
o TEM P O (Meteoroló:Ji:::o)
(Sfntese do Boletim G o eteôrõfõi1fco, do
A. SEIXAS ti'ETTÔ, válida. até às 23,18 M. do

dia 11 de jt.lho de 1962
FRENTE FRIA: Negativa; PRESSãO ATMOSFf.;RI.
C/\ MEDIA: 1023.1 mb; TEMPERATURA MÉDIA:
&5° C; UMIDADE RELATIVA Mk:DIA: 86%; PLU_
VIOSIDADE: 25 rnms: Negativo - 12,5 mms.. Ne,
"ativo - Grupos de nevoei}'o Cumular _ Tempo
Médio: Bom.

DOMThOOS PERNA

Candidato Ao
60verno do
bt, Do Rio

O sr. João Cleofas che
gou ao aeroporto de Gua.

Nlterôl, 10 (O E) O úe_ �:�:�e:e::bil:o h;�:sd�:r:��neraI Edmundo de 'Macedo amigos, bem como peloSoares aceitou a lndlcacclo governador Cid Sampaio e
de seu nome -l;!ara dlsputat' membros de- seu governo.
pelo Partido Socialista B(ll O governador e o chefe
-?ielro a, GO,vernança do l!:�� da UON pernambucana

•
tad9 d9;r:RiÓ'; ." ..;,. •

CD1.. f';:1'�Ü(;IUl'll1l a. seguir, a

'�" '�
-

" ,

-TÁC- GRUZEjri0-G0-Sij{__�Jlllifilll{J :

aurora artificial provocaDa
�ór explosão nuclenr

HONOLULU, 10 (AP) - rnaís forte 'Que os comun'i,
Pela primeira vez no muno de coloração branca e vc,',
do, explodiu no espaço urna de, Durante 3 segundos a
bomba de hidrogenio, pro luz foi intensisslma e as uu

vocando uma aurora artio vens taparam a Lua, nca-i
ficia! visivel a mil q�i\,;. do primeiro r-osas e úeplllS
metros. 'Em p.ena noite tez cor de sangue. Seis rnrnu .

se dia em Honolulu a 1.2fJO tos depois a primeira clls,.
quilcmetrus no nordeste da ma apareceu no crepuscu
minuscula ilha de Johnston lo da tarde,

II MAIS ANTIGO DIABIO llE SANTA· CATABINA

/1

Curso para Aperfeiçoamento
de Professôres Rurais

No PLAMEG foi prevista uma recuperação do pro

fessor rural, desestimulado e sem orientação pedagógl·
ca. Na Meta o Homem, sua Educação e Cultura, sub
setor Estimulo à Cultura, foram prevutos vários cursos

a.i1lgindo esses professores rurais. FOi feito um convénio
entre o PLAMEG e a Secretaria de Educacão e 'Cultura,
a qual ficou enéarregada da execução da 'tarefa, já de

finida no pla11ejamento básico do Plano de Metas do
Govêmo.

professores Que trabalhem na zona rural dos diversos

municipios catarinenses, em número superior a sets mil.
Para efetivação dessa tarefa, os técnicos da Secre

taria de Educação e Cultura se deslocam da Capital, e
os professores, ao safrem da localidade em que lecionam
para o munidpio sede do curso, receoem diárias e, de-
pOis, o competente certificado, ./

As cadeiras fundamentais do Curso são Higiene
Escolar, esta .administrada por médico da região, Meto
dO'logia, Psicologia Educacional, Recreação Infantil e

,Didatica Geral, O êxito dêsses cursos tem sido enorme, e
os vrcteesoree l'urais tem vindo participar dos mesmos

com grande entusiasmo. Por outro lado, os reuezos na

ârea, junto à comunidade, não se farão esperar.

Os flagrantes abaixo são do primeiro curso de aper
teícoamerao de professores rurais, realizado em Ara-

��n!;:U::d: ;a:'! :ed�;�;�i:. ::':X�:��a�a:::::io ::n��;::�
laça0 do curso e o Prot, Moia Pires toionao

.

em. nome
do Depal·tame1Zto de Educação; em baixo, os cursistas
em trabalho de classe e um aspecto dos cursistas e assts
tência durante a festa de encerramento realizada no
Tel�is Clube de Ararangllá.

velocidade vcruginosa. Hou
ve prlmelro um relampagn,

FLORIANÓPOLIS, (QUARTA·FEIRA), 11 DE JULHO DE 1962 - EDIOAO DE HOJE - 8 PAG_INAS

�-�E=-le�ito�B�ro�(h�ado da Rocha-com 215 votos

BRASíLIA,' 10 (O ESTADQ) À e qU���:�t�:j;���Oes��;!: p;::a�:�, a::;��erat��;��o�� ':�
Câmara dos Deputados aceitou por 215 fim do quinquénio do Govêmo Celso Ramos, todos os

valos conlra 58 a indicação do Sr. Fran
cisco Brochado da Rocha, para o cargo de
Primeiro Ministro. A sessão nolurna em

que foi apreciada a indicação do Presí
denle Goularl iniciada às 21 horas de on

lem terminou' pouco depois das 3 horas da
madrugada de hoje, duranle a qual pro
nunciaram-se os líderes de partídos- lavo
,lalleis__a lJldicação., Falaram GUIlPI�
lantes do PSD, PTB, PSP, PR, PSB,
PTN, MTR, PRP e PSP. Pronunciaram
se contrários ao Sr. Brochado da Rocha,
o PL, PRP e, parcialmenle, a UDN.
Infórma-se que o nôvo Premier Sr. Bro

chado da Rocha deverá imprimir os se

guinles pontos capítaís.. "Gopcess\io de
voto aos' analfabelos, ,! refóttllâ urbâna
que venha acabar com os privilégios dos
latifundiários da cidade, realização íme

diala de' úm' jiiébisciió. O nôvo Primeiro
Ministro deverá ainda apresentar -imedia-

��:;:d:::!1:,;�:�::�!E�;�CDyê.iO Plameg DER�ara a cODslru�ão�a Ro�üvia Gas�ar Brng�ucprimeira necessidade. . -

o setor ,0dov;á,lo pel. Importônd. de que se
,) F 1Gb' I B reveste eitá mm<end� • melho, atençõo po' p.'"

Inicio na �avimentâ�ão: lajes a Ro�nvia 8H 3D l RI�lO��'�� ce- ge�endr!.!.d�muitos ������l�aifun_ ;::;;;�:�����x��:�:,���::::::�::��::I::�;:::$.;'::
A. cargo do 2° Batalhão uma, separada por. um o�:a atacados se restringi. le�re cantora. I�nca Ga- anos no Rio de Janeiro, O dadora da Escola de 'ree- rópido entre os diversos recantos da terra cotannen.

Rodoviário (Lajes - SC), jardim central em toda a rao, inicIalmente, a uma só brteía Besanzon] faleceu Teatro Lírico Brasileiro tro t.íncc, no Rio escola S€, é tarefo que virá contribuir deci�i�omente p�ra. O

tiveram início os trabalhos sua extensão. Os traaatnos pista. ontem e:n Roma, sua terra muito deve á celebre can, que obteve grande exíto. progresso e desenvolvimento da SOCial economlQ de
, de paVimentação asfáltica natal, Tmha 72 anos de Senta Cotaino.

f��:C�:��;����::a::: �ueirna�a ,a canoi�atura �e f�!� :�h:���9;od::��r.,�� Em Niteroi Bicheiros Ajudam ::,��::��,�::::�B:�;:: ��::��:�i�:;:�:a:::�!::;:
�ove�el�áa ���;�it��dOca�I�:' Cleofas ao �ov rio PernambUCO

��:������. e foi dirigida por

J. :O�e��iq��:���li: d:t::;�� :::!e�arn:a: �;;:l:;: :e ::
numa extensao aproxima· UI" A Manter A Ord(DJn que Q �o"ernador Celso Ra vas. rOllovias, que virão en

da de 2 km, em prolonga. • Muito embora sua car.
mos dedioDII a êste setor. (',urtar distâllcla� c possihlc

'mento natural da Rua RECIFE, 10 (V.A,) - portas fechadas, na resi. reira artlstica fôsse inicla-
At.ral'és da DER ou ao 1itar a m':l,i!': rlÍ!Jida movi'

Corrêa Pinto atê o aquar- Em meio a' dramatlca ex_ dencla deste, nada trans- da na provincia, Gabriela Niterói, 10 >(0 EJ Um de: urbanas, portando merL"'O
través de coiwêllios fio m�ntac5.o f!e l'iQtlpzas de

��:�v��;io. do 20 Batalhão ��;t��:a ci;C!o:fe�:���i:�� �!;����o:,obre os assuntos :::;:�enl :o�nai�:seCon�:�li� �����eC�:iO��x�:;,n:e��:e�: :,�:�o::�ra�o:!�:�� r:::��':;;l PLAl\1EG, a.� obra,s \'em

O ,projeto def�llltivo do pernambucanos, o sr. João
to do mundo {l890_1962J, te agora revelada, Bichei do.os grupos suspeitos. Jus �::��e, a��:a(��:'�r:�:lllt;�::

impor�ante acesso compor.
Cleofas desistiu ontem de As 22 horas, porém, nova inigualavel até hOje nas

sua candidatura á gover_ reunião realizou.se, sob a interpretações de "Car-
ta -duas pistas asfaltadas presidencla do sr, Cid Sam� men", "'Orfeu", Sansão e

de 7m de largura cada nança do Estaao. O novo palo, desta �ez presentes Dama", "Favorita" e ou-

candldalto situacionista - todos os mambros da ban- tras ôperas. Depois de
aceito por todos, inclusive cada governista na Assem. atuar na provincia, can�

pelo proprio Cleofas - de· bléfa e outros politicos teu no Teatro Constanzi
verá. ser o advogado José situacionistas. Dada a pa- (Roma), em Milão. Madrid
Neves. lavra a diversos oradores e Ba.rcelona. Sua estréia no

"Metropolitan" de Nova
York deu·se em 1910, no

papel de "Amneris", em

"Aida",' de VerdI. Deve-se.
a ela, também, a partici
pação na primeira l'epre·

sesentação. no "Metropo
litan", M "L'Italiana 'in

Algerie", de Rossini.
Casóú_se no Brasii com

O jndllsü'ial H\Jmique La·

quando foi lancadn o fog'lC
te portador da bomba. A

osptoséo dei o:e a cerca d�(
300 CJujlo!l�etros de altur.r.

O De.partamelito de Educação doa SEC programou,
para 1962, cinco cursos, havendo·se encerrado o primeiro
em 14 d'e iunho, em Araranguá, abrangendo os p-otes
sores rurais de seis 1/qmicípios da região. O pl'óximo se.
rá instalado no Vale do Rio do ,p'eiXe, ell� meados dêste
,nês de julho, e {(tê o fim, do ano setão atingidos 700
vroteescres rurais.

A fusão tcrmuuuelenr cs

pacia"T prouuzil_�e ,:ruandJ
em Honclu'u, eram II co'
ras do domingo. Vista l:.!.S

unas de Havai dizia se

que o Sol tinha saldo a unl.l

UAIS DE SEIS MIL PROFESSORES NO QUINQUÊNIO

ros, em numero de 500, es tUicando o proct'df\l1<,.'to
tão ajudando· a mant!'!' a os bi.::nelros afirmaram ser

.ordem na cidade. Organuao necessario proteger tam

ram se numa especie de voo bem os 500 pontos de bi
lante e percorrem as' zonas CMS, localizados na cldaõ�,

desenhou-se o' 'prOblema
eleitoral no Estado e veio
a conclusão de que se tor_
nava Impossível a manu

tençíijo ,da cand1datu�a

Data Para o Plebiscito
Brasilla 10 (O E) O TrL será consequencia de uma'

consulta do governador dr

Minas Gerais sr, Magalháe:;
Pinto, que segundo se cc·

buna1 Superior Eleitoral Irá
decidir amanhã sÔbre· sun.

competência para a l'iX(I·

ção da data para a rra!i:ófl.

çao ue um llleblclfo, O '1)"ro.
nun�iaillenlo da�ue{a9alta
curte ue Ju:>�i\;il, Eldiul'<J.I,

João Cleofas, dad.a a au· menta nos mE'ios for81�SC�

a têse àe'l'endldrr !leIo Ohe

fe do. Govêl',no '�li!ll'it·O �e�

l'tÍ acolhida pul' � a 2.

sencia completa de recep.
tividade a seu nome na

maSSa clcitonll.

