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Resende, comandante
da s.a Região Militar da

Amazonia

Comunistas no

anallo
LIMA, - Um dos detidos

durante Os gr:ves aconteci
mentos ragiatradcs segua,
da feira na cidade de xuc.

ja, onde um grupo de guer,
rtlheíros assaltou trêe e"

tabetectmentos bencartos,
o quartel de policia, P. a

prisão, declarou que um

levante comunista estava
preparada para amunbâ �

que estavam prontos pura
int.érvlr nôre guerrtthetron
dai> sonos gtlditH1S de u,
eubamba. Rlcrãn c M'lno

'bar6M, 'para 'dom�ar' r. c1;
dade de .reuía.

FLORIAN'OPOLIS, (SABADO},.2 DE JUNHO DE 1962 - EDIÇAà DE HOJE - 8 pAGINAS

que pesa sôbre a Nacão
UM DOCUMENTO da mais alta rele- vidoll_ abertame!e o povo,

vância- relatando as ati\idades comunistas �:�:�P���dO e�;!:�ta,dif�:�;
numa area .de 5 milhões de quilômetros qua :�s��;" à tarefa dos comu-

drados, mais da metade do 'Brasil será en-
.

Caminhado ao Conselho de Ministros pelo E Provocações Insolentes

xército, Marinha e Aeronáutica, após sua e- Dirá ainda o documente
laborasão completa pelos comandos da 80 que, nas "comemorações de

Região Militar. do 40 Distrito Naval e da la �'�U\,:e pr:��;ç;�� i!�;�:�
Zona Aérea, chefiados, respectivamente, 'pe tes das comunistas posta

10 General Estevam Taurino de Resende, Vi :�:sl�e����lt.e FO��I:a�aen���
ce-Almirante José LUÍz da Silva Júnior 'e ordem essas provocações

Major-Brigadeiro Francisco de Oliveira Bar

que, tendo sido negado o

microfone ao Arcebispo do

Pará, Dom Alberto oarcén
cio Ramos, os três coman

dos militares resolveram
retirar-se da festa".

Declarou o General T�u

rtno de Rcsende que ele e

os seus colegas, Vice-Almi
mante .roaé Luis êe Silva
Júnior e Major-Brigadeiro
Francisco de Oliveira aor.

ges, resolveram fazer um

\Oficio ao üavemedor Au

rérío do Carmo, do Pará,
pedindo provjdênctas. Dect

diram, ainda, manter uni

dos os seus pontos de vistas
e transformar os três co

mandos num único, com
vistas à defesa da Pátria.

=.
I.1neaçadas as Instituições

o General Taurino de
Resende, comandante da

.8.a Região Militar, encon

tra se no Ri" e, sõbre o

assunto, já falou ao Minis
tro da Guerra, devendo re.

gressar para a sede de seu

comando amanhã.
O General Tauri'no de

Resende revelou que os três
comandos mílitares da
An.aaônía estavam etabo
rendo documento, para ser

tornado público à Nação,
a respeito da infiltração
comunista em s�as é-eas.
A denúncia dirá que as ins

tituições brasileiras estão
ameaçadas e qúe "as s'õr-

�la� ���i�m���4:
ainda hdje, para as tnstt-

Nomes Serão Apontados

Acentuou o General Tau
rino de Resende que serão
apontadas ao pais os no

mes dos agitadores e se

mostrarão as atividades
dos mas-nos nos ctncc mi

lhões de. ouüõmesroe qua..
drados que fazem parte da

região dos trp!" comandos.
Na semana

aquêles chefes rmütares
firmarão o texto e o enca

mmharào aos Ministros do

axército. da Marinha e da

Aeronáutica, para cunhe
cimento do Conselho de

Ministros c da Nação.

Estn. .é lima das uutmesrotoe -dê· Adda Elichmann. FOi ti

ruda pouco devais deo réu ter ttdo seu pedido, co clemên
cia rejeitado peío presidente de rsreor, Izhak gen-zví. ;0
ex corouer da' policia secreta do regime hitlerlsta ..,... Ges

tapo _ culpada do exterminlo de 6 l"flllhôes de' judeus
europeus, conseguiu sobreviver aos seus- crimes por mais

de 1'/ anos mediante ardis e apelos. A -caca ao mesmo teve

inicio nlnrí.r por entre as ruínas fumegantes do impêrto
ueaiste ao término da 2.11. Guerra Mundial. Eichmann te

ve uru Hru r:i.pid� �orr�u na fo�ca-às 23.58\ horas de

anteontem, numa jmsão perto de Tel AYÍv. TEL AVIV, 2

tAP) _ 1\:s seguintes rcram as Úl�intas palavras de Ad.Olf
j.tcnmaun antes de morrer 'nc, forca e diri$ldns a um

pequeno grupo de pessoas que assistiram à sua execução
em uma çela do 3.° andar 9a nrtsêo: "Senhores, em breve

voltaremos a nos reunu-, êste é o destinei de todos os ho

mens. Vivi crendo em Deus e morro crendo em t-eus. Viva

a Alelllanha. Viva·3. Arge.1t!na. Vh'il a Ãllstria. estes são
os puises com os quais tive um vínculo nlaho etreíto e nãc

hei de esquecê- los, Saúdo. mijOna, esaôse, minha familla e

ateus anugcs, 'rennc ,Qufl; obedecer às regras da guerra e à

,mi1ül<l buudeiru. Estou preparada-pare a morte."

