS OE : t:,� �Ivara Cbtao em comp.:Jnhia do jarno-
1; x

i econolll'lC Basta repela
..�!�hsto Alvoeo Rocho.

v <,t/d�����oo �·c�;�7c�;"o�o�:n�eo : �,:��m,:o-=-�o:, Irritaram os 1f&WlOJ��,t'(UNI(A ME'l)ICA x x x nhoeo de Eugé.n,o Do.n v'.oca ,�llr W.Jm r Zomer S Olhos 7
--=-- I __ -

E!':itomago. Inteslinos, llgad,:"e orl.as biliare'l_

I' � eus ALIVIA E CONFORTA
2",-_

Consu;tôrlo: 4 - Logo.mois os 20 horas nos CarCJa'RII:J. ,r�'!"I"m, CoNtlo, nO lB lia,as 21 ,e 22. SQI�:s d., Clube Doze de Agosto,' reu_ •
-----------------

RI'�i<1['ncla:

�'
nunlOo dos Debutantes inSCritos para 10 _ O elegante brotinho Car- _

Oi-plomaoo pela fa,l'uh1ltde
J{'li, .-,a(. Jl1r\�l 32 Cone 2721. o bode da MeninO Maça mem Rosa Caldas Circulando mUito j Nal����:�i�:deM;:i��:,.,ildaUianan""lLt' (Lt� I:, a� !R nor .. s bem acompanhada j Ex-Interno nnr I'oncur.�o da"!I'OCP' das R !I.S 10,3(1 hOlas �o Huspl�1\1 dI'! Caridade, x x x

x x x � M ...ternidflop-Escnl.... (SPf
__ _ _ 5 _ VIsitara a Europa brevemen ..!II

vico do Prof. ad.hl" R.o

r:nu" nlO GENTil COfTA te o casal senhor e sen�ar'a dr Abelar 11 _ Festejou aniversório na t.'d- � drigueR Lima). 1!:x-interno
UX .. Irl�K "J d? Gomes (Doris) Sua fdha Doris Ma.- timo caminqo, o Dr. Ernani Cotrin -4- :: do Servico de Clrur:da do

M li: D I C O na também participará da lindo Via Acontecimentos saciais

cuprimentO_Olj�
Hospital I.A.P.E.T.C,. do Rio

("l,v1l).oCUN;C�AREIZ CiRUR����ANTA I.gem
x x x I � ��t:t�:i��r�:��ce ddOa r;::= I

CORAL DE FLORIANóp'or;rS ARRE�::��D;'L::;�� A
-- --- x X X (

�l
tl'rnirlarte ;.l-. Carlo� Corrêa, semana fria como muito poucas têm feito em nossa Ca-

E::;PF.CI�LIZAÇAO NA CLINICA PROF '12 _ Passou o weck � end em: PAI�TOS - OPF.ltAÇóES Pita!, com tcmperatura mar;::ando nove graus á noitc,
JV��l!: K6S, DO RIO DE JANEIRO 6 - O brotinha Angelo Flemfr1_;J noss,-, Cidade o não menos mdlatflanO� DOENÇAS DE SENJlORAS como aconteceu sexta e sábado, não poude entretanto ar,

na li,<;ta dos Debutantes para O espero Dr Renato Machado
- PARTOS SEM DOR pela l'efecer o entusiasmo de uma platêia seléta, que durar.

OPERA NOS DOIS HOSPITAl!'; úE F'!.üRIANOPCLlS do Bade da MeninO Moça métOtio psillo--profilatico te as duas n�ites de mais uma apresentação do jã vito-
----- ( .1__ x x x

ComUJtório: Rua João Pin- rloso e aplaudldlssimo Coral de Floria..'1ópolis. super!o-
l-T')HARTO DE COYSUJ.'ff,[-; _ Das 14 R.� lP .10ra! x x X to n. 10 - das 16.00 à..! tau intell'amente o bonito Teatro Alv3.ro de Carvalho,

"'ela 'fI:l.nhE, hora marcatlfl inclusive aos sábadQS 13 _ Amanho, comentarei sobre 18,or horas. Atende com onde íl ger:te se habituou â excelentes noitadas de arte
T�Ieror>e' 'ia89. 7 - Braslll(,; No Palac.lo do Pla- os que melhor <lançaram o "Twlst" e

hora!> mercad-"'�, Telefone e á magia da boa e confortadora música, tanto mais quan
nalto, membr.::tS da embaixada amen_ cha _ cho _ ...ha 10:t5 - l�_sidênc!a: Rua do se anuncia a presença do Coral em seu palco.

)NSULTO.:;:rO: ._ Rua Ten SlI\'eira 15 _ Conj. 203. � ....:...;>: .... a:x:::::; % :; - --....,....,!:� Quanto aGI r'nais sôbre essa apresentação nada se

l;;� ?�:T:;�: rONSEC.lt
Em Belo HorizontE: Congresso Inter- C:;L!r:I�� �:'�,��D :.O:�:�:�;:::t!:::�::f�:i:�:a��t,���r��,:�::�::

P,••o •• d�I:.��d:�:?-::��:;;:�'I."d.d.. naeinoal de escolas d.e. serv,'ço socl'al nOC;":�it;� d:�:eid:::."
JCRDEN AI�OTOR S S '-"HITE A ,di·

Radiologia De"tórlü .

vida das a partlClpar da USSl,OO (ou equivalen· das 1;;0 '!, l.I:IJà:onl��3�o��
�������:� {R�cR�:r���moB�;��h�Al�IA:_ daD��:;�����I�ns���:� re�::�� .. pal'te do Congres. �J:r�l1�sn�ees��as 'b�:�lei��� Cursu!roTiv: Ru� �1I0'�

10 andor ._ Fone 2::':5 NACIONAL DE SERVIQO so, sel'á l'ea.l1zada uma a�� participem integmlmenLe ������O�178;- 1° andar _4

___"_C�U�Y��� h�!I_m_._ec_._"__.__ �OI���;�r:t:::áo 1���rC��gl�: :���::l���,t:'e�� I:��,S�o�:: �;ja��ng�::��·ll'n��s r���lg;: Resid€ucia: Ru� PadJ�

�o Internacional de Esce.
a qual estão convidados Lo plenárias.

R.lma. 61. - Te!dont. 27Q�

(uNtC!t �Mm CHAl>.INA r�:,;�:2��Eo:�:':�:�:,:�� r::,t:;:i�:::;:Z';:�:�: �:�'::::,:�t�2:�::�:,:.� Õ-;:-Acácio Gar;bôldi

Doeoc. a�lí����osGaeSr(le! �",ento'�is ���asI�l:r�:����:ls��ial E� ��;:a����a�� Associação ln.

�1�:�Cêt�:a�I�Çvãe:â �;���:'l���t:; S_ ThiaflO
IV IASSW, cum a colaboração Hã três modalidades de nas reuniõe.s, plenárias. e:..�critó�;I)A����:;��;:dO

_ Manias _
das esca: 'ls brasileiras de taxas de iqscrjção:
Serviço Social, membros da USS4.00 10U ;"I equivalen
entidade internacional. A te em moeda J:o.rasileira) pa.

Sc�ot(:::,&.pla e IASSW é uma organização ra as pessoas que perten
mundial que reune 11 asso cem as escolas ou associa.
clações de escolas, 274 esco ções de escolas 'que são Os interessados em mr.

1.(1 :mdar . - Fones: 251! ..

las e cinco nlo;.nbros asso- membros da Associação In. lhol'es lnfonnacões· sobre o
2216

ciados em 35 pajses. ternacional de Escolas de Congresso poderão se didi. -

O Congresso de Escolas Sel'viçoSocial; gj!' à
está aberto aos represen. US$5.00 (ou o equivaJen- A. S. Ana Adellna Lins
tantes de tõdas as escolas te em moeda brasileira) pu.

.1

Rua ocnsemer-o Mafra, 160
Telefone 3022 - Caixa Po�tal 139
Endereço 'I'elegráflrn ESTADO

Diretor
Rubens de Arcurta Ramos

Gerente
Domingos s'ernendcs de Aquino

R.edatores
Flávio etberte de Amc..·jn. , Osva'do M€Jo.
Antonio s'emaadc do Amaral e Silva

CalaboradoTe�, "

Prof. Barreiros FilhC\ - Dr, Osvs.ldo P.,odri�ue"
Cabra! - Cid Gonzaga - Dr. Alcldes Abreu
- Prof. Othon d'Eça - Major rtderonso Ju
venal - Dr. Mliton Leite da Costa - Dr. Ru
bens Costa - Walter Lange - zurv Macha
do - Lúxnro uar-dícmeu _. Ilmnr Carvalho
- Prof. r-a-no Fernando de Araujo Lago -

Hamíjtun Schmldt - A. Seixas Netto
m,p..tRTAMF,NTO ErpO�T1VO

Rodntor : Pedro Paulo MQchildo
Rt'c1itV'I'('S nuxiliarea: Maurv Borges, Rui T
L(IIJo e oubcrtc Naha�

Cola'hM(ldMes: ,,/VF:R')OS
R�1Ir,;ge'nlm't,,�

neprcsentncõe- A S Lara Ltda
R.lo '/(,;'Rl Rua acnacor Dantas 10 5° anda'
Ti'I: 22-59-24
são Paulo _ Rua vttene 657 _ conj. 32
p.- ...t" A!"<>'r'" __ PROPflL _ Praça D Felici,
no 15 - conj. 11 _ 'r'er.: 74-40
l\gpnt"s e' correaoonrtentes em todos os mu

rlwípios dI' 5ant-:. Ca ta-Ina
Anúrwio� rn"dinnU' contrato de acer-to com �,

l"!)l'la r-rn vteór.

rA<·<;' ....'ATURA A-...JUAL -,.- r.r� ? 000 no
VrnM 1,\,1'[$.\ _ Cr� 1000
.'1 /)i!p;-.;rn 1I{i(J u' rp�n'n-l,�r/l);ri�(/ Tl"lr.� ('on"e!-·
tn' f'mil;,I'J.� 'In� IIrlilfO� (l,�.�in{ldf)S.

Sociais I
Dr. Pires

"'" comeameno:

Garolas do "Sociely"Mostraram(cmo se Dança o 'Twisl'
O casal Abehudlil Gomes, ViaJa Para Europa

Caldos

1--·-
I

---I
i
,-Carmen
I

Rosa

ANIVERSARIOS
FAZEM ANOS HOJE:
sr. Jorge Espindola

. A"Iglr�tla - Complexos _ Ataque:)
Prohl""'1Hlco AfetivO i' sexual.

"T'rntamento pelo Elt'tr(,choqu� com

In�,ljn�tp"npla - Cardll::70Inrapljl _

PSICG�erapla.

art�!itests\

Grupos de discussão pode
rão ser organizados, de a

cordo com, o Idioma de pre
fel'êncla.

Questões trata;i1:-:ws.

l.dnlinist�ação d'" bem
Imõv!:ls. D"fesas n'.'C8iil
<;>113 F'''Jipe t:ichmldt, 14 -

Dirpcão rlo� P�l(Jul!\trfl.� _

DR Pf"R.<W JOAC' DE BORBA
I,R, JQSe Tt.VARES IRACEMA
DR 1\Tl\N 'BASTOS DE ANDRADE

rON8ULT.e,S· Da::! 15 à� 1.9 horas
Endereço: Avenida Mauro Ramos, 288

(Pra,::a Etelvina Luz) - ii'one 37-f3

ARTIGO 91
Secretária Executiva do
do Xlo Congresso Intel

nacional de Escolas dc

Ginasio em 1 ano, Curso
de f:erviço Social ou de es.
tudos sociais. As pessoas
que não es.tão diretamente
ligndns 3 tais escolns, mas

Continente. O u:l1co com

proiessores espeCializados.
(}lIa turma para �ctem

bro.

ra as pessoas que não es·

tão diretamente ligadas a

Escolas e pesoas que �er"
tencem :1. escolas 0\1 asso.

MPRA- Serviço Soci",l
Rua Curitiha, 56!. salcl
414

BELO l-ICoR.IZ0N'T'E, MG.

HIla: di'. Flllvlo
71H _ EsLrel(.o',

Arll1c\':I,

Foram duas noitadas que fizeram a gente esqueccr
estes dias amargos {IUe estamos vivendo atualmente e

Is!!o l)!Yrque ?f' Mtrnld. é me!':imo dlvrna
Daqui desta c()luna, vai o melhor e mais sincero (1['

nossos aplausos a()� componentes do Coral. ft. sua dil'eto
ria e <1.0 m:testro Kriger por mais esta retumbante vltó
da.

u.loIYlI·lvpl A1JSTIN. fnbr'i�',H;fl() - 1952 011 1055.
4G - fone 3342

12-7-62.

que. �ão intcressadas na cHlçõe� que não são Illern"

cduração pa!' .. o Servlç.(\ bl'Os dn Associação Interna
S'ociaL .estão também COU"

, cionaI, e � BRASIL

•

agua fervente os copos e

guardanapos pertencentes
a essas mesmas pessoas.

