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Em Lisboa:

Manifesta<ôes Contra o Govêrno SALAZAR
USBOA,. 10 (UP). - Uma .d.eCidida oposlçõc, Os oposicionistas, que sem vida, Perto de sua re- çôes ccntrárías, no ano absteve a oposição. tra Salazar, no Pôrto, e a correr _ os manifestantes

q�e as au!ondades afIrmam ser diríqidc pelos comu desejam derrubar Salazar, sldência e outras 10 pes- passado, ficou profunda- A 1.0 de janeiro ultimo, 28 de abril, duas mulheres provocaram os disparos da

n�stos. obngou o Policio o recorrer às armas:- No mi parecem ter empregado soas foram hospitalizadas mente preocupado com os um capitão do Exercito ex- tombaram num choque ar- Policia. Folhetos dlstrlbul-
rumo uma pessoa morreu e outros 10 receberem feri novas táticas nos choques com ferimentos de bala. acontecimentos de ontem candidato pela oposição, mudo com a Policia. A 1.°
mentes. Os acontecimentos de ontem à noite, foram de ontem à noite. Em vez Alguns dos 10 feridos, e com a incapacidade da dirigiu um ataque armado do corrente, três pessoas

de tentarem manifestações depois de tratados no nos- Polícia de Segurança em contra um quartel de In- morreram e muitas outras

em massa, como aconteceu Pital, foram levados à controlar a situação. Mui- fantaria. O ataque fracas- sofreram ferimentos na

a 1.° dêste mês, apresenta- prisão, como agitadores e tos portugueses foram me- sou e o capitão saiu gra· luta entre manifestantes e do corrente, aniversário da
rarn-se OI\tem em peque- suspeitos. A Policia tam- tidos na cadeia, depois das vemente ferido, Em teve- guardas, nesta capital e no revolução de 1926 Que lan-

nos grupos. ReagIam a bêm informou que franco- eleições de novembro do reiro, mulheres portugue- Pôrto. Nos seus ataques' çou Salazar no caminho

pedradas contra a Polícia atiradores tinham dlapa-> ano passado, das quais se ses se manifestaram con- fulminantes - agredir e do poder.
e se escondiam por entre radcs suas armas na rua e

os transeuntes. A Polícia Que a vítima morrera com

abriu fogo, várias vêzes. um tiro dêles. Informan-
Quando os choques ces- tes dizem que Salazar, al-

____________� '"_,._m.:.,_u_m_a_m_u.:.:.lher estava vq de inúmeras manifesta-

dos, ao mesmo tempo, pe
lo Partido Comunista proa

crIto concitam a outras de

monstrações públicas, a 28os últimos �e uma prolongado série de cttvtdcdes
contra o reqrme do primeiro-minnstro Antônio de O
liveira Sojcacr, desde que os grupos oposicionista;
boícotcrcrn, em novembro último, es eleições nocio
ncis. Os atos de violência de ontem de noite _ no
maioria dos quais o Polícia de Segunança fêz muitos
dispores - foram continuação dos choques de 1° de
maio. ocorridos roqui e no Pôrto, o segunda cidade
do País.

EU A explodiram mais uma bomba A
WASHINGTON, 10 (UPO missão Federal de Energia Acrescenta que a deto- efetuado por um submarl-

_ Os Estados Unidos ere- Atomlca e do Depnrtnmen- nação foi de media poten- no submerso ao largo da

to de Defesa declara que a ela e que o projettl foi Ian- Ilha cnnsemus, a 6 de

experiencla se verificou cado por um avião. Além maio, os demais engenhos
por volta das 18 horas do ícuccmento de um te- da jerte "Domlnjc", inicia-
(GMT) OS horas de Bra- guete polaris, equipado da a 25 de abril, foram

sOia) de ontem, .nas pro- com uma ogiva nuclear, lançados por aviões.

ximidades da Ilha cnnst-

ApêloJtpara salvar colheita
HAVANA, 10 (U.P.I.) - um apêlo aos trabalhado-

A Confederação de Traba- res para lutarem contra o
lhaclores Cubanos lançou tempo e as drncurdaees e

terminarem a colheita da
cana de açúcar logo que
possam. Numa extensa no-
ta diz QUe a cessação do
comercio cubano·amerlca
no,

'

considerado fruto do
"bloqueie imperialista" e
"os erros nascidos de n�sa
inexperiência" além de se
cas deva::tadoras, são às
.ceusaa da ;b.ljxa. produção.
"Cortar e moer tôda a ca-

tuaram uma nova explo
são nuclear atmoerence
no Pacifico, a setlma no

conjunto da Operação "Do
míntc''.

na ainda cm pê e funda
mental" - diz a CTC, em
declaração aprovada, on

tem â. noíte durante reu

nião de lideres trabalhis-

açúcar tem sído beneficia
do em 68,6% da porcenta
gem fixada pelo govêrno
antes do início da safra. O comunic'ado da Co-

tas para discussão das me

didas necessárias a acele
rar o ritmo da colheita.
Segundo os dados publi

cados Pêlo jornal "Hoy",
cêrca de 4.B6.000 tonela
das métricas de açúcar
bruto foram produzidas ate
o dia 3 do corrente, en

quanto nos engenhos o

Ministro viaja
RIO, 9 (V. A.) - O mi-

Politica na Venezuela:
comenta

Crise
e não somente para a Ve

nezuela. Felizmente, esta

convicção parece prevale
cer onde mais importa -

nos quartéis próximos de
imprensanlstro Oliveira Brito, da

Educação, partirá. para a

'rcnecosíovequte, no pró- .

ximo dia 28, em atendi
mento ao convite espectai

WASHINGTON, 10 <UPI) te, os partidos democrátl-
_ O "Washington Post" cos da Venezuela estão di
em editorial intitulado - vldldos e os militares In

"Prova na Venezuela" - quietos. tstes são os ingre
observa que "o presidente dlentes para o desconten
Betancourt sufocou -muíto tamento que levaram à
bem o levante de Carupa- Queda do governo consti

no mas a democracia ve- tuclonal de Frondlzi, na

neauglana não se acha ro- Argentina, Mas, o sr. Be

ra de perigo. A revolta in, , .

ta!,court não se empenhou
dica claramente que os nas manobras facciosas

castllol&tas de esql:lerda �- .9;ttê.� a 'tw)dIzi.·tt:e
dem fazer causa comum putecão de dupllcldade, O

com os onereis militares presidente venezuelano se

insurrectos. A aliança pa- gulu Invariavelmente um

ra a revolução persiste e o curso democrático e so

potencial para tnctdentes clalmente IncUnado. Sua
continua sério. Infellzmen- queda seria uma tragédia

Caracas".
do governo de Praga e em

retribuição à recente visi

ta do ministro da Educa-

::t o��;��:���,��::�:� "OS Cafagestes" libera
;:I:�:�a:at�en::::;:n';;::: do D�ra "IRam'ro� .ln
�.:::. OIl"I"

B'lto na vi"
. � ., .

'(ii." .�

Pena De Olorte I;;!l�� :���u����&::
�ara re�el�es

Lopes da Silva, liberou on- suspendeu a ccmpetencta
tem, para exibiÇão em São da policia de São Paulo

Paulo, o filme "Os 'Cata- para recensurar flJmes já
lestes", que alguns setores aprovados pelo Departa-

60 l'l�ano da policia entendiam "per- :enptuobFII:dea. ral 'de Seguran-
nlcloso à moral e a?s bons,.... ...

costumes". Em seu despa- "Os cerajestee'', agora

cno,: entretanto, o secreta- sem complicação com a

rio pede ao juiz de Meno- policia, entrará em cartaz
res que o "projba para me- no' proxlmo dia 21 nos cí

-nores de 21 anos, informa nea . acndatrentes. Arte

que vai pedir revisão do Palaclo, Aurea e outros 30
visto da censura federal cinemas de bairros. Antes

que liberou 'o filme para haverá sessão espectai pa
todo o país e__ mais am- ra os jornalistas.

Espanha:
Cireves
co"ntinuam

MADRI, 10 (UPI) -

Aumenta o numero de ope

rarias em greve na Espa
nha. Varias empresas loca

lizadas na região de Bar

celona _ fabrica de moto

res, siderurgias, minas de

unmtc _ encontram-se to-
de Idade, pouco depois da talou parcialmente para-
chegada da família, ími-

lísadas desde ontem a
grada de Mansue, na Ita- tarde, num movimento êe-
lia, para, o 02ste puüste, Sencadeado, na maior par-

:�::�::m!�:A%��:";:,� ��I;�::I:;:e�:t:::�;;:';:�
provida de recursos, em- cercá de 40 Industrias tex-
pregou-se como colono de ters de Sabadell, 'rarrasa e
cate. Aos quinze anos, ten- Igualada, os trabalhadores
do juntado meia duzla de realizam uma serre de gre-
contos de reis, adquiriu, ves parciais, que já diml-
parte a dinheiro, parte a nutram consideravelmente
credito, um pequeno sitio a produção. Em, Manres, 3
06, mil pés) em sertãoat- mil opererios textels ces
nho, na zona de Ribeirão saram suas atividades, de
Preto. Aquela cidade liga- pois de haver rejeitado o
se assim profundamente à. acordo coletivo que estava
sua vida, tal como a de em negOCiação 'com os pa-
Ollmpla, a qual, aliás, (.oi trões; Em Barcelona, nu-
conhecer unicamente para roerosos volantes recla
tratar da divisão de uma mando um salarlo minimo
proprleda�e entre herdei- df! 170 pesetas dlarlas cir-
ros, em mais uma demons- culam dzsde ontem à nol-

�:��ã�ep:s�ta.���ia:��o::s� �otelOs bairros proleta-

sitiantes e ,mesmo peque- _

nos fazendeiros. Aos qUe
Cúnhecem algo sobre a la
voura de café, o nome da

primeira fazenda de Lu
nardelll, em Ollmpla (on
de foi prefeito em 1920)
teré. grande significação:
"Pau d'Alho". Foi, com

m��::j�g:n::;Ji��� M!li�::S 10 (UPU �Costa Rlr.a tem novo�rcsiuellie
para a qualidade do ter- Mil recrutas serão lIcen- S, JOSÊ. Costa Rica, 10 (UPI) - Em sua mensagem

reno, Que, aliada aos metos cindas pOlIa Fôrça Aérea, inauguraJ, o presidente Francisco Orllch proclamou, on-

das usados pf!lo proprieta-
na segunda· feira, e mais tem, "uma revolução tão pacifica como se Queira, po-

rio, aQueles anos dIstan- outros pelo Exército e Ma- rém, Inadiável e profunda", como nenhuma out,ra. para

tes, garantia prOdução de rinha como parte do pro- modificaI' ã estrutura econômico·social da Costa Rica

250 arrobas por mil pés. grama de redução de des- Orllch assumiu a primf!jra magistratura do pais a�
Pioneiro do cafe na' São Pesas, segundo Informou o melo-dia de ontem, como sucessor de Mario EchandJ,

PaulO-GoIás, na Araraqua- ministro da Defesa, Jose Dando bastante enfase à coisas injustas e desuma-

rense, na Noroeste, no Pa-
Luis Can�ilo. Os recrutas. sua proclamação, Orlich

ran!, Goiás e Mato Gros-
são habitualmente lIcen- disse' que "quando um pais nas para instaurar a or-

so, Geremla Lunardelli, dados no fim do ano. está em gm 'ra, exige in- dém social fundamentada

como se tudo Isso não lhe'
- gentes sacr' lOS e esfor- na justiça, com sujeição

bastasSe, atravessou a �ron

r;------ ""l
às normas apresentadas

telra e foi abrir 'fazen'da � FORRO ,_
- ços, Costa Rli!a, esta'-eltl �

pélo Papa João XXIII".
no Paraguai. Isso já quart- !,.' .,

estaou lJ. ...... !lerra e solicita "A democracia estó. pn-
do os primeiros 16 mil pês ; I�MACS �ll�N(_0UR1!

esta ajuda para salvar o ralisada pejo comunismo

�: ���::�mm�)I;:p�:i��âe: i',:�
. ��,.';"6, . , ; �";,::2J ;,:;:��J�����::���u:��;)�)�: ::i�;;:����i�t: "::::ol:�u:'::;�l

BEIRUT, 10 - O auditor
de guerra do Libano pediu,
hoje, pena de morte para
umas 222 pessoas, Inclu
sive soldados, poüctats e

militareS, acusadas de par
tlctpaçâo no golpe de Es

tado desfechado por oca

sião do Ano xõvc. A acu

sação diz que a Jordâ.nla
estava. comprometida no

plano de tomada do poder,
Os réus são 45 soldados e

pOliciais e 177 civis. A

maioria dêles pertence ao

Partido Popular Soclallsta
(direitista) QUe dirigiu o

gOlpe de 31 de dezembro
do ano passado.

A PRINCESA MARGA,RET CHEGÃ AO TEATRO LON

DRINO NO QUAL SE J;)ARIA A AVANT-PREMIERE DO

MUSICAL "BLITZ" EM BENEFICIO DA SOCIEDADE

NACIONAL PARA PREVENÇAO DA CRUELDADE CON
TRA CRIANÇAS, DA QUAL ELA É PRESIDENTE.

Plano de. emergên
cia para o Nordeste

RIO, 10 (V, A.) - O mi

nistro Armando Monteiro

Filho, da Agricultura, apre

sentará, depois de ama

nhã, sexta-feira ao Conse
lho de Ministros um pia
no de emergência capaz de

solucionar em curto prazo
as questões 'que intranqul
IIzam o Nordeste. Com os

plenos poderes que ihe fo

ram delegados pelo Con'
selho de Ministros, o mi

nistro da Agricultura en-

Chineses invé'dem
HONG KONG contra7se d�sde sexta-feira

última n:J.qucla região ten

do ouvido Os préfeitos,
proprietârios de terras e

líderes das ligas campone_

HONG KONG, 10 _ são mandados. de :volta.

A Policia local e tropas Ignora-se o destino dos

britânicas efetuaram uma foragIdos depois de nova

batida entre milhares de mentf! cairem. em poder

refugiados da China co- das autoridades comunls

munlsta, assolada pela to- tas. Desde 1948,. ano em

me, obrigando-os a volta- Que os comunistas lança-
rem à terra de or'lgem. ram sua última ofensiva,

Hong Kong já não tem para dominar a Cl.llnn.,
melas de Os acomodar e :mais de um milhão de re-

outros países niio comu- fugiados transpuseram a

nlstas não os querem rece- fronteira para entrar . n.a
ber. Alguns sofrem difl- pequena colônia ll�itànjca.
culdades e penúrias extre- A pOP\1lação de Hong Kong

mas, quase Incríveis, para - de 600 mil no fim da

a fuga por terra ou pelO segunda guerra mundIal" é
. de 1.800.000 em 1947 -

cresceu agora para' mi

lhões e melo.

SAO PAULO, (V. A.) -

Geremla. Lunardelll, o fa

moso "Rei do Café", o ho

mem que em certa epoca
fEli o maior produtor da

'rubiacea em todo o mun

do, faleceu ontem à noite

nesta capital, aos 76 anos,
vltimado· por um enfarte

do miocardio. O mal que
•

levatla à morte o grande
empresario da lavoura,
criação e comercio verifi

cou-se por volta das 12 ho

ras e foi-se agravando
progressivamente, até o

desenlace, (19 h 30), que

enche de luto a sociedade

do Brasil e. de São P�ulo.
Lunardellj não frequen

tou sequer os bancos da

escola primaria e no en

tanto,
'

com'eçando a vida
em meio por inteiro estra

nhO,' desaj'udado, ascendeu
à, p'oslção de lodos conhe

cida 110 mundo empresarial
• brasUelro. De quem com

maior . fust'eza,' sé poderá
dizer que Se, fez' pot si
mesmo? Acre!:ice notar Que
perdeu o paI" aos doIs anos

Kenneôy fala
�a im�rensa
WASHINGTON, 10 (UPI)

-- .Durantf! a entrevista
hOje concedida à Impren
sa, o presidente Kennedy
tOI SoliCitado a dar suas
impressões sobre a im
Prensa.
- "Agora _ disse Ken-

::0�!��s_,:al:�i�::. ,�es-
ptEntre gargalhadas, o

reSidente acrescf!ntou que
f! e rala sobre a Impren
:' lOas .entende Que a im

t
enaa e de suma Impor

lln::.ela. "Eu trato de cum

O
r o Tneu dever" _ disse

gresidente.
J>e

om a frase Insinuou es

tlnr: que a. ImprElnsa côn�
"V, cumprindo o .seu

algu
lVerf.)blOs juntos

.

por

da �n temPo e depois ca-

lacto'� ��:�':n�a;a o. �:u

s�, tanto de Pernambuco
como da Paraiba. O plano
entre outras COisas prevê
assistência alimentar ime
diata as populações, atra-Argentina redução

dos efetivos
vés da cooperação da
COFAP e de outros órgãos
assistenciais.

Patrulhas de policiais e

soldados indianos captu
ram a muitos dêles, quan
do se ocultam nas colinas

do lado fronteiriÇo de

Hong Kong. Outros são

capturados em embarca

çÕeS de junco ou no tra

jeto Que perfazem para

chegar. às cidades de Hong
Kong.·f! Kowllon, a fim de

se ,meterem. nos bairros

mi�erãveI3. São reunidos
em acampamentos poli
clais"alimentados e, depois
de. receberem alguma coi

sa para comer no caminho,

A colônia tem apenas
uns 6DO km quadrados de

superflcle. As autoridades
dizem que na colónia não
há recursos para atender

ao crescimento natural da.

cIdade ...._ onde se registra
ra!':} 91 mil nascimentos
mais que óbltos.em·1960 _.
e os 10 mil r�fugiados que
mensalmente entram na

cldac:le.·Ma.ls de 10 mil pes
soas dormem ao relento:
nas ruas ou em escada-
rias,
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fÁZEM ANOS HOJE t ��v'r�:;:: ����ed:��C:IS���2'�md�fr�J�.:els(!r:
'

= :;�. F�'�l:��j"��r���:encourt SlIveira '

5 _ -De pita d� sua viagC!ll 1 B�:'J files de '110(la�. patroc'naâo nelas F''',
_ sr. ,lo.sé Edgard 'Eclcebert �I�;i7��:al"�::d;Ú�i6:.t;�;;O�r��L'C�:J�:�;:��: bricas Bnngú em 'n.ossa cidade.
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� sra. Diga Bol1tlt
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-- 81'. J86é Cuias Muller

de Santa Catarina - Início ás 21 horas.