�Ameaç�das�sin;tit�i1ões. brasileiras: Êxérci
to, Marinha e Aeronáutica revelarão o perigo

URSS usa desarmamento pa
ra debilitar o mundo livre

GENt<;rm.A, 2 (AI') - o

p5mbalxador r"C.rte-a1'1erica
no Arthur Dcan declarou

ontem que nenhum acôrdo

importante poderá ser ai

ca!lçado enquanto a União
Soviética persistir em uti

lizar o desarmamento para

debilitar o mundo livre e

promover a causa do comt:

nismo. Falando na Confe

renela das 17 Nações, aflr·
mau Des:n que os Estados

Unidos encaram o desar

mament.o como meio de

fortalecer um mundo livre

e pacifico, enquanto a

União Sovletica procura Co-

mentar c comunismo e,
conforme jâ salientaram
os dirlgentcs sovtencos. as

chamadas guerras de Ilber

taçã.).

o delegado norte-ameri
cano comentava um rela.
tório sôbre os trabalhos da

conferência, aprovado on

tem. O documento será

apresentado à Comissão de

Desarmamento das Nações
Unidas, em Nova York,
ainda hoje. Ai:thur Dean

deplorou o fato de a con

ferência não ter podido in.

formar a conclusão de ne-

lIáUa: 7Z passoas morrem em

desastre ferroviár:o
VOGHERA, H�hl. - carga e seu ajuflante sru:

Um trEm de carga, pl�:�n. taram do mesmo, ao pred�
do 33 vagões carre'�n.do.� de pitar se .o cargu�iro con.

cimento, tlltrapas'ym a ;uz tra o trem de passBl;eiros,
ve7melha, ao amanhece�' de a uma velocidade cne se

hOje, e colidiu com a parte calculou em 70 quilcme.
traseira de um t.rem de tros por hora, e fugg·Üir. do

passll,gelros que �e achava
.

local. Mais tarde, t.orla'iia,

parada na estação de Voo entregaram se à policla,
gera. que os detev"". Dis.;:eram as

autoridades policil.l�3 que os

cl,Ois prováve!mem� serão

acusados de homicidio por

Imprudência. Ambos disse�
ram que o sinal de ,uz que

vlram era de côr �mareia,
e nâo vermelha.

As autoridades dizem
que 62 pessoas moaeram e

40 flcaram ferida..;. porêm
extra.oflci&.lmente <;e diz

que foram 70 os feri<1os.
O maquinista do trem de'

Hoje a Explosão
WASHINGTON, - As provas nuclea

res a grande altitude, na Ilha Johnston, se

rão iniciàdas sábado, 2 oe junho, ás 7 horas

GMT (primeiras horas da noite na Ilha Joh

nston), anunciou' ontem uma fonte oficial

daComissão de Energia Atômica norte-ame

',: ricana,

,:.::

___-===-'".I!_ "_"&ioi...:'�;�;i/�

nhum acórdo sobre ques
tões Importantes. AssInalou

que o impasse, entre o

Oriente e a Ocidente, sô
bre o desarmamento não

poderá ser rompldp en

quanto a União SoviétIca
continuar a Insistir em re

duções co:npletas e im�din·
tas nas fôrças militares

que são essenciais pam o

cumprimento dos compm
missas mundiais dos Esta
dos Unidos em defesa do

mundo livre.

Dean se referia à Insls·

tência so', Jêtlca para :1

comple.a eliminação das

bases militares no exterior
e a destruição dos veiculos
de transpone das armas

nucleares, tais como fogue
tes, aviões e submarinos,
na primeira das três eta

pas de sel' plano de desar.

menta em gulnze meses.

Os Estados Unidos conside

ram I) plano Inaceitável

porque parallsarla o pode
rIo nuclear dlssuasôrjo e a

fôrça de represâlla e cor

taria os vinculas da defesa

ocidental entre Os Estados

Unldcs e seus allados,
multo antes de que houves

se garantias de que o de

sarmamento seria comple.
tado nos anos seguintes.
Até agora, houve acôrdo
na conferência em tõrno
de um ponto minimo de

desarmamento completo e

geral. A uRSs retirou ines

peradamente o apolo que

ja. dera a um ac6rdo con

junto com os Estados Uni

dos, condenando a propa

ganda bêllca e o conceito

da inevltabilidn,de da .guer
a·a. Não há pois indicios de

quI! se' iPOssa chegar a

acórdo sôbre n�nhum as·

pecto capital da- confer'ên
da.

�

Colégio Inleramericano de defesa:
instalações quase pronlas

W'\SHINGTON - Estão
quase . pro:.;as '8S jnstala
cões do Colégio Interame
-rtcano de -Defesa, Institui

ção da OEA que o Brasil,
México, Chile e Venezuela
se negam. a reconhecer.
suncícnerã no Forte Mc

nan-, nesta capjtal, em cuja
adaptação os Estados Uni-
dos gastaram mets de 2

bilhões de dólares. O gene-
ral 'rtiouias Van Natta foi

nomeado dIretor do estabe
lecimento.

O Oolégtc rnterarnenca
no de Defesa será instalado
em três edjficíos que dis

porão de equfpamentc ne.

cessárío ao ensino de tõda
classe de disciplinas, desde
o civismo até a economia
e a politica. Os alunos, de

hierarquia superior ao grau ,
de coronel, virão dos pai-,
ses do Hemisfério' que re.

conhecem o estabelecimen
to e ficarão alojados no

estabelecimento. Embora

rigld'l.!Tlente militar, o tra

tamen to que lhes serã dls_

pel"'sado terá categoria de

hotel de primeira classe.

Tenciona-se fazer com

que o Colêglo InterameJ:i.

cano de Defesa funcione

obedecendo às mesmas- nor

mas da Instituição congê
nere ellropéle., criada pt-Ia

� Organização do Tratado

do Atlântico Norte.
.

Bra.;iJ, Mt\xlco, Chile e

Venezuela discordaram da

votação de \'�rba para a

criação do estabelecimento
e dizem que êle não eXiste
oflcialm�nte. As quatro na

çQes m'ocuram ainda fazer
com que os Estados Unidos
abandonem a i�iclativa.