NOTA: _ Os nossos íeíto
res poderão solicitar qual
quer conselho soe.e o tru

tamento da pele e cabelos

ao médico especialista Di',

pn-es, a rua México, 31. -

Rio de Janeiro. lEstada da
Guanabara), rmstandc e'l •

víar o presente artigo de: �

te [ornai e o enccrocc.ccr»
pleto para a resposta.

._-----

Fábrica deTecidos Carlos Reni!ux $,A
A VISO

Achem.se à disposição dos senhores ocíontsrcs

desta saciedade n-J séde soctct, à ruo la dc Moia, nO

1 283 nesta cidade os dkumer\os a que SI' retere o

art. 99, da decrero.Jet n. 2627, de 2!i de setembro de

1940 refcr"ntes ao cxerctc!o encerrado em 30 de 0_

brü 'de 1962.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficorn convccooos os senhores acionistas a se eeur r

rem em assembléia oero! -rdínórío. em sue sede social

Ô ruo ]0 de Maia nO 1 283 nesta cidade de Brusque,
no dio 30 de cqósto de'1962, às la haras. para del.bc

rarem sóbre a seguinte:
pRDEM DO DIA-

, .10) Exame discussdo e aprovação do beteneo

�e�al. conta de lucros e perdas, parecer do cO,n�elh(J
f.is,col e demais documentos referentes co exerc�c�o de

f,isr ,.1 e demais documentos referentes CO cxerClelo de

1961, \
20) Eldeã'l do Conselho Hscel.
20) Assuntns de interesse s...cjal,

n�t�u�:u:�}x6� �i���a�eS���r��tendente
G'lilherme RenClux - Dire!or PresidentE'

Dr, Frich Walter Bueckmann - Diretor 11/7/62

A Sensacão do Mtfme!110
M:l.nt�nha o ar ar: s�a agradãvel presença usando

Oeso�orante f fi�n�CH!tft�

Para. que se registre a simpatia de nossa platêia, pa
ra essas apresentações basta dizer que, ainda com O

Teatro de portas fechadas, en grande o número de pes
soas postadas na cscadaria daquela Casa. aguardando en

trar no sajão para disputar �s melhores hlgares. Foi a'.
slfl1 sexta e o foi Fambém s'aba?�

Em a consagração da vjtol'la do nosso Coral, que
pode sem favor, apresentar-se ás maiores plaléias do
Brasil c hto, na afirmação de pessoas de outros Estudos
que estiveram p"esentes !'lO Teatro como tivemos opo'·.
tunidnde de ouvir. Não me deterei a destacar cada um

d�s números apresent.ldos. !:t:lstando no entretanto di
zer, que os numeras blsidos demonstrou sensebllldJ.de
artl�tlca de n:lssa culta platêi:t, entre eles a bonita c:m

ção praieira, Canta Caboclo; tocada mais uma vez aln

a;nda a pedido, encerrando õi. apresentação.
Tudo Isso entretanto foi passivei graças â fiel in"

têrpretação dos componentes do Coral, que sob a rcgen
Cl3 do competente e laureado mae�tro Aldo Kriger, trans
formaram o concêrto no ponto alto de nossa cultura
musical, pois, todns as partes que compuseram o progrP.
ma. tiveram em cad). númet·o, intêrpretes dignos dos
aplausos just.os de que se tomaram alvos em quaisquer
das músicas tocildas.

Apreclavel colaboração, digpa também de aplausos
merecedores, teve o conjunto orquestral que tanto br;.
lho levou áquela promoção artlstica.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a mar.ca de qualidade li:rolk1��� J:
I preferida nas grandes � �- =§,_o_�''_"'o::__ ,�:
! obras de iodo o mundo CORAL-CORAL--CORAL-CORAL :
I �:':,��:::�"s doCom à nolt, r,;,

CORAL - CORAL - CORAL - CORAL ,

I
sôh .Qlltllmc� o to: sOPr:lll de inspiracêo marinha cn;

re o., Velh Cllto t';1I/ trilha sonora suave C::u�t

�ldade _ ho:c�:satõcs ri] a vida repousada e simples
cs

agllZIlJhados
c lllu1h.,J a beira mar poesia de 10

f �:��'\:� I�J�V num só a/����lIJO COI decac

L - Para vc;r: de Carvat'lo ___. X-
I petacu'o clt:> nr�eUVJl 11m os

I
rlf' F'/:'Jrbnoj)("s rO'êt/

i
j

GUigenhcim MI/saum. Nt-w York

A preferência pela qualidade SIKA é uma constante

que nasce da confiança conquistada pelos seus produtos,
utilizados nas grandes obras em todo o mundo. E o

triângul� SIKA é um símbolo de garantia, preferido por
engenheiros e técnicos que constroem o futuro do Brasil.
Testemunhando nosso progresso, obras majestosas, ou

sadas e sólidas - construidas com produtos de alta
qualidade, como PLASTIMENT, PLASTOCRETE e

PLASTAIR - asseguram à engenharia brasileira posição
de relêvo em todo o mundo.

_

Rerebi carta do Dr. An

ton:o gantaea, Ide Roma)

com a data de 30 p:p. -;
anexo uma foto de Jorna I

100m a uoceecao arasuc-ra

Segunda Partc Vem t do r.ions Clube Intel nade

noite Et lncarnb.tn .. , nal na Convcncão de NiCE.
:

/. (':uia � TUas ouras "" A .lege�d_a da rote
..
esta u��:

A creaç�_ (�(L�U!). �:�sc;���m:�l d�sos tl13t.a
O públiro aplaudia;: sileilos, vordnd, parece coe

'ell�lva'nellte - A Cre,lf':u nau gnundo la rapo, dei

':'_provavelmentc \1111 do" ! rt mundo_ A del('gar:\o e coru

enos mais conheci.dos oc posta mais � cinco mc\�
g r arrdio-ü obra de F<'l.dP bras. Dia 29. tiveram "-

_ 0d�maestro A,do Josef Haydn, m f.ar_ma (h' Bendiçào do Papa como �
" o PrJ krl(%,! oratc-io. pâgtna de louvo- contece todo,: anos, no Dia

tocam e c��:�: �lna� -_ à obra' da creacão e
..
ii"! de São Pedro.

NaCional o Uno cio. ao -"uprcmo Cread'l

de pê ..

os espectadofrs
'

- inicio cios ap!uu

x_

D� aiumeneu partirâ hIJ'
O coral encerra sua ma jc para strectcebe a 1_"i�' I

_ x _ ,ravilp./)sa apreseutacao 110 gacão Catarlnense de Teu,:;.

No programa _ Prim"i'� ���!nddoOs ;a���sto �::��;:4 ���oj)ar�I:��i�;�odOd�a�����,
Pavte : Na casa Branco fi:! da noitada de gala. oer cateso-re- rerantc Ju.eHl'
serra _ Acutantc _ My ram as cortinas ve!m.el�a<; e da Juventude. Ana Matl:.
�O�!:a

-

�!mb��n��;; =�I!:��o, ;a�:;���:i���l�; �:C:;:ã �;:;I��r:Od�\�:Ui(_
do Sertão Foi Bõto Sinhá e o Espetâcu:o termine, lutará pelo titulo de 62. •
_ steei ewav Canta C-L •

,bacia.

O Coral de FloripnópoL" O Clu�e da colina
-. cm,

Todas as eaneêes rorem ����IU�:. parabéns.
sueess- �::p�:�;�:os C���aJUacas��,�e.

3plaudidiss'mas. prinC'ipal vcs o maior cartaz do t:;l'
mente Luar do Sertão -- dia' e tv de São Paulo

". l�',
Famosa pél!a se�taneja b ra ,

mesas estão sendo adculr!

sUelra, Que tmnspõs os O maestro Aldo xrteec-, das na aeroíoanu Mulle ' /

úmbals da admiração num muito feliz pelo SUCNiS-O

dial. Catulo da paixão, cea nas nortes de 6 e 7. levo.

�:7:�fe� °rl��;I�:dOu�U�t:' ��I��i!� ��a5,reZI�rda:Çi:�;""�' Ma rlsa Ramos ("Sophh;
p'o sentimento: saud·osl<;mo rtou on último ensaio. N::; LOf(!lj"). ganhou um oout �

n-nst.etro nmeno c sanüüo, ocasião que fazia o sina to brinde de A Modcó"

que leva 'a uma nova varo para iniciar a eancão ru .r
. pelo título da Rãf nb a .j':.e

rtaacâo. de nmbtcnte SN�:\ coce para o ensaio - IJ C''J recebeu no C ub- 12 d<> i\ ,

neto, de sua gente, da n-n.u- ral cantou pnrabens lJl"<l g.osto Mereceu. I

����m��r��:��o, d����n:Ul\l� ���;�n;::h�� bO��lco�n�,� •
!lH'ntc do porta. linhas. Fei uma homclI:1 ,

gem dos COll1ponentc_� do Falando na Marisa rlllt
Coral. é fi Rainha da Prima-lera

do Clubc da Colina, e ('''1 f
C::l.1lta ctlboclo _ c:>n setembro próximo, dia Z3.,

ção pra'('ira n. 2, aul,ol;? entre[':a�'á a faixa n:l. Fe,ta,
de Osvaldo Melo Filho, nr Aconteceu mov�mentadl" da Primavera. quc e"t 't

ranjo mll�ieal dc !\.'d, sima à noite do Twist, no progumada pela Dlrct-.lrla'

Krl�er. Mensagem saudosa Clube Doze de Agosto. do Clubc. f

SIKA S. A.
Produlos Qufmicos para ConslruçAo
Cai�a Postal 3596 . Rio de Janeiro

Venáa� em flORIANÓPOLIS:
Tom T. Wildi & Cio. •

li:uo Dom J. Cômoro - Av. R. Branco - leI. 2850 3503-3128

Chefe da Minão Naya'l no Brasil

agradece ao GOl. Celso Ramos
Por ocasião de sua vi;;ita <'oinviILe e Blumenau.

à Santa Catarina, em ,.,�ir:·

cipios de junho PP. o �i

rante H. P. Wealher",nx,

Chefe da Missão' Naval no

Brasil. bem como sua r.1

mitivn foram alvo hOIl1C

nagen; do Cfovêrno e do 1""0

vo catarinense:

Agora, vem o Governa. 'I·,r

Celso Ramo,.;. üe recl'l")�r

mensagem do Almiral.te
Weallherwax agradecendo
ao Chefe do Executivo ��,

tarinense, as a!enrões di<

pen�adas a êle à sua co

mitiva, e que pasHamlls ,)

transcrever:

�r. Celso ]{amm,.

Governador de Santa Ca ..

tarina:
Excelência,

. Quero eXllressar Ill;uha

gratidão pel[ls inúmeras

corte!'ias f!ue V. El'cia. � 'I

povo dêste magnifico [s

(ado prestaram a mim e

millha contitiva, durante

nossa curt.. est.."\dia f"Ill

Santa Catarina.

Tudo nos impressionou:
o lindo cenario, as indll';;'

(ria!; de Ulumenau p Joill�

ville, c sobret\l(jo, l:i _er:"·õ ....

soo hospitaleiro, c inlf"1i

ji!:pnt6 povo ,h< ,,"cu bf'lo r,,,t:t

do, que (ivcl"no.� () Ilr:tl'.t'r

de conhecer.

o que l'I"arl'llf"nh' mI' i"..

resc:ionoll_ roi a r;a.lIaci,l·lflp
c n 1"1Ifllru c o IWh'ndal (Ia..:;
indÍlslri:J" - ,< u prnhlluln
,�oi1hN:im'lIllo ,IH� i/l(ll/<,;

i·;;._;.,_ .... tr�.ais .�·,trabalhad,ores - de
--<:};;,;:,. ,.'c .. /*". ,_

uma afirmativa, 'para !)

nTundo. das possibilidad!'�
,lo Bra"i1_ como grande pUle;

in(lu�trial, nos pnhimo;;
anos.

Lembraremos semnre a

sua grlltil hospitalidade,
especia,lmer:te a �(le!J('"l_n

que no" foi oferecida no be'

lo I'al:icio, c o.;; muito", ... �

migns oue fizemos em '5a.'1

ta Catarina.
Se de all!"um-a maneira,

cu. ou a Mis..<;iio N�l\'al .\.

mericana no Bra<;i! flOS_<;:t�

mos �.cr úteis à V. F.xcia. e

a ..eu Govêrno, faça me �:.r.

bêcl0.
Com todo () seu resn�i·().

os melhore� votos lte H. P.

Weatherwa"

Afm.irtlnte da Marinh�

American:t _ Chefe da ')\oE!>

!'iio Naval Amcricana

Brasil.

"Na Guanabara ./

Não ha Greve
Rio. 9 "O E" - O Coman

do Geral da grevl' na OUlHl1

hora d.Jsmnnliu esta tal(j�

l""'"t',.;., rI''' ,. ... t ... .,,, �f'ndo t�i

vu)lmda Qor um cat"ro mup.l.
do de :lHo falante. pela ;'\.l't

dI"' segundo n qual havia s'rb
dcereta(ln a grcve gcral tk
trr, halhadorf'.,-' a ter !nici'J

tlnh
-

no Rio. d Comar"

do (;"'-al da !�rpvr 1('111

silO III:lrcada par:l :JS 1 Pi I�'l

ras r O a�.�ulllQ '_p'(lvr 1lI"11

siqucr foi cogitado.