WASHINGTON 10 (AFP)
- Os servícos o'ficlnls nor

t(·\mericanos declararat�
hoje que não haviam com

tatado praticamente ne

nnurns perturbação nas

tcansmíssõns nem' tampei-e
co perturbaç:-!� II.tmos!('or:.
cas sig11ificativas após a ex

rnoeêo.

Por seu lado. as socte ra.
des prívadae de transcu.e
sões assinalam algntuas
pertubações 10m seus se -v't

ços eranepacmcos mas me

nos importantes do 'que o

previsto. Nenhuma cc'as

fOI oorlgada a utíuear C'.1

tras vias previstas para o

caso de Interrupção total

de suas comunicações com

ctt-ecão ou procedentes eh:'!

.Filipinas ou do Japão. (OE)

blerns
apodrecem

Recife 10 (O E) orotíctas

procedentes de Recife rli

zem que 50 'TIl! toneladas
de feijão estão apodrecen ,

do na Cidade de Oaruaru.

Em Límceiro também no

Estado de Pernambuco 500

toneladas de muno e�taJ

estragadas. 'Enquanto ISSO

ocorre em São Paulo o mere

ca-so de retjêo esta prutl
camente arrazado.

11�\la arca para outra.

l::ODO\'l/\ (;�$rAR _.

BRUSQLiE
. �De maior interêlise p:.lra

a população daqu.�la pru

gressi�ta reeião. é a rud'lC

'via Gaslla'.'Jrusque, da �s

trada se 49 (G!1"llar -

Brll':l1ue - Nt,wa Trento -

Ti,iucas). Agflra. act!ha. de

ser realizado o{tlH'ênío ell:;

tre 0 Gabinete de flancJa.
mento do Plano de Meta':!

do Go\'êrno e o Departalllt>11
to de Estrada oe Rodagem,
para a e:1l!ecução daquela

)obra. havendo assinado u

referido convêni,o, pelo
PLAl'I1EG, os Secretãrios B
xeentlvo e Sem Pa a.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ia�óPOJis, - 11/7/'32

IENIS CLUBE - SABADO - DIA 14 - Grande Soiréd com JUCA CHA'I ES o canlor da atualidade da TV e Rádio Paulista. Mesas na Relojoaria Mullel

Com crec de 728 m2 frente paro o ruo 14 de

lho, 953 - fundos para a rUQ 7 de Setembrg.
treito. Com construçõo antigo. Preço. de occsiõo.

ratar ruo Crispim Miro. 19 - Fpolis.
1117/62

Objeto Perdido
Perdeu se uma carteira

contendo: documentos e

uma quantia de cli

8.670,00 pertencentes ao Sr

Delfina da Silva, residente

ii. Rua 14 de Juiho s/n [un
to ao Tclegrato do antigo
correio; mediante boa gra

uncecec, encarece devo

Iuçâc a quem encontrou.
U/7

istfãs à Secretãria -da Agricultur�.
aDro Luiz Gabriel, dlnã· prejuízos sOfridos pelos a- perh... A segunda comlssao,

ico secretâr.lo da Agrlcul grlcultores daquela CODlUI a de Seára, composta pelos

a recebeu em data de 7 na em virtude da chuva Srs. Deputado Estivalet Pi·

;orrente, duas r.omls- de 'graniZO que assolou a re res, Dr. Josê Afonso Cub�s
dos municípios de Ps. gjão. O Dr. Luiz Gabriel, Schaldt, mêdlco veterlna

uva e Seára. A primei' levando em consideração a rio, e Amêrico Paludo, ex-

, compof>ta dàs Srs. Jair exposição que lhe fora fe;. puseram a situação e� q�e
ta, destinou 100 sacas de se encontra a ASSOClaçao

trigo para semente a serem Rural do Município, que

va, levou ao conheclmen distribuidas aos lavradores possue 1.900 associados, piei
de S. Excia. os graves mais atingidos pela intem t.eando assistência Agro_

Pecuária pa"a a reglio. Sua
Excia., depois çl.e ouvir a

tentamente os componentes
da comissão, assegurou a

55. Senhorias, o seu inte-

WIMBLEOON, 10 - A. reflete na realidade o de �':� :;O���vf;��:�!:n::e t�:
:;�!ed�mle;i�:�: de �::��� :1�O�V:::i;:n�h:coa le:����� fazem mlstêr,lpara atender

a nova campeã de tenill um to:noze'o durante o �e :T�S n�:���l���,aiorre:�n����:
tí:II:',b��i:n�ri:���IS:��, ���l�/;.e�e;�:c:�od(::;h��� recebidas as seguintes pe .•

soas: Sr. Melqulades Fer
pois de vencer a tcnecol. dificuldade de um lado �n. llandes _ Diretor do Servi'
aea Vera --! .lkova, fi r ra o outro l:a l'luadra. SI)

ço de Cooperativismo e E.

4, 6/4, em menos de um.). kova lutou atê o ultimo conomla Rural, Deputado
ta. na pista central. O Instante. Paulino Burlgo e Ouilher-

�::-tado:::-__da,-p_.,_�_aa=--n_" m_e_schulller, de Videira.

·I��MÂ� � cartazes �� �ia

�------- -------

E' Norle-Americana a· Noya
Campeã de Wimbledon

Cine 3M JOSE -8AIJI05-

eRtrQ Fone: 363"
Cine GLOSIA

às 3 c 8 horas
Rory C[j.;;lOúil
Barbara Chtes em:

O PO� DA VINGANÇA
�tmanColor

Estreito Fone 6252
ás 7V2 - 9% hs.
Sessões Populares

Red Skelton
Janet Blair em.

Cia,am AS LOUCURAS DE I\lR. JONES

,.. "oBe S4JS
Censura atê 5 ano.s

ás':re8hs. Censuro até 14 anos
Burt Lancaster

Tony CurLis

Glna Lollobrigld� em,
TRAPEZIO

CinemaScope Tecnicolol'
Censura atê 5 Dnos

r.i... lMPEBIii
Estreito Fone 8295

ás 8 hs.
I Sessão Popular

Cb;e BOXY Red Skelton
Janet Blair em:

AS LOUCURAS DE MR. JONES

Censura até 14 onos

FONE 3435

às 8 horos
T.ony Curtis
Edmond O'Brien
Jean Blackman em: Cioe RAJA IS. José)

às 8 horas
Connle Stever.s

Mar!;: Damon cm.

A .'URlA rios JOVENS I\}AUS 13-15--18-22-24_7_62.
até '14 onos

�

1. O P'mcc r." ne-ee-otv'mentc do Estado de santa'
Catarina S. A. torna público que, em sua sede, nesta ca- J

�!�:�'ê��i:,n���t:: �::r�r�ns��iç:l� �r�;o j��:acu::�renet�'
as 9 horas, em local a ser oportunamente anunciado, e'
�: �:�!:aa�a��:��:a:x�:e���a�: �:\:i:.reenchlmento,

2. Dentro de doze meses, porém, o Banco poderão pa-'
ra oreencímento de vagas Que existirem na Matriz ou A-'
gêncías, chamar candidatos aprovados mas ainda nã.'
aproveitados. t
até �.dfa ��s��ç:�rr:�� ������d:� �aP::tll�a��u�!:ã�2d�.
�:'�C:)d��: :& l�s�:ra��� �a�:����oà3����:::-f��,
candidatos, de ambos Os sexos, que preencham as se-'
gulntes coriçllções: ,
Plet�� ete�oh�:�O��I�:, ��:S�:iÇ::;e=t��n�!I�:::t�so��,
L��� •

cent��e��:;,e��:�a:o� �:�r:::;s recentes, iguais, de 3x4 i
c) paguem a taxa de illscpção, de Cr$ 50,00. •
4. Para ser nomeado, o candidato aprovado no con.,

curs�) d:::r:pr��:�: �: i�::'�Ç�:g�� saude mandada fa. C
zer pelo Banco; •
:; :��:::��:� �e:;�::n::s i�:�:�tórlos de Idoneida-�

de, passados pelos dois ultimas estabelecimentos ou re-'
partições em que tenha servido, a não ser que tenha.
mais de cinco anos de exercício no ültlmo emprêgo, hi_1t
pótese em que bastará documento fornecido pelo ultimo,
��::e�:d���ç��i:e:�������o��o�:�r��: �ir::;�r��; �
duas pessoas idôneas. No caso de o candidato não haver'
sido empregado anteriormente, deve apresentar docu-,
:ae:c�; assinado por duas pessoas idôneas, aceitas pela, Nervosas'"', samba Canção um dos seus sucessos 'e gravado na

dl se se tratar de candidato do sexo masculino _ a" Discobrás' Agradeço pela gentileza.
:;lres��t�r !r:::rs�e c�:::r:o d�il�:;;�as escritas de: • --oO()-·

ba» POma'ttUemgUa'���a "ome,"lal ! Melo Prats, Diretor da Rádio Santa Catarina, em gran..
"1

-- - - � des atividades no setor artistico· ,

c) datilografia • O •
e, f��Ul���:::��!de �:�merctal e bancária , O Coral de Florian�, ::-: BI1Jmenau e Curitiba, •

el francês, ou alemão. • muito b'!"eve. •
Plic:�etss:����;:n��d:adel��:oe: ���g:�e:r:o r�v:;' -000-- •
ginasial até o 2<' ano. 'Falando no Coral de Florianópolis, aqui está uma suges..

,
!: �Sp��!:sdi:ã�a��o:::�aas�;:�eallzada em máqUI�. tão - uma exíbição de Gala - traje à rigor poderia aconte ..

•
nas fornecidas pelo Banco,· facultando_se aos candidatos' cer. Que ta"? \ =
a �sc���:a��!�:t:r�q�I:�P;'I��i:e:!��tee '��;��f�����: de' -000-. /

•

:;:t:q�r!� v�z:!���d: i��e!:�l�s'd:�:�So�������, v:el���' Ontem, no Lira T.C., foi realizado mais "Encontro nas ;
do para a classificação a melhor das três notas. .• Férias", que está acontecendo tôdas as terças feiras. das 20

Antes da pro�a os candidatós desporáo àe cinco mi-, . às 24 horas. Q

nuto:. :;: ::�:i�:��� �:�:��u�n�:'ndidáto que obtiver' ---000-- •
"' "guln'" nota, m;nlma" • Florianópolis participará dos III Jogos ABertos de Santa •

�i �::2���:;a,;;';'�;�i�i �� : Catarina >em BIumenau�=o sr. Ody Varela. :
nota�o'd: t��!:lf�saç!:t!���, se;:asre�:o �!a c::����, O câsal Presidente Kennedy chegará no dia 29 próximo. :
as das matêrlas faculta.tivas Quando, ao lnvês de melho- J O chefe do protocolo do Itamaratí, em preparativos para· a

,
rar, venham a baixar a classlticação. .. Recepção.
vel.

11. a julgamento das provas terá Cl\ráter trrecorr{�1Í --oO()-
•

12. a candidato inscrito ê consIderado ciente das' CirculaQllo em órbitra Oorianopolitana, o dr· PatiJo Ma.. �
cond�i�:I:n�;��:,n�esdedê;��h�d��a\.962 ! caTini, candidato à deputado federal, nas próximas eleições· 1

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE

.. _ ...

-M-"-U""s'IC�·"A-
-

-L--B""-A-''''R'''''
__ 1

SANTA CATARINA S. A.

CONCURSO PARA ESCRITURARIO

Alcides Abreu, - Presidente

J. J. C. Medeiros, Diretor

\.I.v .... i;t l,..\Juv .....u',rCll.:/ ...u�c.:J.Jt<;lL:J.U.ilô;U ue IH"';\;! , Ud'Y_Ur;l,l luL.ell1 !-'QJ.

,�e os Cü�a.li:>. 1..41 •• c:uHulHU oamaera r..W aiuo l-vloslmann e .I.WilnUil

menageado pela câmara ,de. co_mércioameri:�-i;;�,;i.:mm--mii
na o autor dos planos de extlOGao das favelas: I i .