Esta foto foi batida em

����:::��:�I:i�:�::�:; Japão vê com �esaora�o �roYas
:��� ����::1;;,�2�::�;: l�: nucleares americanas
bitantes. 'l'UQUIO, ,- o ministro do Exterior ja

pones, sr. Zentaro Kasaka, protestou, hoje,
j Ilnto ao embaiXador norte-americano E
dWinReischauer,. contra a projetada série de
cxpe.riênçias nucleares a granJe altur3, que
com'2çal'á, hoje, no Pacífico. O ministro exi�

N.o flagranbe, um c«�al
de velinhas do lado otlental
olha com amarguro. p.:.ra

parentes e amigos do. pllr
te ocidental. Muito idosos

11ão consegulral11 lrallspor
ás muralhas do tenor, e.c giu que o govêrno ncrte··americano informe
rigIdas para e.;;..:ond�" o ao Japão, pelu m�n�s quatro dias antes de
"paraiso socialista". cada experiência, acrescentando �ue o Ja-
___ l>dO se reserva· o direito de pedir mdeniza

çao peiOS possiveis danos ocaslOnados à avia

.çao e navegaÇão jap�nesas, com tais €.xperi�
encias.

,_ ""IJiII : 4.J
TOQUIO - O govêrno japonês, segun

do fontes bem informadas, vê com particu
lar desagrado a nova série de provas nuclea
no norte-americano no Pacifico, já que o ser

rE:S à grande .altura, programada pelo govêr
viço internacional de tele-comunicações fica
réÍ interrompido durante meia hora ou qua
renta minutos depois dé ·uma tal explosão.
Segundo o Centro de Medições .Radioativas
Japol1ês, as experiências interl'operiam pro
vavelmente dUrante várias horas as teleco
mllnicaçõesno Pacífico·

Dráslico aumenlo nos preços da
carne e leile na Rússia

essas medidas foram toma·
das para superar dificul
dades temporarlas no abas
tecimento da população
urbana. Acreditam os ob-

.:..._--- ....

,�t:}t
.�,�

LONDRES, 2 (AP) - O

_ Sentado llO Chão, des� Govêrno soviético anun

calço, . apresentando suas' ciou, ontem, um drástico

meias, vemos o ex-vice- aumento. nos preços da

presidente da. R.\.tT, sr. A- carne e leite, de 35 e 25 por

bdel Hamid EI Ser�aj Esta �=n::�a�e����:e��, !�- ::���;res r���������s q::,:
�:ij aa:::e::a·ev;_z q�::b�i:: velto da economia agríCOla confissão pilt-lio:a de que o

desde o golpe de Estado na :�!��I�a.. q��sseo: :-!��t�: �:�e�:dea��i����zerS�:lét�:�
, ���' el:U:et:�b::P�:O�9�1; foram dccretados através c!l3sidades nacionais, (!

EI Serraj participl)u rle �� ��;J n���i��7�: p:���6�\ ��n�t���� ;:�bé:� :s��r���
uma 'cerimônia ,ro:Jli�io.:m. mitê eentral do' Partido . pessoais do Primeiro.Mlnl.s.
muçulmapa juntamente Comuni�ta e o Govêrno. 'tro Khruchtchev, para ele·
com o presidente Nasser e vat· a produção a!�ricola

. Ollh'o.<; 'li�ere.<; Cl:'lJlcio!i. . ACl"f'.�c('nt.ou a ""R:1.ct[o flue aos nívcis n('[;rs.�fl!·in.�.
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Sociais·

. c�kJ'1 lI{�L..--oLe--
Com ....."''''0. coei-

____)... ...:. 7

'�:=lac::0rl::e:C!;����
Decorador em foco - Er.contro de B rolos e atração dai :;:��; ,;;:,,:u:� '\;::;��:

TV aman�ã no clube Dore. Sa;::SI::�;a tnststénctv ]l�
to Tamand:lre' que I eceoeu

ru que Os congregado-i pra-
___

- �- �-�

-

ILcen.ê.l.lente do

Alumanl
t.iqucm seus exenl_"<:; pI'

se Jurandil da C:::ISta Mui·
dOSQ'l l'Ot.n têõn a. I'" 1(',(' io

ler de campos. (.;.:llTlanunn
que lhe<; ror POSSIVt}

dame do � � �'lVt.l Porouc. o fc vm )'l'H:)

7 _ Montando gabinete de �O:����:Lr:uan�� \ �I;, t�:
Ad"'.,,3cra I) �CdlO!

Dr!FLAVIO A DE AM(JR.1M :;�'lE����:i�I����� �') ,

(I _ Nos aeiões�u QUi:lcn 1 toteoo S" se ama n u- ,

cta pa.ace ri!UOIU sunct.ma ,1 c:ue nno se vi': Ir'lM,r -wc

rios do I A P T C, para ho '. anrto S_ T'):3.'O). :1:1\ -r- 't'.1

m\,:.l}agear cum jantar. o�' aos homcn�, que ,� V(t'!!l

n:>v,:) r:.�J.egadG .dJ,êluele Ins J
_

tituto, Dr. L::a.e...... LU:!. 4,,>!:j
cOtn-p.l,re-.;eu acomJ,;-J.nh"do;� r-------.,.,.