XXII Congresso olAaaista emMOSC6U
KRUSCHEV e a carnarr inundo livre r�iu< O S.!L EscoIlraçado Ideológrc-r-

lha vermelha fantasiaram nho soviéticÓ" sonho é srn mente da Europa Ociden

o futurismo russo só para. da. ''tal, dirige sua propaganda
11980, 1Il0 ��,o raanza A filosofia soviética :!f,ta para as nações subde sen.
do em lV'"..pscou. Diante das de recuo no 'Oc1den'te. õs volvídãs da Amérlca Latt

pbb� realizações etê ii. �8., oomWIita� a o na, Asia e :Aforioa.V' Cón/eainen/os " SocIais
hora presente' para dar lar

tura ao povo russo, após
meio século de tnstauracao

do regime promissor ao

nerarso soviético, o Oon.

gresso melan1t5hcalnltNlte

mundo livre, nos 16 anos

de após guerra, foram re

duaídcs a Ul� espécie' ae
prisioneiros. Contavam com

,. povo da rua, li. massa üu

haabe. Ele entras-a nos

pta.nos estrB-béglcos Ç'}fI'Hl

rasta como uma terceira

'potência para a lmplan��

AfI eeecõee também OC'S

te CUfIflo,}(t se ceteam se.

Ak �ntra Moscou '! Pf �

qunn.
Em Punta deI R!:t'l, o

cesbesmo marxista. d'! Co
ba foi eliminado da cOM'"

ntda.de atnerllcana, cem-iro
poslÇ§.o (aberta" aos prlncl_ SINAmA no Brasil - C�ube Doze, ag<ra CinemaScope.

1 _ Em pról da criança. desamoa:- nío. de Eilzabeth Arden e jornal" O ES

da vira ao Brasil em campanna-be-icrtct TADO."

ente. 'l'IO;; Estados de São Paulo e Ga:l

naba.ra, o aplaudido Frank Sinatra.

cemstata a railtncia dH.5

proltnesas espalhahtC'sas
lançadas aos quatro lentos

pelos pcrtavoaes -cvteuccs
e chtneees. Kruchev 'l'bt'.!l

dona seus ptenos qUÍ'n''I'uNl
nere cera atingir se (!:)m

afoiteza pava um pisno se

Ianga ei'l:vergado.ra..J. ser

executado em 20 ence, <:a
ta -em cue .c sonho comu

nis'ta' será pela pI'iltl\'i-ra.
"ez uma l'ealidade. 'FaJi.l't1:n

cão �o regime. s'athou (' .ta pios democráticos que rc.

terceira ectêncta. ,Essa. m:'(, gem o emericemsmo.

sa celoabrnlaoionlata., entes Os ctenttstee tnortcammi.
sem >($Ij.nJ.ão 'própNa.. h . je canos -cem a façanl1a. V'\O

,tem- Q'J';i1\ião (9rmadll. O.� rkka '00 -cosmooeeaea -0d

sevtétes
..
caloulalvam a ,\'i., Jonh Gl'enll 'Cm COI')�!()Õ�S

vasâo por vias pa<!lfbas técnicas de pleno êxito e

eteevés ,(1as massas !p::lj)r-l.' de ple'r1a convtcção (IaS cál

teres. lIIalbou o cates.c. Em caros, que convidaram o

B<'lgt.,,� !Ri. il'e\\1t'1-1ão d'lS OC1dente e o Orie(l1)e as

24 1llçôeS fôtçM . :!fiS:,i.,s -câ"In".aras l1Jelev.illoras pa'r=t
cml\. as l81fletidà,lhas M'l,Ii,l"a �et'f!m testemunhas d3. p:'o_
li:ta.$ Titio 'o ais requlU"br.tr ata; 'os constantes ."lOITOS

as lO �ut tie -tato �bI'l'!�IHU �9:hçamentos d(j::t Es'tàd':,s

foi, 'apenas; "SÇU1a� ranc) Uni�os da Base de 'Can(\ ....e

res atuais e desenterrar lu ral, levantou o pTestir,io
tas paflsadas. das nacões livres e de livre

A brutalidade dos aCtl:1te Iniciativa privada C')nI;)

âs prornessas an1lerio"t"Es na

e'lrperiencla de se 'lr.Of;.?
M,os "20 próx:lmos' as Eel> !::>:.\

rã:o? Os ar'tíftces dêS'te l�la

no serão vives nao.uda �

poca, para poderem {'')n::;

tatar as transformaco'Jt's

maravilhosas no mundO co

munista que se promeiMn
mais uma vez ao dest!'.l4i_
do pov.o? E' só espenr a�o
ra o superprofe'tismo .. n',,!
tlco para dentr.o de n1:' 's

20 anos.

cimentos nas' invaSÕes "0

munistas formou já lJm<\

dpinião anUcomunista

maflsa.· Quarenta mllhões

�e russos \ já
foram "xt" ..

nrlnados "pe�o "'Partido, Da

curta e:<lstê'ncia de 50 Il!1JS

Não entram neste compn
to as vítimas da guerra,
nem of!.20 mllhões de'Jl,iJ1.a

dos aos horrores da Sibé

rja em campos de tNba..

lhos forçacLos e -de reduca

ç,ao. Vantagens, A RUS;;l,\
que ....

é a nação pOgsnidMa
da I maior 'exbensão tf:(riro

ria.i do mundo 'e que : ',s_

slli as terra.s mais rlc'l:s '<ie

cultivo, está na emergêtl..
cia de reforçar suas CD:'l

'lJa'l1has agrícolas, pOf'111e -a

produção alimentar .1.10 é

suficiente.' Arquiteta um

plano de vinte anos �:nca

garantir mn: pedaco de

pão de trigo e um ovo (j,a

rio· a cada russo. E' :) l)re'.
ço da enormidade dos SPUS

crimes.

O povo vê.

O quadro negm da cha
.

clna hungara, em 1956, tez

cO'Preender ao partido r-o.

munista da Franç"a 3. �o.Mhi
ção soviética. Abateu se o

pa)'tido c.munl�a frahces

para não tornar a lev..!:!_
tar 'a cabeça nêses cinco

�nos ..

nunoa o pretendera par'! .,.i
a tetnioa dos comtJl1il.-;ta".
O P.a.pá João .xXTI, ;;,0

publicar a ousada enclelL
ca "Mater et Magi,;tr3.",
esta.belecendo .os prinCIpIas
sociais da Igreia, tomando
uma posição firme pela re_

forma das estruturas :;00-

cias para dar mais 8:.>.I:or
humano e cristão às N!�1l10
mias hodienas, ass-e'$\"ou

golpe f'ronta1 no comun:,>.

mo de tendências totalj_
tárias e so"negad.oras �1,-'S

direitos do hOmem.
� As de-m,ocrácias cl'ist:1S
apoiando as relvindicaçi>:!s
socia'is, ,têm realizado m;).;s
peLo mundo operário • .io
que 'Qualquer regime comu

nista implantado em tltnl
quer ambien'te e em quais
quer condições, mesmo as

ma.is fa-Vornveis. A fome da
China vermelha de!;JIlldlu
os povos subçlesen'volvlcllS
e a falta do cumprfrn�n�.o
das promessas SOViéticos
aos pov,os á�'abe e egLllMO
fêz mudar a direção da
propaganda russa e :.�hhc_
sa para af! tribus mais C:lO

ticas. Seu õã.Wat � cao,,;.

Foge da Luz e da librõrda
de. Nunca se impHl.Lltau
em regime de livres cici
ções. E' filho da fõrça � da

traição.

�
12 � Arnbo de l'eceb"!l' de E!j?..'1hd:h'�

ArLlen, U� belíssimo pre:>cnte 9,,-ra �e!

6 - Km Beneflc:o d:J Aga�alho I�() er,tl'f'gue a u�nhor.a éSt;.olhida "Mae d'J:
Pequeno jorn91e:ro. "Casa Don g")l\'.:l' Ano"
teat:zar.�e á no próxim.a dia 23, ':s :!O
horas. nos salões do clube D{lze Je "�:(.'.:l

Sorri duvidoso Ocident.e
desta demagogia desca'.·a,:ta

Supõe estarem narcotiza,i,Js
todos .os não comuni:;ta.�.

Que representem êsses 200
milhões de russos euro·'h.L
á ticos, que às vesperus {lO
seu cinquent.enário de ,'�VO

lução não cOnsf/gulram f:l.1i
mentar parcamente "�l.l':!

Teodo:'o Lopes V:ei.ra.

J(i)AO FRANCISOO DA SILVA
1I'ransc()rt�\l na data 'de 'ontem o ani,.ergario nata,.jj

cio 'do mosso 'pr.esadp compatlheiro de trabalho, sr. �dão
Fra�SCI') õa. alva, compe"tente auxiliar de Llnoti'pO.

lilmbol"a tII.'l1óiamente. nós oe 'O ES:rADQ", deseja-
mM 4'n�n�9.S fêHcldades. .

to um movimentado Bíngo.
13 - Mar:a Tereza Machado, Inseri

ta na j;sta das debutantes do clube Dn
ze de Ag.osto no ba::le '/Noite da Meni'

/n.j na Moça. ..

f!i

próprios filhos, com ...erem
as terras de lavoura m.a!s
férteis do glObo, dl'ante .:tos
20 milhões de nortearrrect.
canos e os 500 milhões �e
angl,o.,europeus, que C'onstL
tuiram o mundo mod�C":lo
com o seu potencial '!CO"!tQ

7 __:� O clube de Agosto
inaugurar Cinema ASCOP, corro J

me· "C:>m Lagrima na vóz".�A'CE: LtrrZ ERNESTO SOHIEFLER _ DULCE
G�"M:A 'SAl{,i)!:g

OOMO .aC"ohteclm'ento socIa.) de Singular ilílportâr.cia.
�cml'ol�cjn,-se,ão, a�anhã, dia 12, às 17 horas, na <Igre
Ja 'lte Sa.�o AiltõnlO, 6 m-. Luiz Ernesto Schlêfller ohlho
do SI:. I[fui" Ernesto da 'Sijva Schiefler., já falebid�, le de
sua C)(IN. cspol'la d. 'Flora Rolin Schierler, elementos
defitaclldos em nossos meios sociais, com a ge'n.(;il e
pl'('fidnda sl'ta. !ll)ulce Gama Sales, dile"ta filha do Dcs.
Urbano 'Ga.ma 'Sales e d. Maria Gama Sales, ambos já
e�l'Ites.

'O _"rItual ciVl1 será e'fet1l!tdo na residência: do dr. 'Oe
ral«o �G�ma 'SaL<:s, às 16,00 'horas.

'0 lit.uàj rc:",ioflo seni reaIlzado, às 17 hora!!,
Igtteja acima moocionada.

.

'lIle8te'm1l111H:l.tf.u· o ato religioso, por parte do no-1vo:
Dr. Alteu Mf'<id�'os c JUlõSal'a Maria Schiefler MedSiros'
José Maria �f'ibas Oolllri e Lucy Maria Schiefler' 'Otá�
via lüafltll! SC'hic.fJcr e I.racema Goveia SChiefler' e por
pa� da 'Fl-Oivn 'Celso Rnmos e d. Edlth Gama Ramos'
Géllaldo 1C..;a:!na Salefl e d. Ronllda Brisighelli Sales e dr'
Rl.lytel' Na:sclmen'to 'Ferreira e d. Terezinha Sales "Ferre'i
<a,

No civil. P.or parbe do noivo: Wilson Augusto da COI'
ta 'Schleflcr e d. Ondina Rolin; Othon Fernandeii de O
liveira e Silva e Maria da Conceicão Rolin. Schittler e

Idani RJlin Laranjeira.
.

Os con"ldados serão recepcienad,&s na residencia do
dr. Geraldo Gama SaleS e exma sra

Aos JOTWlS nubentes, � como aos seu� famtllares

,
os nossos efuSlv� cumprlm.ento

\1 Fal,,",, à�A���!��N!�, '" Abigail Co,ta éa

�.��'
: o.mem, em sua residen. Rosa, casadfl com' o .�r. Ma

\1 a rua Laura Camhlha nuel Roldã.o da Rosa (' ne

ra,'31, o sr. Nestor V;PÍ. tos.

13.0 aex�����' ',*,a vva. �l'a. vi:a ·::m�!:e:�lsut:(i;e.�����
Maria Mártins da CO;1,,1 � qe suas lelações .para o seu
tilho�; Adalberto Gnlndler sepultamento, hOie RS
da CtJs!rl. casado ;-:om ,t 16 horas, para o ,Cem�te_

Vllma Mattos 1.� ec·s rio de Itacorubi.
-

I ,.; � '" 14 - Jane Modas apresentando

eml
. I suas vitrines os mais lindQs prz"entes

�

8 - M:slil Perfume. DeflnitilT�lmp.nte para ci dia dflS mães.
marcada para o dia 9 ptoxiuw, <- ;: �

gante e movimentada soirée, "fias "alôes '" • '" .

do cíube Doze de Agõsto quando H'rá 15 - Amanl1ã o pianista Dimas re
apontada Miss Perfume d� F;orianopJ GepCiol.1a � sOC,iedarle 'em Blumen'lu, pa'
IIs. A festa em foco terá o alto J)atr:\c'i ra a mauguracão do "Dimas Bar"

. .;srm:�_
-

f 31 iiOuo:J

mico e as invensões .::ienti
um inseticida i'nva:;or -a

devorar, 'em. 17 s"rnos, a iEn
rapa. Assim .o' calclll:tv"m
éles. Apesar da guerta �o.
tal ideológica e m"iIU.ar, o

COLUNA
CATÓLICA

6....LDO M.r.o
UMA HISTORIA TRISTE E P(}RTANTO, NiNGUEM PO
DE RIR .. Foi em um leito da Enferm.aria do Hospital,

-Sabia que "ele" estava lã.
A vítima.
� Mas, que foi seu Atanagildo?
� Pois é seu Melo. Azar da sorte. Essas coisas não

é mesmo?
- Mas, que coiSa' são essas?
- Eu tinha comprada' uma tainha no .MeT(�f1.do -

que cOisa ca.ra seu Me19.
Vinha cmn a tainha. Q�z tomar o ônibus (a tainha

la embrllJhatia.) Quando !mbi, o homem da direção não
esperou··nada. Llgbu a marcha. Com a tainha na mão e'

a 'Gutra mão 'Para agarrar a entrada, perdi 'O equilibrlO
e 'Caí. Mas isso não foi naOa. puz..:me 11 andar e lógo,
zás .... tl'op�cei sõbre umas cascas de laranjas e cai no

va:mente. Uma oor danada na. perna e'SQue'rda (esta) e o

"Ora, devemos ter como objetivo único f0rç<J_
los a desfechar o ataque no terreno especificamen
te religioso. É precisa. pois, eliminar tôdas as cousos

externos que enfraqueçom esso posição ... Em outras

paJov�os, o comunismo nos abriga o evoCõtllar tôdas
05 misérias que maculam nosso caráter de testemu_
nhos de Deus: êle ncs dbriga o um cristianismo des
�pojadc e puro de qualquer nódoa humano. Não é o

menor serviço que êle nos pFesto
"Em especial, a pobreza evangélico tem de ser

reassumida 00 pé d8 'etro.. Qual é o nosso padrão de
vida em relação 00 nível do povo no meio do qual vi
vemos? Poro romper com conce�es hábitos mais
velhos nue nós M�smos é melhor não esperar ser
mos a isso constrangidos pelo fôrça e sob apupos e

a'esprêzo. Não dar enseio às calúnias, nem mesmo

gm aparência"

A timidez caracterizo-se pela falta de seguranca
no decidir e no agir. Irresoluto Ollte a ação o tímido
é acanhado em demasia. Possui falto de animo, de
coragem, de ene'rgiCl e de bôa ousadia. Esta che� de

â��!�Ç��, c1�:e�S�IO�!��dv���S. de tibieza, de inativi__

Favorecem a timidez 'o ambiente depressivo mó
educo("ão, nímio emotividade, experiencias e decép
...ães sofridos aue provocam receio de falta de êxito
de insucesso, descorogem e apatia ,para QS empresas
No fundo do alma tímida há muitas vêzes um cer

to orgulho que se mascaro em falso modéstia cu em
surdo inveja d0S triunfadores do vida.
Quando a timidez é excentrica. degenera facil_

mente em fobias e medos mórbidos, em pavores pa_
tológicos.

Os rigores de uma educcç60 me'fei'tuosa, escolar
e familiar, fprmam espiritos covardes, em os quois
foram apagadas. tôd�s as energias e iniciativas; to
ram enforcodrs todos os surtes de i"ndel1el'lCtencia e

desejos de or:õo, fazendo assim. ma]og,ror muito in
tli!ligência oliás SGdio e promissora.

A aniouilndoro timídez pOde ser dominada por
uma vontade fé�rea e pela continuidade de -esforco.
Cumpre ao tímido lutar; ser indiferente aos 'suces_
sos e dos insucessos; atual sempre com fé confiante

O homem decidido e valoroso, com tempo e

r ...erseveranca aleanço�ó vitÓrio. Pois nõo há torno
um dia após o outro! '

DIz 0 provérbio latino:
- Fortes fortuna adjuvat. "O 'mundo ser6 dos

co�a'iosos!"... ',Y
F.,rei Benvil'lélo Des�fonj

hbtrrem mostl'ou a perna.
- OE tm'to isso com' a tainha na mão?
- BeM. IA 'tiaiRba eu não lb.rga"Va. 'Quasi 200 cruzei,

ros, sabe lá o que <é Isso?
- E depois, como foi a' coisa?
- Depois, 'tna'l1QUe)af'ftlõ, seh�do dores, deddi dOS·

CaJllsa.'r nlUm 4:Mlncn I(t() jal(litn. AI, quandb meti o pé nu'

ma lti.idle11'a solta e quebrada da calçada (pertencente a

Prefeitura) outro escorl'cgão. A perna não de.1I mats
jeito.