MUSICAL BAR
PARA 'PM BOM PASSA TEMP9 COM SUA FAMILIA - REUNIóES SOCIAIS

DANÇANTES COQUITEIS - FESTAS DE ANIVERSARIOS - CHÃ

DANÇANTES -

_
ETC.

<\.NDAP. TERREO DO ROYAL HOTEL - Tel. 2515. (Portaria)

CI��MÀ� cartazes �o dia
Ci". 3M JOSE --B A III B O S-

Centro Fone: 363>1

às 3 c 8 horas
�i... GL03IA

Estreito FOIlf> 62;;2

T.any CurUs às 8 horas

Edmond O'Brien
Stuart Whitman
10m Tryon .

Eloma Eden
Peggy Wood - EM -

A IIISTO'RIA DE lt-UTIJ

CinemaScope Tcnlcolor

Censura até 14 anos

Jean BJaekman em:

o Gltlvm ..: I�lPOSTOR
Cen' ura aLI:: 5 anos

�:�. I.l!T'
lCo_».�""'-'_"'"

as I. - 5 - 7Y2 - 9 os.
- Ciu lMPtBlli

Sessões cos Moças Estreito

às 7 e 9 horas
Sessões dos Moços

Fone S295

Red Skclton
Janet Blair em.

Spohla Loren em:

AS LOUCURAS DJ� 1\1R. JONES

Crmmra atê' 5 nnos.

JOGO DECISIVO

Censuro até 14 anos

1':,•• ROI'
Cine UJA (S. José)CENTRO F01<lE 3435

às 8 horas

Red S](r)l.on
.lnllpL IU:\il' ('111:

às 8 horas
Von Heflin
K:::tl'hrin Gront

EM
SANGUE DE PISTDLEIRD

Clnem:lScopc_TcJÚCQIOl'
AS f,OlJelmi\S 1)1': I\HL ,IONI':S

tensura at'é 14 anos

i� .

..

lOR OS· MOR
I ��,�'" 200 mm. Distância '"'"

pontas 1000 a 4000 mm Diâmetro toro

neável si banco 400 mm; s/ cava 590

mm. 144 avanços, 144 roscas. 6, velcctca-
tles (44 a 650 RPM co.ao a 1160 RPM)
Motor 3 HP.

MID
Allura de pontas 200 mm. Distância entr;:!

pontas 50(1 a 2000 mm. Diâmetro ter

nE:ável si banco 400 mm; si cava 590

mm. 144 av�nç(lS. 144 r6scas. 10 -12 ve

locidades (32 a 2000 RPM). Molar 4 HP.

Cai�a DIALMATIC.

MVN
Altura de pontas 250 300 mm. Dist�nc;�

entre pontas 1000 ;. 5000 mm. Diàmelro

lor'Jeável si banco 5QO 600 mm; si
cava 700·800 mm. 144 Avanços. 144 ros

cas, 8·12 velocidades (20 li 2000 RPM).
Malar 5·7 HP.

NÉSTE ESTADe:

CARLOS HOEPCKE S.A.
C. Postal 1 e 2 - Florianópolis - SC

Blumenau - Joaçaba - Joinvile _ Lages - Laguna _ Tubarão

Embaixador da Cosia Rica Pede
--------<::_

Medidas Jurídkas
• Desenhos Contra Cuba

WASHNG'fON, 10 - O
Sistema Inter�americano
"pode e deve" fazer uso de

instrumentos' jurídicos à
sua. disposição para põh
fim â "conspiração totalitâ
ria" gerada pela Cuba Co-
munista. \

Fez esta sugestão ao Con
selho da Organização dos
Estados Americanos o sr.

GonzaJo J. Facio. novo Em.
baixador da Costa Rica an

te a OSA.
O caso cubano - disse o

Embaixador - continua

sentlo ·'muil.o grave para o

SL-,I.\'n,;\ Jlltc�'-AlI1r:·trm;t-e
para (J (lcsLino mesmo da

del1locracia na América".

Graça
Akill!çzda

_'i
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Florianópolis, -" 10/7/62.

9 ANIVERSÁRIO
38 dias de draordinárias
Ct.1fnemoraÇÕf1S em que são

proporcionados os já �rad" '

dev...contos que esfe ano. OOi ·.·:i di)

38cnJ2eil
380 I"

3800
38.000

ceJa 'o;,

2�1�%�j " 'I

221.000
238.000

" " "

" "

E além disso. vocs 1ambem
da vanfagem especia I
,

a prazo, em

10 PAGAMENTOS,
SEM ENTRADA E
SEM AUME!\fTO J

o

usufrue
I

de aniversário, adquirindo tu&.:)

POR I��O V. CANIIA O f ...ECENTf

náriO
>'liller��,no81" aa

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

L � D ·:�R- ;�-�----

-----a-----s--'--I-·-T·-...".'�U' a' -ç' a-0----A hdlNllll IJA::o. Ult_;U..:l.. t:'J'''�, .lel!. na' \>,..

(;UJly_.}H:ll'f) Mafra n.v 154, de um lado aSila ..
-

-!)t:l;ao ue l'l-;J,..il::' t. ...Cf�S�(h�.lI::" e 110 OULII'U •

>

,,�,....e ""T"M, •. '.10'''''']'00, _

"

•••
. iOoi'ltinuaçfi:o da 81'. página)

,

do Congresso, o que vale � "rtdelíeação- do Bra, navegantes - por trás de

dizer - aumentou-se a crr- sn. foi1t.w. �t.! ik..J ...._cE)tôda a, confusão desta no-

Nao.é necessáI;io afir-- culação fiduciári� com moe
,_ Ytii: >!:E9 i_am as ra, esta em preparna tal

.

ma , e que o avence comu da retsa da' prpprta Caixa �mor-rerern.-. de--fo-l 'república sindicallsta_;", ,.

nls.a:, arora+a políuca de de Amortização. IlH! .1:1!la 'illtulêI!iOS, _ dê O primeiro "golpe" foi ma-

encregutsmo .

ao Impertaüs- O parlamentarismo não bog�b"ototR1;a:-P6. treiramente desfechado ..

11).0 rus.o.r deve muito do se coaduna com Os planos - _

��� �ro���:::ri�: ���s��c\i� !O�:;�:�����iSdeq:;ã:,i�� Portaria n.o 1009
legal. Seus vanguardeirus impede, por igual, as reror '. Florianópolis, 7 julho de 1962
foram Introduzidos nas vá mas de base, consentâneas O Secretário de Estado dos Neqóclcs da' F�zen

com as realidades nacionaIs da, no usa de suas atribuições. resolve,
obstruidas pelos capttàes \ .

da indústria, obstinados na CONSTITUIR:
colheita de lucros extraor

dínânos. E, convenhamos,
o presidenejalismn não é,
em nossa história pouuce,

prio Morena se elegeu em senão uma repetida forma

chapa de pequeno parti de caudilhismo, e sustentá

CUia de ditaduras disfarça
das.

Nos termos em que se de
cretou

.

a greve geral. está

transparente a ínsubord,
nação, o desrespeito aos

preceitos legais que are.

guiam, e, como, ítegalfdade,
passivei seria de sanções,
que nunca virão. Porque há
afinidades entre os que fi
zeram a parede e os que a

toleraram. Não há, reaclo
nartsmo na afirmativa. Há.

antes, a previsão de cue

ATENÇÃO'
Mudanças 10cC',;s ou poro outros cidades:

serviços de mudanças'
Não é necessário o ençrcdcmenro dos móveis.
Informações à ruo Frcncisco Tolennno, no. 34

one 3805

._-----_.;..------- .------

Prepare-se para o fuluro
• dqurr.néo lotes de terrcs, peccenos cbccorcs e

recs para indl..strias· em
.

BARREIROS

I

�� P �1� �� �a� �a�r�ae��••o e ccnserveeãe d. pain".
em todõl o ESt3do

o "8AIRRO YPIRAN(JA c-oe esro situado O SruJ.)o
scclcr !0.:a1,

'

Os interessados poderão dirJglr se diretamente ao

SCRITORIO DE VENDM DE IMOVelS de

rias Casas Legislativas a

través da barganha com di
versas legendas, sobretudo
as mais cntanguidas, que
precisavam dêsses afluen
tes para o engrossamento
do volume de votos O pró

R..�rnanCl� M�ch'tdo ...G - 1� andar- ·-fone 2�"3'
�

_ _

..... ·nQRlÃNÓP01.IS -

,.,

Comissão de Apuraç6� de que trota o artigo
25, do Decreto n? 1069. de 18 de novembro de
1959. composta dos Inspetores de Fiscalização e

Arrecadação de Rendas Senhores Raulino Rosa
Décro K. Cout.o dos Ffscais da f,o',Jzenda, senhore�
Rubens Victor do Silva e Ivo Bandeira Côrte e do
Auxiliar de Fiscal1zoção da Fazendo Senha'r Erich
Possig, poro procederem a apuração no dia 12 do
corrente mês às' la horas na rua Vitor Meirelles
n. 38 neste 'cidade dos documentos contidos nos
envelopes correspondentes aos seguintes números
premiados no sorteio realizado no dia 30 de junho
do corrente ano:

Cert.fícodo n.o 811.628
Certrftccdo n.o 284.147
Certtftcodo n.o.219 445
Certificado n.o 469'.907
Certificado n.o 285.123
Certificada n.o 047.837
Cert�ficado n,o 751.138
Certificado 1').0 220_162
Certificado n.o 278.0S4
Certificado n.o 887.623

0110 Julio· Ma!ini�
Ruo Felipe Schmrc-t, 14 -- Sonrocro -r-'

4/ - Florianópolis
SERViÇOS Tt!C"'�COS ADMINISTRA1'IVOS

ORGANiZAÇÁ;) • REORGANiZAÇÃO DE SER
ViÇOS \

I
RUA CONSEU"�IRO MAFRA _ 160

FlORIANOPOLlS' SANTA CAtARINA

"Lurso t'rel)ilralOWI Continente"
OATILOGRAFIA
TAQUIGRAFIA

PRE-GiNASiAL ADMiSSÃO DURANTi: O ANO
Al.JlAS PARA CONCURSO�

CURSOS ESPECIAiS
PARI\, PROFES�OR.ES

De DATILOGRAFtA
- Beseedc nos mais I"ordel\os proceslos pedo·

gogicos.
�- Equipod<> com máquina, novas,

O!rigido .... '!!Io�

PROF. ViCTOR FE�RgIRA DA SILVA
HORA_:'UOS: I)lfJRNOS E NOTURNO'i
Faço suo inllcriç-io a Ruo Dr. Fulvj!;) Aducc::\,

ontiqü 24 oe Muro, 7411 _ , ... andar.
ESTREITO Florro.lópolil

do, eaturado com os surrá

gtcs comunistas, No exer

cicio do mandato, nunc ... se

referiu a êsse partido e,

frequentemente, da tribu

na, eu o ouvi declarar-seHOTl'CIAS E ESPORTES PHa
UrDiO UARUJAr inflamadamente comume,

ta, sem que se reagisse em

termos jundicos contra e,.
sa

.

confissão, que colidia
com Os imperativos consti
tucionais,
Pretendem a volta ao

8,,,0 _ Cr--respondente COLUMBUS
1l.!'>5 _ -Reporter ALFRED

10,30 - Resenha Esportiva CINZANO-F1REST'JNE
10.55 Inf(\rm'l.tivo CASA BRmiQUE
11.55 ._ Reporte- AL:t<'Rl!:L>

11225 - Correspondente COLTJMBUS

I �::�� = �����,���n���=€gOLUMBUS
1"-.!0 - rcesenna J-7

ltt,55 - Correspondente COLUMBUS
19,00 - Momento Esu-ortlvo BRHAM.A
21.00 _ Reporter Ar..li'R�D
21�30 - Correspondente COLG\4BUS
22.05 - GnAl'IDF. INFORMATIVO. GUARUJA
Dcparbanentoa de NOTIClAS l ESPORTES _ 'reis.'
3811:1 - 3822 RádJo Guarujá ce Florianópolis - A-

IIAIOH POTÊNCIA RAJIOFÕNh}A DE SANTA dATAm
NA

Onda média - 1.430 kcls - 5 kilowatts
onde VURl'A - 5.97f scrs . 10 kilowatts. _ 49 '.'1e

presidencialismo e a forma
cão dum Mlníaterto esquer
dista, ao figurino de. S'J,n
Tiago Dantas, Parte-se, po
rém, de premissa falsa _ a

da impraticabilidade do re

girne adotado em hora cru

cial. A ver dade é que a for

ma parlamentar não está
em plena execução, mcscja
da, como se acha, com o pre
sídencíalísmo. Mas. sem dú
vida, é a que melhor nos

convêm, por estabelecer
um regime de respcnsaoüt
dade, que a outra não com

porta, pela elasticidade do
arbitrio presidencial. capaz
de ultrapassar impune, i1"'.
controlável, as fronteiras
legais como, por exemplo,
acontece com a emissão in
flacionária - alfobre de

crises '-- sem a taxativa e

impr��cinrliv('_l ':'llllol'i7,<'IC::"lO

caminhamos, às cegas, vo
,luntariamerite, para o cu-'

banízaçâo, com ou sem

-paredón''.
Não julgamos, evidente

mente, que o poder econõ
\

mico deva conservar seu

indefinido predomínio, que
mantenha a pão e água as

classes trabalhadoras e só
abra concessões à força de
desordens. As riquezas têm
uma destinação equitativa,
Não podem suDsistlr mais
os pr!vilêglos. Estamos nu·

ma encruzilhada em que'
nào há fugir ao dilema pre
nunçiador de novas borra.... . .1-_

�1��� o�ll��:n��:��,s �:nn�: RA'DIO PATRULHA:, SOCORRO
de::afortunados melhor a,

:�i�;;,:;,�o;li��n��,'t��:iÇá� POLICIAL DE URGENCIA fEL. 3911
t''':'. bo.."'''''�c!...�1'" "''''"..;r.''r,..........''c"k,.,_��(,·,·

De ccôrdoccm o pa;õqrafo úni-co. do art. 25,
do decreto acima citado, terá direito a presenciar a

abertura do envelcoe premiado o oessôo que exibir
° certificado de nú-ner., correspondente:

Secretaria de Estado' dos Neaócios da Fazenda
em Florianópolis, 7 de julho de 1962

.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Precisa_se de um com prática de Contabilida�

de e seio bom dat�lógrafo, Paga_se bem. Compare�
cer na "e. Ramos S A." Estreitll das 8 às 18 horas.