:.�u:g:�:�:�:::, rn'" ti : �n:>S
mado,;;, a�oncecerà em nu,;; �� • Pin-h..rac de
sa (;Jdade dcoule oe mod..ls

�
propaqonclo'!OU1 manlqum.s, ptolJ{;I.l- i

!hJ.lS 1 .. faixQs

10 _ O E;;lX:;d:lr do. Re � • ftâm-uIQs
pubOlca FedelaJ. da �e.ilan·i
nha nG Blasll, SennG Geb

I�hdrd See:Qs em nJssa ci ! publicidade.
fG\.o d:> lepOI,cI de Mmchete A'o.nken Tav:na dado! recebeu SIgnlllcaLlva

'llvla H_cp:k da SIlva - 'l'al1la Fialho - Clfmen Ro ho·,!cn.lgens dG govelnadol

I-"-,-'-----�.,:1 lJaldas - '1ere�mha Am 1'1 - Caln�en LUCIa numa .....tol:,o Ralll.)s, bem como da
rUO. le!"no.ndo mochado. 6

cGlonia Alemã.
1". ,","miar, hme 24-13

AconteC'lmentG sncial da maior importância será re.
1 - c- i>ecorad:>r em foco ca' dos fabulosos produtJs

ri:�;��7;�;:���T��;0 ::l:�;o��:=L:it�L���:;u;:I:C�;:' :�1�d.�:::r;,,��:,:iE:i� ;�:'�:;':�.:.:'��;:�:;��:l�; �:7��i:�::�,�::�', aI::� PERff'�Ã?-RJlV![)ÊZ
gr3.d0 ll,ltrüricnlo O Senhor Carlos Roberto Amànte e a I

tuad") Advogado Dr. J.:..üo Lr • .JuioJs

d�l".ant�
D. les.,l pfUx,mo. O

B.
aile dJ. Meni-

g-entll senhoriia Clélia Maria Cardoso. B. Bonassis. que escolhe:a "Mlss Perfu- na Moça',

da 1�:V�,u�:;ãt�sll;�I�Jr:����;i��;!�3��S r;::�ê��:�d�o�O���� 2 _ Gian�a-c�tQ�'a atra �::�ta�aA S��I���:r: :�;L 12 _ QU�
-

r-;presentará PARTKUI.ARES
��ü:��n�::���:��sa a��C�;tv�� ESTADO" desc

I:'
��!) e�;ar�v�:,a,����t: ��l:.�� l���t�:vna�:lsn de o���:s��� �:n���g���:rl��tan�s�e c��� AULAS
bloto and.a em Encontro - - - cabana Palace, quando se

IFAZEM ANOS HOJE: ete B1Q._tlnhos nos Salões 5 - Ama,.-hã comentatel o tá apresentada a lIsta do
Aulas Particulares de

_ sr. Altamiro Marqu<õs Morais d;) CIU� Doz:e de Aeosto elegall'c casamento lea:1 B'GtG mais Elegantes do
PORTUGU11:S _ LAfIM _

_- -naj1r hIanGel da Paz C()S[a Arailjo

e
� 7._10 llfl cld1de ele Tubalno rilasll?

I
HISTORIA - FRANCkOS-

"':'. i,cs Machado \ )
J S - A rcnlnha,' )4aII!l:� �c lf J-az:.tr' Jose alll ba 1);' I

- t- - ,

'I JpSlPOLOGItV' \- FlLOSQ-
ir. hiltL>n Silva Ramos t bem çcssou p:t 'Regma Mana Bleyer 1J A Drogaria e Farma-

FIA
- sr. C3.r;os Augusto Caminha r.l report!i.gem da revista - � - ela Catar,nense faz lança

Professor Vlc!'eUllno Sec
_ sra. M.n:a Grams Nanchete 6 - Cumpll'llentamos ao mtnto dos,produtos de be

o
srta. Maria TeIma Garcia - - - Prof Nelson Teixeira Nu- leza 'Payol'

c

Informações Oscar Pa-
- menina B�rnadette BorgonGvo " � Dll"etamente da Fabrl nes pela Medalha dG Mérl - - -

lace Hotel, a tal de

= �:�:���'�!:�:';;'�i".S An-go-s- t-u":r;":'a-
-

'""d-e-l:"x.e;ra:no-U-:=r'BHAlÃÀ NOITE
menino Adi Silva Filho Em beneficio do Lactário da Casa da Amizade das

___ o . _ . Senhoras dos Fbtarianos dG Estreito, realizar se-á no

C O N V I T �

FLORIANOPOLIS
;:i�:�;',;B��'�g:';:�;t.�·� ��aq�ald� �o���is:af����a�O;�;

S.O.R.A·E. ���d�al�a:�!le: :::i�see:;:r! �����osa:fro�ba::��e�roda;�T-emos Q honro dE convid.or V. S e Exmo fomi candomblé, num interessante shaw-revista f,'lclórlco.
lia. poro umo sairée dançante que se fará realizar NOTA: .:.__ Reserva de mesas na Ser.retaria do Clu·
hOje à� l? horas. no s.:>lõo do Clube Atlético be "12 de Agõstr", a partir do dia 1° de jlu:aho.
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f,:jl) Paulo - Rua Vitória 857 _ cónj. 92
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:--- Comecirenos

Dizem GS autores csptrt
t8als, que um ate. Jc rervor

vale mais do que mll atos

nnos: que uma avo-Marta
rezada com etencão. pieda ,

de e confiança, agrada
muito mais a Deus (\0 que
mil Ave-Marias recrtadas
'm:lis ou menos au.cmau
ca:mente.

ENLACE
-

CARDOSO-AMANTE

Obs. A Entrado só será permitld'.J com u apre·
&r�ntQção de seu respectivo convite.

A DIRETORIA

NOTAS
(Cont. da úJt. pág.)

O Govcrnlldor Celso Ra·
mos sanciom'u a Lei na
3.05', de 22 d::> corrente,
que modifica a estrutura
da Contadoria Geral do
Estado e dá outras provi
dências. De outra parte, o

Chefe. do Executivo, em. de
cretG Que tomou o número
Gl!: 2605-62/1.427, criou a

Tabe!o. Numêrica de Meu

saHstas da Procurado:la
Gera! da Fazenda púb!.ica.
junto ao Tribunal de Con

ia� do Estado.
Noutro ato, o sr. Celso

Ramos designou Ibrahl1
Fe)lpe Simão, c'ontratado
ndS funções de Serviços
Eqpoobis. da secretaria
SCUl Pasta, para exercer a

função gratificada de Cbe
:e de Gabinete.