Mesmo a."'slm, e."'tando muito puto da sargeta, uma

lltottlclcleta )"lassa reT!te\ fazendo a volta na esquina e

me a'Panha. "Não dei mais '''tinoYt de 'mim.. Trouxeram-
me p8IlB. cá quasi morto.

O médico diz que <eu 'parti a tíbia (sei lá que é ts�

sol.
A :verdad2 é que eu não par�i coisa. 'nenhuma. paT-

tira�� i:�u!�mdêste a'contecimento, não tive coragem di!

per�tar })ela. ta:IMa. 1'01 ele quem falou: � Tudo ptJl

caus�ii:e �:: ::�h�ão:r:��:; :�al1sa da tainha. Ttldo

que te �conteeeu é' "Cu1pa dos que não 'Sab'em CUn'l�
seU .(Iever. IJ)escnitlo paTa com a wd.a h'titn'e.na. Falta
asseio na Qtda'de ('fUe está imuntla etc.

Você Sabe disso lel'tór amigo.
Mas;-'fllifm1 ))aga o }!lato são ?s AtanagiH108.

MAOOINA DE fSCimR
Vende_se uma Underwaod recondicionado,

c'erro grande 80 espaças. Preço 'de ocasião. Trotar
nesta redação.

A ous�ncio de folhas, de fissuras, de pontos de
'Ossalto exter:�res, não desencorajaria, por si' só os

comunistas e não asseguraria o paz poro o Igreio.
É preciso ainda ossegurúr a "defeso interona". Além
dG necessária "unidaçle de ação entre as diversas
.diace.ses", o Pe. Dufúy noto aqui:

"Preparar desce já esquemas de palestras, de
S1Crmões, de circulas de' estudo sôbre a ,natureza da
Igreja, sua unidade, sua cónstituição hierárquica
de direito divino, o inviolabilidade dessa hierarquia

'. a invalidade essencial de qualquer atividade, venhó
- de onde· vier, e_sob o pretexto que fôr, que tendo a

lesar os direitos dessa hierarquia. E, sobretudo, fa_
zer amor o Igreja pelos fiéis, com amor 1otal. .

Vcnd$_�c d� 1/2 a 1 KiJates 100% puro c lingU���!r���tobr���I���' s��:�d��tto��s�:iC���t��
bronco, lapidaçõõ' moderno, trotar nesta reaôç6'.). espalhar largamente essas obras entre os paroquia ..

.

GfllDOR RFTR1CO
;

Vende_se u� conjunto motor e gêrador ele�
trico NONTGOMERY 75'0/1.000 Vats, 110 V. al
ternados, partido outomatica 4 tempos e painel de
instrumentos. estado de novo com pouco uso. pre_
ço de ocasião, trotar nest, redação.

IRI1HANUS

'.'{

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO O mais antlgu v'u. 'u ue Sente Catarlno

Juizo
São José

fazendo frente com as ter
ras de Bernardo Koerlch;
fundos no travessão que.
dJ,vjde c:om terras dos mo-

EDITAL DE CITAÇAO

O DOUTOR MANOEL LO
BAO MUNIZ DE QUEIROZ,

Augusto Koerlch. brasilei
ro, casado, agrtcultor, re
sidente e domiciliado elll.
cautcmta, São Pedro de
Alcântara - São José _

por seu advogado abatxo
assinado, vem, mui respei
tosamente, expor e reque
rer a V. Exc!a. o seguinte:
Que, o requerente por si
e seus antecessores hê.
mais de 39 anos, sem Inter
rupcão ou oposição de
quem quer que seja, estâ
na posse mansa e pacífica
de uma área de terras, si
ta no lugar Callfarnia, tii!!
trtto de São Pedro de AI
cântara. O terreno tem as

seguintes medidas e con

frontações: quatrocentos e

oitenta e quatro mil me

tro quadrados (484.000m2).

radares de Blguaçu; con-
, trentendc pelo leste com

terras de Jacinto, Bernardi
no, e pelo oeste com as ter
ras de João Pedro Junck, e
parte com ditas de João
Neis. Como o suplicante
por si e seus antecessores
possue o aludido terreno,
hã. mais de 39 anos, man
sa e pacificamente, sem

GpOSi� ou embargos de

eapécte alguma, quer. ago
ra legitimar sua posse, nos

termos do art. 55G 'do Có
digo Civil e seguintes. Nes
"" cond�s. requer a de
ldtDação de dia, hora c lu

.... para JustJfi.cação. ext

R\d1. pelo art. 45� do Códi
go de ProceSSo Civil, na

qual deverão ser tncurrtdes
ati testemunhas abaixo ar

Juiz de Direito Substituto
em exercício na Comarca
de São José, Es!.ado de

Santa Catarina, na forma
da lel etc.

FAZ saber a todos qunn-
.

tos êste edital virem, ou

dêle conhecimento tive

rem, que por parte de Fre

doUno Augusto Koerich,
por intermédio de seu pro

curador, Dr. r-co aráuno

Leite, me foi dirigida a pe

tição do teõr seguinte: PE

TICAO: Exmo. Sr. Dr.

ruía de Direito da Comar

ca de São José. Frcdolino

Dê-me
sua

mão ...

Eu lhe garanto _ é muito duro aprender a andar. no m�nha
idede ... Os músculos não obedecem. Só com muito esforç?
conseguimos mover as pernas. Damos aiguns P?ssos. com 011-

mismc e, de repente, as fôrças nos faltem e nos c.Qlm.os. �os
ncs levanlamos depressa para andor e lornar e cair. As vezes

Q gente choro". Assim difíceis são quese todos os nossos exe.r�
cicios e estudos. Mas o sacrifício compense: eu, p.or. exemplo, Ia

melhorei muifo e estou certa de melh�rar .ainde mOls'reN�:u�u��
espero ser como Você. Pare prosseguIr mmha recupe ç

fontos crianças como eu - para ofende .. e milhares. �e o�lras
que sofrem o que eu sofri - precisamos de seu aU:lllo. Alu��
.nosl O que e pouco para Você será quase ludo para nos.

Presiden,. da Campanha:
Dr. Jo.' Ermlrlo d. Mora.s filho

�sle 6 o Cenlro d! Reobilitn·

$fST��CI�SSAO��í��� D6E�Et'
TUOSA - 6 Av. AScendtno ReiS,
sao Poufo. o mais completo do

Américo lotino. Além de dor os'
sistêncio, prepare téCniCOS eõõl

reobilitaçÕQ. � ... ,"do o todo_ o

Brasil. Graças as conlrll)U'çOes
do povo, já $e encontro empor
te inougurodo e em funCiono·

mento. Ajude-nos o opres�or suo
conclusão, o fazer �oce os de�
pesos de manutenção e,. ompl!
ondo.o, o cuidar de mo,or nu·

mero de "ianço, defeituosos.,
ASSOCIACÃO
DE ASSISTE:NCIA
A CRIANCA

• DEFEITUOSA

CAMPANHA PRÓ-CRIANÇADEFEITUOSA
ENVtE SEl! DONATIVO À TESOURARIA DA CAMPANHA À RUA SENAOOR

FEIJÓ. 205 _ BO ANDAR _ SÃo PAULO, OI! DEPOSITE�O EM QUA\�
QUER BANCO EM NOME CA "CAMPANHA PRO CRIANÇA DEFElfUOSA

.'�'

roladas, que comparecerâo
independentemente de in

timação. Requer, outros
sim, depois de feita a Jus
nrtcecãc; a citação PeSSoal
dos atuais confrontantes,
bem como do representan
te do Ministério Publico" e

por editais dos Interessa

dos ausentes e desconheci
dos, todos para compunha
rem os termos da presente
ação de usucapião, depois
do prazo dos editais do ar

ttgo 455 do Código de PI'Q
cesso Civil, parágrafo 'l-' (

3", por meio da qunl deve
rá ser reconhoctda e dccie-

rndo o dommto do supllcan
te sobre o terreno em apre

co. ficando citados, ainda

para no prazo legal apre
sentarem contestação e pa
ru seguirem a causa até fi

nal sentença. Dando à pre
sente o valor de Cr$
2.100,00 (dois mil c cem

cruzeiros), para os efeitos

fiscais. Espera deferimen
to. São José, 21/3/62. (as.)
Ledo Bráulio Leite. Oon

rrontantes: João Nicolau
conoratc, José Pedro Ju�
ckes, José Kuhn, todos re

sidentes em canrornta ..:....
São Pedro de Alcântara.
Testemunhas: Pedro Ja
cob Nats. Thomaz Felipe
Per-eh-a. Domingos Jacob

Silveira, todos residen1;cs
em cautornta - São Pc ....

dro de A)cintara. DESPA
CHO: R. H. R. 'A conclu
são. S. JOlõé, 21/3/62. (as)

Felipe Domingos Petry,
Juiz de Direito em exerci
cio. Feita a justificação
foi proferida a sentença
do teôr seguinte: Vistos,
etc.. Julgo, por sentença
valiosa a jURtificaç�o pré
via de fls. 20/21, constan
te destes autos de usuca

pião por Frcdolino Augua
to Koerlch, para. que pro
duza seus devidos e legais
efeitos. Decorrido o prazo
de recurso, citem-se por
mandado o dr. Promotor
Publico da Comarca e os

Interessados certos e suas

respectivas mulheres, se

casados. e,' por edital, com

o prazo de trinta (3�) dias

os interessados incertos, e

ditais que deverão ser pu

blicados, pelo menos, três

�
vezes na Imprensa local ou

à ratta. na de Florianópo
lis c uma vez no Diário da

Justiça, anexo ao Diário
Oficial do Estado, para que

1.. contestem a ação, QUeren-
do. no prazo de lei. Citem
-se, outrossim, para ames

mo fim O Dominio da Uni

ão, por carta precatória, à
comarca da Capital. P.R.

Intime-se. São José, 18 de

abril de 1962. (as) Manoel
Lobão Muniz de QUelrpz,
Juiz de Direito Substituto
em exercício. Dado e pas
sado nesta cidade de São
José, aos dezoito dias do

mês de abril de mil nove

centos e sessenta e dois,
Eu. Arnaldo M. de Souza)
Escrivão a datilografei e

subscrevo.

T"RTlCBIR!\ P!\OINA

e

Aviso

festejOs de Aniversário dê
"A ModelarI'

Por motivos de ordem na programa-

-;50 proporcional de vendas, ficaram trans

feridas para o mês de Agôsto, de cada ano,

as festas" de aniversário dos Estabelecirncn-

tos A Modelar, inclusive a concessão das

respectivas vantagens excepcionais.

O Sr. José Luis de Oll
vctra levou sábado ao Car

deal Dom Jaime de Barros

câmara o ap.olo das clas

ses comerciais ao snttco

muntsmo. Na audlênctn, no

Palácio São Joaquim, Dom

Jaime de Barr.os Cârunrn

agradeceu a solidariedade
e disse esperar Que a, ctcs

ses produtoras fiquem 80

lado da Igreja, fié.is à. tra

dição milenar. E acresceu-
tou:

- Minha função não é

de distribuir cargos nem

fazer ponctcmento, mas e

de esclarecimento. Penso

que, diante de Deus e 605_
homens, estou em paz por

que não me estou omitin
do"

O PERIGO COMUNISTA
O Sr. José Luís de Olivei

ra disse a O GLOBO que.
levara a soítdanedarte das

Manoej Lobão Muniz de classes comerciais do' êra
Queiroz, _ Juiz de Direito sn, anticomunlstas, porque
Substituto, em exercício. atravessamos um momen

to difícil e que, para ête, o

,

., comunismo em nossa pá-

"Sempre Alerta "Ia Já superou a ta" dO�

planejamento, estando) a-_

I gora no domínio da plena-

����,L

I

t
. NFORMACÕES

\ TURíSTJCAS
_ff)tEed�atã()'

������:�EACIDENTES PESSOAIS) \

f
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Solidariedade das classes comerciais
anticomunistas il D. Jaime de B Câmara

execusão. E prosseguiu: . 'pse-tung. que realizou CO:1l
- A debilidade do ncôr- o canadâ a malar operp.C!,",!.

elo comercial aresn-ãusstc de trigo que se tez no mun

não justifica de modo a.!- do: seiscentos mtlhõeê de
gum o ponto de vista co- dólares à vista.
merctal propriamente dito Por Isso. quanüc .,� di?
representando, isto sim, que .os países da cortina. de
'uma pcntade-Ianca nnca ferro têm moi�o para Vt·n

da no coracão de nessa Pá der ao Brasil a longo pra-
tria, com rodas as suas -on

sequências. comercio, na

mais legitima dertrucao. é
permuta de valores, troca
de produtos. e nada ternos
para . vender à Rússia p v!

ce-versa', donde se Infere

Que, sendo essa a conuiçf.o
para comerciar, essa pnitl
camente não existe. qual
quer estudante do curso

primário sabe que os a-dá
ttcos bebem chã secular

mente, não se adpbanda, de

modo algum, ao nosso ca

fé; na Rúesta, uma xícara
de café custa cerca de urna
dezena de vêaês

,
mais do

que uma dose de vodka.
O que nos ínteressarta.,

como para' a Rússia, seria
o petróleo e o trigo, mas

os resultados práticos ad

Quiridos do malsinado \êr
mo <le entendimento flrm�
do pelo Govêrno do Presi
dente Ju�celino e p.Ql" !n

tennédlo do EmbaixtlJoT_
Barbosa da Silva demons
traram a sua fragi!:dade
na prática. Todos quanr.:;s
lidamos no mundo dos ne

gócios sabemos que a Rús

sia, apesar dos seus p�o

gressos tecnicológ;cos em

outros setores, em agri-;:ul
tura prossegue com zero r.o

quociente.
Quarenta e cinco ar.os

de regime soviético náo

conseguiram erradicar no

coração humano () d��eJo
natusl de arar a terrar c

colher pessoalmente os

seus pr.oventos, por isso, en

quanto que os Estados Uni
.dos e dão ao luxo de ver.·,_

der trigo com_ 40 anos de
{le prazo, recebendo I} VA

lor em moeda do pai� am;

go, no ano passado, a Rôs
sia comprou do Canadá SI'

te milhões de alqueires de

trigo para reforçar os �>::!us

estoques e sem pássihilidn-
1"10 i1r ir roo rnrOllll"o .t.,
ali:Hlo, a China dr) Mao-

tesanatos, em suma, cm

tõdae as partes onde 1'''

trabalha e produz. O n::t
sII exportou em nove me

ses 130 milhões de lIôlar�s
de diversos produtos esee

tuándo o caré. No encanta.

zo, os que conhecem o as

«unto e diScutem com ,:

a êsses 130 milhões de dó

lares, Que exportamos,
além do café, não se deu

cabeça fria sabem. "U� o

a mínima importância pú
Brasil não precisa de moi- bUcamente, talando-se cm

nho, pois já os tem bastan eotegem ao acôrdo Brasrl
te, mas sim de trigo. r, i:I-' Rússia, que é de um nouco
tual direção do Banco elo.

,
mais de O milhões de dére-

Brasil. pela Carteira ,:lI} Co

mércto exterior, nestes .,0-

ve meses do atual GOVêM.
conseguiu um milagre, cu-

res em um ano. Devemos
lembrar-nos da frase dI}
que praténderam alcançar
o poder montados nos om-

ja diVUlgação deveria ser

feita nas universidades, nas

Instituições populares 'le

outra espécie, oficinas, ar-

brcs de t1gt:e, lnvat'i'\v�:
mente terminaram no sen

tre da fera."

soda cáustica

CRISTALIZADA EM ESCAMAS

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA" ElETRO QUíMICA FLUMINENSE

Embalagem Industrial:
50(05 multifolho$ (Papel e Pl6siico) de 50 quilos

Embalagem Doméstica:
Caixas de pepelão com H paeotes plól'icCK de 1 11'2 Ib

Representontes poro os

Estados de Sonto Catarina e Pafonó

BUSCHLE li< L�PPER S.A.
Jo"' ... illo • IIlutn .." ..ou • Curili60

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ICADOR PROFISSIONAL
f)tNelsoll Muritl La Porta

>
. advo\�ado

---EDIFICIO LA PORTA _7.PRAÇA 15 DE NOVEMBRO
CAIXA POSTAL 50rll" FONES nz,,2Z
.. FLOR IA t1o'POLl Sl1-iI'SANTA CATARINA

Dr. MARCOS E. FLACIi
CIRURGIÃO DENTISTA

Atende s6 com hora marcada dos 8 às 12 e dos'14
às 18 horos. Rua Arcipreste Paiva nO 13
Telefone 2891.

Dr. 'flávio Alberfo de nmorim
ADVOGADO

------_.__._-------

DR. CLO'VIS DIAS DE LIMA
CLlNICA ME'DICA

Estomago. tnteenaos. fígado e vias bUlares.

Consultório:
Rua Jeronlmo ccênrc, nc 1B ..alas 21 e 2:2.

Residência:
Rua Sáo Jorge 32 fone 2721.

DIAriamente das 15 às 18 horas.

Atende das 8 às 10.30 horas no Hospital d� Caridade.

DR. L A U B O DA U B A

Cl:nica Geral
__ M.I:DICO -

Especlal19 em moléstia de aenuoree ti vias err

Dâ:las. Cura radbal das inrecccõee agudaIÕ e crõ

ruC"II, do .. oaeêrnc '3e01l o·urlnário em ambos os

sexos. DOf'nçat dO.8parêlho DtlJUlttvo e do siste·

ma nervo.o.

Horário: das 10 &.111,30 noras e das 14.30 1." í7,OO
bocas. _ Consultório: Rua Saldanha Marinho. 2

1,0 endsr. (esq. dG. Rua zcàc PInto) • Fone: 324&

R.f>sldêncla: Rua Lacerda ocutínao, n.e 13. (Chi·

eere do Espanha) - Pone: 3MB.

..