. - -�, ·"1
fldo·sõbre os e�tudos nalmente, sem o que se de Impostos sôbre os lotes dos com a construçã� de da colônia norte.9.mericana' REVISTA CHUVISCO NA "FLORIACAP" •

esu!.�a;:;:op:;:II;::�� !�:n::::�fe�:n:lon:li;:� ��;. r�!lv:::;: ��e s;s��� ;=��p�r��: d�:t:��:c;�;� �:d::o�oq�:. f����oa�:��e��. O CASAL WALDEMA RSCHLOESSER VAI 'A •
q:t��e�:r:l:s ��;:�r� zOà Sr. Sêrglo Bernardes �:�S::d���t:�!�a!O p����� sÔ������ram presentes ao �c:r:e�: ��:�dr:7�A�aer�:: 1 EUROPA· •
assessor de planeja; focalizou o problema da redes. _ beneficiamento almoço destacadas figuras na, Sr. Richard C. s'atjon. _

urbano do govêrno :::a�:���:.s�� ���t::P�� do terreno, construção de
___. __

•
::op:�::��s qU:OI�� gente, para acabar com as ��:;d�: ;ec�e:�:� sa����!�; Notavel Conferencista-em- "
reais e praucéveís. características sub-numa- e de eletricidade - e en- •

o pe��o�����m���an� �a:n:�d�:a ::sr!:�:�:�i�:� ��:,u:�ba:s :�::l:a��� Pil�: l. nossa (apilal _
Uiteto, discursando ção do sistema de constru; autoridade estadual ccrnpe, Deverá chegar a esta Capital, no próximo Domln •

��!��:��o p�� ��: ii��rcl:I�::sir�í;ã::rav::�� !�n�rÓ�;Ir::ina:s��b:n��a��� ��' ��s��r�o�ree��eB�n�Oe:�o. :l�. D. Estêvão Bltencourt, •
de Comércio 'êmeríca de casas próprias para a do local. Quanto ao segui , Sua Revma. que ê ilustre homem de ciência. distinto •

quínta-reíre, na Mes. classe mêdia. Quanto ao do aspecto, o arquttétu Ser professor unrversttano na Belacap e notável conrerencts •
disse ainda que os re- primeiro especto, disse que gio Bernardes salientou a ta, fará uma série de conferencias nesta Capital.
s da Aliança para o está sendo estudada a idêia necessidade de se propor- Durante o dia, de 15: a 21, no Colégio Coração de Je- �

de se propor aos pruprletá- danar Os melas para tor- sus, fara conferências a Religiosos e Religiosas.
rios de terras, nas ímecíe, nar-se a construçuo civil 'A noite, na Igreja de São Francisco, com Início as

ções das favelas, que ce, indu:.trializada, mediante a 19,30 horas, dos dias 15; 16 e 17 falará para o publico em

dam metade de seus terre subsututcêc do atual si.s� geral sobre temas bíblicos. Entrada tranca.

nos, em troc� da ísencêo tema de construçÕ�éto��: Dia 1P 19 e 20, no Salão Nobre da Faculdade de 01- ..

1----------, VENDE-SE :�:or�!���a�o: rápidos de �;:!�tu!�s 2:0�:ras, fará conserênctaa especiais para ln.
trabalho, financiados por •
io�:�sp::zoe��;';s����:IÇã� "CI�NCIA MODERNA e a Ft CRISTA" •
de casas e apartamentos São cOh�:dados professores, alunos, médicos, advofTl',
próprios. dos, engenheiros, escritores e fomaltstas enfim 'todos,
r..a�d:;q�����mSé;::gu, B;� 1.;

�
••• l ....� .,e .u.,:i�:'"",ln por alta cunura.

•
correndo a gráficos, sôbre ;:
o,��, "1,,lona Banco de Des�nyolyimenlo do •

Eslado de Sanla Calarina S. A.

J.: \...�.� .... ,:,"' .......... ;:, lHUh':êt.1U os tC:tSêilS mentlOnaaos. o prImeIrO re�

rnc ccu c.S"!-'Cl.:li;l1Wt:lUe vara eSLa COluna.

LJ rLoressor l'raW.:1SCO rsrocnadc da Rocha, é
- Crise Superada.

"Premier'

Circulando em férias a elegante Marília Machado, estu
dante na "r'mnerroeap"

--000--
lieceLi convite do jornausta .r austo Maia, Diretor da he

vista Socrai l..JlUVlSLO, para ser o correspondente social da
t

mesma em nosso Estaco. liemeti correspondencía aceitando

e esLOU aguardando amaa nesta' semana a credencial e instru- ,

ções. U correspondente anterior SOliCItOU dispensa·
•

-000--
•
�
•
,
•
•
•
•
,

I) casal Waldemar Scholoesser, vai à Europa em agosto
próximo, , pelo Jato "Luftanza", para uma excursão em di ..

,

versos p��, •t""l �

Ontem, aconteceu o casamento - ato civil - de Maria
Stela Kubtschek, com o dr. Rodrigo Lopes Filho> na residência

dos pais da noiva casal JK. Amanhã será realizado o Ato Reli

gioso, na Candelária. Residirão em São Francisco da Califór-
rua.

Juca Chaves, que no próximo sábado estará no Lira ·T.
C. para uma de suas grandes exibições - está com

�

viagem
marcada para a Europa. Um empresário o contratou para uma

escursão iniciando por Lisbôa.
-000--

Marly Ziesemer, fino ornamento do nosso society - De ..

butante 62, circulou em Pôrto Alegre,
-000--

Recebi um disco do cantor Ivens Patrianova -'''Mãos

PARA UM BOM PASSA TEMPG COM SUA FAMUsIA - REUNIOE,C; SOCIAIS

DANÇANTES COQtTlTEIS - FESTAS DE ANIVERSARIQS - CRA

DANQANTES _ ETC.
ANDAR TERREO DO ROYAL HOTEL - TeJ. 2515. (Portaria)

.";:,;iiiê��

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Paris ('lr!rcr.tc) - Imprc,s310

nante a vttõrce que acaba de le

vantar o Gordínt, na-categoria de

até 1.COO cc; Impondo 3\1'" extre

'"ordinária ::hl.��c no P.allye da. Prt

4.0) OOrdini, pilotado por cnar

'ln e Sa.I:non; 5.°) Ocrdíní, pt

totadc por Harmand e Druguet.
\ ta-a para damas ainda coube

Parls (urgente) - A magnifica
prova Çriterium Neve & ceio.

que se Inícíou há. 9918 dia$,. tee

minou de forma espetacular: EÍtI
tôdas as caicgortes. foram regta-

gou o publico foi

veicutos de eturtsmo de i$"" I·

maías-,

a""'IOijO"
em 4"" ,

Gordml al�ço mais blÜ(<<i,. ,

.desemp,enh�:l· ,

ordin! venceo.c

era pUotad� P
'"
Arbez t;. La.�

rent. ' �

na Clasae B, para veicules até

1.000 cc. _ nada mr-nos de õ

aenentt Gordlnl alca.nçaram

primeiros lugares! O Gordini

que se classificou lldet- abaolu

to em sua cteise era pilotado

pela dupla Kreiael e Berta, en

quanto o segundo colocado ti

nha. a dir\� ·ln"D .,.,,,. ",,-�

------------------------��----------------------------��,,----

, .J' •

t'"
00'00>"'" '1""t, o Gor- I

Venceu GO�Il��nl dl'll' Pc-h crrtcrn de cl' ��('fl. el�

.. \ ltO) ln fl� 1 � (, I I 1
I

O Rãlly� '!(;:lÕpor Itro�e e Gbdlch8rd� 2"'1

• I
"1ordln! puctaoo 001' vutort C

dl fl'1mave:a. lIma V,tID,', 3', 'D�,phm. pr

lotado por Boutin c MOle T. Roy;

um ccrduu. püotcdc pelas artes. traces, excelentes -s;.pert'q\'TTlances:..
._._ .� r�,.._·',t. '" ""1"0 entanto. a 'luE! mata empoj.

�

�O Rallye'
deGênova:
GORDINI'
,Gênova (10) - A prova des

ti�'la a vetemos de tltri3mr
el"n série, até 8;:;{) cc .. e que sr

�'����n�:.o d:!����: :�c
81' a um triunfo tnconteste

V'rr�u, de modo cmegõetco. I

Gordmi pilotado por xessicr e

BlQnchi.

Sntre ca.rros

4�turismo
GORDINI!

CO ':,FORTÁVEL: 4 portas, glande
p -rta-meias Ivrndo dOI carpete. bancos acolhedor.. ,

&sp,çointrrnobelnaprovlilado.

S:ÓLIO(i: '1str:.,'url mcncblacc Clllroçarla
cbas I �.nSi ,rilo"] I" 'J ao p�ça, d� luparlor fi·
sist�nCí;l.

ÉS Á�.'Ei.; �9r.ur-, dI! ndar ma�lo. ê c�rrO

l, �>. p, ,;,j de ça � - flr::l' (185 'tUrViI, Im

quo 'quel ttHa�o.

um produto de.

Luxembuegu (18) _ Uma

ii!.
de vitória acaba de atcan
o Gordini, 'na corrida de

n, para velculos da clase-

�:t��:�ml�g::,é c!� ���ele��
«pêrformance:., chegou o Re

nault Gord:ni pilotado por Bul

thazard. Nas aegutntes colo

'r.s.
dcstacaram-se alndf

11' li D�uphine. dirigidos po
D equtt. Espenhann e zene-

r.

GOROUI
, .

,prova econoIDlí

no Líbano!
I
Beirute (junho) - A Prova

de Economia do Llbano, que se

realíaa para testar o rendlmen

to dos carros mais modernos

nault oorutor � tanto na eles

etncacsc geral como em sua

categoria. A couaumecão do

Gordini primeiro colocado foi

de
.

4. Jitros por 100 km, o que

significa um' ereccrrts de aproo
veüamcnto de gasolina.

Paris (8) - Na cresemca

"íio geral. como na categor'a
para veículos de turismo, até

1.150 cc., um Rcnault Gordini
venceu o VII Rallye Escula

pc. O Gordinl vitorioso foi

pilotado pela dupla Sevaux c

Leccmu .

•

Para o Gordini
a 2r Taça
dos Alpes
l'aris (junho) - A corrida

para a conquista da. 21.- Taça
dos Alpes, que se desenrolou
ue 24 a 30 do corrente. nnen
�()U com li: grande vitória. de

:.. tcoiee o.IbCV8UX, que pücta
vem um Renault Gordini. O

GORDINI
ganhou sôbre

�. gêlo! Gordinl tem motor de 40 ca

veres, que Incorpore notávete

epertetcoe-neotcs da moderna

engenharia aub'Ylobilístlca.
Isto' permita um desempenho
superior ao de quaiquor ou

tro carro de sua catog ,ria r

G,�rdlnl li mâquina - forle,
preciso, avançado I .

Gordlnl oferece, em cada uma

de suas 4 march�s, g .. ande
faixa de qu raecêc. Ao dlri�l
lo, vé-ee que 8 maquina ii

sensivelt responde pror-Iamen-
16 ao menor rnc- ntivo. G")�C:lnl
ê carrQ, '4dot, 811p' �tlvo, t�m
g-,rra ....,.. é para. quem gr;tsta
de automÓvell'

.

LMXUOSO: interior de esmerado acaba

e-cr.ta. com s';porlor torraçãe e numerosos detalhes
ee bem ,G�to. que r e harmanlza La cêres externas.

Abp�ta'-T1er.t� completo, assentos e ence -t- s em ert

gi',al õe-enno, trincos e frisos cemadcs (lambem
;nt"-rno�), portas aproveitadas com elegantes balsas.
Gordi i tem o luxa e ii beleza de um carro moderno.

Vibylollpet (Suécia. - A

5.� classe, destinada a velculos
atê ano cc.. foi a que mais

l'l1l1'OlgOIl 0'1 cspoctadoree da

grande Corrido. SObre o Gêlo.

Apú& uma luta renhida entre

,::s muitos ases que participa-

�i::V��rl�:�:������:;o��:� �
"i IJ 1, '-l' ", r'l t �',1 rn1�1 no.q tl'C,

1',1<' ,.� ,t'-;·.1r '!:I. V� ';vuli-

....�·�;;�:��t��lo�.�� I...�--� !fiII'r.... _. ;}5 ..

Iiiiw··�,' :-'.i::'.A

o Renau!t Gordini é ago
ra fabricado no Brasil,

peta Willys, Famoso na

Europa, onde ganhou
evidência entre os car

ros de comportamento
esportivo, o Gordini só

encontra uma paiavra
..

que o explique: ema ..

cionante! Gordlnl é

máquinc;tl Potente, Éllil,
chegou para m09trar o

que .é "performance".