.

13]-62A VISO
Aluga_se Quartos. Rua Gal. Bittencourt, 85
:.cNE 3137.

·1.. QUARTOS
,��Iuga-se poro estudantes e funcionários.
:!-:�Rua. Gal. Bittencourt, 85 fone 3117

��::. ; .�:�
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Se'nsacional Quinzena Dê Malhas
Para Renovação de Estóque, CLAU Programou até o dia 20r Sensacional Ouinzenas de Malhas:

Aproveite Comprar Agora, Se�n Entrada e Sem Acréscimo, ou a Vista Com Descontos de 10 -15 e 20%

ClAU, DEFRONTE AOS [)EPAR TAMEN'TOS DE CORREIOS DO E�TRElTO

PREVIDÊNCIA SOClt.L �r
r!'

a.� l&iJt:t.r_:_E,
. '"

JUNTA DE JULGAMENTO E REVISãO: � Atenden
d� a consulta formulada pelo Sr. A Soares, residente na
cIdade de Brusque, Informamos:
l° A primeira eleição para membros efetivos e eupíen,tes das JJlt dos lAPs, foi realizada no dia 4 de novembro

de 1960, sImultaneamente no lAPe, IAPI, IAPM, IAPTEC

� �;p��IegaCla Reglnonal do Ministério do Trabalho, para

Vigorou a PortarIa 216, de 6 de outubro de 1960 bal
xada pelo Ministro do Trabalho sr. J. Batista Ramos
2° Os.membros ctasststas, efetivos e suplentes das iJR

dos IAPs, serão eleitos pelo colégio eleitoral constituído
por delegados' eleitores escolhidos pelos Sindicatos das ca
tegorlas profissionais e económicas vinculados a cada
Instituto com base territorial na Iurledíção da respectiva
delegacia Estadual.

Uma vez que o consulente não mencionou se esta ou
não vinculada à sindIcato, Informamos que na falta de
sindicato, para determinada categoria, por impedimento
legal, a escolha do delegado-etettor poderá ser feito por
essoctecãc de classe devidamente registrada e vinculada
ao IAP respectívc.

3° Os eleitores serão convocados por edita} publicado
na imprensa local diária, onde houver e afixado na séde
dos sindicatos, associações etc. e, ainda, nos locais de lira.
balho dos associados com antecedencia mínima de 10 dias

I4° O modelo do pedido de inscrição a Delegado-Eleitor
é o seii�lnte: ,

Senhor' Presidente do Sindicato X - abaixo assinado
segurado ativo do lAP(nome rio Instituto ou sigla), dese'

Ijando participar �a eleição pars, membro da Junta de Ju'.
gamento e Revlsao do mencloml:do Instituto de Prevídên
cia Social, requer sua Inscrição para o mencionado fim,
prestando as in/armações que se seguem, sõbre as quais'
assum� I�telra 'responsabilidade e juntando declaração de

Ique nao incorre em quaisquer das causas inelegibilidade,
prova de Idade e de que e segurado do IAP ...

5° As informações são dia, mes e ano de nascimento'
- cidade c estado - estado civil - nome dos pais _ rr,
S!dencia do requerente (cidade, rua. nc e Estado) _ pro
fissão ou ativIdade - salário - nome do estabelecimento
em que exerce a atividade endereço, cidade e Estado _

tempo de serviço Ininterrupto 1:: efetivo na atividade até a

data da insc-rição - Carteira Profissional nc e série -.,

�::t:�:e�� �r��:��1Ei:lt���rvl��a 7m�:��oand:r :Ui��:
.

Eleitoral e Estado) - mencionar a data da última vez

que votou Numero de Inscrição no MP (se inscrito) _

Datar e assinar.
TOMENOTA: O requerimento deverá ser feito e entregue
à Secretaria da Entidade em 3 (três) vias de igual teõr,
devidamente datadas e essíuedas, bem como das mesmas

vias deverão constar côptas das informações e despachos
do Presidente da Entidade:

(Ai tem a resposta. Se houver alteração da Portaria

216, voltaremos a Informa:r.
A relação dos Sindicatos miados ao lAPO será publi

cada oportunamente.

Atenção Candidatos
Solicitamos aos Srs. Candidatos, orientarem os

encarregados de executor suo propagando eleitoral
na sentido d'e nõo danificarem os quadros ou pctnérs
de propag:mdo, colados Ou pintados, instalados em

vlo público ou estradas, pois como é do conhectmen,
to geral estes quadros de propagando são de propr!e,
dade pcrtlculor, sendo suo integridade artístico e es;
téttcc devidamente protegidas por lei

No certeza de que êste apelo encontrcré a devl
da compreensão por parte dos Srs. Candidatos. ente;
ctpcdcmente, cqrodecemos.

WALI -=-- Publicidade
8 - 10 - 12/7/62

ADlJOGADOS
ADVOGADOS.

DR. H.€LIO PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREIRA.
PREVID:E:NCLA SOCIAL: - Recursos à Juntas de Julga

mente e Revisão.

Aposentadorias.
Beneficíoa, etc.

QUESTõES TRABnLHISTAS,
CíVEL ( CRIM1NAL.
Rua Felipe Schmldt nO 37 _ 20 f.ndar _ Sala 4

Das 9 às 11 fi das 14 ,)<; 16 horas.

A-:-Gonzaga
INCORPORAÇÃO E VENDAS DE IMóVEIS

Rua Trajano. 12 - Sala nO 7 (Edifício SÕo Jorge)
- Fome 3450 �

Tem Poro Vender
- Apartamentos de 2 e 3 quartos

- Casa com terreno de 1600 m2 no Agronômica
- Casa de Tijolos em Barreiros fundos para prole
- 3 casas de Modeira em 6_0";.eiro5.,

- TERRENOS_
- Morro Geraldo - Barreiros - Jardim

Atlântico - J.ardim Aeroporto
Preços (' pag-:.mentos a oomblncr.

-------------,---' _- ------ -----

ii!! grande·
prova
[itlistiEO

lHO,: d.,", ij �u

ULHO"

,
1 1

�_� �_ J L...

e seus

revendedores

.. Tubulares Plrelll, os preferidos oel,.,s C'I!Il-nO ·6C>o�

c-ngretulam-se
'

com os organizadores
6 art cipanles da ,,9 de Julho"

a r.re.o-" c rrida de bicicletas
da Acné ica do Su_I,
orgu:hJ do espe-te nacional,

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

DI. LAUaO DAUBA
Clinica Geral
--M.DICO-- __

I!õspeClall.e!a em W(l.le8L.1a ele seenoeas e viu: Gd·
ná:::lad. Cura radir...al das !n:[eccçõe� 4gu�.aw e CIO·

I nlc..e, do -perêtnc �en1tO'Ul.nárto em ambos 0111

sexos. O<M'nçaa do apa! êtno D1tt&'lUvo e' do slste·
ma nervoso.

ao�'Lrlo: da! 10 "11,50 horaa e eee 14,30 as i7,no
noras, _ ConsultórIo: Rua Saldanha M-,r ínho, 3
1.0 and9J:. (estl. da. Rua loã·) rlntol _ Fone: :t�4D •
ReaidêncIa: Rua Lacerde. CoutJ.nbo, 0.0 13. (CM·
cara do Espanha) - Fone:' 3'M8.

PA'RABENS AGRICULTORES Senac promove encontro de
Instrutores· de Vendas ,.

Não poderio o governador' Celso Ramos acer
tar ,;,�Ihor na escolha poro preenchei a vogo de Se,
crerórto, nomeando o digno e honrado Engenheiro
Açrnóomo Luiz Gabriel residente no Oeste Cotert
nensse, município de Videira, sucedend., o ex_titular
Deputado Atü!o Fontana

Em Caxias do Sul, no vi

emno Estado do Rio Gran,
de do Sul, o SENAC nacír-;
nal reunira, no periodo de
15 dias, instrutores de 9

Estados no I Encontro de
Instrutores de Vendas, com
a Hnalidade de aprimora
menta das Técnicas Didáti.
cas e de Treinamento.

Com horárias de estudos

peja manhã e â tarde, de

segunda à. sexta-feira, e

tendo como orientador o

Prof. Roberto C. Régnler,
do Departamento Nacional
do SENAC, esse I Encontro
de lUistru.ore.� de VeOO3$
aervlrá para um contacto
entre os que se interessam
pela técnica do ensino CO"

mercíal no Brasil.

Santa Catarina estará
representada pelo Prof. Dr.
Sebastião vaegas, do SE
NAC dêste Estado.

Natural do município de Aroronguá, filho de
nur:nerOsa .

e �istinta família da agricultores, o dr.
LUIz Gabrrel e exemplo de dlnorn.smo e de energia
inquembrantóveJ que vem fundamentado no firme
p�opósito de elevar bem mais alto o mvel e condi
çoes da ogr�culturo cetorfnense.

For�ou_se no ano de 1955': em AgrononJia "O
Universitlade do r-crcné.

Após o formatura veio residir na cidade de Vi-

��irfr;d��t��lc�n�r�i�e�e��·:�nj� �f;it� ���fer��i��
Dedicando-se desde então cam habilidade o trabo
lhas técnicos na firmo .Perdtçõo S.A. de Videira o�
de pelo seu trabalho honesto e efeclente, galgou' no"
deerous do sucesso.

Louvóvel o atitude do governador Celso Ramos
pOr haver confiado o Posta da Agricultura o um a
gronomo digno e honrado, e o elmo de tudo grond�
��:�oecE�d�.os problemos afetas o Agricultura do

Luiz Gobríel .seró o fiel e bem intencíonodo co.

IObor.ado� do governo e sincero amigo do ocrtculror
Agncultores de todos os recantos da Estada C5

toís rio par.nbjns,
'.

.

,)
Com arco de 728 m2 frente para a rua 1-4" dé

Julh�, 953 - fundos �a(a a. rua 7 de Setembr�'�!�Estreito, Com construçoo antiga. Preca de occsíõo.
Trotar rua Crispim Mira 19 - Fpofis. ,';.

.

,117/&7.

MATRICULA
.

Continua aberta a matriculo paro o curso .

d�
cr:'OI�ças deficientes do AUDiÇÃO (Surdos 'e Mudos)
cnado pelo Legião Brasileiro de Assistência.

A inscrição podere ser dos 8 hs. às 11 horas no
prédio do Parque Infantil situado na Avenida Moure
Ramos, ao lodo da LBA.

--�.--- ---�----

TERRENO VENDE-SE
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IIEO""O R:

PEDRO PAULO MACHADO

R.OATORES-AUXllIAPES:.'