'
__� ---

crüfos �.ouvloos ;'''�A�IZ
to':

. I! GA�GANTA
oPerações dos AMíGDALAS· por. ,processo
.' MODERNO
EQUIPO de OTORRINO (único no Capiloll
pÓro exame de OUVIDOS, NARIZ e

GARGANTA

Refratar 8AUSCH S LOMB para receita

de ÓCULOS
Trb1amenfo das SfNUStTE� por ULTRASOM
I' . ., -

Dr.GUERREIRo.!I� FONSECA
'? C(>NSUL'"T:'AS PE.LA· MANHA � A' TARDE

C?n�·J!Í'cir.o -, Ruo ;v�õo 'Piniº,"':��'�' F IÚÚ= 3560

RC';,de'ncto �.·Ruo:�elilie ScPir11;dl, 99 -Fo-lle .3560

ARTIGO 91 (GINASIO EM UM ANO)
Faça sua inscriçõo no "CURSO PREPARATÓ_

RIO CONTINENTE" o único com professôrec: espe_

ciolizados.

D:$. SAJIUEL FONSECA

CIRURGI.lO-DENTISTA
're,.ro d. c••icfadel pela alta ..elocidade.

BORDEN AIROTOR S. S. WHITE
Radiologia Dentária

CIRURGIA E PRóTESE IUCO·FACIAL
Consultório: Rua Jerônimo Çoelho 16 -

1° andor - Fone 2215
bcluai"omente com hora. morca'--

-----_._

DR. MARIO GENTIL COSTA
MEDlCO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLINICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF,
JOSE KÕS, DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS nórs HOSPITAIS DE FLORIANOPOLIS

HORARIO DE CONSULTAS: - Das 14 às 18 heras
Pela manhã, hora marcada, Inclusive aos sábados

Telefone: 2989.

CONSULTORIO: . - Rua Ten. Silvelrs tS _ com. 203;
- EDIFíCIO PARTHENON.

"CLlNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doencas N'ervQsas e Mentais
Angustia _:_ Complexos - Ataques - Manias .

Problemático ereuva e sexual.

Tratamento pelo aíetrocnocue com anestesíe -

rnsuüneterapte - cardícscícrapie - scnoterepta t

Psicoterapia.
Direção dos Pstqulàtraa -

DR. PERCY JOAO DE BO·I:(:B.\

DR. J051:: TAVARES IRACEMA
DR, IVAN BASTOS DE ANDRADE

CON�ULTAS: D&.::. 15 ás 18 horas

Endc�eço: Avenida Mauro Ramos, 288

(Pra<;s Etelvina Luz) - Fone 37·53

"Curso Preparatório Continente"
DATILoGRAFIA T
'rAOUIGRAFIA

PIE-GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O "'NO
AULAS PARA CONCURSO�

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSO�ES

DE DATILOGRAFkA
- Baseado nos moi. l,IIo,deno. praCellOi: ,... ,

gógicos.
- Equipado com máquinas noya ••

Dirigido ;..elo:
PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORARIOS, DIURNOS E NOTURNOS
Faço sua inscrição O Ruo Dr. Fulyio Aduc:c:\,

an'igoS 24 a. Moio. 748 _ 1° andar.
ESTREITO Florian'"'JI

CURSOS GRATUITOS DE TAQUIGRAFIA
POR CORRESPONDENCIA

.

O Instituto Nacional de Taquigrafia, empenhado
1")0 componhó de difusõo da taquigrafia brasileiro, a
briu ins.crições 00 seu curso por corrésponClência, d·
través de 12 lições. Escreva·nos ainda hoje dan.do
norne e enderêço poro o Caixa Postal, 2.500, São
Paulo - SP

CURSO CONTINENTE
Preporam-se alunos poro OS concursos de:

OFICIAL ADMINISTRATIVO, ESCRI fURARIO
DATILOGRAFO Faço sua inscrição no "CURSO
CONTINENTE" à ruo Dr. Fúlvio Aducci, 748 - 10
ando� - Estreito.

andar _ Estreito. Ainda há algumas vagos.

Ruo, Dr. Fúlvio Aducci, 748 Antiga 24 de Maio. ------

ESTRITO - FLORIANóPOLIS.

NO HOEPCKE TEM

Prepare-se para o Futuro
adquirindo lotes de terras, pequenos chócoras e

.

áreas para indústrias em

BARREIROS
r"I" "8AIRRf'I YPIRANGA onde está situado o Grupo
Escolar local.' I

Os interessados pod�rãa dirigir se diretamente 00

ESCRITOR lO DE VENDAS DE IMOVEIS d.

0110 Julio Malinil
Rua Felipe Schmidt, 14 - Sobrado - Fo",.

2347 _ Florianópolis .

'

SERViÇOS TtCNICOS ADMINISTRATIVOS
ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE SER

YIÇOS
RUA CONSELHEIRO MA1'RA - 1"0

FlORIANOPOLIS SANTA CATARINA

pela RADIO GUARUJA de Florian6pollS
de 2.a a Sábado ,.

8,00 - Correspondente Columbu!
8,55 - Reporter Alfred
10,55 -Informo o Ródio Guorujó
11,55 -Reporte. Alfred
12,25 - Correspondente Columbus
12,40 -Politica de Desenvolvimento
15,00 - Correspondente Columbus
16,55 -Reporter Alfred
18, lO-Resenho Tltônus
18,55 - Correspondente Columbus
21 no - Reporter Alfred
21,30 - Correspondente Columbus
22,05 - Grande Informativo Guorujó

Deportorr.ento de Notícias: TeIs. 3816 - 3822
Rádio Guaruió - ondo média - 1420 Keil - 5
Kilo_att. _ anda Curta - 5975 Kcll _ 49 "'_

DlplemaQo pe.... ,,'acuidade �

Narinnal .l� ;;'l'diClUa " II
Ex��:::�d��� :':n���,�o r; •
Maternldade··Escola. !Ser •
9iço do Pror. Octávio ac- •
���e�i��m:�. Cl:��!er�� t
Hosplt.al I.A.P.E.T.G. do Rio

de. Janeiro. Médico do Hos

pital de cendece e da Ma

ternidade Dr. Carlos Corrêa.
PARTOS - OPERAÇOES
DOENÇAS DF. SE\'iIfORI\S
_ PARTOS SEM DOR pelo
metodo '!llco-prOfUatico'
Consultório: Rua João Pin
to n. 10 - das 16,00 às
18,00 horas. Atende com

horas marcadas. 'retetone
303!i - gestcêncte: Rua

Generp' Blttel"t".Qurt n
.

'11

Dr. �cácio Garibaldi
S. ThiaQo

A.DVOGADO
- Fui convidado pelo dr. 'Elo! �arti

AdlIj\1n1stração de bens gnano, Presidente do City Clube de crtcic ,

Imóveis. neresae I fiscais. ma, para crganlsan o aaue de Inaugura •
�.o AI:h'tar _ Fones: 251 l I!! cão daquela sociedade, no .préxtmo mês

'

ii
Esbrltórlo especlal!zado em, li'

de junho. - 'Amanhã, às 14 horas, as alunas dor
•"t' Colégio coração de Jesus, prestarão uma'

'l�e:.e�;e �::�lj��t21: _

., homenagem
_

ao Dia das .Mães, no :S�lãll.
... .... ,II Nobre daquele Educandarlo. Vera Luci&;
." -,

II - A Râdio "Nereu Ramos", comemo Morltz, Arlete' casceee Lisbõa, Be>.l.tr,,'

Dr NILTON rando o "Dia das Mães", apresentari ere Fer?andes da Rosa, Katia Maria JOS�"
, I , Btumenau a Banda de l\J:ú.'sica -

do AbriJI Janete Maria Bartolomeu, Tãnia Cllscae:..
PEREIRA li de Menores, no Chíe . Bus'��" onde' serj Teixeira, Maria da Graça Pinto, Carmem

.. eumprrdu uni pro,"r... elaborado pell Lucia Carvalho, Terezlnha Judith Dor:;�
ADVOGADO • Sr. EY,iJásio Vleira_ ."_,' , BUSCh, Mp-ria Alice Barbato, Carmem J.. u 1

RUA SILVA JARDIM 17\� II •._ ._.. cla Silva. Apresentarão: Leituras de Pdl'�
__._____

• ��:� eD����roEs::����re�:�filC � Estl\.
II - HOje, será, rea!i'!lado ;.u�..

,desfile r1{

.

•
Dr. Afrloa Ramalho � :t�C:::�'ar:, :���i;?:�11�;: ':J::;e:�t:; •

��:a��E p��lA':�!�ã ,A festa sera abrilhantada. peJa... orqtlciiti'a _ Continua fazend

'

T
•

•
da Clube 12 de Â�oStO:::{� .;..;� : tro "Alvaro de éarvalho? :u;�: ;?� A�t:'

.. � ..• "�_,', da Compadecida" do Teatro _UniversU�
• .• J.' :·,:St.:�\':lft. rio -'- Promovido pelo Clube dos �lsta�!,
: - Voltei' a cOlabo�r....t9_ii?··IA Na�io" _ As faculdades de Farmãcia e�
..

de BIUl�enau. e .J�r.?a�, ...�. .e, ,Join'_lIJe, .com Eng�nhaIla, aproveitarão a Sojrce dOS'
II

as colunas - Ra.aar 'n�, Soc�e�ade. C�louro!l d� Universidade de S: CI;lta,rJ:_
.. • ., '.

na, que sera realizado no Lira 1'.' ç. no)• prãximo domingo, como parte do
t 111-0..

• _ 0. Sr. João Ba�lst� dOs Santos e ��amn: !:S�:s�IU\�� dever:la se�, 're�ltz��
, Sra, ViaJ�ram .para Los AngClCs nos F..s- - Domisgo Soirée dos C&lour�S n'
II tados Umdos, onde participaria da Cou. LIra T. C. ,°4

,
venção do Ro�ary Clube Internacional.

"a_ ...__ -------a- \_Sw- ._,.

ào HO!f)III.a1 dI!! Caridade.

.. ". tarde, no copsultôrlt

4u tlS,se bs. u 11 ,31' lo!.
CÓlUAlltórlo: Rua Nune.

Ma.dO, ., _ 1° andar -

tele10ne '2786.
;. áesldêncla: Rua Padre

,Rama, ,63 - Telefone 27Si

ROTARY CLUBE DO
ESTREITO

Homenagem ao Dias das Mães no

Colégio Coração de Jesus

Local de reunIões
Clube 6 de Janeiro

8�s. feiras, 20,00 horas

VENDE-SE
Uma casa de madeira

5 x 7 Joca}IUlda na nova

Aven!dn. ao Indo do Via

duto no ESTREITO.

•

,
•
•
•
•
4

- Está aniversariando hoje, a Se.

nhora Ruth lloepcke da Silva - per

i'
.'
•
•
•
•

benenctc do Hospital "Santa Catarina" •

de Reabilitação D Ruth, recebera

bOJe'l :
muitos curnprlmt:�tos pelo sil:"niflcatnO' II

•
acontecunento, que oportumdade ,

esta Coluna a rehclta •
_ O Dlret'gr...d,..a"'R�á"'�"'IO-''N'''.,.,re''�:� Vez elegantes m*'t"!';:lcdadl'

mos", Sr. Evllasia v:iel1'a j"Laz nho ') florlanopolilana, desfilarão com t�cldOS,
... Informou ao ccrunísta .que .quasi todo.$' 113 Renaux. A data do desfile seeá marca�a,'

notícias desta coluna sáo lidas naquela opurtunamente. •
•

•
•

_ Cêlia Regina, que vinha para, ('an'
acon:c:;â Te;!�:I��h'::�i"�: _caârv::�: !::p:nd��n;:: �ia�!:s��rn::IV�a��,
uma homenagem aó Di� das l\lies, orca ríores. •
nizado pelo radiaUsta Paulo Martlns, da II
Râdio GuaruJâ.

* • •

II

fetta "Lady", da .socledade eatarlnensa,

que sempre se dedicou às campanhas

fIIaotrôpicas, sendo uma de suas ulti

mas ath'ldades o bingo que rendeu uu,

ze.._tos e vinte e oito mil cruzeiros, em

emíssôra.

•. , *-'

..
_ Frank Sinatra, virâ ao Bra..lI. ,P:tr ii

::�::ddy� da comitiva do presldent�

Extraviada LOTES

@
Caderneta VENDE·SE ACEITANDO

FINANCIAMENTO PELOS
FoI "',"vlada a C.de'_ INSTITUTOS.

neta n. 652 da 2.& sêr:lc, ja TRATAR: RUA FEL1PB

_ (!Jj _ _

Caixa Econ6mIca Federal SCHMIDT, 21 - ALTÓS

�

•

_d_e_s_a_n_,a.._ca_tar_ln_a. ,__.F_ON_E_'_"_'5 _

"IOU lrWS ltW!1TADO.Jr...

&�FLORIANd!>o"sFORD-40
Vende·se de 4 portas con

rádio.
Motor, pneus, pintura f

estofamento tudo em es

tado de novo. ótimo carra..

Tratar com Danlél
Rua Deodoro, 3SA Nesta

I
AW(Q)Z IDIE CO)UIRl(0)

I �
,

'.' 1962

-L'" rot"S00fA94Õ COMI! VASP
Balneário Futebol Clube

CONVITE
A. D!retorio do BALNEARIO F.C. têm a grato satis

fOrQO de convidar V.S. e Exmo. família poro a Soirée
que foro rcolizor no dia 12 dt! moia às 22 horas, no

sede do Clube �tlético Cotarinense.
1.' .�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube Doze de Agôslo - _Domingo Dia13 de Maio - 'Encontro dos Brotinhos, em HOmenagem ao "Dia Das Mães" Início ás 2,1 H.oras.

--Oepa�taie-nto-Cetral�=dê�'Compr-ãs
[�nal �e Concorrencia ru�lica n" 01-D5-4H

,� �:.;�:��;toc �e�&ral to de temperatum regulá; soré, nas dimensões de .. do contendo os dizeres do

�onrormldade �rh
" �� vel de 5 a 12 gra� centí, 2,55 x 0,70 mts., e duas poI inciso anterior, além do

..

o ar. grados, com verreçêo para tronas de 0,87 x 0,70 ou têrmo DOCUMENTOS, em

1�, ítem III, do Regulame!l- mais ou para menos, capa mais, pés pretos, com sapa caracteres bem destacados
to aprovado pelo necresc :Idade ,de aprcxlmadamen- tas de metal, estofamento encerrar-se-ãc os doeu

SF-25-08-81�3S2 torna públl ce 40 htros por. hora, cai- parcial em Vulcaspuma, mentes comprobatórios de

:a ��ede!���h�e��z;;62,:: �aal�,á��:I::d�el�O�r��lt�� �:�a�� - Um, Quantlda- identidade e idoneidade:

sua séde, ii Pruça Laura de vela (tipo Pasteur), in- XI _ Tapete, boucle de lã, .r J����dãOc:�er�:�lst��
Muller, nO 2, (fone :141U � telramenta construido de, nas dimensões de 300 x Diário Oficial que tenha
CONCORRÊNClA PúBLIC!\ ma.terlal imune a oxidação, 4,�0 mais ou menos,'Unida
nas condiCõcs seguintes. Unidade - Um, Quantida- de _ Um, Quantidade _

publicadD o documento de

I _ OBJl!iTO DA CON
de - 1. Um, digo _ 1.

constituiÇão;

CORRÊNCIA V - Escrivaninha, com 7 XII Relógio de ponto, car- de�)p:::��d��e �����id:U
AQUISIÇAO �a�etas, de madeira de tm- tográfico, semi-automático, duas firmas de comprova O PRESI - Arquiva de aço, com n�t' �nve;nlh,"dad na côr com corda para alto dias,

da idoneidade comercial: ••• ENTE
4 gavetas, para fichas ta-

ura, ec a ura tipo mudança manual das cotu-

manha U,39 x 0,26 centt- :aa�edi�eng�::t�e �:tra� �����oe��a�:lx/m���I�� asc��r;�:a:eis���:� C;; QUE EU QUERIA!
�:t;:�I��e�tt:U,ldl�e��omad� 0,80 eentimetros ou mais ca Protetora, niquelagem deral e �unicipal; 5HEAFFEF(5oécídacão, na côr cinza ou

Unidade - Um, Quantlda� abundante, com facilidade d) procuração, se fõr o

verde-oliva, Unidade _

de - 2. de operação e intelramen- caso, passado a pessoa re- COM. REPRESENTAÇOES STA. HELENA LTOA. _ RUA FELIPE SCHMIOT, 52 _ SALA 4

Um, Quantidade - 25. :!v;;a:sc��va��:e��acomde4 �:;:���, ������d�� t�.:".�en::r�:r�od�o�;:;��
,

. __ __oI�ç;' :��:i;�Ch:;i�IC:�m de8 Imbuia, envernizada na 1. __ � __

gavetas duplas (uma dlvl- ��r ;��ur�� �C::e��urs:p�i� �s �t�=:sA��!:J:ãl)
I
--- -fir12 AGO-----::--'"���, ��r�:���021���!��d�� rlor, nas dlmensôes de apresentar os documentos m! �uO;a:cud��e��sp::!� ,f :e.U�t DE �Sl'Dra rtcnaa de 0,10 x 0,15

1,25 x 0,80 centímetros ou mencionados a seguir. rãc ser subst�tuidos peru '��I
centimetros, Unidade _ �:��tl:��a� 6.

- Um, 1. - Propo;.:ta, seladas :::;:�n: fl��:tr�� D:� I� ......_�
.-

��:_Q�����::ede�s��ever, VII - Mesa, para maquina ��o�asdeassê�:as ��:dU�lr$. � Compras do Estado de ssn, ,,"
com 140 espaços, ou mais, �:t::c:ev:�acompr��:�:t!-, mais a Taxa de Educacão ta5c_atarlA•• np',·oPO<t'<d,vo,a_o PR Or.C-AMA ""0 MES
tipos pajce, teclado ana- de madeira de imbuia, e;;- e Saúde de Cf$ 10,00, por """,

.._,. n. l'

tõnnco. que permita aceíe- vernizada na côr natural, �oolha,' 1,.m"'d,nOv,',IOoPOnten"d'o�.··ração na escrita e retôrno medindo 0,90 x 0,45 centi-
Instantâneo dos tipos, car metros ou mais, Unidade

a) Designação do nome

ro com desUse sobre rola-
_ Um, Quantidade _ 6.

e enderêço da firma proao.
mentes esrérrcos, tecla des VIII _ Cadeira, comum, de nente;

, travadora de tipos, margl- Imbuia, envernizada na
b) especlrlcação, a rnaía

nadar visível, regulador de côr natural, reforçada CaIU
detalhada passivei, inctuer

tensão nas teclas, recupe- arcos de madeira sob o as- ve marca, do material qUI>
radar automático de pauta, sento, encôsto e assento a- se propõem fornecer;
tecla e alavanca do tabu- natômlcos, Unidade _ c) preço unitário e ,!l�
lador, controle de toque e Um" Quantidade _ 12. bal com a explicação d ..

outras inovações que visem IX _ Cadeira, giratória, que estão ou não tnctutdaa

�t��o:a:ra�a���I�� �art��� reforçada, com altura re- as despesas de impôstlS
gulável, de madeira de Im- taxas, fretes, carretos, se

bula, envernizada na côr guros, etc;
natural, assento e encosto

anatômicos, Unidade -

Um, Quantidade - 2.