WILLYS-OVERLAN�
'abrlce.,.,t. d. vefculQ. d.
.Ita Qu&ll-::Iacia
1560 Bar"!lrcl<:> dO CllO-rn, .....
Itt!t,�"'SMfl '1.:.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•
R"DATORIES-AUXIUAPES:

IMAURY 101_, RUI LOIO •

G1UlltTO NAHAS

COLABORADORFS: DIVERSOS

pr o P�OG�ESSO DI

RINA

f
.'

�l(' h'p..; p"r'l ll,"';�·�n.
2) Sr> nmhos rorem vencidos. o título

�('rú �I'cid; 4. ('111 um "super" entre Pa�la
Raow'" \ l,'igvcirense.

:n f,· 1 () P�lUla Ramos e o Atlé-
t i(·o cr�'''' "

.. 'entre os dois trico-
'r(lr"� rn 1 " •.

P' � Todada final,
,min�o, muito

, iá, estão desper·
,tf-venrlo os p$tá ..

1 ]>ry"" e do Estreito auanhar
"I,

nl�T""

;rú ,1 .....

'., .....1"
•

,1:",.,1.

Quem �Õ6 OS Heró�s Da Taça Jules
RimeI de 1962
XiI-ZAGALO

alacante escreve o "D!ã ;.'
de Not.iclBs do Rio, na. sua

apreciação sõ'ilrê os cra(jUtóS

bicampeões do mundo:

é o nom (. mp'rto jn

pont:J. [.<�ucrdu b! �amp(,:'J
do munc!:). l�lSf'!(!:) ('rn At�

goas no dia 9:1 ,,< ósto 'Iii'
1931. E' filho d, ,i roIdo C.

Zagalo e !Ir

galo. Altur
é'J quilos. Como.. � l}O ,/I,. •

rIca oe pro', tau e n� 1"io.·

men':{o, tl'nrl� p'lU 0 d ""Js

da. Cpa dl' ,5(1 "C

do para o HOtll o '1, ond�
aindi hOj( (>onilnu" T)�'.l

los: BkamJl(' 10 do Muncln

Campeão Brttsll('iro de A

madores' de 19�)J, Can1!Jd,)

qarloca de 53, 54., 5(), e 61

Vice Campeão BI':l.�il(,!:") de
57 Sul:\Il1cr\rano (19591 c

C;mpl':l!J do T',rlJ' lo H�·l_

São Paulo d;' 1'16:". An!. -I

ias dlla" Co

toi ('on,;d ri,lo ;nf('rmr 'I

Pi>!)P,.!ll }O' 1l.
e AinlcH.., 11 ur, lU e

ZAGALO foi till'!.ar em t,·

dos os jo"o d' � C;�pa, cc
·58 (' 6�_ .... U'll (' :tQU� f'X

lraordim'l'"!'), luhHl r .� 'I�

"Se não chegou a briUH.. r

tan�o quanto Garrincha,
devido a intensa tarefa qUE

ihc tocava desempenha" P.,
t:l!nbém, em razão do .eu

('sUlo de jê�o, foi, na v�':·

(hde, outro �� grance�
jo!:adorc� da equlPe bra�id
l·a. Verdadeira formiga. ('1l1

campo no leva e triUl, exe;,
('I'U tr'abalho importantÍ'>"�
mo e de sacrlficio, Mas, .Pi··
la sua cttciênçla e· �obrl,��

dadeL merece Igual cotnç:J,O
que G:1rrincha",

grande rõI{'v,o,
um estilo lod_1

con�i5lc em

oe àtaqul'
.1:) h lllpO

i>O� uinrj?

,1

apresentado o.� sc�ulntf'.,
resultados
OJimpico 1 x Florcst.l 1

Gols assinalados por Chu
IIpa. p�ra :> Olímpico e J:J.
raraca para o Flort;stn. (
jUlz do encontro foi o sr

Amaro JUlho Bento.
Guarani 1 x Am9.2onas 1

Tentos de Antonlnho para
o Ouaraní e Meier para os

amazonenses, Arbitrou t.

encontro o .'�r. Otó.vlo Bolo
nine e a renda a�ngi\l r

Cri 22.370,00. I
Vaslo Verde 4 x Tupi J

O juiz do cotejo foi o I>r

Vicente de Farias c a renda

Mais Um Título

Mundial Para

a URSS
PRAGA, 10 - A sovi.'C

ca Latynina foi proclamada
campeã mundial de glnn�
tlea durante os campeon.l
los mundiais dL,>putll.dos .�m

Praga, Por equipes feml>..

nas, a URSS foi a campc:i..

'(m��1 ��o· a r��B�a �� �oi� [Iáni[ot mana�a lira �Dmi�11
�;:�;;�f:;��!§ ���:������]onliante Me�éf�aru lula�8m E�er JoIfe
decisão o título máximo de 62, Se triunfas- peonetc Estadual, sera ln:· jogarão também em turno. MEX:ICO, 9 _ O pugll:sta ou meados do mês entra� verta reaüaa.e.e no d!a ? treinos, a "meio vapor, llf'

se, O t:i"01 ,. nr- iano scri� proclamado b!- ��ad�go: eP�:!:� t��)�:5 e �::�r�:�dO grande recep :e�;�:�OJo;i� �ei:\e��e �e�;. :::a:�o l���h'::�I;�eeS � :!:��"��bri:au�a:�a �:rm,:ai�"'s:uOi��i�Ocs��OI�:r��
eàmpcão. �'" pord-..iise' a Iíderança passaria nar aproximadamente em uvtceõe no Interior, a nova bro disputará O' campana= "livres de qualquer descoce gllista mexicano a -modlCi ma e conservá 19,".

para o '\ ""'C'(), n tem se beneficiou com o m�ç�er�:m��!·ró. dísputn.l-r �O:�:ll: P�:Si�i:��:ao:��b��:� ��n7r:nd���e:O�0�::�sd:�:�: to". cifra essa que signirt ::nt��U :�:�lo d�ani�ee:;;� Na opinião de SanclH'�,
rp"lJJt�rlo i'� .... 1 roraM Avaí p Figueirense, por zonas, tomando part:! lo.

r.ou que, "com boas condi. ;::a: C:����� po��� ;�: que descansará agora:ll :u�at;o::: ::�f1�:t�: "����
cs Quais OCH''''f'l1' � terceira colocaeão, com dois clubes de onde Liga. cões tisicas e um pouquí peão mexicano dos peu}� guns dias em acaputco e bastante excesso de peso".

• Duas são as zonas essa» -, nh de sorte" julga pode' I em seguida, retnícrara '3�U�seis non(nOõ.: nf'wl;].lns, o� �e]�. uml'dllOnto a-

dlSlt,:lbZUO'dNOAs:_, cnctume _

Marcífio é arr�batar o u'tulo ao Pugi� gacO;�tudo, ganchea mo.";
_baivo ,lo vir- ... -líf er {' �OIS- fiO ler. () oue,_ lista brasileiro, MedeI, que- trt»....e algo contranadc

imnorto r-rn rltzcr que OS dois tradirionats Lauro Muller - 'rucarão Campeão de se inteirou da. reeuaecão pela mudança �a datn, e» 2.a Divisão de Profissiona�s:
clubes continuam no páreo 'Para à conquís- ;:�o;!n.nóPo��u�e���aí -

Juvenis �e��I�� �oc�:�a: i:oe ;�:â ��:� in���a��,dOa aSpe�:jg:c�: Reunião Dia 16h rio {,�,4,.�,. i-i (me dominao nrôximo esta- :o�:;��:á�Os;�l. r'ranetsco o Clube Náutico Mareili:-
lo, atravél:l de um telegra

-6- O Departamento de Fult' Guaraní de Palhoça, B:.r50 cml'l'�Tlt<;}mlo OS dois tricolores, sendo 2.& ZONA: Chapecó - Dias, da vizinha crá�ae de �E���r�AF:� ac:��::;:;;_ oianos, OS boi da FCF marcou para r, guacú A. C. da Ci..:::ade rte
oue r) �IYi('('lcst!' jogará no estádio da rua !:�r�a� �rt�a�����

-

�� Itajai, é o novo campeão :�� �o
a �:1:1:a f�:� d��: Nossos Primeiros �:�o l�a�:Ó�:t�r dUem:���� :��a��seL�����,ga F, C, elo

Bocniuvn. f""n1e ao conjunto atléticano- e o
noinhas _ Mafra -:- cnrt. �: ��:�a�: ��te::�::ri�d:e disputar o combate em Sào Ad

' . tos atinentes à críacao da Segundo consoc-uímcs n
nlvine-ro ('111 "CU estádio frente ao camneão tibanos - Lajes e Rio do juvenis. Conquistou o ti�oJ.lJ Paulo pois jâ me encontro versarlos da Segunda Divisão de pro purar, também outros ctu
dr- lll{!1. Dois crmpromissos bem dificeis Sul. apôs derrotar no sâbado à em boas condíçóes e sde , Dez dias nos seperem do nssícneis. Podemos lnftn bes varzeanos, poderão com

pnra f''= (·lpt,!,s elas três cores, pois sabido é .emOStu��:oo� �::tãuOrn�e.a��;��� �:::iC�o ��;{�:nie�a�;'��: :�IS, p�op���wt'�;n���:ir�f1:' ��I�ci�: � �:t�:;o:a:�e���: ::�a:�: aOti:�:l�! !����� �:rec�:r�ci�i�: �:�niat�\l�:·
(HI(' no ("1'\)'). l-var-am a pior. O Atlético por �o�a�e�uIPe� _:_.�o� tentos _0_1_,__ nlnguem poderá eorescnta- se no próxímn dia 21, no varaeanos, dentre�Q�a����.

_3,,1 (' o'p�l1 h V'lmos por 2x1. Se houver
Campeonato Blumen ens se;�;,> :euml;u��ovi�ôr��;m. !;:l����: �:���:ea�:�sc�� CANTINHO ESPORTIVOempate M' duas pugnas, o tricolor praia- au e

,",lo do M'do', Lup, Soo mão doi'" n,"'o Estado
no tcri} o hi ....nrnpconato, havendo outras hi- de Futebol chez, declarou se satisfí!llo nos próxImos dias rumal!dJ Os tempos mupam e em c:�����ci!���o pro_pótc�·f>"'. � s"h('r:

'

Sábado, â tarde, .o Pa'. atingiu a CrS 9.000,00 apro, ��::;Sp:��i�:e:lb�Ut:, ��S!;' ���: �o e�;�s�r�todi:eg�r:!" 9resso tudo se transformo adquirindo formos novos

1) ,�" pmn'1f.,�r O Paula Ramos e ven- melras derrotou ao Un!r.fl ximadamente verdadeiramente impar('. tarão se defron�ando
harmniosas de linhos deliêodos c modernistas I\s·

CtT O A,I/'jr'l' p<.; clors quadros estarão empa ��l:n�!�����:s l���O\�ll�" m�nt�a:�eo�:!�i��:âfl�u�e ;��� o Bdr!::�l e�P::i�:����; os goj.anos. ���hoé �ó�:�r��sea'''�i���i�me éO s�s�:r��rD��b��Ss�g:�
fa,,(l��, dc\'('»rl!), hav('r, assim, uma �elhor 4, Rubens 2, Lnzoro c 'f;(I Sf'mana ('.om o cotejo Pa! ror uma peno". E poro usá_lo condignomente, te�

dualdo. melra� x Vasto Verde· :pe Fundado o Ce",tro de Excursionismo
-

���u��:��ss�e��� �:i��el�o�o�l�:���i����tor;ta�ece��t!ln�IO�l:��:��U�:Jl��� poderá inr,llIslvc decidir t,
lotando fatos que aconteceram ou !,!xteriorizaram (J

de Palhoça' .. �����:e����e;o �a�f�:� et::,:s��')�b���:�( eli�=Foi lundado, (;m PaJ�t:' Dirtor de ElIcursIOni.'>/t!o: bt!decer certos regros e conceitos. As páginos dI' co;
ça, O centro d Excursfonb José de Bt:U.Q.l. portes sempre descreveram autênticos praezClS de
mo, cuja DiretorIa EL'ú'l CONSELH() FISCI-L herois, bem como os fracassos e sucessos dos com_
assim constlluldrt: Edson Nahas, Juarez Na. petições atléticos. Sõo interessante salutares 'J
Prsldcnte, MlIlon P,1f has e Jo�é Martins. importontes.