SANTA CAtARINA

BI._....._..
----- -�----_._----_ ..

rlá��i[o: ��[i�ão �o mulo no Iróxlmo �ominío
que é cobrado sem resulta dnde.' � ci.� Marreco mnrcaçâ I MA'RelO - O quarto za pela cancha, demohst!'RnrlO
do. E, come lance final C'J HAMrLTON - Bom t,:· seveosstme. guelra do Attéuco jogou que está em forma. Dlst:!
pnme.ro período, Eh aurc bn'bo do lateral esquerdo, PERRARO _ Prattccu dentro das suas carnctc,:is buiu excelentemente.
por cima do travessão. principalmente na marr.u boas tntervencõe, e não ro ücas. Boa atuação. ROGE'RIO __ sxce.ente PAULA RAMOS _ G.J:l

cão. culpado do gol adversário. BI - E' jogador de muito seu desempenho. POri.tltlC{)J.
E'DIO - Não cumprur Convincente. fôlego e entusiasmo. Marca em campo. Elemento pr'l

grande etuecuo, mas Um MARRE'CO - Bom de e apoio. bem. missar,

Não" não murca-am as bém não comprometeu. sempenho do Iatera! da _TELe - ALAIR Am',,,, HELINHO _ A máqutnn
dois quadrng mais nove gols VALE'RIO Não re�.!i Seleção Catannense. Mareou nao convence�am, nece .. "i de fazer gõ�!', do Atietico
cada um. Os números ací .tcu suas grandes "perú.r e apoiou com sucesso, tando o «egundo de mentor não funcionou, mas tam Marreco, Ci:o e: Manoel:

a impurtá nrra do oncomro ma ae referem aos dois mances", mas soube SI>:' c CIRO - Desempenho apr e entrosamento, o quê e nu bém não desapontou. D�'l Marc:o e BI: Tele �og,�·
entre o nctrr r- o v C" lU"!' quadros oue ficaram redu condutor sereno do t:m" nas regular. turaf visto que-só agora 11:") trabalho á retaguarda fHIL riO), .Oscar, Rogério (AI.'!.I:i
Se vCI1I'e��e, o t rir- ar 'l ztôos para dez homens cada paujumo .. Sua presença de MANOEL - Outro que final é que reaparece no Iainu. Helinhn e aeunno.
Pru.a de }o'n.l"\ ,. ri;"). [}"J um. E' que Bentinho e Bi, espt-íto nos piores momen convenceu. Policiou bem a quadro.' BETINHO - Muito mar

tos é que sàive o q�adro. sua ZQM. OSCAR..,... Correu rnurtc �ad�, pouco pode fazer;ME'RCIO - ELl Dos ----�.------------------

�::::'��!;:tI;:��"�:�:��S Rubens Santos vencedor do UI circuito
metido.

'

b'��;::'�� :"d,R�:';':i� ciclistico de ItaJ"a'.seus pés surgiu para ee-i

tlnllp a oportunidade co

gol.
, .

PITOLA - Pe-Ign-so ('I)

mo sempre, esteve me rc
.

díssimo, ma� mesmo aSi;im
fez das suas,

BENTINHO O aut�r

MAUlY IORr..rs. RUI LOBO •
NI> SETOI

GILBlUO HAHAS

·CO....BORADOR.S, OIVERSOS

00
Da mais renhida- e C(lui

líbarada prlr.J:l. do C' ,11\

neonato (1:0 C (l.\,] r;l\ .,)

ria de Prçfi�qOnni,�, lOI'� 1

protng n:�t;, na '_ad1'
sem ,i rl

Paula I:'

Vendo, IX' ,1�1 o

AS FORMAÇ6eS Esteve a cargo õc ITl'l'!.'l'1

Demaríu a drreçêo do .11.\

tch. conespcnoeu saa ••

euecãc.tá; J, Batista, Nery e. R>\

milton; E'dto c Valeria;
Mérclo tEli), Valtl.l1h� r:

.I..ola, Bentinho e An.l.,>,J.

ATLE''fICO Pcrraru;

2.� TEMPO: 10x1O
'", PRI.<:LiMlNAR

rua BOC:.,li�
publico rx.aur n

Na preliminar foram '].')

versártos os conj uh te
juvenis dos mesmos, tendo
o Pau'a Ramos levado

) 1. ) u.,)

'1";10

melbor oero escore de J',

Não foi fornecida a }'('n" I

do jógc.clamado hlr'ruup ia, ja qr.:'
rtcarra tn- puni" li íron.o
oo. vi('1·;i-_:l'I'r,� (l1U' .'ii'na.'l
Atldlco, Ava! c FI�\Iülr"'l
se. Nau venrru:1 qund-e
dirigido »or Hr-Hn, nus

lambem nõo trtun rou o

"cnac': do a-tcuo. Um UH

pate do 1I,'n u-nto veto CUJO:!

os esforços dos dois banú 1,

traduzindo r-cru fic:clldn:te
o que ror' '11 os novl''1;'"
nunuta 1 r rc-acn v-:
'bencüc'ar .'\- l (. l'':t<u,'1
r('I1.�(' qu I 111 UI r�.l,j ,; .

roda(la fin' i, J C:<m-1C;',O

próximo dom
dando com!)atc Ul)� do: .

ri

cólo:('.�, I:avera ;\. ·1m )'(

rdada fil,:ll, u;n ,,': Il1P::l(
.ou dois O\! \r"" ]l�ll1tc,j:"r\
que '\.C'c,;rI;. la, rm W!l -::lu

.J(!r' o U',U]'J m.:;:mo.

ao" 33 minutos do tempo

r�omplemCf1tar trocaram

pontapés e são expursos do

gramado por decisão do

árbitro, Neste segundo pee
fiado da sensacional bata

lha, o Atlético _ príncíp:u
jogando me.hor mas logo
começa a claudicar, dando
ao Paula Ramos oportum
dade de equilibrar as ações
e por vêaes chegar a antea

car com malar mtenstdude

o último I �duto :l.dvers�,

Pontilicam as duas retu

guardas que r.onseguem
manter o resultado do pri
melro tempo ate o dena

delro apito do juiz, sendll

��7�gf::c�oa��:�� ���r�l�
pontapé de Helinho.

ARBITRAG�M

Certame Carioca Prosseg!fu
ria e Bangú empataramr'ol desenrolada no E�

tado da Guanabara na tal' sem abertura de contagem.
Demonstrando que vem

passando por fase auspicio
sa o ciclista ncnanoron
ta�o RUBENS SANnJS

consegTi�u vencer brilhallt.('·

Segundo conseguimos a

púrar, RUBE�8 e'!':.NTO:5
retornara à nossa capital
dentro dos prõximos dja.�

a fim de participar lia pr')
va ciclistica "JOSE' �AZ;\o
RENO COELHO, promovida
pela FAC.

de do último domingo li 5(0

gunda rodada do campecrrt

to c proüss.anats pa�"rocj:'1?'
do -pé�a. Federação Cario-::a.

de Football.

Despedlnd s;e do púb]l� o

brasileiro, AMARILDO a,·

sinalou o único lento d'l

pai tida d:sptitada no Ma

rocan!: entre as represerün
çôes do Botafogü e do 6011

suce�so oue foi vencida oclo

alvinegro da cstrela soEta
ria. por contagem minhL\lJ.

As demais partidas daQUl;,e
certame apresentaram O�

se!;ulnles rcsu't.u.t10i>:
Em Teixeira dc Castr,) ()

Clube de Regat:ls do Vaso
co da Gama ab:lteu a PUI

tuguesa Carioca por 3 tell
tos a O, com goals assiruJ!�
dos po� SauJ:linho, Loric)
e Laerte,
Em Figueira de Melo .o

Fluminen�e e derrotou ao

São Cristóvã.o por 1 �ento
a O, enquanto na rua Cam

!pos SaJ1es, Madureirfl
e Campo Grande empa�r,_
r!lm em 1 lento. No ourn

encontro da 1iodarla rea)i
zado f'm Moça Bonita 01t,.

A segunda rodada 'lera
completada ainda na n'l:!.C'

de hoje com o cotejo Fil

mengo x Canto do Rio.

Após a rodada de nÚl11..:!
1'0 dois efetivadlOl na tardr.>
do último domingo a 0)(.

guinte a SitUDÇão do ceru

me guanabarino de prof>"

g{'ll do empate !! tamb"Tl mente o Tcrceiro Circuito

a figura de realce do :'Jua Cida.de de Itajai, eftivf,do

dro. Progride com rapl<1ez na manhã do último 'ia

o jovem lllela, mingo na ci�hde p.-aie,r,';f
ANI'SlO _ Pouco pó::ic Em segund:> lugar cla,;�Jrlo

fazer ja que sofreu Ua pa� cou se Irineu Silva.
---_. -----

1.0 Lugar - F;uminerl"�
F'amcngo e Vasco d!t Ga
ma O p. perdid.o
2.0 Luga:' - Olaria, Cam

po Grande e América 1 I)

perdido
3.:> Lugar - Bol:lfoJ!'o

Bangu e Cant.o do Rio, 2 I;.
perdido
4.0 Lugar Madurei ':I

Portuguesa e Süo Cri.�tÚ'l:,}
3 p. perdidos
5.0 Lugar - Bonsu('�;;'i')

4 p. perd.ido�
O artilheiro do cert:ll,\('

ainda é o centro avnnr.e

Saulzinho do Vasco d:l Ou.

m� C:t:q�e l;;,g'·posltivo ;}
do Vasco com 6 gols assl
nalados. Os menos positl
VOé' sâ:> os do Bnngú D'1n

sucesso, Portuguesa � O:ú.
ria que ainda n:1o consegui
ram assinalar tentos.
O certame terá nndnmr;l

to na tarde do próximo :'0
mingo quando estarão s�n

do disputadós os seguir:te.�
jogos de profissionais e ;'1$

pirantes:
Botafogo x Portuguesa
Fluminense x Alimíca
Bonsucesso x Madure:fa
Canto do Rio x Cam�o

Grande
São Cristóvão x Flamm
"-
Vasco da Gama x Ola"l:\
O deseanso desta rodóHla

caberã Bangú Atlético
Club.

QUEM' SÃO OS HEROIS- DA TACA
JULES RIMH DE 196L

XI- AMARILDO
res da Si!va e é natural 'Je

Campos, Estado do Rio di)

Janeiro. Scus pais, AnlllrO

S!lvano e Aida R. ·Si.v�ir:l.
Tem .1,69 de �Jtura e jle.i:l.

67 Quilofl. O inicio de ..,:ua

carreira deu se no Flamen

go, em 1957, sendo disp'!l1
-sadO' por Fleitas Solich de_

vida ao seu hábito de fa

mar. Passando para .o La

ta fogo, sagrou se bicampeâ;,
de Aspirantes em 1959. PJ'a.

movido ao quaâro de cim.L,
ou seja de profissionais, f;a,"

grau se campeão carioca oe
.

1961 e do Torneio Rio-Sil.'l

raulo de 1962'. A contusã:l

de Pelé e consequente su·

bstltuição do "sacy", fêz
AMARILDO ganhar "man.
chetes" nos jornais, ante:> e

aepois de ser lançado cor,·

tra a Espanha, pois �ou

deu lhe notoriedade par��

que fulminamos os hibéri.
cos por 2x1, num i.ôgo em

que transforrtlu'C.-,e no 3tH
ficc da vitória brasileira e

deu ihe notoriedadE: par:l

integrar a selecão
.

nos de'

mais jogOS, sendo que n!i

flnalissima contra os Tclle.
cos foi o autor dD goj do�

empate.

APRECIAÇAO
lNDIVIDUAL

NA FASL INICTAr.
OS QOLS GUARA � Arrmeiro ainda

noval.o. Substitui. Pe·
na sem dem.on:;�rar ne"o

sismo, Convenceu.

J. BATISTA - Vigtcu
bem os passos de Betinho,
não dand'J ao extrema folga ..

alguma.
NERY _ O mesmo craque
eficiente e preciso de sem

pre. Indiscutivelmente o

melhor back cenl:cal ·dn-(;

co�rrr;im ('

jibrlo, � m,' '1'!l r.\'l' 'r

gr;mde- p nico!l. du;l.�'
taI?1l.'lfr.1 Cr ndl1 t· '1'
pouro\nr; n oA!I",t!'o
fei ao {1 T' ,<'i

Santa Catarina no Brasileiro de Tênis
Infanto-Juvenil e da Juventuderando alto (lo

p:o"ocou dUI o

'II ;{'tOl'.

rã manter o título para as

cores de nossa Fcdera,ão.
Omar Prisco - Ruth S�r('o
cker - Maria Eugenia
Schaetfer - Adilson Alcn.
rar - Dulce Maria da
Luz - Eberii PIres Condei
,"o

Guarda muita emperan·
ça o técnico.HenrIque Car
donl com referencia às dis
putas da jovem tenista Mo.
rIa E. Schaeffer,

A Federação Catarinense
de Tênis representará San

la Catarina no Campeona
to Brasileiro de Tenis In_
1'anto-Juveníl e Juventude,
a ter lugar na cidade de

Piracicaba SP _ nas quo.
dl'as do Clube do Campo.
durante os dias 12 a 22 de

julhQ corrente,
São em número de 20 os

tenistas que defenderão as

cores de Santa Catarina,
Como técnico, acompanha
rá o prof. Henrique Caido

ni, do Clube Bandeirante
de Brusque. Na direçjio irá
o sr. Antônio Pereira Oli,
velra Neto, Presidente da

entidade.
AS mais fortes raquetes

catarinenses, em sua cate·

garfa são: Anamaria Beck
campeã Brasileira

dasse Juventude, procura

cmrr Hlln

'"''':arão Quer
, .ieleção

_lJvenH

('endo r
l11a._.I":1

:l bü;

para n

col:lcado

Quer mal ·OU',:

êXilo, lota 'lO

contrado o r "e�qli('':"c'")
do :lI"CO r::u '1,'eido C.'r

Guará, .sem ('[!:lnca a;��
.

de delesa para o guard1.
vaias p,mlaino tal a rap.dc:
do Jan(,2, isto (!u'Inrb tr::ns
corrir,m 17 llllnutus (1�
Jõgu.
A reação paulaína nao ��

!:ez· esperur c Pl':Taro c

obrigado a in! ';h' pt', 1

sament.e f'm di_, :lpm" U,!l
dades: A'I "/; m'nt:\.o
Valtinho perde boa OPO,·.I'
nidadc, atmllldo p:>r cim 1
do arco, mas, Lrés mmut.'1S

apos, ... vanlagem aLJ('ti�.
na no mareaelr}j'" coi '),�
terra E'dlo C'ntrega n V;l!
tinho que investe arca (

dentro, passa por dois �'J11

h'arios c, da esqllerda, ali
ra !'a��eiro, (n,cj;ll1d:J a

Bentinho a m.'ll'Caçafl {lO
gol do (mpate ntraves d(
sehs:ldanal "ru 'h", en-:'I'

dando a bofa pMa o tunda
das rf'df'� Pour'o df']lni.., o

me!>!110 Rentinho, inv('�:.in
do p ..Jo setor csqurr:lo,
arremCSSé\ forte c a pclctn
(lua!;!' pa�sa dr> rasp,i..:"
Verifiru se um t'hoque �'n

tre Npr ... r ROl<l'rio C r.-te
m�chucno 1', sf'ndo Obr1f;:;1d'1
a deix.tr o "ramfldo f)l'lrfl
rct<-mar Illintll/)<; defl'li'.
Hamilton f dI' rl1rlo !lQr

ZAGALO
Renovou:
4 Milhões

ALiga Tubaronense ,:le
Fute'lol vem ãc oficiar a

FCF consultando possrbill
dade da Seleção Juvemi uJ.