X _ Grupo estofado, em

plástico vulcouro. reforça
do, côr b.eige com debrum

marron, composto de um

-�$
t

-,
---

--�;---,-,-:._-:::;::_"":_-�: �"i-_
-

�'o que V. ouvirá ao oferecer êste finíssimo Conjunto Sneafrer's, que
apresenta em belo estOjo a Imperial Sheeffer's - a caneta de quali
dade mais vendida em todo o mundo - e a Esferográfica Sheaffer's
- com carga gigante de tinta "Dokumental 303". Nas datas festivas,
destaque seu born-gõsto oferlando

_

o Conjunto - a maneira mais elo
quente de demonstrar seu afeto. - (Conjuntos. desde Cr$ 2.500,00)

� -",

�---,

MElHOR ALlMENTA�ÃO fi'PARA MELHOR SAUDE
O MARIA SILVEIRA �
DIRElOk"- D'A COZINHA ROYAl� 'J/j,W'frrl"l'í',tlfl'IIlJ/1iLJJ.:.IIUlJl/h..

Dia 11 __,_ Futebol de Salão: 'Atlético x Doze
"

� 3 - ,�ncontro dos Brotinhos, em homenagem

��Iod�� das DIA DAS MÃES.... - Orquestro de Cos;

Dia 18 - Futebol de Salão: Doze x Paulo Ramos

C��t:l�n- Encontro dos Brotinhos - Orquestro de

" 22 - Cinema
:' 23- - Bingo em Beneficio da Soe. de Asststen.,

CIO ao Pequeno Jcmoretro.
" 25 - Futebol de Sclõo: Doze x Bom Abrígo" 25 - Bingo

I�� 27 - Encontro dos �rotinhos, Orq, de Ccsre-

" 29 - Futebc] de Salão: Doze x Bocaiuva
" 29 - Cinema
" 30 - Bingo em beneficio à Sociedade de Am

poro ó Velhice.
-

. L lIiii
Observação: A9 partidas de Futebol de Salão sã" L .:Jmr

realizadas no Estádio da F. A. C. ,
Multas vezes a d,çI�-�;c�,

'-����}!l,����P A R T I C I P·A ç A--0-- IOVOS e as claras sobram. Se esta e ã' sua: �tUã.'ç'âõ,v ,

nente o bolo de chocolate abaixo que, além ·de·�delf r
50, aproveitará. as claras! ,> •

pore���.x;n�;:��:1:�,�r:la;��,�::�:::e��� (�o/tx�tTfa�lnha -de'" t�g�·;·�\oo; ���. . ..::
de sua filha ISABELÀ ocorrido dia 5 de Maia na Ma... 4 colh. (chá) de Fermento em PÓ Royal

;

ternidade Carmelo Dutl'lO. lh colho (chá) de sál
rlorionópaJis, 5 de maio d� 1962. 4 colho (sopa) de chocolate em pó

Preço Cr$ 100.000,00. % xíc. de,manteiga,
llh >:ic. de açucar
4 claras

llh colho CcM) de essência de baqnllha
1 xic. de leite

ser apresentadas em duas

vias, com a rúbrjca dos

proponentes em tôdas as

páginas, seladas na rcrma
do Item 1, dêste Titulo.

6..... Os envelopes, con-

tendo orcpostas ou docu

mentos, deverão ser entre

gues no Departamento cec

traI de Compras, â. Praça
Laura Muller. n. 2 (fone .

3410), atê às 14 horas do
dia 11 de junho de 1962,
mediante recibo, em que
se menc1ona:rá data e horagrafo, Inclusive marca,

que deve ser especltlcada
na: proposta, Unidade -

Um, Quantidade - 6.

do recebImento, assinado

d) condições e prazo de por runcionértc do D. C. C.

entrega do material, no 7 - As propostas serão a

local indicado: DffiETO bertea, às quinze horas ôc

RIA DE ORlENTAÇAO E dia 'll de junho, por runcío

RACIONALlZAÇAO Do nãrtos designados pela Pre

SERVIÇO PUBLICO, em sldente do D. C, C. e na

Florianópolis, on(,le será presença dos proponentes

�:����i:�;,.Q, eX:}lle d.e r�:
"" ��iS�eus rep-�e��nt.�J.es le-

e) declaração de conhe- 8 - Abertos os envelO·

cimento e submissão àJ peS, cada um dos interes-

normas -deste Edital e ria sados tem o direito de a

Legislação _referente a Con pôr a sua rúbrica nas fo·

corrências. lhas de propostas aos de-
T P

.

d M
.

>TO'j'A: "'00 ""u..dO! mais .,onoomntos. erreno na rala o elo - (oquei'ros
os mate.ais com -d1m('n� ,9 - As propostas (mo Vende�se um pequeno terreno poro construçõQ de
s&es e outras caracterl!:tt· dêLo 001, à. venda na � casa de veraneio na Paio do Meio. Trotar nesta Re_
cas aquém das especlt1ea.- ' prensa Oficial do Estado! doçéjo com o sr. Divino tel. 3022.
cães, o que ocasionará. �xi deveroo obedecer às con- ----------------_

fi���I: u��e�:�.t����::_ ::i:�, es�:�elecJ�tr���� ,. ". ! ,{ I 'VENDE-SE
to do segundo colOcado constantes do verso. das

exigência .da diferênça de mesmas, bem como às eXi

preço pelo faltoso cauç:io gênc1as de Decreto n.o

futura suspenção ciO .regls. SF-25-08-61/382, de 1981.. e

tro de forneCedor, .etc. demais disllfOSiÇões E�Jta·

2 ...,- Na parte externa �Q duais e Federais. sôbre

envelope contenedbr da Concorrências.

proposta deverão' constar III - JULGAMENTO

os seguintes dizeres: CQN- 1 - Pela. Comissão Jul

CORRENCtA PUBLICA N0 gadora, wsteriormenfe,
07 05 46, (AQUlSIÇAO DE será declarado vencedor o

MOVEIS E MAQUINAS PA proponente que ofecerer:,
RA A DIRETORIA DE ORI a) Menor preço, considc';

ENTAÇAO E RACIONALI- rando-se descontos bonifi-

ZAÇAO DO SERVIÇO PU· ::açôes impostos" despesas
BLICO (DORSP). e outras vantagens;

3 - Em envelope separ&. b) melhores condições de
--------------------------------------------

IV - Bebedouro, com re

frigeração elêtrlca, bacia

de aço, polida e inoxidável,
piintura externa na jcôr
cinza ou Verde oliva de

preferência, para funciona

l'MeI:lOO em corrente mono

fásica de 110/22º- vóltiQS,
livre de trepidação, com

filtro de ruidos, termosta-

"Sempre Alerta"

ATENÇÃO
SERViÇO DE MUDANÇAS URBANAS INTER

MUNICIPAIS E INTERESTADUAL.
Não é necessáro o engradamento dos móveis.

Informações à rua FranCisco Tolentino, n"34
fone 3805

Peneire Os ingredientes seç.os. Bata a manteiga. em
c�eme, acrescente o ',açucar e- as claras sem bater, uma
uma a.

uma,,�exeJl.Il��.Rrm àepols de cada adição. Jun
te a essêl'l:clâ a, ;por . p'ltirno, os inkredlçntes secos al
ternadamenter 'caril' ii efbe .. Ponha a massa. Iesultan� em

duas formas de bÔlo, sem o éentro, untadas, e leve -a
assa:r em forno moderado. De�hforme depois de trio;
e una as camadas com o recheio, cobrindo o bôlo com
o auxilio de uma i'aca.'

.

•
RECHEIO{

i xic. de manteiga
1% xic. de açucar de· confeiteIro
Essência de baunilha
Bata a manteiga em creme. Acrescente aos .poucos

o açucar, batendo bem. aromatize com a baunilha.
\�

COBERTURA
--"-

I clara de ôvo
2 colho (sopa) de açucar
1 xíc. de creme de leite
1/3 xíc. de choeolate em' barra
1 -colho (chá) de; manteiga .:.,
Bata a clara em'.nev�. ?)lJ?té.:� .a,�ar:e lS'�ta

Deite ai o creme de leite, aos poucot, ib�eftdow
Desmanche

_

o chocolate com a manf..eig�,w em ba
mar\a, Deixe esfriar um pouco "e juníe:'a ·primeira �_
tura. Bata bem e empregue.

.

'

�·NOT�S� SUGEST6ES'�;:t":<'
- Eis alguns conSelhos uteis, referentes ao seu re�

frlgerador:
a) Limpeza: o seu refriger3;dor deverá ser llmpo pe

riodicamente, por' fora, utilizando agua e sabão de co
co. Enxague com agua limpa e -enxugue bem. Esta Um
peza, evita que o esmalte do cl'efrigerador tique amare
lado, conservando-se alvo, �omo se fosse nõvo. A lim
Peza ·interna· deverá ser feita com agua e bicarbonato
de- sódio,' na seguinte proporção: 1 colho (sopa) de bi
carbonato. para 1 litro de água morna.

.

b) Degelo: não permita que o gélo se acumule em
excesso, na parte interna e externa do evaporador. Pro
ceda periódlcamente ao degelo. Retire, em primeiro lu
gar, do evaporador as fôrmas de gêlo e todos os aU
merltos, colocando o evaporador no lugar a fim de re

c�b�r a água do degelo. Para degelar, basta girar o
bota0 de controle para "Defrost". Assim voce obtera o

degelo. Nos refrigeradoreS· que tem no evaporador,
bem à. vista, um pIno vermelho, o degelo deverá ser

.feito quando a camada de neve cobrir inteiramente o

pino. Terminado o degêlo, enxugue o refrigerador, as

prateleiras e o evaporador, com cuidado, e aproveite pa
ra proceder à limpeza interna.
c) Cuidados gerais:, se o seu refrigerador parar de

fUI\cionar, sem razão, aparente, não tente consertá-lo
voce mesma.. Depois de verificar que o defeito não e

da tomada, chame uma pessoá especlall2ada para fazer
os concc'r!.os: Se o seu r.efrigerador ficou arranhado, (e
Isto acontece por acasião de mudanca etc,), ê aconse�

lbnvc] (lue você mande pinta-lo co� tinta espeCial, a·
filll rIr f_!lIr !�f\O cnf!'ITujJ,

Vende�se' ,um .outomovel Hudson 48 4 portos,
maquina. reCem feita 5 pneus novos. Trôtar nesta.

redação.
'

NoticiaspubliCidade
• 1.' em Sta. Catarina·

Confecção e conservação de painéli
em todo o Estadd

NO estádio de Wemblei o ,selecionado da Inglaterra
abateu quarta feira ao da Suíssa por 3 x 1. Foi a 8a.

vez que aml::!os os paíSeS jogaram com 9 vitórias dos in-

gléses e 2 dos suíssos.
.

xxx

R 'iirri��o. Madnll:lo.6 • 1�. andaI"'· ..fone 2-4 13
• -i'lOR1ANOPOLIS

O Olaría do Rio, Jogará hoje com o Atlas do Méxi

co; o clube bariri venceu por 3 x 1 ao Union na extrêia

.e perdeu para o Monterrey no segundo compromisso por
3 x 2.

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

NO HOEPCKE TEM xxx
O Vasco da Gama que ofereceu 20 mil dõlares por

entrega; . 3 exibições do Ben!lca no Brasil, foi cientificado de que

CI melJlOres condições de i o campeão da Taça da Europa não poderá aceitar o;

pagamento. convite, devido ao acúmulo de convites para exibil'-se na

2 - Em 19ual-dade de Europa.
condições será dada pre
ferência a firma estábele-gartazes �o �ia xxx

No prõxlmo dia 26 tomará posSe como Presidente da
FIFA O Sr. Stanlel Ross de 67 anos de i.dade" ex 'arbitro
de futebol que Introduziu várias regras' e que por'lon
gos anos, vpm tendo atuação junto a FIFA.

XXX
Em sua excursão pelo Norte do Pais, o Vasco da· Ga

ma disputou tres jogos; venceu ao Santa Cruz de Re

cife' por 4 x 3, ao ABC de Natal por 2 x O e empatou com

o Camplnense da Paraíba por O x O.
xxx

O ponteiro Agenor, acertou com o São Paulo, rece
bendo 400 ml! cruzeiros de luvas e ordenado mensal de

.

40 mil cruzeiros.

clda no Estado.
-BAI.BOI

CiDe GLORIA

-CENTRO:""
Cilie SAi) JOSE

Centr.o
'

ás 3' e 8 hs.
George Nader
Cornell Borchers
Michelie Ray em:

.

A l\lARE' DO DESTINO
CinemaScape

Censura até 14 anos

3 _ 11:m � de absOlu

ta igualdade de propost!J.'>.
será sorteado o venCeqO,I
4 - A Concorrência 'pO

derá ser anulada, uma V'J�

que tenha sido prettlrida
formalidade expreSsa
mente exigida pelas. xafe
ridas Leis e a omissão 1m

porte em prejui� allS eon
correntes, ao Estado ou à
moralidade da ConcorrEm-

Fone: 3836

Fone 6257Estreito
ás 8 hs.

Fred Mac Murray
Maggie Hayes em:

xxxA DOIS PASSOS DA I'ORCA
ColumbiaColor

Censura atê 14 anos

A Checoslováquia abateu ontem ao Slovan Nitra por .

1 x O, e a esquadra italiana goleou aos juvenis do Mi

lan por 6 x O.
Cinf IITI

Centro
cla.
5 _ A Comissão Julga·

dora reserva-se o direito
de anular a ConcorrênCia
caso as propostas apre
sentadas não correspon
dam aos int�.rêsses do Es·

Fone 3435
xxx

ás 5 e 8 ru.
Hugh Grlrnth

Aldo Ray

Durante o treino da seleção lnglêsa, aos responsá
veis descobriram no Interior do estádio, quatro assisten
tes que assistiam com interésse as manobras do English
team; tratava-se de olheiros da Bulgliria qUe pertell;ce
a mesma chave da Inglaterra.

XXX

Exibindo-se na Rilssla perante numeroso públiCo a

equipe do Grêmio foi goleada pela seleção da União 50-
vlêtica por 5 x 1.

Cine IMPERIU
Fone 82�Estreitoem:

O DIA EM QUE ROUBARAJ\.! O
BANCO DA INGLATERRA

Censura atê 10 anos

as 8 horas

Gerald Milton

Greta Thyssen em:

A FERA DE BUDAPESTE

Censura até 14 anos
.

tado.

Florianópolis, em 7 de
maio de 1962.

(Hermes Justino Patria.
nova) - PresidenteChia BOXY

CENTRo xxxFONE 3435 CiDe RAJA (S. Sosé) Pela Taça Clcntde de São Paulo, empataram em um

tento as equipes do São Paulo e do Noroeste de Baurú.
XXX

Possivelmente domingo, deve:·2.o seguir para Lajes
pa1'3. rch'l'ir o clássico loc�l. árbitros da F. C. F., aten

(l['lldn prdic1n (h1 !JiU:"! lo(�:.1.,

às 8 horas
Marcello Mastrolanni

Giovana Ral1i em:

O I\IOl\IF.NTO RUCI.IJHF.

..�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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v "'NOS DE LABUTA CONST"'�(�

PELO PRoGRESSO Df

SAN'I"A C...T...RIN...

NO SETOR

ESPORTIVO

PEDRO ....ULO MACH"'DO

IED...TORES....UXILI ...RH,

M"'URY BORI".u, RUI LOBO •

GlLBllITO N"'H"'S

COLABORADORFS: DIVERSOS

REDATOR,

Vasco Não Irá
Ao Paraná

arremesso de .Amarildo confusão à frente do arco de dos nacionais no jUbO rarrs assim: BRASIL: GlL

::�:�e��:é A�i�::� quase ��:t�;u:��ébiO chutou rorte ��;::::t:l: G��t�a f��n�� � �ar�l�l:l�a :����'; ·"���o

�' • I! '"

I
potente. chute. Somente :.\03 proporcionando a Gf.lm ar bom, Mauro o melhor, da (iéqUlnha) e Didi; Gar. 1Ii
12 mi�i:utos, Pelé abril! a ótima defesa. A partida defesa, Altair e Zõzimo rincha, Pelé, êmartldo e

contagem após cabecear 1:0 não agradou mais uma Vf':C bons; Zéquinha melhor que Pepe (Germano). �� 1? l)ttravessão, recebendo cru já que seus diversos setores Zito, Garrincha o melhor PORTUGAL; 'Costa ?el'ei � � �
Perante 140 mil pessoas. Amarildo, Garrincha e PI?' zamento alto de Amnrüdc não se entenderam .cm to do ataque, mas muito m. ra: José Carlos, Lucro, Vi t� C1'� � 11\

que proporcionaram ré-ida pe.v e com Pelé acuandr- tendo falhado o zagueiro do transcorrer 'do oréuo dividualista; Didi rraco, A cente e Hilário: Men;1es·"
record de crs 29_939.252.D(I o mais uma vez mal. No se Lúcio. "Aos 24 .minutos Gs r não conseguindo !.t;.rat' o marildo pão -se entendeu Euzépio e Coluna; raúea Moury Borges
selecionado do Brasil,' ven gundo tempo, géqumhu mano entrou nô lugar de bloqueio feito por

.