.

E é do,> póQinos c programas e<;]")ortivos bem
como de seus redotores Que iremos folar em' nO<;$O
comentórios de hoje, Noturalmente aue nõo iremcs
nos referir a Alvaro Paes Leme. Nelson RodriQu�s
�� �Or�g��c�ee��; d���os t��;;���o��n�;f �ooc::����
José Morio Scasso 04 Mário MorClis, É dor() (I ovi�
dente Que iremos falar de homens de nosso in1Pr�n.
50 esportivo; daQuêles Que nõo, consequind., canso.
pror_se no esporte, procurorom um meio de div' ,I·
goçõ" oaro dar publicidade o êsse meSmo esporte

Como é do conheciment,., de todos, ., interêsse
cada vez moior do público pelo foot boll tem obri
godo os jornois e emi<;soros a. dedicorcrn moiorl"S
Cltenções 00 me-smo. ,Entretanto, os vários modoli_
dodes esportivos amadoristas são olhados com cerla
otencão pela imprenso esportiva de nossos di.:!s:
foat ball, remo, notaçõo bosket ball, otletismo, t�
nis golf, pólo box coco c Desca, i-otisrp" tiro aCl

alvo, etc, recebem um trotomento todCl �soecial do,>
hnmens de imprensa "borrigas verde. "Entre os ór_
gõos da imorensa escrita Que lemos, qostamos dos
imnoi!s A Gazeto e O Estado. De ambos apontamos
O Estado como a melhor; bem estruturado e men::,'i

bai(ri�to.
Dos emissoras rádiofonicos oue falam sôbr�

esportes, a Rádio Guarujá e o Dlario do Monhõ
equivalem_se. Entre elos vomos ficar com o Diório
do Manhã pelo melhor som, melhor estruturomen·

�:��rot�mn�� �:rt���e�::r�:���te��:r����if��
impressões sôbre o esporte cotorinense e nos páqi_
nos especiolizados d e nossos órgãos prefe_
rimos ficar com Louro Soncini e Pedro Paulo Ma_
chado '".

No 'rádio ficor-emos com L"n� �oncini. dos notir.:i
aristas de iornlJis Moury Bor!1es foi o que mais nos

impressionou. O 'melhor narrodor esportivo radiMo'
niçCl em nosso opinião o. col,aga FeV1ando Unhares
Silva que ns parece precls}, n� descrições dos lance,>

uson� ��h��t�am���OD:a:���á1Iantão de "stlldi�s"
é Antunes Severo e os mell-flres �eporteres dr Cam_
são Carlos Alberto Campos e Augusto Coser. Finol·
mente os melhores eauipes esportivos sã') a. do Jur
nol " OEstado e Rádia. Diário da Manhã de Floria
nóoolis_ Ai 'está portanto o opiniõo dêste modesto
colunista esportivo cllssificondo os coleqos quedivul
gom o esporte de nossa terra. pelo fidelidade com

�ue possam em revi-sta os acontecimentos esporti
\lOS de cada dia, assim como pelo senso de aQuilí_
brio qtIJ revelom na onálise dos fotos que ofere_
cem 00 grandl! p�blico leitor e ouvinte, otrovós
seus 's6ripts' no imprenso especializado do terra de
Anita GJriboldi. Não sõo sábios por saberem S<'pu
ror uma [)('no CClnforme nos diz (I velho dádiv0/a.m<'ls
pelo muitn Que apresentam e fazem pelo bf'm do
.port� c('1tarinense

Por is<;" mereceram de nosso página a irrestd
to odmirocõo que- hoje lhes devotamos: são excelen
tes companheiros, amigos inc�icionois f! solidá_
rios.

Placard Esportivo de "O ESTADO"
CAMPEONATO CARIOCA

Boto fogo 1 x Bonsucesso O
Vasco 3 x Portuguesa O
F'luminense 1 x São Cristávão O
Campo Grande I x Madureira 1
Bongú O x Olorio O

CAMPEONATO PAULISTA

Ferrroviária 1 x Noroeste O
Corintjans 5 x XV de Piracicaba O
Guarani 2 x Portuguêsa Desportos O
Botofogo 2 .x TolJbaté 1
Prudent,no O x Comercial O
São Paulo 2 x Jobaquaro �

CAMPEONATO GAUCHO

Internacional -4 x B�asil O
Aimoré 4 x São José I
Grêmio 3 x Flamen90 O
Guarani 1 x Floriano I
Farroupilha 1 x Cruzeiro O

EM SANTA CATARINA

Paulo Ramos 1 x Atlético 1
Palmeiras 8 x União de Timbô
OOmpico 1 x Floresta I
Amazonas 1 x Guoraní 1
Vasto Verde 4 x Tupi 1

Próspero 2 x Operário O
Itauno 2 x Metropol O
Carlos Renoux 4 x Paisondú 2
Coxias 3 x Glória O

N��A��EL�z O x Nocion�1 O

Monj:luelra 4 x Internacional 3
Vjla Novo 2 x Osvaldo Cruz· 2
Américo 5 x Balneér_o 4

chen Como se observa, dia o.

dia Palhoça vem se ttrmal'l�
do e prosperancl.o nos ,..,,"

portes, prntlcendo tod�� a"

modalidades, cmo Liga 91'(
pria e filiada a FAC e

FACFS, gra<;as ao esforç()
dos desport1�tas daqllch
Cidade que tudo tem fe!!"

para projetar o nome Je
Palhoça no cenarlo espor.
tivo barriga verde.

V!ce Presidente: P!'OIO

Paulo Basch
}.O Secretario: CeBo Wie

thorn
2.° Secretario: Jo,�é Pere.,

da SUveira
1.'-' Tesoureiro: w�jU

...,bclro
2,<) Tcsourelro:

Moreira Amorim

Robúrtr

Diretor Social - Paulo

,
A'vlla da Costa

A "9 de Julho" V(jncida
Por Um Brasileiro

São Paulo, 9 - (V. A.) .

Coroando de êxito o bom
trabalho desenvolvido pela.
eqUipe do Caiól, o ciclista
brasileiro José Elcio C.>ri
venceu a XXI�rova Cich,.
tlca 9 de Julho, promov·
da pelo j.ornal"A Gazeta

Esportiva", e dlsputa,ja
ontem, a partir das 9 '1')

ras. Corá, que vem se le3

tacando dentro do cIclismo ça.o centro de Excursio,1i·.

naclona:l, realizou perf·JH ta�cia que separou o br'\�l
mance das melhores, c.> leiro do urUguaio, na ret,\

brindo os 50 quilometras e de chegada, na av, Pa.llis-

meio da prqva em 1 ���. _

IV Jogos Panamericanos de São Paulo
São Paulo 9 (V...·A.l _. le: Heetor Pausse Rey��

Em sua últl�a reunião, r"? (Uruguai), 2.° ViCE·,lrI!,,>1
lizada sexta feira, a Co dente: Manuel Roy (Pana
ml.'4são Organizadora e E:.e

cutlva &5 IV Jogos P<!ll má) Richard E. Cross (Es.

a.merlcanos certaI:le que sr tad�s Unidos); J.o.!o� Bera

reallZani nesta capital I'l(
casa (Venezuela'), e Ratael

�:Ó��;b�:�' d:nu;::�a� de J. Igleslas (Cuba),

45" 2/10, um dos meiho�"s
tempos já registrados ,la

competição.
O uruguaio Eduardo �_'.J-v

tolano conquIstou o segu:l.
do lugar, com Ih 12' 45", U'l
seja, quase um mlnuto:l
mais que José Elclo Co!')..
Traduzido em metros, e"s.::!

tem{Y.l representa qUl,�e
dois mil metros de dlfe ..:t:.�.

xecutlvo da O:gatlizaç.) r

DesportIva PanameriC3n�
(ODEPA) em São pamo cs

tarão nf'sta capltall no pe
ríodo de 11 a 14 do corrl'\n

IR, para. !l('Ntar varia" r

ilnporlanl;t>s provld('ncla� rE"

13rlona.dM ('om a. tompt.'t!
çito,
O Comité da OOEPA p

compollto dQ8 8rs. José J. d�

Clark rMex1col, pres-l.denv
honorarlo: José OrlanJ (lw _ eou. ...... PEWItT'a 00 llU.II'_

genUnn), 1.° vlco_proglder.,

REDATOR:

PlDIO PAULO MACHADO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. Para Reno,açio de broque, (tAU Programou até (j dia N, Sensftciolllf ��. Maias:

Aproveite (om�rar Agora, ken Entrada e Sem Acréscimo, ou a.Vista (om DesamIos de 10 -15 e 20%

ClÁU, DEFRONTE AOS DEPAR TAMENTOS DE CORREIOS DO �TRfITO

Associaçãt Coral de Florianópolis
Exile oa sua IErceira apresentação, no Teatro

"AlV"RO DE CaRVALHO" �;a��;���na,":;,'::������::J.I ro; quando o Maestro AI'

do Kl'ieger chamou para
corrente ano, 'ebruncnean- junto de si o n:lsso preza.
do o grande acontecimento do conterraneo- Sr. Hélio
culí.ural. Teixeira da Rosa. tntegran,

te do Coral como "baixo" e

que se destacou também

como "solista", abraçando
o. O" presentes ob-erva.nm

enu '; li .'-=, �3 homenagen.
e aplaudiu .tcm entusiasmo.

E' que o Sr. rI .uo 'rctxctrn

da-Rosa foi o l'e�pon::;ávcJ
netos ensaias c conducâo
co programa tão hem repre

sentado. caocndouie a al-

::s:�s���lbêen��n����n���t�
da nobre ".�ubli:l1e arte.
contando com o npúín, a

compreensão e boa vontade
de seus coadjutores. rnús';
cos e cantores, elementos
r-ue deixaram bem p-u.eute
o alto gréu em que é Lida
a musica e o canto.

Superlotado o Teatro "AI já se tendO apresentado a
','aro de Onr...alho", quando 28 de julho de 1961, quando
dn apresentação do Coral ccnstf tulu um acervo ru-ns-
de Florianópolis, sob a R. ttcc que' bern mereceu ser
soneta do Maestro Aldo chamado o "acontectmen ,

Krleier, ante uma platéia .. tu do ano de 1961". Sua se'
que mantem seu elevado ni gunun apresentacâo fOi a
ver cultural e que não pou- 10 e 11 de ncvemnro, atn-
pou aplausos aos numeres da do ano .findo. depois de
apresentados, com magnifi se ter apresentado em rec,
cu ínterpretncâo. tais especiais na cidade- de
Est.a fOi a terceira apresen- rt.usque a 19 de junho de
tacão da Associação Coral 1961. Quando da instalação
etc rtonanooous. fundada/ ela Untversídade de Santa
n 1° de setembro de 1960. cetanna, a 12 de março no

Os EUA (onsfréem um slltema
MUllditl de TeJa-SaIéIltas

Esta gigantesca-antena metálica, construída em for
ma de "chlIre", foi instalada pcla Amcrican Telephonc
Compnny. no Majne, Estados Unidos, para fazer p:u·te
de um slste!U.l mundial de telecocunicações por sa.têlite�
artificiais. O sistema, que devera entrar em funcion?Jnen
to no Pl'óximo ano, pOSsibilitará a retruu"missão de ,):'0'
gramas de televisão. conversações 'telefônicas e comunl.
cações telegráficas em todo o m.und8, por meio de um

satélite a seI' colocado em ôrbita e que se denominará
"Telestar", Na foto, acima, um aspecto geral da antena
Em baixo. 11m diagrama da sua cobertura plastica prote
tora, em forma de esfera.

�-(enlenas-d-e-D-ep-ut-ados
Em Brasília

R!o (} "O E" - o Gab!ll •

Le do Presidente da COF.'\P
informou que, durant..,.:-..
noite de ontem e a mitC�·\.l

gada d::! hoje foram a'!)r�
endidas t-onel;das de b,'j,:�.

ros alimpnticios. que fO'·�lr.l

imed:atamente distribul{;:l.3

para o consumo púbiico. As

dilig'ênc:a� p-rosseguem �;ll

vários P:JI1tos da cidade.