Capital se exibir naqL'tla
cidade frente aQ elenco de

l�uaJ categoria do HerCl.io

Luz, que SlÍundo afirma,
possue ótimos valores pa:-R
formar no conjunto cat3.

rinense.
A FCF está e!'ltudandu o

convite em aprêço.

Quatro Já Estão
Classificados
QlIatro agremiações I!Üf"

riorana.", já c::mhecidas �o.
marão parte no prõxllno
campeonato estaduãl dfl
football catãrínense. Trata
se do Clube Náutico Mae
cílio Diaj; e�lrante Bar
roso de Itajai, e Carlos R�
naux e Paisandú da vizint.a
cidade de BrusQI.I'C.
Como se sabe, o inicio úC

certame está previsto para
o dia 5 de agõsto próx!m()
devendo prolongar-�e at(i 'o
mês de ma�a.c 1963.

O substituto iJeal 'le

Santos Empalou
Com o Uni
versida, Em
Santiago

Pele nasceu no dia 29 lI'

julho de 1939. Seu nO'TIe

completo e Amarlldo TW,l

AlIL1�
PARTICULARES

Escolhidos os Auxiliares do
Sr. Osni Mello

Assembléia Geral

da F.CF, no

Próximo Sábado

Aulas Particul:lI'es de

O presidente Osni Mello recentemente r,C_ t'ORTUGUf;S - LATIM -

eleitO para dirigir Os dt>stinos da FCF. já escolheu os
- RIST6RIA _, FRANCtS -

seus auxiliares paro em conjunto dirigirem o fed('ra PSICOLOGIA - FILOSO-

çõo nos seus diverso departamento. FIA.
.

Vice presidente _ dr,$aul Olivclro Prores�()r: VlcLurlno Sec

Diretor departamento futcbol _ dr. Soul Oliveira co,

Dirt!tor Dep. Técn�a _ Salvador L, dos Santos. Intormações: Oscar Pa-

1,0 Secretório - Manoel Dias lace Hotel, à tarde.

2.0 Secretório - José Enia Barcellos
Toureiro Geral - Ary Millen da Silveira

tarde '1"Preliando na

domingo último em San.

tiago do Chile o Sant:>s
Footbail C� da caplt:l.!
paul!sta não foi aIêm d�
um empate com o Univ�r
sidad Católica, local, por' 1

�e:n��s °fO�'o�s�:na��;a;� )
Lima escorando um corl"\�r

cobrado magnif1cament por
Tite,

Ouarenlinha
Continua
Interessando

ao Flamengo
o Flamengo encontra s�

vivamente lnlcrel'sado (I'l

ntcstad:l liberatório do ce!!

ll'O avante QU1r('nUn]1n pc!'
!.f'n('cnt(' ao. Bota fogo de
Football e Re!!,ata.�, O r_

broneg-ro carioca cstá di",
posto a p.:a,otar 10 mlihõE'S
de cruzeiros a. vt!;tn para
adquirir -() "passe" do ht�
1l1O.�O CI"::lqllr h(lI,:lfogurIlSC.

Por 4 mi:t.5es de cruzei
ros de "luvas" e 500 mil

cruzeiros mensai.�, o puro·

teiro eSQue� 'l:'ca.m.peâo
do mundo, ZArr,\!./) rena

vou seu comprOll1lS';'l �om

o lBotafOgO de Football e

Regatas da Guanatara.
NUtn Santol\, Garrincha (

Dldi continuam sem cano

tral.tJs. Falando à reporta
gem, o Presidente do clur:u
da "cst.rMa sollt:irla" (1-:"

clarotl QIlf' fará uma pro,

posta tôda especial ao pc>n
teiro Garrlncha, esperalld;)
o.;nda solucionar também o,;

problernf\!I ti _ Nj;t,on 8ft.nlo!l
I' Dlcli.

No próximo dia 14
séde da FCF será realiza
da Assembléia Geral Extrq,

Ol'dinária, com a }Jreser.çl.
de todos Os Presidentes d,.
Ligas e Clubes da Capital
a fim de tratar vários •

suntos, destaoo.ndo se:

a) apresentação, oara

homOlogação dos membros
do T.J.D.
b) e;eiçflo do Con,�e!ho

Campeonato Brasileiro de Juvenl�
Inicio Dhf 21 e �in::ta��rai�o Rio' Alli

goas e Paraná
c) Sno PilH6 e Guan:lOl

ra.

Os vencedores de cad'l
chave Jogarão entre si

saindo dai o adversaria ju�
paullsLas e carioca.�.
O cer_tame. Càtá marcado

)1:U':1 fJ dia 21. rTo rnrl"rnl'

O certame bral>I' ciro dr>

1uvenis sera rcnllzado r.:l

Guanabara e não cm ";'.'J
Paulo ('orno estava m1l.r �'L

do. "-

Oito Estados part1c!pa�;\r�.
do Campeonato da modali

dade, ftcando dlsir1õmdos:
por ehavc,�,

:1) �:mta. Catarina, 001'1.$

jõgo b"u ro (' guir VI'1"1

ficun-o " :\� dll:l� \I!li(':t� ai
tera('('{'s ll:l: ('qui])!'" .�a ftdo
Mercio c 'Tp](. (jU(> I!:io ,�!!b:.
t!tu!tlos paI' Eli c "blr 1'1"�4

prc!Jv:'l1l(,!ll('. E ·I�_· úÚil1l0,
di' vi.';itfl., dcs(

f:U;' h,'

P:"J, C01'I1('1'

Fiscal
r) regulamentaçúo '"10

Campeonato E�tadual.
A F.C.F. já ofirlou '1. o

de<; o,� 1\lun('."!'""n Y,'r:rts fllln.;.
d". ._4__

;�)"./'
'

.

- .�;
,

. ., ';A'�':!"-
�'&ii.... ;:{J.fj{f'i;'�

AIOU.1úti nN1fTA DO 11U.I1t.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Revagação �o Ato adiemoaI12,õ,��tª�:: �
res ftsslnam Emelllfil haver

q.u?mm para

".'0."0 I
momento '. (A reportagem

. apurou que o real motivo I
' .

teria sido dar tramttacâo a I'V Io
BRASíLIA.7 IV.A.) - o PSD e da UDN. Através de PSD abriu a questão, per- preferencial à emenda do

Argemlro Figueh::edo apartes os líderes desses mjttndo que varias dos sr. Argemiro Figueiredo,
IPTB-Faralba) apresentou dois partidos, imediatamen seus membros a subacre- diante do impasse que te-

hoje no Senado emenda te, coordenaram-se no sen- vessem. sendo e emenda ria surgido no Supremo
constitucional que revoga tido de que nenhum de encaminharia à mesa com Tribunal Federal para a

simplesmente o Ato Adi- 21 assinaturas. inedida judiciaria a ser

cional e restabelece em �e��n��I;:.nd::�: :��:ass: Qua!1to à emenda do sr �:l���oda :oel�to �����:�::
toda ,1 plenitude o sistema faziam morrer no nasce- Nogueira da Gama !PTB- uma �ez que uma parte
presidencjnl de Governo. couro, pois que ate aquele Minas ocraíai , hoje deve- do :PSD" no seneuo, esta
Ontem, ao anunciar o instante só tinha conse- ria ser eleita a' cormssãc de acareio: 'em vcirar ao

sr. Al'gcmlro Figueiredo o autdo 12 assinaturas e ne- especial incumbida de emi-' slslfiin'a presidencialista,
teor da emenda que pre- ces-nave mais quatro para til' parecer a respeito, mas como solução para a crt-
tendia cnr-nmlnhar ao Sc- podem ter sua tc-anutação o SI'. Lima Teixeira (PTB- sei.
i-ndo sofreu verdndetro iniciada. Bahia) solicitou edtemen- O sr Paula Fender

"bomb.ll'deio" por parte do Hoje, Inesperadamente. o to 'da votação por duas ses- (l\\fTR--p�ráJ, em longo eis,

ctlrso' sobre os' ultimas'
nücíaunente a

tudo quanto ao acír

rarnentc do, desespero, es

,_ ,<o ,�� .lati ut!pn:u,lçoes

Oclil'I'i{L.1s cm Caxias, e ou

ln1,,>' Iacalldades do E�tado

do Rio. Ar.nnou, ainda"
que com o sr. João Goulart

na p\'e�idencia da Repu

blic,D.,.a nação "não precisa
temer golpes e mutto me

nJS ,:b. lechan'lentó do Con

gresso", pJr� "0 pres.d_n�c

.{ João Gou.af't é trabalhista

auteotico e aos trabalhis

tas' íntcrossa ° Parlamento

aberto e runctonando, pa

I'U que o povo possa dlscv

ttr, uu-avés de seus repre

sentances, amplamente. os

problemas- nacícnars e su.rs

aotccões''.
Outro orador sobre a

crise em evorucâo foi o SI'.

Gilberto Marinho (PSD

Guanabara) q ..w pediu
"seremdacíe a tudo o cus

to, para não romper o Ir-a

gil equilibrio entre a or

dem e a anarquia". Acres

centou que "todos os sacrt-

11c .....8 �ao P,Jucos pa!a

salvar a nação da ruina e

do descreduc da guerra

cív'íl", mas isto exige am

pu-tão de v.stas _e sereni

dade de juizo, não somente

no governo. mas em toda a

opinião publ-ica, e, ursen

temente, a renuncia ao

sectarismo é üs csterets

disputas entre os que de

vem estar consagrados a

'-,� tJl'uf ,O--pa[<;
....�!:

finalizou: "se assim não

agirmos definitivamente
seremos culpados ante a

historia de uavermos so

breposto nos.os mmuscu

los rancores aos interesses

superiores da nação".
,.-

Ultimo orador da sessão, ".

o sr. Jefferson de Aguiar
(PSD-Espirito Santo) ver.,

berou a "indiferença com

que o governo e particu
larmente o sr. aoão Gou

Iar t contemplam a agita

ção popular que percorre

o país". Disse que a crise

é -aruücíaj e artificiosa",
ao que, em apartes, retru

cara os srs·. Paulo Fender

(MT.R-pará) e !}figueira

da Gama (PTB-Mlnas Ge

rais) que "a. crise e resul

tado da fome do povo".
Na ordem do dia foi

aprovado, em rtgune de

urgencia, o projeto de de

creto legislativo que auto

riza o governo de Minas r

Gerais a garantir pela �

Caixa zconomíca Estadual

daquele Estado. Foram atn-
,

da aprovadOS projetos de ----

decreto legislativo que ra

tificam o conveio de co·

mercio interregional e o

{'onvenio comercial firma

do com a BoJivia.

Fábrica de TeCidOs CarlOsl_x-s.a�
W:Li\'! (J1�.d 1;)\ u,Rj�TORJA

!!::-:l cumprt-nentc bs otspcstcõcs legais e estatut.árias, temos a sausracão
C1e submeter à vcssn e-ctarecída aprecíacào e def iber-acâu, nosso balanço geral
dcuicne' fação c;c conta "Iucrus e perdas" e parecer do conselho fiscal reja,
tjvcs ao cxc.cictc eucerrndo cm 30 de abril de 1962.

'

L tcs dccur.. cr.tos evidenctarn com clareza a situação eccnómícc-Hnan
cetra t!" nossa sociedade. e os resultados alcançados no exerclcto findo.

r'ennancccmcs. entretanto. a dtsposicão dos Senhores Acionistas, para
qurusqucr íntormnçóes e esd:il'ccin;entos que se fizerem neces ...ános.