Pc-tu com Pel�, Pelé com reece José Augusto, Serafim rSi Domingo, a diretoria do Clube Náutico Co,
ceu ao de Portugal por 1:><0 entrou no lugar de Zi� f' Pepe que foi também Iigu gal, num rlgido 4""":"i--1, atuação, Pepe quase nao foi ·mães). chceíro da-Jotnvtle, fêz reo[izor o festa de bofisrno
�ol de Pele aos 12 mmntos. Simões na equtpe Portugue ra nula já que pouco Ian com pouca instabiJid,!de:la lembrado e Germano ativo Sábado. à tarde 9 Brasil do novo 'barco adquidida pelo clube; Out-Rigger a

do penedo final. Foi esla SR no lugar 'de Secartm çado- quase nêo apareceu defesa. pelas jogadas nega e vetoa.como sempre. Arbi jogará contra o seieczma 4 remos sem timoneiro. Foi madrinha do ccontect.,
a quinta vez que!Js dois Aos 3 n'linutos cesta Pe Aos 29 minutos, .Germano trvas de Didi, salva'nd)�e tragem correta de vtcuna .dc do País de-Gales. . mento o menina PATRI'CA, filha do dr. Paulo
selecionados jogaram ent-e reíra brilhou em Violento quase Imarca após violenta apenas (, jogo'pela::habilid:t e.os dois· conjuntos annha �; K. Bornhausen, levando a embarcação o nome do
si com vitória do Brasil em _ própria madrinha. O barco foi gentilmente ofertado

�ff�O�:j:��;:;�u;�,.;� Jôgo não pode prosseguir quandO uma das equip···ês ��;�s�:io;::,�:a':��ff:§f,eu,�m:�sn�o:::::
ccu aos nacionais e JS aos de domingo, no estádio Orlcndo Scorpetlt. no Es_

���i:1::::�jl�;i:::';t� ficar reduzida a menos de sete jogadores �:�tâ� aÃ��f!��;f��i�::�i:,;�:��a�s �o:::J!�
Pereira. Aos 9 m:;_llli,,Js O sr. Abrahlm Tebet Presidente do conseuio de protesto em súmula, quan continuar prevalecendo. rioca, onde os árbitros são Caxia�o��;:;���I�t��df�r�' �:;i;agro.u� ���e��:iofe���:r:in::sa, 19ao;C�:, ,�:�.::��::::����!: �� CO;:����el�: �:ses�:��:�s q;:rg::;�;ll�l� to a atuação do árottro. de�� -;;0 s�::seo aYecr�n:::t.:(':. escolhidos por comum a

ttvct esportivo, cuja rendo. reverterá totalmente em

ótima chance de abrir a cão Brasileira de Desportos muladas:
I pondido, que não existe

cord, e na u-teic d'ê,te: benefício do clube para o compra dos refletores de

contagem. F.::li somen-o aos enviou carta ao secretário a) Se uma partida. deve Sr. Diretor. ,;' dispositivos de lei que .nu.
corda, por sor eio. qus n r

sua praça de .esportes.
então e permitido o veto por -r-l-r-l x x 1_1_��r n�:����'��édCJ;�C de p�����t� ��s �:pa;.�.;.�n��SP�:d:��� �:tOeSS;;gU��o;:sme::n:�: �i:�� cr�tá�:� �i!beg:p:r�:�:I)�� ��:�z: �:: e�t�����a�et�.�� parte das associações m Está definitivamente marcada para o próxi.

teve passibilidades de �Ú. à;; consultas feitas pe:o equipes. de Arrbtteos da Federa çâc do o nome; de um árbtt.ro. :::ss��a�u:�éro d�e t��:bi�r� �o J�i:e�? �� ����it�, ������od�n��1 J:a��;:i��
�:�íOadoO :1�CO�cõe�ofo�:��le���: 1 :;�;���ç�:�e���es re��n�l� e deb)leise qe::s�erm��::O:it��� �O�:�I:en�:ri:: c��::��!�;- m�e q:eou��:lm:�:r;� 1��1 existente. . çõo Desportiva Sete de Setembro. Nodo menas do

brasuerros, e'11 dormnro to:" regulamentos de futebol. clube vetar árbitros. pela carta anexa, obíeü exemplo, na Federaçàn Ca peII: -::mO �;;��ã:r d:o��U�. �ua�c��n�'q�.i�esfej!i����itaram inscrição, sendo 7

ta.l" porém súm rcsult,ldo p TallScrevemos aba,xi) in c) Se é permitido ::LO ca vando como afirma, podel N Id f G E
"JOsltiV-Q no marcador, da� tegralmente q parece!' dr pitão de uma equipe fazel desempenhar aquela fun --_._--�--- ����: c���:o !u:���:. ��� ���;:�� �o���� Reomfu:.oG� m��i�e� �m�as�, �
do aos passes errado'; [le' ção. ExpressiYo tagem, sendo até pelo CÓ fem. G. E. N. Senhora de Fátima _ masco e fem.;
Dldi � a mi finaliza0ao fIe

-

PUGILISTA DEixÃ'õ'�'HOSPITAf-- pa�t�asete�ev;r�:e�:;�'l\�:� digo Bralllleiro de Futebol G. E Senna Pereira - masco G. E. G. Guarani -

quando uma equipe 0U �s Triunfo do �:sv��!�ge: ::�et;3���: r;:�:t�n�aA�s. ê�ft:'le�:� d;es��te:��o�e;uar��o� ��:
�����e e�e �;:��:�;ti�O�l:�l duas ficam reduzida� .

a M,'I,'ona'r,'os idêntica a um dos seus 1::0_ movimentará quase duas centenas de atletas mi·
meno!-( de sete atlét�s (>

mandado!:, é julgado rtWI �í-irs, no maior concentração '.
esportivo do voleibol

evidente que não, como' a A equipe dos Mmoná a agràvante de ter sid.) o mirim de nosso capital.
liás, jâ resolveu a Confedc rios, jogando domingo e:n Capitão. Não pois, 0 Capi _1_1 x X 1-1-
ração, aprovando parec-er Aririú contra .o PaiR3ndú tão da partida como T)er O avanta Guará que defendeu várias equipl's

O Novo Recordista Mundial e Seu �l�IU��O�St�h�u:!�����, l'� �����r:.o�������o :x������.i:: gunta. o cons�len.te, faZeI âo �u;e��1 1�la�d�t�o er���;;ee/��v�lu�e�p��t������;
consideração da F.I.F.A· core de 3XO, gols de M:õI.ria

pr.otesto na súmula, docu d� ia�i�ma'r que dentro em' breves dias voltará o

Preparador Contratados Pelo que também a enten(teu no, Carlinhos, Elin6r. N.c :;;::0 aO�Ut:s�er�e;rC:nt:� �'� pratica do futebol afastado que esteve em virtude

Bolatogo Fulebol e Regalas BcOe:��. bas�adaI::er���i�I��' ��I�:�:zet:m!o �li:���C:: pois e no intervalo do pré d_e pr.oblemas pa�I�lr�. x 1_1_
recomenda e opina q'lltl por 2xO _ A equipe :ll!nh�u

lia devendo ser Jembra(lo Continuo a crescer o colosso do Giqonte de ci�
O famoso ecordista l'Úlll_ berto Carranza. uma peleja não poder'l seI com Argentino, AnlV3.1do ��:d:a:o r�����n�oa��:�e:t:� menta armado do Praça da Bandeira, sob a respcn�

��;l c�nu;;at���OI;�IOv�:ta�:_ qu:o�e�:tr�a�:��llD,sa!��f c.onsiderada válida se n(,u Weber, Luiz e Adalto, Júliu jogadores feitas pela in �a�����d�e d�o������ S�s��;����an�� ob3�s o��;ágr7;
go de Football e Regata.') ca bém argentino, será 1) no ;:; :�n��e e���e�o;:��l �Ils::�ri;���r eCa.�:��� ternacional Board (pa; diáriamente.· ,

Guanabara. Juntament.� vo diretor de ,nataçao do pois, conc.luir do acerto da tono Na preliminar, Millo.
15, do Guia Universal p:tra -1-1 x x i-I-

Só Acora São com êle foi também c,on clube da estrela sollta::-ia. decisão da C.B.D: ii r!':fe nários 5x2.
A'rbltros, estâ -êllcrito 'J f'e O lateral Alcides que esteve afastado de noS.

� tmtado o preparador Ai rida, 'que deve port>Jnt,:l ;.��te:AS N����S6�;�CJ� ���d�rd:f��lnvda� �e����:ct� ��ngl���e �;I��7�o d���
CORyocados OS Numerus do CãtUpeonató citadino de profissionais �y�s�::�:�gr �E�- ,a,;n::emeOdasdl�ê: ;o);;\-;'e,emos no ba�

Jogadores Atlético 9 x Tam����és lEFETU�DOS . ��ti�la(���íka���? ... 2
S��r:�i�!�� que reS�QrL ,��radeaFI���S:ÕDJ�rsn�v;;�:��a Á���taL�� tM:�����

Figueirense 1 x Avaí O �altinho (P. Ramos) , .. 2 ��n��ns��e�:.nei�:rtC�m;; :n��I�:,��loú����e�t�r������d�':aa;�n�osP'ro�� ��
Bú:lgaros :��t�ic�a�� F�g�e���Sr�n� :���;�o (�;l�����nse_). '-1

... 2 Diretor; que é também, o .tor de remo.

Só agora foram conVJC!l. Avaí 6 x Guoraní O Anibal (Figueirense) 1
Presidente do Conselho l:e -I-T x x 1-1- "

dos em Sofia os 22 jogado. 'Paula..,.Ramos 1 x Tamondaré O Eurides (AvaO .,.,1
.

������e��=oex��e !i'��! dedic�_S�on��c���o�t�g��r�a��u��;�ri��e d:oq��r�é
:�� ��lga���x��: P::t::I!��e ���:\��n�e x2GxuO_;��a�d'aré 1 ���:rt(À��í'íai!. : : l'

1
bOI, satisfeito ao desejo do um das mais entusiastas praticantes, sendo incluS!.

mundial dQ Santiago do Avaí O x Paula Ramos O Rato (Tamandarél .1 referido consulente. ve o fundador da Federocão Catarlnense de, Caç�
Chile. E' a seguinte 8. j�sta Figueirense 2 x Guaraní 1 Oriva! (Tamandaré) .. 1 E' o q!le pensamos p Je Submarino, vai voltar a vestir o camisa do Figuel'

dos convocados: Osmar (Guaraníl .1 vamos à conSideraçao Sll rense, dentro de breves dias.! 1
Goleiros: Naydonnv. r CLASSIFICAÇÃO Asteroide (Guaraní) 1 perlor.

O dr. Heito;-J-;-;�r�, '�md;- mais dinômicOS
Ivanov; defe�as. RaK8.1''J·J Vavó (Guarani) 1 ab��o ded�9:2�nelro, '27 de

presidentes com Que já contou o Figueirense FI)..

�::��:e:'; K��od�:OS�et���.�,,: i:' II���� -= ���í�oR�:C;s,P'l p.p. ARQUEIROS VASADOS
�__ A_b_rahim T�het ���OI�O�IU�]���r����an�ae,s���iOba��:;�d;el�sc���:rfi:

KqvaLchev, Dimitrov n 3° lugar - Figueirense', 2 p. p. (orl'nl,'..ans-4-x-- de suo proDiedade. Tambem o edtflcaçao .de uJ11(J

Kostov: dianteiros: Diev 4° lugar - Avaí, 3 p. p Carlinhos (Guarani) '., .. 17 arquibancada está sendo objeta de estudos.
Iliev, Yordanov, Aspai'UJov �: I�g�; = ���r��tl� : � ..

p. �j���a(�����?r��;e)' ... .':1.� I I 'I 3
-1-1 x x 1-1- cl-

Yakimov, KOlev, Dej'men
Joãozinho (Atlético) ,.,.3 n ernaclona

nade °c������ �����t�Sr �� �i��a s�o�aX�;tt�re�a do

�j�;�'aro:z:n��jwlv�anl;,Qn, TENTOS A FAVOR Domi {Figueirense}, •.. ,2 -, Tam;ndaré como um dos m.ais provóveis rcfor

Estes jogndoré1l pa,.tirão Atlético .. , ,., 19
Acácio (Avaí) .. 1 ca��oC���:�l�ia�,C��i::n!� poro os iogas do campeonato regional, do c!

para o Chile no clia n dE Avaí 6 ___,..-
Pan1plona (P. Ramos) •••• 1

mllito bem em seu ntaque
vermelhinho do Estreito.

maio prÓ'..:imo.
Figueirense ",6 ARQUEIRO INVICTO levou de vencida ao Inter --TR·EINA·A I'IiIrrlO JUVENilPaulo Ramosf 4 nacLonal do Estreifo pOI lD.'I:1..
Guarani , , 3 Márcio (Avaí) 4x3. O selecionado de futcho servará mais detalhadal1l
Tamandoré .2 Após <:mpate cm Ixl, 2x2 e juvenil da cidade que pr!'" te os seus novos coman

PENALIDADES MÁXIMAS 3x3, a vitória foi ju�ta pe para..se para- interv!r .

no dos.

Verificaram_se até agora três, a saber: Oscar
j ��n��e ofize:�:rna�:o���a�. próximo certame brasileiro

..... �...,
(Atlético x Toman�aré): gol; Lui.z (Avaí x GuaranO: C. graves defeitos em sua

da modalidade, estarl't se

gol; Oscar (Atlético x Guarani): gol. defesa. Preliminar Corin
m'OvJmentando na noite de

tians 4x3. hoje, no estádio Adolf.o
Konder. Na oportunidade I) _

preparador Ciro SOnclni oh

-C. R. FLAMENGO ·S�·-.-M-...-L-M-O-E-l-'------;
Exibindo·se pelo segunda \>'Cz na Suécia, o f

�:nyoc�� R�Og�J�I��uD�d��r�s��tM�r��3o��IA:rn'
go como se sabe, é o invicto do Suécia, por todOS
anos, jago naquele pois, sem te'r conhecdo ot� o

de hoje uma derrõfo. O próximo compromissO
Flamengo será em EstCJColmo.

Felizmente deixou o _hos

pital onde encontrav'"l se
em observaçãe o pugiusb.
amador Robert Mattew�;
que encontrava se hosj)i�,l.

dos durante ti Camp1'!OIHlto
de sua modalidade da AAUEm duas -f>t.apas a s('ic

ção portu�ucsa regre�f;a ii.

Eur.opa. A primcij'9_ et;wa
que embarcou no dia dr
ontem, reune 0'1 jogadores
do Benfica que o0mingo
terão que j.ogal' frent� r.O

Vitória de GUizrl.ar5.0., pe
10 certame lliso de foot
ball. A segunda et::L:;n.
guiJ'á hoje,

...RTILHEIROS
",PIT...DORES

Por mnls dois anos roi
reeleito para preSidente C!I'"I
São Paulo F. C. desl;:l':It·tis.
ta Laudo Natel.

TENTOS CONTRA

o Vasco da Gama da
Guanahara V('ll1 de Be�;tn.L
o convitn da POl'l,gUfo<;'l Ga
rioca para preliar 8.mist0

samcnte com a )!t�a llil

tarde do próximo tlOlllin

go.
Em vista. di.��o os C!'I!Z

.1Ava;
Paulo fomos
Atlético ... ,

Figueirense
Tamondaré
Guarani

... 1

.6
... 12

.... 17

EXPULSõES

la rodada - Oscar (Atlética), Gerci'no e

(AvaO 4° rodada - Jocely (Figueirense).

1
Mirinho ReeleHó--

Laudo Natel
maltinos cancelaram su� Oscar (Atlético) .... 6

Betinha (Atlético) J., .5
Helinho (Atléfico) 4
Telê (Atlético) 3
Mochodo·(Figueirense) •... 3

Silvano Alves Dias 3 vêzes.
Gerson Demaria Hamilton Pereira, Sílvio Al_

ves, Nilo Silva, Vírgi]io Jorge" Ernoni Silvo e Gil
berto Nahos uma vez cada.

.

Viagem pr0trrrLJIlflda pa!'::!. ('

Estado (1.0 Paraná, onde
(,l1fJ�an:lm tlll:l, !/'o't'J'hf

sentaçôe!l locai�,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Semana RU FLORI/.\NÓPOllS É UM MUti,cíPIO POBRE

IMPOSTOS MUNíCIPES
me. SEMANA RULAl.;IS� se, entidadeS p\\bllca e J)M

TA da Arquidiocese de �OO vacas. no sentido de escta- eemocrãuce.

���NO�J�L�on��:� 1:: ���;:.�\à::��:=: �� 10 _ Sugerem sejam

o Ministério da êgrtcultu- l'9.1 sobre a oonve�iência ::�l�:����OSO: �������OI':S�rlt (SIA), de 29 de Abril a JJe adotarem essa Lei n
4 de Maio de 1962, nos Mu- ámbrto do Municipio. 'co- ��l;��<;�V��Sni����:�i�e ;:�nicípios de S. José e Auge- )110 forma d2 se par ii. ter- soctacõcs Rurais c outros;
�:�:de:b�:n:.e���r:Sd:O���' �onS�:iC:&:��:�:� runcão h I seja promovido o apa-
cântara, S. FilornE(na, Bar- � _ .Antes a prazeirosa a-

relhi}mpnto. «e transporte
)"0 Branco e Perdidas (l3:e- cettacâc por parte dos a- iiO���e���; f:e;<;�o s�;�::'i�!
tá�ia��miSSãO Organizado- �������I�:Ç:e� ���:i�:S� a� cinas. nnennotacos, para-

ra da SEMANA RULALIS· pelam os organizadores e �i��ci:a!ait���;l�� edl:�;;��
�� ';c�n;'���I.��: ��nf:; ���ic��r�aU�IE��'�e�bR�� cão, em jcce' da imperiosa
do observados na execu- trcsamento entre '. todas en ��tC::I�d���mOa� D��:S�c�:�
�!Oa:�;��l1����:��u;:���ae� :���i�i�n���;s��l�;:r n�fI�' nhos,' Prinb�al1nente" �o

S. õatarína, no intúito de de qUe se ni'O'ILlpiiouem SE
que diz' respeito à raiva; 11e

colaborar com órgão públí- MANAS e DIAS RURAJ,.IS- !��:ti��to:a�i����l����,J�g�:.�cos ou entidades privada: TAS nas Comunidades ru- rotilho,\,PCl>le sujua, com-

��c ::�:���IVin��et�essa::: J ����n�;�V�� ���e{i���S � plcxn pneumo-e)�tcr'ite. dos
pOpula�õcs rurais. fazem demais frutos .educatlvos �e��:s. ext���:s:,to���J;�t�:�declarações, apresenta-r Sl:I dessa. fúr�lla, de 'espalhar célera, tifo. aviaria, optf.c-gestiJCS e formula ou apé conhecimmtos úteis ,lioln.p" ceecíd.ose,los l: r�colllendações. , 7 - A eiacoracão do pto- Ftorlanópoüs. 7 de

I _ DECLARAÇÕES:
grama de SEMANAS ou maio de 1962

I ���di����L����� le::�� va�co��ú;::' O.F;�i�� Al�.,
1 - Tenha-se como �bje tamep� entre _a popUlação cceoí. Responsável pelalo fu�damental da. acao e·

. comunítàna.
. Objetivando, Semana Rural.

ducatllva, a par da forma e; ação que .'reflita nâo só II i! ._

ção da produtlividade d,�! opíurâo dos têenicds, ma� ii AlUt!A CElrallalho 'do' agttcurtor, .VI. também a 'manifcsta�ãc�
,

U-,.t
Bllll,do o aumento de 'vl�t. �o tnterêsse e desejos re-O Aluga-se umn rasa .3
mais elevado como meu Zelados pela fàmílifl:' rUl:a�:J Alafneda 1\dolfo K.ondrj
promover e consolidar {

l:i -n.? tà. 1 I

:c: �s::;el� �n�:;r���!:�t n - SUGESTõES e RE-Ij Tratar pelo telofono 2Hn I ��J� Ç_._:_� A C.. Ã O
aos princIPias da Encicllca COME.NDA�ÕES:,� --_ ...