QnE FA·CI-Ll-D4-DE L."

II

I
V ""\lO lCr"_do '0'01 '" ""'=�""... no c'udo

Cc,,,,,,,, o '.""r.'q. ".�" � <",' :C �,�"".,.,..

:'��:�:c:�op:r:c:"s:�"u�ROBLEMA esló Ino CRUZEIRQ A PRAZO. do CONSORCIO �

• TAC·CRUZEmOOíl SUL I
"""._"". -,,,,,,,-- .• -,.<. J

Após pcrmaneccl' vários meses pres·
tando s.ocorro marit.imo na área do 5, D N

a Corveta "Angostul':{ deixou �sta Capit.al
com destino ao Rio de Janeiro

o desmentido .. �

continuação da 'l'" pt:;;.
mente para org.nlho dos

fiêls desta Arqui1l'.'('es' d.

Jaime Câmara 11"0 f', jn�

c1ui entre aQueles I;l"�la-j.)s
raros em nossos OIJ.S que
parecem ter comn t�xemp!o
o cardeal Mazarin') ,� 1140

São CarlQs Barron,eu
Não pode, nestas conellçõo;:s
agrada.r os dirigE'ntE''> ÔG

iran-.;-flf!,"\ll"rLCl::l ]\'"finmr�!'l

d:!." Relações Extetiol"e.;.
Se o sr. Renato Areher

foi mesmo ao Ntl'1CLO l\pOS
tólicG dep].orar as atltude.�
de d. Jaime Cânnr.1. ou: �a,
coisa não fez "en.i. :!·ar.s
portar até o envi:J1.J cb
Sa.ntG Padre as c\!)õ"u,"o;, e

critica.s q\le ele :) �:'. clf<11

Tiago Dantas e t'l;�H:; :1(;t:�
Jes oportunistas "lu'€' os J�
companham cost�lU<:m fa
7:er no- emlnf'Y!�C" :'Tr,'11!<;'1::r

15-6-----62

Fugi!ivos continuam marcha fillllD

iI.ando livre
Hong Kong, 2 _: (UPI) .'- Fugitivos

d3 � Comunista chegaram anteontem

ao endave portugues de Macau em número
se-m precedentes, Disseram as autoriJaes
desse ter�itório terem chegado ali 174 chi
neses, o maior total em um só dia desde que
os comunistas ocuparam o Continente. em

1949. O total não iEclui os chineses que en-

traram legalmente na região.
Dormem na Rua

_
O j.ornal "South China Morning Post',

desta cidade, diz que um grande número de
cftmeses está chegando a Macau de diver
sas partes da província de KWANGTUNG
no s.udoeste da China Comunista, e acres

cen.fa: "Notcias do território português di
ZE'IIl que a afluência de imigrantes do ter
ritórro chinês vai aumentando constante·'
mente e, com os hotéis e hospedes abarro
tad.os, a�gumas pessoas estão dor�nindo na

rua"

s
A síntese desse fervor,

dêsse amor acha-se
BREVE HISTOR-l(�O

Que nos mostrará tôJa
a ímpcrtância dêsse ato.

ATO DE CONSAGRA('.ii'J

Q_ue o congregado faz.
quando é admltído, nu.n

verdadeiro pacto mútuo;
ntre Ms ría e êle. p-ado CpJ!
nâo tom ncees-tdeee c!.t:!J'3.

fórmula expucue. -:I'.õll'. con

trato oüc'ai. O amo- " m.is
de> que sunctcnte -m ra se

_lu te como qur "Oor .ruur..
to. Esta consagração ,� urna

doa cão total dermtuva
Mas r.oesa ruemórt-i f' rm

ca e a� scttctteeô-e r-r ....�.�

fi'!." �:ln·a.J. reecuentc- ,. t'io

intcnse-, que pn-n viver
no-e-o ideal e nccee '.' 1 :) ''::�

nevar a mludc éste puctn,
ô-sc enntrntc, n-sa eons.r ,

�:.rllC,j0. HA l1l(''im'l c-uem

nconsoüre a I"CIlOV:i-1·). não

São c;k),ts os atos de cor;

sag�açào mais corv-cctdos.
aconselhados pela R�lT:).
27 de artigo Manu�!' I) ti'!
S. acêc Bercbmans e de S.

Francisco de Sales. 0\:<..' no,
íe não se conhecem as ru

zões pejas quais B,:;.�C'; ;d�'.�

recbernm esses san-o- para
patrono, per-que ncnn-un

dêles é de sua 'nu �oria

Aliás. a história dê',""'; ül J

de consaal'ação t:-,_l d "-i:�

fiaockl a �Ue�a d,:>," pe ,,,.o

seecees e tem tevcu. 1 -tc cs

mais tom!,Irc3.d0'3 �"".. ,:,'��

mas, ai..n.C!a i.n.,CJ;iÍlv,�:

ATO Df: FR,\SCtSoÇO (;t)S
Tt:tt.

só em comum. anl\a'mrJ"lj�, Certo é QU:! o :,:. ""'I'f)
nonu fr�t'v\'!11c r.ar"l!l- pens::.mento d se�àr po:- um

t{' ,la C. M . .,,-� ":neLo r'� ao oficial 'l pacto fj(;(' I:g,;
nr'n('in::ll� ff'�ln'l rl� N" -1 o C'lngrt'r:a,'() m.:-.r:.\.''l a

S�nhl) '1. l"t·'i7."n'lo�"i:! d.1S NtI"r:"a SPnhor:.t na :�o:"J.·��" ..
jn"',..., .. f� dadas ?-<-lc, r.os- g'lÇ"lo. vem c') P. F·,:>",.. '· .. ·)

�"C11"n{1árI0 Mar;·.:1l >. e C:l""ter. ennt:nWl.{I')r :-,jm'�

n""smo Ql"OTIDI1\N·\.lV!EN� dI�L do P. loQ.o L'I,,1.� Ftm

TE. da.d« das CCJl.l3.!.. S"'1

"L:be!1u<; sodal)tnt:s" �I'(_l"-

OllOTrn,""'. l()men�e o esbõeo d·) rr\�
V'Llf:SCU ...·T melro Manual Ijfl.� C'::::.