Bruxquo 30 de maio de 1962.
OUo Rcnuux - Dí netor supenntenccntc
Guibermc Renaux - nuetor Presidente
Dr. Erich waner Bueck:nann _ Diretor

BAT.AN('O GERAL ENCeRRADO EM 30 DE AERlL DE 1 �)62

A T I V O

. rmoout.mctc

acn, de raiz, maquinismos, móveis e

veículos . .v . 185.326_699.6u
Bcnv reavaliados 54.668.557,10 23!UI!l3,256.70

Cruxa c bancos 4.603:00340

RC;;lLtfi\'c1 a curto e longo prazo

Duplicatas a cobrar, contas correu-

tes., part.ícípacões e apólices 386.835.845.5011""'''-
Matéria prima. manufaturas pron-

las e em vias de rarwrcccão 210 . .';07.757,90
Sec('f�o Lojas: Navegaqàc e Despa-

ctr», 70A10.142,na---
Marr-rnur'Ia Fccularias, Açougue. 3.4:;7.486.90
FT.d' a.umcnau r. r'ôrto Alegre 44.526.525.20'"J'!'
Atmoxarifadc 19.678.658,00

'Tecelagens Nova Trento e j tajai 6.3'59.170,00
Diversos 191.640,00 741.95'7.227.30

Cen-as, etc comocnsocac
J �õrs em cr.ucão 200.00000

CrS f/86.760.48740

PASSIVO

Não CX�L'ivel

cnriunr. Fundos de Reserva c Pro'

visões
F.;.ci"·iv�: a curto e longo prazo

681.743.365.90

contas Correntes 304.1117.121.50
Contas de ccmpensacãc

Caução da Diretoria 200.000,00

o-s 986.760.487,40

Brusque. 30 de maio de 1962.

OI to Rcnaux - Diretor Superintendente
Gui!herme Renaux - rn-ctor Presidente

Dr. Erich Walter Bueckmann - Diretor

Henriq�e rrorrmann - Guarda-Livros Reg. C.RC. N° 0250

DE,1UN::;'T'RAÇAO DA CONTA "LUCROS E PERDAS" EM 30 DE ABRIL DE

1962

DEBITO CRl!:DITO

Gastos Gerais. Consêrtos, Culturas,
Acougue, Gratifica<;ões, Juros e

De�contos. Provisões, Dividendos,
Fundos de Resen'a, etc 247.739.370,60

Rendimentél de Participações, Sec

cão Lojas, Návegação e Elespa
chos. Filiais Blumenall e Pôrto

A :f'!Ire, Fabricação 247.739.370.60

CrS 247.739.370,60 Cr$ 247.739,370,80

Bn\.�ql1e, 30 de maio de 1962.

OUo Renaux - Diretor Superintendente
Guilherme Rí'naux - Di!'etor Presirlente

Dr_ E"!ch Walter Bueckmann - I:''':retor

H('nrlque Horrmann _ Guarda-Livros Reg C, R. C. NO 0259

PARECER DO CONSELHO FISCAL

() Conselho Fiscal da. Fábrica de T�cidos Carlo� Renaux S. A" tendo exa'

minncw 3. escrituração. feita com clareza e nitidez e, tendo verificado que a

mesllla confere r.om o balanço e a demonst.ração da conb 'ucros c perdas,
OHe ::::10 apre ....('n�aclos pela digna diretoria, <'ós propre e é de parerer (lue i'e

,inm apl'ovado,� o,� atos c contas relativos ao exercício findo em 30 de abril

clr 1\)62.

-�,._----
Brusquc, 25 de maio c1e 1962.

Arnoldo Sclnefer
Luiz Strcckcl'

Oswal,do Glelch

Objeto Perdido
Perdeu se uma cartB:r:l

contendo: documentos e

uma quantia de cr$
8,670,00 pertencentes ao SI'

Delfina da Silva, residente

à Rua 14 de Juiho s/n jl1n
to ao Telegrafo do antigo
correio;. media.nte boa gra

tiflcaçao, encarece devo_

lução a -quem encontrou.

11/7

DESCONGE5TIONA as zonas críticas' das 8 cavidades
faciais atacadas pelas gripes, reshiados e sinusites.

"

COM VITAMINA C

2 ;�iZI��s��:,�i�t�t���i��
e antlaterqtco! Corla a dor. a

febre e os resfrados_ atérgicos '

Elimina O escorrimento' nasal c a

irritação dos olhos!

I o .sccb r-ta c.entrfrca : Superhist desprende o catarro, m:lrmaliza as secreções e seca

E" Q Suoerhisl - o linio.:;o comprimido em 3 camadas _ a':;je alravés da corrente

s3.nr II) ,y ISSO, sô Suocrhist atinge todos os pontos das 8 cE'/idades ósseas faciais,
onde s Ia o catarro vJrulento, e onde nem vapõres, nem liquidas podem alcançar!
Obtenha resfriados e sinusites: use o

DEPOIS DE
SUPERHIST,

Atr�,'es (ia corrente sangiilr.,,_
S�o�'-hist atinge todos os pontos
af"lado-s. Ern minulos Superhist

F�briCJdo Sob

licenc� dr

WHITEHALL

LAOORATORIES,
NY-E,U,A.

.•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'�'õi.�!t�(f Estado' 'Uô' 810 em callua
FLORIANOP9LIS, (Terça-feira), 10 de Julho de 1962

I

Noyas Delegacias
o Govêrno do Estado Dona Emma, wítmsrsum,

criou mais alto Delegacias' Morro da Fumaça, Guara
cíaba, Adolfo Konder, Gua

de Polícia, a serem rccatí- bíruba, Botuverâ e Santa
zadas nos municípios de Rosa de Lima.

RiO, 9 - "O B" - Forças tamento de �lscãiizaçâo,
do 1.0 ExércIto estão cola. está instalado o centro de
borando com as autoridades operações que se estende a
da COFAP na busca e a. roda a cidade, inclusive,
preensão de genêros ali-

_
em trapiches e depósitos.

mentlclos sO�dos à po, Quase três centenas de fIs.-

pulaçâo. Na séde do órgâo cais estão realizando dill.
controlador sob 11 direção gênclas no Estado da Gua,
do Brigadeiro Leocãdlo doa nanara.

Santos, Diretor do Depar

Mais Ol!lra Das Mil

de 1 exercito "informouRIO, 9 (''O ESTADO") _

Uma fonte do Estado
MaIor do I Exercito enr-

não ter sido fixada, ainda,
a data do envio de tropas Dr. Otávio R08iI Filhomau que a suação em

todo o país é de absoluta.
normalidade. Nas Iocauce
des fluminenses de Duque
de Caxias, São João de

Meriti, Nova Iguaçu e Ni
lopolis, a POlicia do Estado
do Rio já substituiu as

tropas do I Exercito.
"Ji: uma prova de que

tudo está voltando a tran
qqlUdude", afirmou essa

fonte, acrescentando que a

"Operação Tlnguá", em

face dos ultimas aconteci

mentos, poderá ser reali
zada na próxima quarta
feira.
O gabinete do Comando

para proteger as reservas

florestais, que estão sendo

invadidas por lenhadores,
em Tinguá. A operação
estava programada. para
o dia 4. Deixou de efetivar-

Em dIa da semana pas
sada _ noticia que DOS

chega com involuntário
atrazo - Jolnvljle perdeu,
na pessoa do dr. Otávio
Rosa Filho, um dos seus

mais estimados filhos.
Havendo felto seus estu

dos glnaslanos nesta Capi
tal, no então Ginásio ca

tarlnense, e se diplomado
em medicina na Universi
dade do Paraná, o dr. Otá
vio Rosa Filho fixou reeí
cêncta na. sua terra natal,
onde de logo grangeou ge

ral estima, em todos os

circulas sociais, pelo sen-

tido eminentemente crts
tão e humanitário com que
exerceu a profissão. Era,
no reoonheõtmento unâní-
me, o médico dos pobres,
dos humildes e dos neces

tados, para os quais, em

vez dos nonorãnos. apre
sentava recursos do seu

bOlso para a aquisição dos
remédios receitados.
O seu consultório, sem-

se em vIrtude da decreta

ção de prontidão em todo

o efetivo do I exercito.

Enquanto isso, a associa

ção dos Lavradores de

'rtnguá, fundada recente

mente, anunciou a decisão
de estabelecer os colonos
em terras da união, mu

dando-ps de um lugar pa
ra outro, à proporção em

que selam solicitados a

evacuar areas ocupadas.

. '" A Siluação
TITO CARVALHO

Afinal, funcionou livremente o "dlspusttjvo" comu

nista. Melhor que ninguém o sabe o sr. João Belchior

Goulart. A pretensa greve geral não foi além de . uma

parada, em que pretenderam fazer demonstração de

fôrça politica. Para ilustrá-la melhor, houve um mani

festo, publicado no jornal vermelho dum bcsnlanc, nu
trido pelo Banco do Brasil, e um bogotaço em três ou

quatro cidades fluminenses, com saques e Incêndi�s, em

perfeito símile do que aqui narrei sôbre a Oolômbla. A

mesma tanca. idênticos processos, isto é, o açulamento
das massas populares, através do comando de agentes
soviéticos adestradores e adestrando para tal fim, E,
er-mo elemento de cobertura, o enxurro de boatós alar

mistas, para desassossêgo e confusão:

A maioria da nação se conservou abúljca, com seus

representantes atemorizados, por mêdo, cálculo ou dis

plicência. Ef a boa parte dela, de seus lideres, se deve o

[ôgo político de contemporização, de alhelamento e até

mesmo de colaboracionismo. Há um partido de esquer

da, de existência legal, orientado pelo talento dêsse que

foi um dos malares. tribunos e emudeceu, Infelizmente,
por afonia jncurêvel, o sr. João Mangabeira, com pre

posto na chefia da Casa Civil da Presidência, ex-poeta
e professor, o teu representante na Câmara o meu

amigo Aurélio víaae. excelente criatura, mas fazendo

indiretamente o jôgo comunista.
O manifesto lançado, com a assinatura, em sua qua

se ou na totalidade, de cabecilhas vermelhos, não expri
me o pensamento e a vontade unânime dos trabalhado

res brasileiros, amantes da ordem e da legalidade. E isso

está tão claro, que ninguém poderá ter ilusão a respei
tu. Basta que se saiba que o contumaz agitador soviéti

co Roberto Morena assessorou os dirigentes sindicalis

tec, 'para que se veja a côr e os designios do movimento.
(CONTINUA NA 4.a PAGINA)

pre repleto, não \ lhe deu

folgas financeiras: desapa_
receu pobre, no mais exato

sentido da palavra.
Teve, no entanto, verda

deira consagração popular,
quando Os seus' restos mor

tais foram levados à últi
ma morada: Joinville in-

.

teira pranteou seu grande
médico, na consternação
que a enlutou.

O dr. Otavio Rosa Filho
desapereee aos 51 anos,
deixando vtuva a exma.

sra. Suely Petry . Rosa e

uma rnna, Marlza de 17

anos, às quais, com exten
são à exrna. família, en

viamos nossos votos
.

de

profundo pezar.

CeI. Marcos Konder.
Dados Biográficos

o ilustre catannense, Municipio de Itajaí e, maIs
CeI. Marcos Konder, fale- tarde, eleito por duas Ie
cído a 5 do corrente, no gislaturas membro do ccn

Hospital Santa Isabel, em sejhc Municipal de sua

Blumenau, como noticia- terra Natal. Em 1914 cbte
mos, teve o seu desapare
cimento lamentado por to
dos os quadrantes de San
ta CatarIna, dada a proje
ção do seu nome e as suas

altas virtudes morais e

cívicas.

Conforme prometemos,
damos hoje majs alguns
dados a seu respeito. Seus

pais foram o comerciante
Marcos Konder, natural da
Alemanha, e D .. Adelaide
Flores Konder, catarfnense
de descêndência portugue-

CONSTRUÇAO DA PON_
TE SOBRE O RIO
ITAPOCUZINflO

Várias dezenas de crianças, no Alto da Serra, no

distrito de Guatambú, munlcipio de Chapecó, Queriam
ter sua escola. Entre as 1.000 Que estarão prontas até o

!Im do ano pelo PANAMA ESCOLAR do governo Celso
Ramos, a escollnha pedida, do Alto da Serra, já está
pronta e em funcionamento. É a, que o clichê mostra.

o Piano de Metas do

Govêrno .e o Departamen,
to de Estradas de Rodagem
assentaram as 'bases de
um têrmo de convêmc, pa
ra a construção da ponte
de concreto armado sõbre
o rio Itapocuzlnho, na es

trada SC .32, trecho GU:l
ramirim Jaraguá do Sul.
serão Investidos no exer

cício de 1.962 oito mdhóea
de cruzeiros.

ve Os sufrágios do eleito
rado Itajaíense para o

cargo de superintendente
ou Prefeito Municipal, du
rante o quadriênio de 1915
a 1919, 'tendo sido reeleito
mais três vezes, exercendo
assim esse cargo até ã re

vc1ução de Outubro de
1930. Foi, portanto, admi
nistrador ininterrupto de

Itajaí durante quase 16

Advertência -da Ação
Democráticô

Mais Rodovias
o Plano de Metas do

ecvêrn-, do Estado vem de
firmar convênio com o De

partamento de Estradas de

Rodagem (D.E.R.), para. a

construção do trecho ro

doviérto Veadas-Santa Ca
tarina da estrada SC-41

(JOaçaba-HerculiópoliS) .