ADVOGADOS
ADVOOAOOS

DR. HELIO PEIXOTO,
DR. MOACYR PERE.lRA.
PREVIDt.NC1A SOCIAL; _ Rf>('ur!iOs a Juntas de Julga

• mc·. to e Rf'visao.
I\p'}"o.f'n�:u-h,rjas

Be.neficJo\ eLe,

�i:�;��R��dL�IAS,
Ru:l, Fl'liJ)f' sf'hmidt nO 37 _ �o !,ndar _ :ciaJa 4

Da.� !l is 11 p das 14 .,� 16 horas.

A--:-Gonzaga
INCORPORAÇÃO E VENDAS DE IMóVEIS

Ruo Trajano 12 - Solo .no 7 (Edificio São Jorge),

- FOme 3450 _

Tem Poro Vendec-
- Apartamentos de 2 e 3 quartos

- Casa com terreno de 1600 m2 no Agronômi("Cl
--.- ÚJ50 de> Tito1os em 8arrfoiros fundos poro pro�u
- 3 QJSUS de Madeira em BOTr@iros.

-TERRENOS_
- Morro Geraldo - Barreiros _ Jardim

ê>tlôf)tJco - Jor-dim Aernpnrto
P,'eços e pagamentos o combinar.

Na epresentecão de an lei

ra, o programa foi iniciado
com o Hino Nacícnal Bra,

stleíro. A interpretação da
da ao nosso Hino correspon
deu pei Ivitamente ao objr.
tivo de seu autor - Osório
Duque Estrada - como

expressão que é e execução
de cante. cívico. Não houve
dlsptlccnclh na execução E

U índíferàndn no cantar
tantas e tantas vezes obser
vados. Foi bem a menires-
tacão dos anseios de' Iíberda
de' do nosso PUViJ e cttncü
mente se ouve tão bem eun

fado, fazendo com (lue te-
dos se emocionassem. prr
vocando ao térmtno, ce: •

rosos aplausos.
A pl·imei·!'a parte do pro

grama de (ll\ feira últtma Continu�mao os vibrantes

foi muito al'\audid'l., prln. t'.p,ausos o Maestro Krie·

c;oa1mente ''Lua:' dO Ser, gel' não hesiLou em enl!'e

t.ão", a famosa peça l'crta� !;'ar a djreção do Coral �o

neja b:'asileira de tão rica nosw conterrâneo Helio Ro

poeSia c encantamento e sa que, assumindo a negên
"Canto Caboclo", jâ tão ela, fez interpretar "'FLO.

nosso conhecido. pOI''ltll' de RIANóPOLIS', a peça mt·.

autoria do nosso con�errâ- ,;;cal também nossu canh!.
neo Oswaldo Melo Filho, 'cida e de autoria do Sr. Os_

com al'l'rlnjiJ ll'mical do waldo Melo Filho, merocen

Maestro Aldo KrielTer For- do calorosos c· prolongadus
mm peças bisadas sob�. aplausos,

.

p!ausos. Vamos ag'uard"-r a c!'lti-

A 2:), ·Parte. con'stitui t'r' _. 'C'E\ dOtt tt..cl'Itres;--por c('rto

� lmpl'ênsa Escrita e Fala·
da se ocupara com sobejas
razões. da terceira al1resen

tação (ia A.�suciação COlai

de FlorLtnÓpol\s. pela ma!!:.
nificn upl'esenla!;ãu c pelo
{'xito alcançado.
Nosso caloroso aplauso e

n:>ssos sinceros amplexos
pelo magnífico exiLo alcar.

çado. a todos quantos InL<'.
g!aram a terceira aprese,..
tação da Associação C:tral

de Flonanópolis, com o"

nossos votos de que pros�lÍ'
gam, na rota empreendida.
e nos mimoseiem, com mais

frequencia. com as ma�)1l

ficas l10itcs dc arte ilHe tan

lo c.ll'eec e mercce a socic�

dade florianopolitana.

de musicas sacras, numa

p�rfeita demon<;tnç20 do
elevado c'pi:jto crislão ri!'

nosso Povo. teve em ·'l\L:-.
LUTA" dc Handel, "TUAS

OBRAS", trecho da 9'l sln·
fonia (Ie Beethoven e "A

CREAÇAO" de Hayden, o

ponto alto dessas verdadel
ras noites da sublime ane

encantando aos ouvintes e

provocando rtüdosos aplau
SI)S. demonstrando quantos
tiveram o privi!ê!!iO de ar,
"ii- a.s ma'!nificas aprescn.

hções o desejo de pel'rn:l.
ncccrem ouvind:'l. p�is ar

ser con(']ui<i:J o ?1·o!O>;l�mD.
não havj[l qu"m manifestas
se o próposito ou tomasse

atitude de sa.ir do recinto,
que vibl',:l,Ya, emocionado, a

Paz e Iranq!liUdadeem Iodo!) País
Brasllia 9 Urg "O E' PP" vastam!'nto da.� m?tas C:1

las intordtações que tet\Po Guanp.bam �e:'á f(-:\o :10l

recebioo dos Comandam �s prúxlmos dias.

dOli quatro exércitos re'ln

paz é tl'nnou:Udade em to.:1'1· D-A ,-:-", --=---bId·o pai«. A d�cla\'�('ão foi fr:': r. taell) uan a 1

�:p�:'o ��n�::l�.�t�;i�('h:l.�� s. 't1hiaqo
Guerra ao ('he�!l." hoje q_ t\'JVOGADC'

Brasllia. Fci�ou OH::- ro!1'! e:.�('rlt.(Ír'�. e·�n('�,:al:zado

nlla mantendo "''''1h'o o�" Que�tões trat.a;h�--;las.

m:lnf'nte com tojo<; o� Cl1 lclnl·:li.�traçao dO'! bens

mandos mlrt�r�s. Infornwu imóv"I.�. Dele�as fl"cndl

tnml)6m ql12 O desincamc1 �ua Felipe ::ichmiclt, 14 -

ta ele tropas parn a :·pg:f.o L.O :Jn(I».r . - Fones: 251: ..

do Ting'uá para evitar ,) li!';' 2216

VENDE-SE - (ASA
Oficial Tronsferido, vende suo resid&ncio, de

molcrbJ, Com todo conforto no Praia do Meio em

Coque-i'ros ·Preço de Ocasião
Ver e trotar 00 lodo; à ruo Ademar Grijó, 73.

14J-62

CIA. (alarinense de (ímenfo PortIand
,Assembléia Geral Extraordinária

Pelo Presente, ficam cot'lvocodo5 os srs. acio
nistas, poro uma assembléia geral extraordinário a
se r6IQliz.or no sede social em Salseira nesta cida_
de dr> It ioi às 9 h'1ros do' dia de agôsto, (: que teró
por f:m tomar conhecimento dos atos relativos à
subscricão co aumento do copitol e do alteração do
artigo S. dos estatutos sociais.

Itojoi, 7 de·julho de 1962
Pelo Diretori.a

Idro Antônio Prado
nir�f r gereI1te._

13-7_ÍS2
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ttiesidente do saiiéõ' ttãdonaJ Do
DeseavolvJmento fcon6mico
Aq"dece ao Gov. CellO Ramos

Do sr. Leocúdtc de AI' celênda '_'g de rr_de in

��lce::la d�n�O��<;s�lh�ec�·;t��:�o :l�::s�eF!:: =�1�1
senvclvtmr-nto e Presldr n em t'�nlizaçÍW) ",-"'oitoe COb"C�

te do Banco Nacional {(c' � lntl pt Ag't'aAeA)o l-�:!1l1iJCi'.:l
Desenvojvímontn ECO!lOr.11 eenovanao l)I'o.teP-tos estio

co recebeu.Q oovemarn» m:i e ..6tIIUIideraçã.o pt Lt-o
Celso Ramos o seguinte e:ldio Almeida AaJlIll.e!i -

sIda cáustica

despacho 'reresroncc: Secretãrio Geral do cee-,e.
lhe de O'I'iOOvoJviJIlenlo e

Pre,,;,ideRte do Baoco ."la

e'ona! de �n,·.uhime&.lto
afSTAUZADA EM ESCAMAS

fAB1tlCÀDA NO BRASIL I'QA
.

PRIMEIRA VEZ

CIA. ElETRO QUíMICA FL�MINENSE

".'_!lra;':T.� �.{'W·:lr rc('{'.

bim�nto �lItl"!a:l" o �I ma

Lar-iuI enviado YOH-U tx'

A crise pre�isa solução ufQenfe
Braeiüa 9 "Urg. "O E" - Tf>S do Estado 1'10 Rio. D:�.

Ou ne-tas quarenta n oH'l
horas -esclvererucs a (;r!'.�

aqui dentro do eartamento
hr�s'leiro ou então ') ):)0' I)
i eso'verá lã forno A de�;)
ra('iio foi ratto da 'r-tbur-n
da Câmara F �1!'nl.l :JPh
DCI1U(:Hlo Vasc"'nce�l(ls 'for

se que nas cenas de víotén
.:ia venr'cades em seu E"

t ado houve realmente I) ln.
tromtssão de muitos acre

veitadares, ruas tamb,"'I1
foi provocada netos que e<;

tâo eOrh fome e aguardam
a solução da crise pollt.kar

Embalagem Industrial:
Soco, �l.IhirolhQs (Popel e PlósI;co) de 50 quifos

EmbalogeM DOlnéstica:
Coixos de ptlPlllõo com 24 POC01"-5 pl6s1icos de 1 1/1 :h

oII:epresentontes poro OI

Eslados d. Santo Últorino e PoronóMa;s Ionvênios
SUSCHLE & LEPPER S.A.Mo.is dais convênios lo

r:lm firmados pe�o Govêr
no do Estado. com o pro
pósito de tratar da admi
niSt:-a('ã.'1 de e�tabeleci�
mentos ho�pitala.l'es. Um,
(':1In � Con�regayão da,> Ir-

grrgação das Irmãs Fran·
ciscanas de São José, para
a administração Interna e

serviços decorrentes dn
mesma, da Maternidade
Darcy Vargas. de Jolnville,
e do Hosoit"ll Mlguél Cou

to, de Ibirama, respectiva-

JoinloiU. • all.lmenou • Curitibo

11lã� Franciscanas Berna
di nas, outt'O, com a. Con- mente,

A Presidente da UNIAO
CATARINEN8li: OOS ESTU

DANTES e da ��EDERAÇAO zem reprc:,l:nlollltcs d",:; u

DOS ESTUDANTES .QA U· nivfr'>.iLárills, �em t.crem dr.

NIVERSIDADE 0;.<:: SANTA - IlgaçaCl---pItl'll llll. abu:fttlldo

CATARINA, diant.c das su de um din:lto que perteQcc
cessivas crlses que, agitam à� entidade:; d.l classe,

a vida nnclonal. firmam C ...ndcn:.:.m l>Ois a atitude
Precisa·se de og<'nlcs paro vendas de cosimi_ mais uma yez a sua po�jç�o de algwls qUt', iedevidamen

em defesa das ios(,ltuições te, em determinada reuni

legais e condenam a vii de ão Política nesta capital. u

magogin dos que dizem saram da palavra e abus::-.Cede_�c mostraórto grótis e pago-se ótima co"
querer as reformas de ba- ram de represeniação; a.

se mas não as fazem; dos qui fica' a repulsa dos es.

que dizem ser democrat.lS iUdanles,

mas agem contra· (lS 'Podf>. EStie é o nosso manHesto,
! res Copsiituldos; dos que o nosso pensamento, a no •

se dizem crist.ãos mas Cl·. sa orientação, diante dos

Caixa Postal, 10.021 (Belenzinho) _ S. Paulo �:�:I�r�a�(Yl'�:I�:!�� como ac��!e:�7ae:�0:on�::����'a
Se esta é uma hora de solução verdadeira para os

opção para o povo. é tam- Problemas da Nação e do

P f bém 'üma hora de união Povo.

repare·se para· o UfUIO , contra' os desonestos, os

se��: ':�n�aaçan:�i���L���:ãO,... (.'quir:ndo I,-,;t::s Cl, r�'ro,>, P':I ....enn,s chàcarc� e corruptos, os venais, os re�

érl'OS poro indL.strios em trógrados que sempre se

levantam para entravar a ça.

marcha ascensional do pais.
Esta ê a hora do voto

consciente, livre e do voto

unido,

Que o povo compteenda a

sua responsabilidade ne!ita

hora de crise e haja com se

renld.ade e' consciência, ro

�':O:"e vitalizando os principios de

mocratlcos e cristãos de

nossa pâtr..1il, ;que deve :;er

independente e forte.