MM.). traz fi. tó�mUl:l em

J�h ;.. o ('IH' �" f \2 t-:.·:r-q latim com a rccom�"'.�c·!"J
0<; r!,,,q I""rrf' o r!�.�_) d::! se r''! O r"l"ltnr na gdJll�,,�,'lO

to�,�r vull!"ll�'.. ').1:1I"ir" de novos membro�. F: r,'·o·

Va.mos fazcr h'J1E" ll'l1".l vàvelmenle de t.')7o. ':'11

breve meditação ,ól:>r<> r--"r, fórmu�a, até ;l:Ije :ttt'ibu,:
ATO DE CONSAGfU\f; ln da. nfu) se sabe P""'qt;e �

pua Q\I�1:Jra- Mta r�[i'"1'l.. São João Berchmlln.�. (".3.

p�ra �enovr�m')� n.1)�.�,1 fa usada em iõdas R" CG.MM.

ver e f'r)tusjfl�mo 0 t-r.rn")" fundarl<l<; por C,,<,"" isto

m1'" ron�dente ... r,rnfU'l- ê, em lõdn ..u Euro)� \ C,'n

-1ft f'�h <>n!rel1:a t 't,l, rln si traJo Bclg-'ca e

mesmo a Deus pe:) Virgém parte da França.

COMUNICADO À PR�(A
('�R·,'ALHO. FILHOS & CLA. LTDA. têm a satisfa·

cih dr ('.clJmmlcnr a constituiçãn de sua !inn1 ren:j<;lr:t·

d� na M. J'Ul;I_:l Come.rcial do Estalo sob 00 26872 - Jns

rr'''';.., na Co·etnl"la Estadual nO 3316 e e:otabe!erid:t nê�

t� ('''oltnl fi R'Hl Felipe Schmidt nl) 42, sob a deno1n!na·
do d� CARA JOf\Y.

�RP�i'�� ea�l�lr��;or:v;�e����d d� T���dO� ca���
fecções em gera!, continuara no me�mo rRmo de ('fl'"n{'r

cio e el"peru mf!!"ecer a nreferência dns amigos e fl'C��UC'
zes, assim como dG público em ger:tl.

.........1IIII!IY
po, "AR.VOLHO P1LHO & CIA, LTOA.
JONAS CARVALHO
HENRIQUE H. V. CARVALHO Ir.el'en�c)
ARTUR HENRIQUE VEIGA CARVALl-T()

2_6_62

on�If�/u
ERA UM DIA AS "FIGURINHAS" A venda das chama.
das '"figurinh:ts que tantas controverslas provGcaram e
que no local onde eram vendidas deixavam o. cid;lde
suJa, além de atravancarem o trãsito de veículos e pe
destres, levando mesmo a gastos excessivos por parte
de muItos Que não poderiam Suportar aquelas despesas
a não ser com G sacrifício de suas parcas economias, te
ve seu fim.

De acordo com as or�s emanadas pelo sr. Delega·
do Fiscal do Tesouro Nac nal no Estado de Santa Co..
tadna [0111 TI tomadas en gicas provldêndias resguar.
dadoras dos interêsses da Fazenda Nacional. no caso
daquelas vendas, que arrecadaram milhões de cruzeiros
durante a suo. t:aMação nesta Capital. ./'

Foi pl'eelso uma providência (iouvavell de âmbito
federal para que l!vrasse a Cidade dE' um comércio Jul·
gado ill('lto na fórma daquela legislUç:O fiscal. fazepdo
cumprir o Decreto Lei nO 7.930 de 31 9 45.

E assim, "era um dia as figurinhas'.
Porque já errára a Prefeitura Municipal. nã0 d·eter·

min:tnd(l local fora da Praça e de ruas centrais daquclas
vendas.... e"'itando a SUjeira que contaminou a Capital du
ro.1':tc vârios dias.

Err:m tambêm a Inspetnna de Trânsito Püblko não"
tr'mqndo medidas para desen�pedir aqueles pontos, evi·
tando até possíveis desastH�s.

Também a policia pOderia ter contribuido para quc
aqueles ajustamentos de centenas e centenas de com·

pradores aJi estivesse durante dias e noites.
Feli7.mente. o Fisco Federal encontrou meio seguro

para evitar o Impasse.

Fontes bem informadas djsseram que
a administração britânica de Hong Konl(
tenciona tornar permanentes suas barrei
r..as contra os fugitivos, apesar 'de haver
(.�c:;u

..l9 a entrrd�. Essas barreir�s de ara...,

rn'" farpado. de riois metros e meio de altu
'�."J'am...,:Ioc,,� com &unleIIl!mÍo �
i·í ('víst.entl"s. drpois (k terem ctU7.;ldo ::t

fronteira dezenas ae milliru'es de chineses,

MILHÕES.E MJLHOES E MAIS MILHõES Agom' O!! rau,
bos� chamaoo/ll '"audaciosos" são na base dos milhões.