_�,�,�_." , •

=_=
...

::__:===;:::=_:::_=_=.-::=-=-=-=-=-=-=-:__::::'::= _

"MA'l'ÉR et MAGISTRA' 11 - Recomendam que em� AJ M 'd P
.

-

do S. Padre João XXIII futuras SEMANAS ou DIAE=� �,(.' A a (IÇa o iMffio' r .... I":!II1reconhecendo a necessíoa- RURALISTAS convrõem-sc I;! , .!U\.m
de urgentíssima de i\e ade todas as entidaôes que 'vi"��
tarem medidas ele esph-i sam a crgamzacão do ele-!ii
to democrático e cnstâo, e mente T'Ul'$1 artm de que'�traves a aplícncâc de lei oarucrpem da campanha!"
que regulamentem o uso de esclarecimento sôbre as
racial de solo agt-íco'[a cuar '1a1Ytãgms e urgência de
no sentido de obter melhor "e organizarem os trabalha
e major produçàn por área fores rurais através de ór-
trabalhada quer no sentí-' sãos -de classe, como sejam
do de se promoverem me- ASSOCiação Rural, Núcleo
dtdas que estimulem o a- Rural,

.

Sindicato Rural,
proveitamentn racional de Cooperativas, etc.
áreas atualmente imprudu, 9 _ Recomendam como de
üvas �Ilas capazes de ex inadiáVel necessidade a ar'
p]oraçao sócio-econômica. ganízaçâo da

..
cla-sse. rura]

3 - ApoIam a Lei tio -uso por meio de movimento as
da TCITa, promulgada pe- societavrsta, como única

����v�;�st�es!� �����o;o� �:rrn1:o e��:����r p�;:�c��:
c 211019, reconhecendo-lhe. dade de reivindicar seus
nsenância com os p1'in- direitos ,perante os respon-,

cipios da referida Encicli- sáveis pelos . destinos. da
�a ''Mater et Magistra'; Naçã.J e, ao mesmo tempa,
4 - Concordam plenamen alertar a Iamilia rural
� com a nova distribuição tra atividades extrailha�
de rendas que transfere .. __ .

aos Municípios o impo�to
'

�rritorial, embora reco

nheçam que vem tornar
impra1.icavel pelo Poder
PtibUco Estadual a Lei do
Uso da Terr.a que, nesse

Imposto, tinh:1 seu funda- 1
mento econêmlco.
5 - Consequentemente, de
claram a necessidade de
ação conjunta e apelam
para a par!;kipaçãe do ,ele- , �

.

�

ro, técniCOS, órgãos de elas .. eouMAll PEftftlTADQILltASIL �

PAGOS PELOS

Ã UNIÃO 49,9-'_
AO ESTADO./ 4$.6·,4

AO MyNICípIO 6.5-'.

o impôsto orrec.od'OdQ pelo Muni
cípio é oplitOdo 'l!xtluslv�men',
em Serviços õ Popu�açiia: eme...
colas, Ruas e Estradas, LImpeza
Púnticc, AssistênCIa Social, .tc.

MU NtC I P'E

PARA QU! TIJA C'OAn N'O
tíQU€ MAIS P08RE. PUA ti"
,'MPÕSTO <:0111 P01'4T'lJ�'-'DAO'E

CURSO DE CONVERSAÇÃO ALEMA .:

INGLÊS
.

FRANCU
o Instituto de Idiomas Yázigi, à Rua "Trcjcno.,

.�:' ;�fric°ul��a��rrad� ��:u2���r. qd� .�o�����a���r��:
Linguo Alemã,

o

Outrossim o Yázigi inforrha que abriu n�'\(03S
clasge.s nos Cursos de Conversoçôo In_glesa _e Frcncê
so .dispondg de boróríos nos 'três turnos.

Henrique 7,<:icorio artigo
Presidente
Mau�i1io luz.

2° Secretór-io

Aarcoecer- o Preferência
Rlo!o Je�o�ino. Coelho, 2. ne?ta

Seus orofrsstencts atendem o domicio
Telefone: 341 r. ElOY VARGAS -

�NDER.E·CO
A RAINHA DAS ,UICIULETAS,' (iça �a h. ... a.
Conselheiro Marra D.o 154, de um lado .a ';<ta
"'!cção de· PEÇAS E ACI!:SSÕRIOS, e do ,.out.ro •

.(:'ilção de l'INTURA8 E fiONCER'JIOS.. _

!!'t>,k>rr>n",' .1\37,

"VULG/\RIDADES� �'l:�s sé�iS\S.I .• ,�O.B��u:;;
De: Silveira Júnior .

O 'livro que responde às pcirgul'lLffS' quc��oeê. faz ilÕ
bl'e 'os'Estados Unidos.

A :ll€ndfl .:�.s bancas: FIGUEIRA � PROGRESSO·;.;....
FELIPE SCH'fI.tl'DT - PALAC'IO --"- !WDOVIA1UA -e
CASA DAS REVl:=;'TAS

federá'ção-'Espírlla'- Cãiarinellse
CONVITE

Convidamos a família espírit') e a todos os Cen_
trGlS 'E'spíri'tas fi'liodos o esta Federação, poro a ses
são eSj)€cial do dia 15 do corrente (terço_feira, tlS
20 hotas), ocosiõo em que será oprese-ntado a nova
Dil'e'torio desta En'tidade por? o biênio 62/63.

-êuriOSldatie-;-d'Q'}6go
, Brasil x Porlllgilal

Foi a quinta vez 1}1Ie ;':1 'x X x
garam os deis sÚ!flciolllL O Ul:asll jogr.1U :\ s'Ja
dos: vitórias do Brasil v:'.r 223,a pat\tida, inLerna,c!OI):t1
l�O em Li,;bõa em 1936, com 137 vitórias" 34 '1(111).;ll,_
2xI _e 8xO em 1957 ;10 n.:,J tes .e,53 .(.!el'rota:,.; iPOI1:tIg�1
e Sao Paulo; 2xl eIxO t't:l jogou 11:1 vezes COh'l l.'l. -)�"
1962 em São Paulo e R: l. tórias, 20 empales .!> G4

derrotas.

A DIRETORIA

x x x

Djalma Santos c.o�ple
tau sua 67.a partlda::mi. :::e

lecionado, Didi 60, Gilm:.zr

�;' 2��Z:�1"j���h�it�2:\:;:�
21) Mauro 17, Ama.nido 6,
Anair 4 e GerriIano J.

x x x

O record em arrecal!acao
foi quebrado; perteQci.'t ·�,o
jogo Brasil x Paraguai e:u
21462 com Cr$ ..

21.475.596,00. Olti;"::rrl Ü fe.'!'l
da foi de cr$ 29,1i8!.l.ilfi,l:oG.
O record de PÚbllro biilJ

foi llatido e continu:l com
o jogo Brasil x Paraguai
21 354 pelas climin:rtóri3S
da Cala d,o �undo com
174.599 assistentes. Ontem
130.874 pessôas assistiram
ao match.

..

,M. G.

III PREVIOÊNCIA S "'CIAL ,
. , a.úvd-��

"Resgnha da Previdência Social" em seu número..
46/62 tl'IW: a ,segolnte reportagem que trata da CQNTRI

BUIÇAO DO EMPREGADO E DA EM,Pru:SA 'PARA A

PREViDtNClA SGClAL,
.

1 - A CQNTRlBU.lÇAO DO SlilQURADQ-EMPltEGA
DO,

A contdbuição dei segurado-empregado .(eTQ-pregafto
assim considerado a pessoa física que presta "serviços de
natureza eventual a empregador, sob dependência dês
te e mediante salário, Sem dls'tltlção relativa à espécte
de emprego e a condição de trabalho, isto ê, trabalho
manual, tecnlco, cientifico. intelectual, etc. a.!Slm camo

o servIdor de autarquia, da União, 'dor J!:stallos, Ter�t6-
rios ou Munlciplos, quando Incluldes no reg·1me da l>l'e:vt"
dêncla social) correspondente à aplleação de uma ta:xa�
éle 8% sobre a Temt· -:tenção) ef.etIVam-ente 'Percebida du
rante o mês, nela 'i'i'lchlidas tõdas as Importâncias 're-

cebidas, a qualquer trtalo, p"!lo segurat::, em pagamen
to dos serviços prestados, ati o limite máx�mo de 5 vê
zes o salirio-mlnlmo de maior vajbr vigente no País A

contribuição minima para a previdência soc;'; não po
derá incidir sóbre Importância inferior ao sal:hlo-míni
mo local (de adulto ou" menor, conforme {) caso) onde
trabalhar o segurado, tomando êste salário em tleus

valores mensal, diário ou horário.
�

Esta e a conceituação do SALÂRIO DE CON1'RIBUl
çÃO do seg\!lrado-empr€gado.

A c'ontr-ibuiçâo do segurado-empr-egado é descobta
da em fôlha' àe pàgamento pelo emp�aát:lr e por �ste
recolhida ao ..Instituto, juntamente com à. sua c(Uo'ta
parte.

•

2 - cONrnrsurQAO DO SEGURAOO-EMPRÊOA
DOR

A contribuição do 'Segurado-Empl'egador (�prega
dor a,sslm <;onsideracfo O titular de firma .tmiflliA:ual e o

diretor, sócio-gerente, sócio-sdUdá'r.j_o, sócio quotista qlie
recebe "pro labore", sõcio de irKhIS1ir�, 6e qUa.l'q-uer em
presa, cuja idade máxima seja, no momento da fUiaçio,
de 50 anos) é igual a uma percentagem de 8% {alto .pbr
centol sôbre o "Salário de Inscrição", que �de
ra ao ganho efetlvamentú aufeIido lPelo Segurado-Em..,
prcgador (o "pro labore", a retirada mensaletc.), con

forme �claração rirmada pela .respectiva emprêsa.
A citada declaração sô ,poderá seI" alterada de 2

em 2 anos, podendo o Instituto .alterá-la se comprovada
mente inexata. \

Se o "Segurado·Empregador", não apresentar a de-

claração ao l'nst1tuto. 'Poderá 'êS1Je :1Ttntrar o "Salário

Inscrição" e, neste caao, o salálllo sé ipoderá ser altera
do, também, 2 anos após seu arblttamento.

A coatribuiÇão do "Seg�rado-..Empl'egador" .será. r'(!"
colhida ao Instituto, pela Emprêsa, com a con'tr.lb\llçã.
própria e a dos seus empregados.

3 - CONTmBUIQAO IX> SEGURAOO 'TnABJ\L!h
DOR AUTONOMO

O
-

Segurador Trabalhador Autônomo (Trablllhà4or
Autônomo ass1m considerado aquêle que e}{erce, habi
tualmente e por conta própria, atividade profissional

11 remunerada) contribuirá com uma pol'centagem igual a

� I d� SegUrado:EmpregadO, 8% (oito por cento), e recairá

� sobre o "Balaria Base", que é fixado pela Portaria Mini�
'" terial nO 221, de 25.5,1961. A tabela. do Salário Base Vigo

rará até que -o Mln!stro/do 'l'rabalho expeça outra, tenda
em vista o nôvo salário-mínimo.

O Segurado Auiônomo deverá .recolher a sua contrt
bulção ao Instituto a que estiver filiado, até o último
dia do mês subsequente ao que se referir a. remunera
ção auferida: Assim, a contribuição corresponderá aos
'ganhos" de janeiro deverá ser recolhida no decorrer do
mês de fevereiro; a correspooldente a éste até o If.hn
de março.e assim por diante.

A Calta de recolhimen'to da contribuição na époc,,<.
prÓpri:l sujeita,rá o segurado ao pagamento de jurode
mora de 1.% ao mês.

(Continual'emos com :J. jlublicação 'no 'próximo'
número),

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As atividades do uovêrno Celso lamos no sêior da Saúde públia"'
Es� em estudos uma re assistenciais em Santa Ca. lhes condições de enctên- "é a. recuperação das uní.. e ecucêc doS' traõint:M."- fante largo penedo de do prenc pnctc d llh':L e a.,_assistência do Estada
rcrme dos serviços de seu tarína te 111 exigido do ela que não mals possuía, dades' que se encontram ste, de relance, o p9.no.:�. -ebandcno, os prejuízos do o senso tcréeico, através infânoia, dando lhe mais

de PúbUca no €stad:J. Governador Celso RamO! o Departamento de Saúde" em máu estado. O material ma do eervíço -de asststên. tempo e as conaequêucías das unídades mãveís. Tam... .escoles Il ptoteçãc sanué.

O abandono II. que, de providências extracrdtna- --: diz a. segunda Mensagem permanente está eserega.íc ela à saúde pública, enccn. de desintelêsse admmístra- bém está em pauta o ca� ria e alimentar. Cerca de
râ dez anos' para" ce ro rias a fim de reaparelhar Anual do Ooverna.&or à Algumas unidades não PQs. trado pelo Govérno atual. tivo. destro m.êdieo�anitáriD. 100 mil crianças nnscc.n

ram deixados os oetores convenientemente, dando, Assembléia Legtslatfva _ suem o essencial para a Cumpre, portaqto, repro No sentido ode recompor que .será levantado Jentlo por ano em Santa Cata-I,
--- .-------.----.- na sua q,ntigq. poslÇã.o de os quadros técnicos para dêste período, visando aos' na. e devem ser ímuníza.,

APP b
-

operosidade. em favor do os aervrçoa auxlliares, três serviços de assistência à. das; cêrca de 40 mil rece.,
.

na-o asta ·para reerguer
povo, o nosso sistema de cursos de eepecíanaeçãc já réde hospitalar do Estado. bem eumenteçêc nos pos.
combate às enemías, ação se acham em runeíona Os dispensários serao E'5.. tos de Saúde do nstsao,
profflátíca socorro aos de, .mentc: o de preperaçao do tendidos municípios de te- sob a orientação de médt.

ARGENTINA
entes, através das unida. pessoal de Tisiologla, f) âe íes, Joinvile, Tubarão, Ita- co puertcultcr. Isto vem.

des do Departamento de atualização do pessoal au, jaí e Blumenau, objetivan. constituindo particular tn,

Saúde p,pblica do E.,tado. xiIial nos moldes das mo, do a campanha contra a terêsse do Governador. que
.