A Presidência da UCE e

da FEUSC, por melo dêste

mar,nesta, protestam tam
bém conL: a UI> que se di.---- --------

O'timo Negócio sem Capitãl,

PELO REEIvfBOlSO POSTAL
ros {' linhos. pelo sistema de rêembolsa postal.

missão. Cortas poro:

"A CIDADE DO, AVIAMENTOS"

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

Esta é u nossa Esperan.

URREIROS FRANCISCO MABTELLA
no "E'AIRRO YPIRANGA o:"-de está situado.o ':iruJ.'O
E!:>co1or �o:al.

'

Os interessados podel'ão dir_igir se direh.. mente ao
I:::SCRJTORIO DE V�NDA; OE IMI)VL.IS ds

0110 Ju!10 Malin&

Preslrente da UCE

Wilmar Dallanhol. Prest_
Presidente da \1CE

��iII (O!f((GCIIf·.Mi.",
\li OIlrJWl

�"tIÚII"-..·.

Ruo F<!j'De SchnllC't, 14 _ Sobrado _

2347 - Florianópolis,
SERVICOS TiCt\�COS ADMINISTRA1'IVOS

O�G·\NIZAÇÃ;) • REORGANIZAÇAO DE SIR
ViÇOS

RUA CON5EL"'�IRO MAFRA _ 160
FLORIANOPOUS __ SANTA CA.TARINA

fábrica de Tecidos CarlosRenaul S.A
AVISO

(UNICA SANTA CATARINA
.
Clínica Gerill

DoP..IJÇas Nervosas e Mentais
�. - C_plexos � Ala":lueG _ Manias _

...� Afet:lva e !l.exual
�

I'ratameDto peJo l1etroehoqu� com areatestl'
InsuUnaterapla - Canl1(.;SOlorapla _ SCllot.fl:'&pla e

"aoo!erapJa.
DII'eQio do_ "llt1a1ttru _

DR. PERCY JOAC" DE BORBA
LR. �OB!: TAVARES IRACEMA
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

.Cc»,'&1LTAS: Das 15 lb i.3 boras
Endereço: A't'en'iJa Mauro Ramo8, U8

(Pr� EteJMna Lum) _ Pone a'H',

Acham_se à disposição dos senhores acionistas
desta sociedade no séde social, à ruo IOde MaiO, nO
J .283, nesta cidade os dicumentos o que se refere O
art. 99, do dCCretoJei n. 2627, de 26 de setembro de
1940, referentes 00 exerdcio encerrado em 30 de a_
bril de.. 1962. '

ASSEMBLlIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas o se reuni

rem em assembléia geral ordinário, em sua séde social
à rua l° de Moia, nO 1.283 nesta cidôde de Brusq!Je,
no dia 30 de ogôsto de 1962, às 10 hOras poro delibe-
rarem sôbre o seguinte:

.

ORDEM DO DIA
'. ,1°) Exame, discussõo e a.provoção do b..Jlanço
J:lcrol, conto de lucrgs e perdas, parecer do conwlho
fisco! e dt'mois dac:..,entos referente. aO ell8fCÍcie ele
fist"al e dl'mais documento. referentes ao exen:icig de
1961.

2°) Ele;ção do Conselho "sm.
3°) ÁtsWltDS de inte� social.
Brusquc, 26 de junho de 1962,

Ott,.. Renoux - Diretor Superintendente
Guilhermli- Renoux - Diretor Presid_ente

!"i, r, jchW(rlll.'l' !3uC'ckl11cnn - Diretor 11/7/62

ATfftÇAO
MudGl'\ças loc('is ou poro outros cidades:

Serviços de mudanços
Não .e neoessOrió o engradal1'letfto dos móveis,
In·formoç6es.. Ó ruo Fronci!;�e ToleAtinn, nn, 34

fone 3€05

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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J�Uolnville orgulha-se em
como centro indostrlal, s_a-se a �Oln:::d'=-'::�

-

d t 'b
•

'
teírer.se dos propÕsltos de

vonta e ao con ri UIrr com sua arre- presença de SS em Florlanó

• polis indagoU: ""olnV1lle e

cadação para o desenvolvimento de seu pcefelto ��l tos com as relaçoes admtDi&

'."'Iros municipios calarinenses - De- ,tcatlv", que _vêm maoten.

VII
I do com IÕI governo estatiual?

tlarações do Prefeito :.:�ndeu.nos
o 81', F.U

Helmulh 'FallgaUer,
Encontra,.se nesta capital na, o Sr. Helmuth Fallgatl:'f

tratando junto á adminise dinamlco Prefeito de ac.u.

tração estadual de assuntos vílle. Num encontro numa

de interesse óa sua comu. roda com os seus amigos

Govêmador Celso Ramos, núma das lUas constantes

vi.ltos á Joinville. recebido pelo prefeito Helmut
Fallgotter.

Convênio Plameg DER•••
(Cont. da l.a pág.) de cruzeiros, para serviços

Gualberto.e Dr. Rem�to R,v de implantação.
1IUNJ da Silva e pele DER ') Há muito que a. popola.
8e1I Diretor Eng. Cesar A ção de Brusq"'e anseia pe=

mim Ghanem Sobrinho. Ia consecução desta .medi'

•.A ez:ecução da obra esta� da, que vira facilitar a li.

rã • cargo do Departan'''n ração do murucipio nao Sf)

to de Estrada de R::Idagem com Gaspar, mas tambem

possibilitar a ligação ao

•.or delegação do PLAMr:;O asfalto da SC - 21 permlg
tlndo o escoamelito dã prn·
dução através do porto de

ltajaí.

Carta.;

Li hoje no vosso jornal, sr. dr. !iiretor, qUe para a

direção do Jardim de In/ãncia "Marieta Bornhausen" o

governador Celso Ramos nomeou a j')rOfcssora - e pro·

fessora por éle também nomeada - sra. Gessy Cherem

Stocco. Florianópolis inteira conhec(( a dolorosa tragé
df.a tle que essa dignissima senhora fOi e é, com seus

ft1.hos, vitima inocente.

Por tudo isso. meu caro dr. diretcr, é que eu venho
V<'" pedir para ser meu intermediário no grande abraço
que mando ao sr. Governador do E,itado - ao FEROZ
PERSEGUIDOR CELSO RAMOS!

.
A hora em que esta carta chegar dI" vossas mãos, pe

lo telefone já estareis conhecedor de Quem a escreveu e

que ocu1ta SE;1l 110me pára'"r{fle erta (f() sf!ja- l�ada a

CJ.!tras i7L�e1!çC;cs se neto a de f(j�uSi iça
justiça até Q?S IIUlÍS injustos.

APOIO Df! ESTADO

Munlclplo para a �nstru
ção de mais cinco casas es

colares. Ainda. no que se re

Iaclona com as necessidades
de energia elétrica o ao
vêrno do Estado vêm dano

doo decisivo apõl0 a:s solicJ

tações não só de Jolnville

('.orno de todo o Norte do

�sta.do.;

butDdo 81S41.m vtgoresamen
te para o erário estaduer,
temos o enseje de também

ajudar muitos outros munt,

c1p!.og cujas arrecadações
a esse respeito PQdem ser

apropriadamente Ilustradas

ção, exciusivamente ::nr

j'Ustlça, nâo havendo ue

Cll6lidade de fazer est{l.'{It).
considerando se, ainda, qUE

o chefe da repartição, "r.

Irapuan Leal é apoUtlco.
Acresce também que a UD!�

"Em 1912 foi o st:. Mar_

coe Konder eleito deputa
do ao Congresso Represen
tativo do Estado para a

Legislatura de 1913 a 1916,
sendo reeleito por duas

vêzes, sempre como repre_
sentante de um dos mais

'mportantes distritos elei
torais do Estado: o Vale

de Itajaí.

se����u t�!��n;;!ra o:
cargos de segundo e pr!·
melro Secretário da Mesa
do Congresso. Em 1918 foi

escolhido por seus pares
relator da comissão de fi·

nanças e lider da maioria,
põsto. esse que continuou a

exercer até à renuncia de
seu mandato em 1920.
Tendo cessado os motl_

lias que o afastaram da
Cãmara Estadual, voltou a

ser deputado em 1925, indo
ocupar novamente, por
concessão unânime dos
seus colegas, o põsto de

lider e relator da comissão
de fazenda, cargo que

legião Brasileira de Assistência
iNOIA 00 GABINETE DA PRESIDENCIA

.

A Presldente da L.BA. solicita, a quem conhecer a

Interessada, o obséquio de informar a genltora da me·

nor MARIA RAMOS SANTOS, supostamente residente

em Coqueiros, que continua sendo aguardado seu com·

parecimento na. Legião, a.. fim de ser atendido o -ªpélo
angustiante que fez atravês ·do jornal A Gazeta.

FlorianópoUs, lO de julho de 1962.

Eàith Q{"pnn F(!1!W!

, Ivo Silveira na Assembléia:

;,Il��;rls�:�;��Contratos com o govêrno obedecem rigor da lei
,:�n�;�:��.m���P��e:d:. A. almei(p:�dua(urandes convenções a do PSD e IdolPIBI
�::dodaar��:n:� :J;;I� . o depu�do', Ivo Slívelra.

-

. .

,"� te, enaltecepdO o amOr·.::Ia lia e Lebon Regls. sua administração, cursos

'll1e não poCrê. o �qplo na se.ssão de 5 do corrente;.. A. AL�DA pEMONS' ilustre, morto por '.� Itã.jaí.. CItou a elabOração de de auxiliar de raneamento

Jxtg{r retribuição prcporcio , 'da A.5semblé_la iLeglsl6:tiva. TRAÇ4o. 'DE,� V1�OR, PARa onde 'f�1 c�merc1ante,·.in. um plano de saúde, que em véríae iocalidades. O ,I�

naI atravês das 1OntriblU- não teve 'dificuldade algu. DARIO CONVENÇi)ES DO dustrlal, prefeito, deputado não poude ser ccncreüeado putado Waldemar aenea,

cões que em. percentagens ma em contestar as crrtf, PTB E PSD estadual, lider do Governo por haver, a UDN, eequec:« em aparte, externa. o acór.

dessa arrecadação são dis; ces vasias e demagógicas ne Assemblêla, Secretãrio do de organizar pessoal do das providencias do S:.

tribuidas a outras comunas da oposição, espeetatmen" O deputado Antonio AL da Fazenda., e em todos os técnico. Para execuçãp do Walmor Oliveira, bem como

Ailás é da natureza das re te voltadas para os contra. meida, na sessão de 9 do cargos demonstrou capao! plano, foram criados o sr. Frederico Kuerten.