Anda fi Policia :\.s volt 3S para ver se tem o. boa se>r·

te de Pilhar Os falsificadores de cheques com GS qunis
levaram milhões dos Bancos do Brasil e Inco na cidade
de B1umenau. faz poucos dias. Atê agora, nada de nada.

M.'lS, já outro caso surgiu 110 Rio de um vul toso rou-
ho de jõias, tambêm de muitos milbões. •

E já se diz por ai, que o casal de meliantes, condu'
zl.ndo sua. mala.. chcin., pasSOu por aq:u.J.

, . A Polícia dá buscas e p.roeura o easal várias v('zcr.
milionário.

E assim vai.

MiU)ões lllru (':I!'O IlciUir.
TudO nn. base dos milhõo,s.

Milho g,ado.

.,.�.".�-..r-:-.�.-..,;_�;.1' �,.����_� "" _1Y'\ _-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6' ESTADO·'JL O mais ànÚ�':. ._-'ldi"!V ue ôant,a Catarina.

D arl enio C nlral Q r s
Edital de Concorrência Pública N.�lB-05-53o Departamento Central que estão ou não -ine.l·tldas stnado por fuftelGftá.rlo do proponente que oferecer:

te Compras (D. C. C.), de as despesas de impôstos, D. C. C. aI Menor preço, consideconformidade com o a.rt. taxas, fretes, carretos, se- 7 _ As propostas serão rendo-se descontos, bani.
li item III. do Regutamen guroa. etc.; aberi(ls, às quinze horas ncacões, impõstos, despe-to aprovado pelo Decreto d) condições e prazos de do mesmo r:lla vínte e oito, sns ,« outras vantagens;SF250861/382, torna pu.bh entrega do Material, no 10- por fuoclmláriQs desJgna- bj melhores condiçõespúblico que fara realizar, cal índtcaco: LOCAIS IN- dos pelo Presidente do D_ de entrega;
no dia vinte e alto de [u- DICADOS NO EDITAL, on- C. C. e na presença dos c) melhores condiçõesnho de 1962, na sua sede, de será procedido o exame proponentes ou seus rupre de pagamento.
ii pr-ien Lauro Multur. no de re(.ebimen�o: sentnnt.e." ll'gais. 2 _, Em igualdade de
2, (fone 3410). CONCOR- c) ôecrarncêc de conhe- condrcões, aerú dada prc-Ríi:NCIA PYBLlCA, nas cimento e submissão à.� 8 - A,bertos os enveio. rcréncra a firma estabero-condições seguintes. normas dêste Edital e da pes. cada um ctps jn.t:er/iS- ctda no Estado.

Lcgl.�laç1io referente a Con sados tem o círeíto de apôr 3 _ Em caso de absoru-

co';;����s. Serão recusados �r�:s�:r��" n::������ !:I"�g:oal�tde��� �ev�������as,
os rn�jRrllli.� com dtmen , correntes. 4 t- A Concorrência po-sões e outras "aracteTistl_ 9 - As propostas rmodô- derá ser anulada, uma vez
cas aquém das especifica lo 001. ii venda na Impren que tenha sido preteridacões. o Que ccestonara exí- sa Oftclal do Estado), de- formalidade expr�;sameneôncto rln ,�ubst,itllicão, re verão obedecer il,� condi- te exfgidn pelns rere c.ts
urnna urgente. �hamamen_ ÇÕC}; estabelccidas neste E Leis e a omissão impor-teto do segundo eotccado. ditai. nus in,�lruções ecna em prejuízo aos concorreu
('xigi'ntla da dlf.erença de tant{'s do verso dns rnes- tes, aQ Estado ou fi morall
prf'ro pelo ff\ltoso. caução mns, bE>m "amo :"lS f'xi!(t>n dade da Conronênria
futura. SUl-iJ)('nsão do re�

rias do DfoereLo nn SF- 5 _ A Comissão JuIP'ldo-
gistro de rornecedor, eLe. 2ã ......08---61/382. de H161, ra reserva·se o direiUi (!e

2 - Na pnrte externa do e demais dl8POSi�ijes Esta anular a Concorrência, ca
duais c Federais subre CaD 1'0 as propostas apresenta.!orrências. das não correspondam aos

interêsses do Estado.

I - OBJETO D1\
CONCORR.i!:NCIA

AQUISIÇAO

,-.1 - Cofre. de aço, tipo Se ..

curit ou similar. côr entre

r.inll,a e veruc-ouvn, Inrot

riÇo, modelo reforçndn, por
ta de trq,lo enl'aixf', duas

gaveta.� intema..'i, p'ratf'Jel�
rlls mõvels, teahadura til}()
Yale, medincl,u extcrnamen

te 1,27m X.O 45 x 0.38m ou

mais, e internamente,
0,95m x 0.35m x 0,28 ou

mais, pesando aproxima
damente 300 kilos ou mais,
Inteiramente a prova de

fogo, unidade._ um, (Juan

Udade-.36.
o material acima espcel

fir.ado, deverá sel" en�re.
gue. nas exatorlas das se

guintes localidades: Ab
IIon Batista. Agua� do Cha·
pecó, Aguas Mornas, Alfre
do Wagner, Bom Jesus.
Braco do Trombudo. Cam

po Belo do Sul, Campo Ere,
Dal Pai, Dois Irmãos, Es
trada Schrocder, Freybur
go, GaIvão, Iporã Ipuaçú.
Lsurentino. Llberata, Lin
dóia. _Mirador. MOdêlo, Mar
I'() Grande.,Otacilio Costa.
Ouro Ver"de, Piritiba. Pre
sidente Nereu, Pl'incesa.
Rio do Campo. Rio do Cam
pa, Rio Maina, Rio. Preto

do Sul. Romclância, Salete,
Salto Veloso, São Louren
�o d'Of'ste, Vnrgeão. "ar
gem, Wltma�'sun, com cxce

ção das chaves e segredos,
Que drver5.o se!" ('nt!"e�uf's
'XI Te;;()lu'o do Eslad().