Sabido que esse aspecíll da dernas exígêncíaa técnico- ItubercuLose em processos já. estuda a possibilidade

nistas grandes e pequenos. mais importante que a admlnistlação estadqal é .'lant.tárias, e �nalmente o da moderna técnica de de disseminar por parte rio

Esta espéCie de Inversão ajuda de governo a govêr- Indíce duma onentacão 90-
de saneamento, que runcío. combate à moléstia. terlitiirio catarinense no.,

privada, disse Alsogaray, é lítica voltada para o· bell1 na na cidade da La�ul1a e Não serão esquecidas as vas unidades. E' o que se-à

estar do povo e desti�4a prepara guardas saultàr íoa crianças, porque, desde os também obj eto da reron,

a manter em EondiçOes de do Estado e para os Mu primeiros momentos de sua ma dos serviços de Saúde

(onferênci"a ·N·acional �:����:�:m:Ula:::�: :c���I��i!�adO e para �e::!;d!re�;��a�::os �� :l:���:�ão�ra em fase de

de Desembargadores js�!:s e�df:��casb:�cu:� EvIdentemente no será
•

-_._--

co:gU�:��i::a�h��;:::d;�: �::;e�c�'���IPa�:e':::: In��; ����:l:�d...:�sO t�:e�� :7fn;;:;:;���0 ��:rO'� .E-·STADO'Estado da Bahia, os De- meios forenses de todo o zendo para a recuperação ciclo corrente. TOdaVI:1., r= I
sembargadnres Amo Pedro pais, pois o temário da completa de um sistema serviços outros viro a sel ,.._ � O MAIS AMilGO 111.\110 IIE SANTA CATARINA "

�:��i deP��s:���� JO�� Conferência inclui assun- assistencial que SOfreu, du� instalados, como o preparo FLORLANO.t'LlLlS, (SEXTA-F��RA), 11 DE M.��2

�i�t:r�J{:D�;�gl� ���fi,::;;;��:�l::!�;;� Federação: das Academias de Letras
dores. Como Assessor da tos que assistem à mulher

t. era externou o acadêmico naldo S Thiago pode de-
Delegação catannsnse se· casada, Igualdade do ho-

, do 'BraSil \ delegado da Academia cs- monstrar a seleta asststên-
guírá o Dr. aeuc de Melo mem e da n:ulher em face tarinense de Letras, a sua. era que o OUVIU na Federa-

��::mo��nT����s:�.r .Judí- �� que dlspoe o, noss_o Co
admiração por octavrano cão das Academias de Le-

go CiVIl, a e�tmçao da
Ramos, cujos versos espan- tias do Brasít, qUe real-

ra�e��c�s�� ��;ca::c:� ���;:e� 00 :�:�:�7��0,�: zerra S�; M�:��ê�:ij���':�· ��d·e;o�s:o���U��a�:: :��:r����a�u�ore�;s:�:.' ::��e �oeYa�t�:�a de�ev:�
ra o próximo dia 24, vem �a� �ç��tr�s. nqueri o po 1- mias de Letras do Brasil o sua primeira sessão de Tendo nascido em São Jo- inspiração muitas vêzes o

Conferências do correhte ano em sua séde social, sé a 11 de março de 1882, tornou mesmo êmulo de
à avenida 13 de maio" no dtl'S do fluente. cidade catarinense onde outro maior poeta catari-

I No hQro do expediente que,. em: se tratando de residiam seus pais, Marco- nense, Cruz e Souza, re

sessõo de conferência�, prolongo'u-se demasibdamen Iino do Nascimento Ramos ccntemente glorificado no

te, ocupou a tribuno. o dr. Phócion Serpa vicE!'_pre_ e D. Ambrosina Amélia de Brasil.

sário da virtuosa Dama sidente do F.A.L.B. que fez.: sucinta apresiação do Souza Ramos, seguiu, após

será motivo de júbIlo ·pa- poel::l fluminense Pádl,lq de Almeida, autor de dois estudos elementares que

r� a sociedade catari""nense
.-

volumes de versos, Minha Sombra e O Instante Uni- faz na mesma localidade,

e especialmente para cen- versai poro' enaltecer_lhe o' bom gôsto literório; co_ a profissão de telegrafis-

tenas de pobrezinhos que �oa���n�: �rI��t�a��d�u��:a epr����rQ�u1��S;;!C�� ��da��n��ea��i��e;:;;u a;:��
��� ::: S��:· s�:thpr:�e��= Presidente José. Aug�!to; dr. Apolônio NóbreQo, l° seu esfôrço própriO atin-

ra e ,amiga de sempre. secretório, para aploudir a proposto do, comondon- glr o ·alto nível intelectual bons colaboradores da Fe-

"O ESTADO" associando- te garrido, amplr.dndo .. o de' modo a se co�ve�ter que a& suas belas produ- deração das Academias de

se as numerosas homena- num memorial dirigido 00 Govêrno do Republico, ções revelam. Letras do Brasil, à qual

,gens que lhe serão presta- ofim de- que sejo'-J,:",scrito ti norr'I'C do Dr. José Augus Incluindo eo: sua con.fe- ::�iÇ�;�stando relevantes

das nQ dia de hoje, le;va- to Bez.:erra de Mê9fl.iros no livro do·. Mérito, pelos rênCit qu�se todas .as Cl�-. A conferência deverá ser
lhe as mais respeitosas fe- �n�O�eê���o�J��:�Jd\i�mRioloG�ao�d;�� ���!U�Ç�� 6���i:n� R�:O��s�:s Ih! publicada rfa íntegra no

;!�it����cf:!: �:s::.gem �e. CômoJ'lo dos DeptltaQos; Deputado federal dr. Deo_ foram confiadas por seu próximo número da revis-

cléci6 Dl<Jorte, pard dissertar longamente sôbre o vul ilustre filho, Dr. João Car- ta das Academais de Le-

to dêsse· homem nofõ",el, seu venerando mestre, que los Ramos, o professor Ar- tras.

Ademar Candidato ��P�Ol�d��;z�,��es::ci�s d�,�:;};B;;n::;:::;�����
s. PAULO, 10 (V.P.) _. tade dos companh.eifCIs, kitos·· dr Othon Casto diretor àa Revisto dos I\CO_

Por aclamação, a canditla.. que será expressa na. Con de",i�s de L�tras, iguQlmente paro' aplaudir Ilssu_
tura d.o sr. Ademar dê B:l.r venção, marcada palia o pracidacl.as �rop6stas, •

;Z: :����::��e ·1��Ç!�t:d� p�x���:�::a 2;�rtlu 40 .de � Flnalni.ente, exgotada. a homens pois considero so-

putado Carvalho ·SobrinQo �Z��id��O ��:�; ... :::� :��!:u�::elsa P�i�CiP�i�:
�a fO�a:ce:�:dif��e��l;�����t. naldo S. Thiago·. a pto- deis lare.s, a educação d-

nunclar. sua· conferência vlco-rellgiosa. m,inistrada
tado Arnaldo Cerdei1:a,)1e sóbre o poeta catarmen;·se pelos pais aos seus filhos.
los srs.. Ciro Albuquerque, Joij,o .Qctav'i!l:no' .. :��"Ql�._ .. Quando·t0ios.os lares sou-

�::;;�. ��:�i�liP:r::-g�s�: �7::�d�e�a::�:j������1��: ����:��:��:��� ���
reunião 200 delegados. da de sua lavra, .l!l�erta n�·� terá qlais .h9mens servis
capital e do �nterior, depu jornal "O Mórücíp�o"l .de :nem dêspotas: haverá paz
tados federais, estaduai.�, São Franclsco;-jjó Sul" que,. na,soc.edade' e tranquili�
vereadores, além de dirL está. sob. a �ua dl.reção,· �

.

dade nos espíritos, sendo

gentes estaduais e munI.::i respeit6 do livro· que
_

Jhé livre o ·trabalho e visando

pais do PSP. oferecera;. na, sé�sâo. (an- à felicidade de todo.s En

terfur, o· dr. J.ose Augv.sto, tão, sim, a ordem sQ"â -

intitulado PRESIDENCIA- um por todos, todos por

LISMO versus PARLAMEl'I um."

TARISMO, apreciação que

conclúi com os seguintes
conceitos: "O dr. José. Au
gusto extrema-se, domina

do por um elevado senti

mento de amor pátrio, na

cl.emonstração dos benefí
cios do parlamentarismo -

e tem tôda a. razão, por

que, quanto menos_poder
acumulado nas· maos de

vro maIs citado e Que qua
um homem, maIs l1berda- 'se ninguém lé, é a Divina
de para os demais homens.

Comêdia, do Dante, o que
Todo poder procede" do

fez o conferencista chegar
povo nas Democracias, ins- à conclusão de que deve
tituidas justamente para

ser essa uma das causas
contrapôr a voritade sobe-

por que a sua Exegética
rana do povo à despótica da Divina Comédia teve
von�adQ de um só homem

pequena r.epercussão nos
que chegava a ter a. !nau-

meios literá.rios, pois que
dita coragem de praticar se o próprio Dante é pou- zir e viver decentemente",
todos os atentados à liber-

Co lido, quanto mais os disse o novo presidente.
dade dos· seus seme!han- seus comentadores.. Orllch a f i I moo u que
tes, dizendo-se investido Passando ao as!sunto "apoiaremos a emprêsa
de um poder divino:.. pl'óprlo da sua conferên- privada, I)orém, o Estado
Jesus veio demo'nstrar -:c

que realmente (lS que· têm
essa in:vestidura divina do

poder, são os que· não in

,flingem dano, absoluta

mente, à liberdade de ou

trem tanto assim que se

deix�u trair,
.

llabendo de

antemão que issO aconte

ceria por Judas, e lião se

após à fúrIa dos seus algo
Zes, aos quais podia ani

quilar, como êle mesmo· o

disse, com um sõpro da sua.

Vontade. É que o legítimo
Poder procede do Amor!

Considero hoje. evange

lizado qUe estou pelo Cris

to. inócuas tôdas as me

rlldas politicas, adml.il.is
trativfls, de govêrno. para
l"<tZCl"cm. a. iclicldade dos

•

economia
BUENOS AIRES, 10 (A. P.) _ O ministro de Econo

mia, Alvaro Alsogaray, advertiu que a Aliança-para-o
Progresso não pode ser considerada -uma panacéia para
os males da América Latina. Disse que o presidente
Kennedy, o secretário de Estado Dean nusk e o secre

tário do Tesouro, Douglas rmíon, estão acertados ao di
zer que Q que mais se necessita é de trabalho duro.

Porém, frisou que esta

Idéia não está sendo escía-

recída pelas pessoas qUe

Alsogaray apenas identifi-
cou como "maus propa
gandistas da Aliança", os

quais acreditam que "a

simples participação dos

Estados Unidos poderá so

lucionar todos Os proble-
mas".
Alsogaray expressou:

"creia que- os Estados UnI

dos devem apoiar planos
sensatos, dirigidos por go
vernos responsáveis e por

dirigentes que dêem sufi

cientes garantias de que

será respeitado o sistema
da liberdade econômica".
Adiantou que, "por outro

lado, creio que a coopera-

ção não deve ser dada aos

que querem o dinheiro

norte-a:mericano para fo

mentar Idéias e sistemas

totalitários_ A retençã.o de

tal cooperação não signifi
ca a interferência nos as

suntos internos do país.
Trata-se somente da dere-.'
sa ideológica do mundo li-

vre".

Quanto à Argentina, AI
sogaray disse que a ajuda
da Aliança para o Pro

gresso lhe Será muito utU,
mas que não será de vital

ãmportâncía para a solu

ção dos problemas argen
tinos, um dos quais ê "ins

pirar confiança no ex

terior", entre os inversio-

Concorrência Pública do Plameg:
Obras na Rodovia Indaial-Rio do Sul

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

-Prõ"Specção da Jazida de
Calcareos de Indíos �e�:::::o ont:';,;ra;;::n.r��,

llzando traball,1os em f!on retório Regional do PSP.

���:: ;:aL;::aaúr��� t.êc.

F'alando";� Seg!'ida: :,�
O Govêrno, oSe conlir_ sr. Ademar de Ba:rr.os afir

os trabalhos de Prospecl}ão mar á ocorrência de Mine mou que aceita a indic,,"

<l.� jazida de Calcáreos de ral em bõas ploporções, in. ção e que, depois de ter

Inaios em Lajes, para d.va_ od'1lstrializará, com intala.. procurado 'conciliar as for

lla$.ã! do Mineral e },)o:;te_ ções de Moinhos, e fabrlc� ças P,'Olltlcas de São Paula

r1.or jndustrialização. ,rá corretivo Calcáreo, l"e�ol. dec�dlu submeter se à VO'1

vendo wn g.rande cntra'Je .

Apó' o, .,tudos de ,·e. da Agrioultna. Chl"le eXI"ge que OEAconreclmentos e am.l.:>lses· :Ao supervis$ão dos traba-

de Laboratódo, foi oon,ta. lhos está ,endo feita pe"" .

:: d�mC::�er:IM�;n:�I�: ��í���ad�g��C���at:ri�nd:s� reJ"e"lle "cusaç'a-o;'�
. próprio para aplicaçao co_ tria!.

liHmo corretivo da acidez, jo WASHING'l·ON, 10 _ O busca, "de forma exagera-
solo.

Rt3:'
1('1�!? Chile exigiu que a Organi- da", Invocar um procedi-

O LaboratóriD de QulmL . "'.., -- � - � � zaçe.:l dos Estados Amerl- menta reservado para "ca-
ca Agricola e Indústrial fm S NÚt-�r,4., canos (OEA) chegue pron-' sos extremamente graves
com auxIlio da· verba do -.: tamente a uzrii:. decisão e situações de tremenda
PLAMEG, contratou técnL f 1 (ORfEtOOlll�!f:�tm TIPO

negativa com respeito às importân.cia". Bernstein
co EngO Geõl.ogo Serge:';·' IN: f"!IdItI r...... ' I 1&; ac�sações bolivianas de acrescentou: "Indlretamen

�,: �ue está rea_ . f :f:;S�:�te�=:aàg��: d�� :jú���áa ::t:a�����1hO�ma:
um ,rio que penetra em ter- pretender que, enquanto a

'rltórlo da Bolívia. paz da América esteja em

O embaixador especial perigo, os senhores delefa-

do Chile, Enrique Berns- dos se abstenham de tomar

tein, solicitou uma d�clsão alguma solução sôbre a

ImedIata do ConSelho da convocação boliviana, fa-

OEA. Expressando· con- zendo com que abandonem
fiança em que o Conselho seus deveres mais elemen-
rejeitará a proposta boli- tares".

O Gabinete de Planej'l..
menta do P]ameg E'st:i

atentos aos prob!�mR;S

�;..

de rodoviação, que 'exigem
um esforço concent.máo,
com o fito de pr.oporcion;l.t
um impulso há muitos anos

exigido pelos interêse3es cie

Santa Catarina.

Mais uma concorrencia

pública, à sér realizada no

próximo dia 25, às -14 ho_

ras, dá. ideia de como, pre_

sentemente, se encara a

I).ecessidade ,do desenvolvL
menta rodoviári,o. O trecho

Lontra.s_R:o ·(1.0 Sul, aa 1"0

dovia IndaiaLRio do) :::lul"
é .o objetivo do contrato

que ,se firmará com do fir_

, .:

, .

Ll',9 U}:loratóri.o de Quimi

cà.�.A1frícola. fi; Indústrh, oa

Secretaria da Aglicttltura,
Iniciou no dia 28 de Abril,

ma vencedora. Os serviços
exigirão uma. inversao de

oitenta milhões de cruzeL
ros.

O prazo para. a assinatu_

ra do contrato será. de 10
dias consecutivas, apas a:

convocaçã.o para êsse fim

expedida pela divisa0 ·rle

execuçro do PlameJ; e o

prazo para início dos tIa..

balhOs, de 20 dias, c\)nta_
dos da data da expediçâo
da .arq.em dc serviço, a qual
deverá ser expedida dent.ro
de 20 dias segu!ntes fi. la_

vIatura do contrato.
Será de 360 dias .) :Jrll. ..

zo para�a conclulJão total
da obra.

QUE FA-Cl-Ll-DA-DE 1..:

•

I

DONA RUTH HOEPCK DA SILVA
Transcorre hoje o ani

versário natálicio de Dna.

Ruth· Hoepcke da Silva.
esposa do nosso eminente

cOllterrân,eo Dr. Aderbal
Ramos da Silva.

DÓtada de um coração
boníssImo Dona Ruth Hoep
cke da Silva uma das mais·

·ilustres Damas da socieda-

Saudado com aplausos
pelos que o oliviram, foi o

conferencista agraciado
pelo Dr. José Augusto com

expressões de gratidão,
destacando-o como um dos

de catarinense - está sem

pre ligada a todos os mo

vimentos de assIstência aos

pobres e desvalidos.
A passagem do aniver-

Governaaor Paulista
RIO, 10 _ Telegrama de

São Paulo informa que '.)

tiu se, ainda Que não deix3

indicada à CoÍl.vençao Fs

tadual do partido, durante

governador Carválho Pinto
não se licenciará por :no_

menta algwn, atê o fim de

rá o pôsto para que nao

seja prejudicado o anda

menta <las obras do g-over
no do Estado. Outras fon

tes revelam que o gOVf)tn:l.
seu mandato. Essa infcr_ d.or Carvalho Pinto fará

mação foi dada ofiCIOSa. pronunciamento escrito, 3

mente ontem no Palp.clo _. respeito do discurso prj!�1
dos Campos Elislos. Garan· ·aencial em Volta Redon$.

Da. Edilh Gama Ramos
"A MÃE DO ANO"

Referiu-se, a seguir, a en·

quête realizada pelo Diário
de Notícias de 29 de abril
último, no Suplemento Lite

rárlO, para saber quaiS OS

dez livros mais citados _

O nosso Cronista Social Lázaro Bartolomeu, na Co·
luna Radar na Sociedade, escolheu a Exma. Sra. Edith
Gama Ramos, "A MAE DO ANO", prestando uma justa
homenagem no Dia das Mães, que será comemorado no

próximo domingo. Da. Edith Gama Ramos, espôsa do
Oovernador Celso Ram.os, mãe de seis filhos casados e

tem vinte e sete netos. Dedica-se intensamente elll
obras filantrópicas, principalmente a fundação do HOS

pital "Santa Catarina" de Reabilitação, que está. aten·
dendo casos de paralizla "infantil, constituindo UW8
tranquilidade para a famUia catarinense.

nacionais ou estrangeiros
---que quase ninguém lê,
enquete da qual resultou

fica,r-se sabendo que o li- Costa Rica tem novo•• "
(cont. da l�a pag.)

seus aspectos. Enfrentare
mos o comunismo não com'

Violências ou prisões, mas

sim com a convicção e su

perando as injustiças so

ciais. Creio numa revolu

ção social de conteúdo es

piritualista, para educar o

pove e para fazê-lo produ-

também entrará em a�
quar..do as circunstâncias I

exigirem, inclUSive tra�·
ferindo direitos de propri!"
dade. A uma revolução 'I
melhante também convJdl
o presidente Kennedy,
estamos dispostos a

v�ana" para invocar o Tra.

tado do Rio de Janeiro de

ajuda reciproca, o Chile

propõs que, uma vez a pro-
I posta boliviana seja rejei
l tada, qualquer assunto le-

• gal poderá ser apresenta
do ante a Côrte Interna·

O delegado chileno con

tinuou dizendo que "tudo
que sabemos aqui, inclu
sive os representantes do

país que apresentou a de-
manda, ê que a paz na

América não está em pe
rigo, devido à divergêncIa
produzida. Pelo assunto do

$
clonaI de Justiça ou a um

arbitramento.

Jorge Escob/1,r, subsecre
tário de Reiações Exte·
riores da Bolivia, repetiu
sua proposta de 3 do cor

rente, de que o Conselho
convoque uma reunião de
ministros de Relações Ex

teriores do hemisfêrio, pa
ra considerar as acusações
bolivianas de agressão.
Bernstein declarou que

o. Bolívia pnrece' e�;!8.r -:i·o.
tandb dê adiar uma deci-

Rio Lauca. O que realmen
te está em perigO, llenho
res delegados, é a solidez,
é a seriedade do sistema
inf.eramericano, devIdo ao

uso abusivo que a BolívIa
pretende fazer, do tratado

-

LOTERIA c/o f
De SANTA CATA
.,

-

de assistência recíproca".
Escobar disse que, se a

OEA não agir de comum

acõrdo, com respeito à exj
g·rnci:>. bollvj�nn. stlrgirão
·'eonsequênc.ia;; graves pa
ra a pa:.: (lo con�ill�n�c".
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