����I;��!\���::,;;: :�:i��:�����i;:;��!::� 2i��:�JE���f::�; g;�;�r:;;:��::�:fi� S!�ermuica �ara Santa Catarina
:osmee:�SmP;:�d;e:�:�� !:eR::OcSon���::� �/ro;�� :::o:�ae��a:lh��O �e i: metro. BRASíLIA, 10 (O ESTADO) - A

::n:�l��ri�U�:epar�ti:façJãe� ���a:e.�e::�e��:�I�::ts�aa;:" :��:�ea ��l�����ãoDp�::��: 1>r�I�:!!�:n�:te:X!�::o:u� Câmara d9S Deputados aprovou projeto

:n��v:::I�P�osA ;::��:::- ����� ::,�d:r:re�!�: .:l�:: ��n;:�cl�:��u ::!�de ��1� �:��e; ��P!�:j::nse�ar��s que cria em Sanla Calarina UJD8 VsiDa

que dispõem de rendas mete sãncc apenas a acmmístra. mais longínquos rincões Ct.. dlam Inscrever: aqui jea Siderurgica.
baixas. ção e não a questão pnlitd- tarlnenses, dando meta um patriota e um condutor

ca. e o acerto dessa meet. uma vez uma demonstra, do povo.

da seria verificado logo ôu . çâo de vigor e unidade PJ.!

rante a campanha eleltO�'al tidários, lançando, em pr!. WALMOR OLIVEIRA:

Prosseguindo, dlssemall em plena praça pública, meiro lugar, os nomes de UDN DESMANTELOU

o Prefeito Heimuth F.aIL tendo o povo catarlnense candidatos à deputado e� PASTA DA EDUCAÇAO

gatter: como juiz, entre o que enr taduaL Disse que o PSD,
aotnstue, depois de dez mava o orador e o que pro: honrando sua tradiçáo, ra

anos em que foi boicotado, tendia. o sr. Laerte R. vter- rá uma campanha eteveôa,
está recebendo atualmente respeitando o edversérjo

substancial colaboração do Com referência a outro "até onde êste nos reepet,
Governo Estããual ao seu contrato citado, no valor te", e que os can�datos a'

programa de trabalho e de dez míl � qutnbentos ceitavam a campanha co

progresso, o que evidencia cruzeiros, disse o sr. rvo mo ela se apresentasse. C"J"l

na construção do prédb Silveira que o funcloná�i'.) gratulou se com os convel�·

para o Ginásio Estadual, em questão ja vinha ;l}"CS. clonais pessedlstas, !exten.

de outro para a Casa Ru. tando serviços de vac:n&. dendo cumprimentos aos

ral do Grupo Escolar do ção graciosamente, em da part�cipanes da convenção

!::�:�s d�e F������loe e::d� ��v:n�:����:d�á. ;��a �;�!�: ��af�::�uq:e ::�t:u�at�:::
ção. Todavia, o Govêmo a. na os postulados de sua fé Disse ainda que encontra

tual regularizOu sua sitlitl· democrática. ra saias alugadas nos P,',:;.

tos de Sande. e que para

,com a. seguinte exposlQa'l
das percentagens recebida,
do Estado por diversos m .....•

nlclplos:
-

1 't �
1 - Nova Trento - 420%,
2 - Araquarl - 244%, a -

BAHIA BITl'ENCOURT:
COMOVIDA HOMENAGElII

PO'STUMA A MARCON
KONDER

manteve até à revolução
de 1930.
Como deputada, defen-

deu sempre com o máximo

-ardor e entusiasmo as

suas idêias.
O Estado de Santa Ca·

tarina deve_lhe, entre ou

tras, as seguintes 1�1s;

A que instituiu -auxiUos
para as câmaras munici
pais que edificarem prê.
dias às escolas rurais; a

que criou o ensino primá.
rlo obrigatório em todo
o Estado; a que tornou
obrigatório o ensino do
vernaculo nas Escolas par.
ticulares de ensino es·

trangeiro ou misto; (arti.

gos 9 e 10 da lei nO 1187 de
5 de Outubro de 1957); a

que providencia robre a

cobrança amigavel da. dí_

vida ativa do Estado, de
modo a não sobrecarregar
os contribuintes' em atra.!oo

com as enormes despesas
da execução "judicial; a que
proibe a disponibilidade da

magistratura de modo am·

pio e ilimitado; a que
combate o nepotismo no

provimento exercicjo dos
cargos publlcos estaduais,
visando especialmente as

professoras adidas: q a

que criou o tmpõsto ter

ritorial, dando-lhe uma

forma de ampUação prá
tica, como Início da .refor
ma tributária do Estado.
Partldario extremado das

teorias de Henry G1!orge,
Instituiu também no mu_

nicípio de Itajaí o impõs
to terrItOrIal urbano e ru

rd, tributos estes que se

achava em pleno vigôr
dêsde 1918 e produzindo

Lauro Mw.ller - 163%,
Tijucas - 154% 5 - Braço
do Norte - 151% 6 -

Campo Aiegre - 124%, 7-
Tubarão 88%, 8 - Ca.mbo�
riu - 83%, 9 - Orleães -

79%, 10 - Guaratntrím -

O �utado Walmor de

Oliveira, respondendo atw

ques do sr. Laerte R. Viei.

Ta, respondeu afirmando

que a Secret'l"rla da gaú.íe

fora. desmantelada pelo g r,

vêrno da UON,.e que foi a

duras .penas que, como t:_·.
tular da "p.asta na atual ad

ministração, pudera COlO

ci"a em condições de ;l��.

vir a população.

expandir no Estado a as.

slstência médica, alpgara
prédIos para Instalar SPl"

vIços competentes, confot.

me autorlza.çl.o do Gover

nadar Celso Ramos. Instfl..

lou postos Inclusive na re.

gUio polltica. chegada ao re

ipresentante ..udenlsta, na.:l

loca;tldades de Santa Ced.

Vã Tarefa
:li

longos anos, bEl.
. l(� riá. cut;l1lij.pt.es le opc
rã .. In l\Iir'�M11 on!!li!1t
diabólica limpesa da '-men
te que nem ao Diabo Iem.
brou fazê-lo. Convi tos da
madureza marxista do po·

VO, os russos, estando em

curso aquela O..,eração
Sorriso com que quiseram
embair o mundo livre, ·de·

socuparam .a Hungria. Ime_
diatamente o represado
sentimento de liberdade
espocou, logo esmagado
pelos tanques soviéticos
retornados apressadamen
te. E quem. tez o movimen

to? Burguêses? Não! Es_
tranhamente os estudan·

teso e operáriOS!
Tal fôrça incontida tem

a liberdade!

Que nos sirva. de adver_
tên-:lã, cl.emocratas do Bra�
,UI

A INJUSTIÇA s�
Os sofrimentos da gran_

de massa ai estão, na evi.·
dêncla de uma Injustiça
social que vem desafiando

os séculos. Os comunistas

não a inv&ntaram, mas

apontam. na, explora.m·na.
e lançam à face da demo"

cracia um desafio, embora.

nunca tenham êles, mes·
mo com as facilidades da.
ditadura. esmagante, se_

quer vislumbrado uma S8·

lução. Ser democrata, ser

anti_comunista, ser anti

facista não é ocultar a do"
10rosa verdade dos mcx:am

bos nem fugir à grita dos
que sofrem, querem e têm
direito a melhorar na

vida. Ser democrata é en_

frentar a reaUdade e bus

car-}he uma solução. Mas,
para Isso, é necessãrio que
não voteis nos que apenas

pensam em si próprias, em

seu comodismo, e seu con_

forto.

14%, 11 - Rodeio _ '1,%,
12 - Urussanga - 67%,
13 - Ararangué. _

-

86%,
14 - Porto unrão _ 59%.
15 - Iblrama - 52%, 18 -_

Criciuma - 51%, 1'1 - Ca.
pinzal - 49%

I
18 - Plra.tu_

ba - 44%, 19 - São Jõa.

quim, 44%, 20 - cencínnas

43%, 21 - Lajes - 42%,
22 - Joaçaba - 36%, 23 -

Rio do Sul - 36%, 24 -

Mafra - 33%, 25 - JOIN.
VILLE - 23%,

quando assumiu o gorerno, � O deputado Bahia Bltten

demitira. o servidor e 1 o. court., em nome do PSD e

- ENTENI)lMENTO E radar prometera re('.ondu. por delegação da bancada

C9LABORAÇAO zi lo ao cargo, o que fez:oe da QoN, prestou homell\l�
- i. p9J1l.nttJ a grande lnjlJst:.- gem póstuma à figura tio

Florianópolis. 10 de jul,ho de 1962. Finalizando 9"SI suas dr. ça �o partido do ·sr. Lij,_er}e 'ex_deputado Marcos K.on·

�;a: Dp'o'ucDoisretod�:''' II no a_o _..ll:"t. um com""a'.,o
c'ara!iõcs. aduzlu ainda o

. ,. iVlel�a.. " t..
der, falecido a 5 do cOl;ren

n ....,., 'lu".... ,Prefeito Helmuth FallgaHer '� " ").' -:':: .
. \ •

J6.,. a a""um de um ",";,� eIp"'*», d, c"'cu d, Vm Joinville em 1961 foi o m. ",�&'n� Konder Da...... _�Icos.mtlhlío e meio, destinado a. pagar o engf1ifu!lro.;rll(tWf nlcipio Que mals con!rt.
.
.. \ 1lI'" 1 ��11 ii, .

. I '

8cha.e//er uma j�deniza�ão, em virtudel44.i�vtr. Rq.�P bulu para os cCJfres do Es . �.I 1:., I

II
,1o,j"I, ",

ie ca.lUa uma açao movida contra o EstaltJ. '" /,
tado, que arreeadou ali a

Fiquei sabendo que o motiv() da ação que Denceu Importância cre 727 mllhõ�s
.' no Tribunal de Justiça foi apenas uma. grosseira perse- de cruzeiros. O Oovêl'Do
QUiçá(} por parte do atuar deputado Aroldo Carvalho, Celso Ramos reconhece o

.quando SecretáriO da Viação, no governo udenista. Can- valor desta contribuição do

,ve:-::ando com amigo§ de Canoinhas, que estiveram pa·
.

nosso Municlpio e como
,-a a convenção do PSD, fui infonnado qlLe o então go- sinal desse reconh'eclmellto
vernador Heriberto Hul$e, quando o dl1. Tardcio Schaef- vem de sua parte atendeu.

�:;r����e�oa c�;:�d:�;���s��:, f��zp::I�a: S:oa <;�!:: do ás nossas necessidades

: =�i�:E:��:i�:;�:i�'�;:�:;,::��::;;s;?��;; :::':��:;��;!�;::';�i2
gíu a anulação do ato de reintegração, consegUindo tudo

e tambêm porque, cont.·,·

f8B(l da fraqueza dC1 governador. Fiql_ei estarrecido CO?/.

essa atitude de um moço, formado em direito, que aleno
,

de se revoltar e descumprir uma deeiSão judiciária, ain- lul (t O� fez questã.o de p�ovar que é um .. :tncorO"So, um perse. � a. 00 ra
,JIl"O' cn", , d"a'mado,

�squerdismoEnprme soma de dinheiro público foi gasta para RIO 10 (O E) O Governa

'pagar o ódio .d:sse moço, incapaz �té �de �anformar-se dor Carias Lacerdã do Es.

.çom uma dectSao soberana do poder 1udtCiáno. taeLo da Guanabara falou

� . Mantem agora ésse mc·�mo deputado um jornal que à Imprensa a noite passad:l.

Item reflete os seus ó'lios e as suas raivas, em' ataques sôbre a atual crise politica
insultuosos ao gover'} .dor Celso Ramos. Dirige ésse jor- em que se defronta o ;lals.

nal outro bacharer ;rrn direito, qu" é o dr. Nilton Che- Disse o Governador Carioca.

f'em. Para os dois doutores em direito. o atual governa- em certo trêcho de $Ua eD.

dor é um hom�m também cheio de rancores e de perse- trevlsta, que ao preço de

r.4lI'es. Mas será .mesmo? Será que um homem com o qualquer sacllficlo, dentro

coração pejado de raiva e movido Mias propósUos infe- os quais o menor ê o da
Hores de fazer mal aos seus semelf,:antes, teria a :lere- própria vida, os democrá.

nfdade, a tranquilidade, a' superioridade moral de no· tas se recusarão a permitir
mear uma e mais vezes pessoa da famítia do responsa· que a mInoria comunista

,... __,
veZ pelos insultos e calúnias que vem receQendo? domine o pais e disse qne

a luta contra o esquerdisnlo S A H O H O 8 O �
vai começa, pelos suO"" SÓ CHE ZITD
��OS'c1��: �;:��h�d::i.orja .... -J
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Pra cabeça

'Sou velho fan t!as cronicas de Ruben Braga. A

última Que li, em "Manchete" é uma recomendação
aos brasileiros, no sentido ae- que usem maiS a ca_

beça.
Com') conco.r:_dar com o "veiho" Braga, que pa

rece tãIJ distante do Bosii?

Então êle ainda ignora que, na ú�tlma Copa,
-dos 14 golo! feitos pelos brasileiros, nada menos do

que g fatam com a cabeça?

'Plagiário

O candidato foi·se Cbe'aO ao dr. Aderbal,
presidente do Partido, � laraDU a consulta matreira:

- Presidente, uma inform'lllo: na minha cam_

panha hâ mal que e�imY, o qfISSO Governador?
- Nenhum, é claraf ElIftez da campanha ir.

dua, estafante, mas vefce*.
'

- Não é beJq. isso.resldente. O que eu pre1en-
��ap: ��e;a:a�!��!frllda debruçaào ,óbre o

Desenvolvimento agrária

- O Sete De. 4esenvolve-se no sentJ.do agrá
rio.,.

- Não moreL
_ No sentido da terra! Desenvolvimento de

Se. Dedos para Sete Palmos!!!

_ Tudo certo. Celso o pagador de prcnnuSa8 da

UDN: Miramar, Avenida Mauro Ramos, etc. etc.
- E eles?
- OS" seguintes..•
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