Mediante os têrmos as

sinados, o Plameg transfe

riu o DER, do Estado, a

tarefa de executar o rere

rido trecho. A fiscalização
do PLAMEG será felta

através de sua Divisão de

Fiscalização e Contrôle ou

Comissão de Engenheiros,
prêviamente designada pe

lo aecretértc do Gabinete

de Planejamento. O oc

vêrno de Santa Catarina

Investirá na obra no exer

cício de Uj62, a elevada

quantia de 30 milhÕes de

cruzeiros.

A Ação Democratíca Par
lamentar, nesta grave hora
para as instituições brasi
leiras, reafirma sua posi
ção de vIgilante e perma
nente cerêse dos princí
pios democráticos, que
consubstanciam a única e

verdadeira expressão da
vontade popular.

reivindicações populares
através de leis votadas por
um Parlamento livre de
pressões de qualquer espe
cje.

Ora, a greve em curso,
deflnida nesta Camara co

mo instrumento de persua
ção coercitiva, deve ser

repelida por ser InadlmiS"

etvej Intromissão de uma

insignificante minoria, a

detrimento da vontade co-

As prínejpaía obras de l\IODlFICAÇAO DE 'r.N."'l.
sa. Foi seu berço natal a sua gestão como Prefeito
cidade de Itajaí. foram: a construção do

Mercado Público, aspira-
Fez seus primeiros estu- ção de Itajaí há mais de

dos em escolas primárias 50 anos; o novo paço mu

particulares da sua cidade nlcípaj, o melhor edtrjclo
e cursou, depois, a Escola no gênero existente no Es
Nova Alemã e D Colégio tado de Santa Catarina;
Santo Antônio, de Blume- dois prédios escolares, pa
nau, não conseguindo pros- ra escolas rurais; uma se

segui-lo porque obrigado a gunda captação e canalj
assumir a gerência da casa zação para o abasteclmen
comercial de seu pai, em to dágua da cidade; a

virtude do falecimento des· adoção de fossas. higJênl
te. Embora ainda multo cas para o perímetro ur

moço, não só deu cabal de- bano; a iluminação elétrl
sempenha das suas funa ca dos distritos de Luiz
ceee no comêrctõ, como Alves e Ilhota e dos bate
ainda se fez um estudante ros de Navegante, e Cabe-
por conta própria com o çudas; um edíücío para a

habito da leitura, que con- intendência distr1l.11 de

SANTO AMARO
Neo-Sacerdole reza primeira
Missa em 'sua Terra N'afal

o Governador Celso Ra_
mos aprovou a modificação
da Tabela Numérica de
Mensalistas do Servico de

Flscalizaç40 da �enda
de acôrdo com quadro �
nexo, publicado na edlçao
de 4 do corrente do órgão
oficial do Estado.

Nessa ordem de Idéias,
vem denunciar à Nação
aqueles -que, sob a capa, do
naclonallsmo e do atendi
mento 'ás reivindicações po
pulares procuram, na ver

dade, a destruição da or

dem jurídico-política exis
tente, com a introdução
no País de ideologias exóti
cas que, implantando o

õdlil entre as cresses. re

negam a liberdade e de

gradam a espécie humana.

letIva, que aspira tunda,
mentalmente a um clima
de ordem e tranquilidade.
Saiba a Nação brasileira

que a Camara dos Deputa
do.s, em. toda a sua longa
existência, sempre se reve
lou seneívej ás justas rei
""V1ndlcaçõ-es populares. Sai.
ba ainda que seus legltl-

APROVAÇAO DE R.I. DO
CONSELHO ESTADUAL DE

EDUCAÇAO

o Conselho zstadue, de

��ucaçã.o já tem o seu R(.
g menta Interno devida
mente aprovado' pelo Che'
te do Executivo catarinen.
.�". em 9tr"l de 3 d) correm- ..
O rereridc Conselho está

::rn�ro�;s���,dOpei�mpr����_
sô: Elpídlo Bs bO'éL.

.Noutro convênio, o Pla

meg delegou, também ao

DER, o encargo da cons

trução da rodovia São
Bento do Sul-Corupá, da

estrada SC-36 São Bento

do Sul-C.orupá-Jaraguá do
Sul. Custo dos serviços: 70

milhões de cruzeiros. De
outros convênios, também
firmado pelo Plameg, da

remos noticia amanhã. A

informação reflete o in

tenso esfôrço governamen

tal, no sentido de dotar o

Estado de novas e melho

res rodovias, consoante o

espírito que' preside o

Govêrno Celso Ramos.

mos representantes jamais
desertarão dos seus com
promissos para com a de
mocracia. Saiba finalmen
te, que não haverá forças
nem ameaças, que demo
vam os democratas do
cumprimento do seu dever.
A Democracia sairá certa
mente mais fOI talecida
desta grave crise.

servou até o fim da vida. Luiz Alves; uma ponte de
cimento armado ligando o

distrito da sêde ao de LUiz

��ve�im�r;:to g:::d:d!on�:
estrada de Ioajaí a Blu
nau sôbre o rio Itajai·
mirim, e multas estradas
novas de penetração e li
gação da cidade çom os

distritos.

Na verdade, a consciên
cia democratica brasileira
não pode ser anestesiad"l
com altlsson:l.ll�es afirma
tivas de defé.,a das chama
das reformas de base,
quando, de fato, tais de

clarações visam exclusiva

mente a criação de um

clima de efervecência e

não o perfeito atendimen
to e justiça social.

De folhêto divulgado em

1949 colhemos os dados a

seguir sõbre o saudoso ca

tarinense, dados esses que
divulgaremos em sucessivas
ediç"es:
Com 22 anos foi escolhi

do substituto do Superin
tendente em exercício do

NOVOS PREFEITOS
PROVISÓRIOS

O sr. Celso Ramos dcs!'
gnou os srs. Mário Silve�:-:l
e Wil1y Schultz para Pre
feitos PrOvJsórlo� dos muni
cip!.os de Agrolândia e Lau
rentlno, respectivamente.

Fstas declarações defi
nem e sintetizam a atitu
de dos integrantes da Ação
Democratica Parlamentar
face dos ultimas aconteci
mentos e dentro de sua
inflexivel linha de condu_
ta em defesa da democra
cia e do bem estar do povo
brp.3ileiro".
(Ação Democratica Po

pular)

Reuniões de Cúpu'la PSD UDN
Brasília 9 "O E" - Centl. provado pelos parlamenta

nas de deputados federais res do PSD, PTB e UDN, a

estão chegando a BrasIlia. lém de outros pequeno.'!
para sessão de hoje, da Câ_ partidos. Fontes udenlstas

mara, qUando, será votada disseram esta IP:<.nha que
o partido poderá aceitar ·u

a indicação presidencial indicação. A UDN, reuniu_

'para primeiro m1nlstro. E se esta manhã, em Brasil ia
passivei que o nome do Sr. sob a presidência áo Def'u
Brochado da Rocha sejá:.- tado Herbert Levy.

De fato. o surto indus
trial que. atravessa o Bra
sil leva sem duvida á ne

cesSidade de uma mudan

ça estrutural da maior
amplltude de há muito de
fendida pelos verdadeiros
democratas, mas que so

mente poderá ser efetUi�dà.
com real satisfação das

COMlSSAO TRITtCOLi\

Os srs. RuI Cirilo Ram:>s
Soares e Clóvis Ribeiro da

I
. .

;;;���:�::r::��:�: �:; ns�ttor VISita
Santa Cat"'na na Com',· "O Esta�o'

I
sao fixadora de preços e
normas jo NúCIt-o Tri�ícn_
la de Curitibanos que se
rá ali IOcallzatio.

' .

Reillizou.se domingo PP. no Igreja Matriz do
Cidade de Santo Amora do Imperatriz o prime-iro
mina rezdda pelo neo-socerdote, Frei Odolfo Broeri..

ng. Filho do casal sr. Rodolfo Broering e exmo. es.

poso Oona Líd.ia 'Turnes Broering, família tradicio·
nal d'e Santo Amaro.

o neo.socerdote _Odolfo ordenoU) se em Agu
do', Estado de SáoToulo, no dia 6 de.junho último•.
e éro seu desejo dizer sua primeiro mis� em suaten_

.ra notai.
Incoh:ulável era o número de fiéis que acampo

nhorom o neo_sacerdote do cosa de seus pois até <I

Igreja. Santo Amora engalanou.se poro receber seu

t!rande- filho.
.

•

Esteve ontem em Vi,Hh

à nossa redação o Sr. ;\1f.

noel Lopes da Silva, lus

petOl-;moffi1Ocional da EdJ

Wra ABRIL, de São pau.u,
que se encontra em nossa

cidade para desenvolve ....

extenso programa de f'ela�
ções públicas junto a,o"

veiculas de Imprensa e l"R.,
dl(.·iifusão.
Na palestra -'que o v!sl,

tante manteve com no:;�oil

redatores, informou aqu(;.
le inspetor que sua Editôrêl.
faz circular para o públic?
feminino as revistas "Clau
dia" "Capricho" "Ilusão'

;"Noturno", "Noi;a "ModeL
na" e "Futura Mamãe" edf
tando ainda para o p'ubi:
co masculino a publicaçãn
"Quatro Rodas" e para o

infantc·;uvenil "Diversões
Juvenis' "O Pato Donald"
"Zé lCaríoca", "Mickey" �
"Histor:nhas Semanais' o

que perfaz 13, tevistar com

cêrca de 3 milhões d:;; e

xemplares mensais, para o

que se vale de duas enor.

mes gráficas em Silo Pau.
lo, de sua proprJedade.
Agradecemos :lo honr.Jsa

"!�:b "O o"'nd" 'Y9RJi::.
gpntilmr:nLe ofcrfnrlo no

no..;w jortln.l.

AJUDA A CENTRO RURAL

A Secretaria da ,4.�·rir�".
tura fj�mou convênio .:!')!'l
o Centro Rural Unla.o j",
Grande, sediado no muni
cipJo de Melelro com a fi'
nalidade de so�arem rr:
cursos para a construçao
da sede do rcferid:l cent.;.o.
Das cláusulas referenda

das CC>:"lstam:
'

. �) o prédio será utillu10
un.�camente para atividades
que correspondam às fln-a
lIdades do Centro Rural r:�
Morro Grande:
b) sua área será ocupada

somente por d€pendênc �s

d� Centro Rural, ou 'lue'
Slrvam diretamente a seus
aSs.Oclados.
Para as despesas de cons

trução, o Centro Rural con
tribuirá com a lmportânr.ia
de Cr$ 200.000,00, lntegr�_
IIzada em parceias var!lÍ_
vels, cqnforme as necê"3,1-
dades de andamento u.

construção. A ccntribulG:l.o
do Govêrno catarinense ..

Ffv�s d:l sXrcbri:l. <b' \

r.ril·l111wD, ser:'1 dr Cr$ ..

JUU.(JUlJ,(IU.

Contração de preposições em proposições

I=l!tl4iflJn Temendo a concorrência do outro, na sua área
eleitoral,' perguntava matreiramente aquele candi
dato:

- Ouvi dizer que o ilustre companheiro 'vai
correr DA eleição!

- Engano. Vou correr NA eleld.o!

Contratação d6$concentração
,,"!!IIIIi:i 1311l1!

O amplo auditório ela Rádio Guarujâ ficou pequeni_
no para conter os convenCionais do PSD, na sua con

venção de sábado último.
Mais de 400 delegados ali se comprimiam, represen

tando em qualidade e quantidade, o grande e admirável
PARTIDO DE NERtU RAMOS_

Ali es:ava11L, como percucientemente obseroou o

deputado J. Gonçarves, os velhos de cabelos brancos, que
aram o cerne do Partido. e a sua alma nova, represen_
�ada pelos moços - herdeiros naturais e neces�ários do

patrimônio politico e moral, avolumado nas lutas pas
sadas.

.Ua.s, acima da edificante prova de coesão partidá�
ria, mais alta mesmo do que a demonstração de unida-

1e e de pre tígto do PSD, a sua convenção veio compro
var uma atitude mentaL da nossa gen�e. afinada, aliás,
�om a maioria absoluta do povo brasileiro: a sua con

fiança e a sõ.w devoção à DEMOCRACIA.
Nesta hom, qlw.ndo planam dúvidas f1 (!1)1"esnsões

sôbre os d:!�tino:: do regime, lima demon-tracão demo_
.

:':J' 'a, ellirg;ca e... (y,min9'.,c--mmm (f

.·di-:/II rl(l dia 7� mie ]Jdo wc-�...

- Mas êsse candidato da UDN não se lege!
- Em todo caso, fôrça está fazendo. Dizem que

está contratando concentração de eleitores.
- Concentrar como?
- ·Cêrcas de arame farpado!!!

Definição

- Antes de ser candidato, 'ful oficial do regIs
tro de imóveis e trabalhei numa junta de recruta
mento militar. Sei, por isso, que na minha zona não
há candidato devoluto. Se aparecer algum, já sei: é
ins_ubmissol/!
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