II - ESTIPut AÇOFS

Os Inleressado<; d{'veJ':lo
lpre'Sentar os doeurnent0S
ncionado�: '\ Sl'guir.
- PI"(Joosta, sel:1das:1m
as Vias rom CI"S 12.00

* selo Estadual " mais n

faxa de Ecueação e t;>aú
.. 1e Cr$ 10.00, por rõ
la, em en lIelope feehado
t lacrado, contendo:
a) Desjgnação do nome e

I'tjereço da firma propo
nente;
b) espeCificação, a mais

detalhada pos.�ivel.inclusl
te marca. do mat.erlal {Ille
l5e propõem fOl'nl!cer;
c) preço unitário c glo

�ll, com a explicação de

envelope contenedor da
proposta deverão constar
o� .�p"'ulnte<; dizeres: CONv
CORl'tEN"CJA PUBLICA SO
10 D" �:l .. (AQUI.!'iIÇAO DF. Florianópolis, em 19
COFRF.8· DE ACO. PARA 1 - Pf>_la COmjMno JnJ- de maio de 1962.
DTVF.R'1A8 EXATORIA.s gadora/ PO&terlorm�le, se (Her:nes Justino Pa.
DO ESTADO. rá d&claraco vençedor o trlanova) Pre<:iident.e
3 -.:.. Em envelope sepa- A SOCIEDADE ÓRATO- ·tlvo angul·iar fundos pararado, COI�tendo os dize,'es RIA ESTREITENSE _ SOE a construção de sua sededo Incl.�o anterior, além do - promoverá dia 2 de ju. sociaLtermo DOCUMENTOS, em nho nos salõe:; do GALERA 03 INGRESSOS E ME

caracteres bem destacados, CLUB <çrandlosa sorne:;;: !�AS poderão ser adquiriencerrar-se-ão os documen com o inicio marcado para dos à Rua SANTOS SARAItos comprobatór:ios de ideo às 21.,30 Horas. Para isto es VJ\., 57 _ no Estreito.
tldade e 1,loneic1ade.: tã se cumprindo 11m vasto O Departll-mento Sociala) certidão de Registro .>rograma de publicidade' alt.r.avés seu DireDor agrana Junta ComerciaI ou Dia para que todos compareçam dece antecipadamente orio Oficial que tenha publi- a esta noitada dancante comparecimento de todos.
:ado o documento do:: cons- auxiliando assim o SOE na Estreito, 25 de Maio de ..

l·ituIÇão; '3ua primeira programação 1962 - Ady Vieira Filho _

de�) p:�=��d��B��c�I�� _'_O'_ia_,_q_uc_te_"_'_,o_m_'_'b_je_,_D_I', _So_cia_I _

duas fi"n., de "mp,"," BERLIM E O OCIDENTEda idoneidade comercial;
C) ,pi'Ova de quitação com

as fazendas Estadual, Fe
deml e Municipal;

III - JULGAMENTO

,

PORQU�E_�FL�O�R�I�A�NO�·P�O:=L=I=S�E UM MUNiCíPIO

IMPOSTOS PAGOS MUNíCIPESPELOS

lÁ UNIÃO......... .49,9%

AO ESTADO 43.6·'.

AO MUNiCíPIO 6,5%

1 DI r ária da rocl aç
-

o da Re
IfAllARA

eíeõee transsítonae e- f1 de Sassari, caplta! da pro- tuinte, sendo reeleito sues
najs, o Chefe do Govêrno vinera oom6l'dma. sittiada srvemente pela mesma te
prcvtsórto, assumiu as a- na ilha de Sardenha, a 2 genda.
êuicõee de presidente <ia de fevereiro de 1891, de fa- �De 1951 a 1954 cesempe-
República, ate a eteíçêo de milla originaria da Ligu nhou o cargo de Ministro
novo Presidente, que foi a ria. da Instrução Pública, A 2
ilustre homem público e Diplomou-se em jurlspru de julho de 1955. com a que
insigne financista Luigi dénoja na Universidade de da do gabinete presidido
E,naudi, recentemente ta- Sasaart em 1919, tendo sido pejo deputado sceroc. foi
teetdo. Cama terceiro Pre aprovado em 1920 para ocu Antõnlo' Segnl convídaco
sídente, foi eleito o deputa par a cátedra de Direito para formar o novo gabtne
do Giovanni Gronchi, cujo Processual Clvll da Univer- te, o qual foi constituído a
mandato terminou a 11 de sidade de Perugía, onde Ie 3 de Julho, ficando no po-
mujo únuno. clonou até 1925, sucessiva- der até mate de 1957, qunn
Nas eleições reouaeoas ����t�ol��������: �:��lar� �a :I.formação do aa�111t'nos primeiros dias de maio

c de 1931 a 32 no de Pavín, Durante o segundo MIdeste ano, foi eleito no no-
obtendo depois a cátedra ntstérto de Amintorc r'an-

�� ��������', 4; :����:;;e de Direito comercial da U- fanl, de julho de 58 a f C'
níversidade de sassan. da vereiro co 1-91)9, ocupou oAntonio Segnt, que no a-
qual foi Magnifico Reitor cargo de Vice-Presidente dotuat gabinete de Amintore
de 11)46 a 1951. Conselho e Ministro de Der'anrani, ocupava a pasta
Em janeiro de 1954, a Fa _ resa e. em 'seguida chcrtoudas Relações Exteriores.

cufdade de Direito de Ro- outro gablnente ati: a for-Segru nasceu na cidade
ma, outorgou tnc a cátedra mncão do mrntstõno 'I'nm-

----"Eslá Tudo Em Paz" �.� :��::'��n����SSll�::u;��;�'
1)('10 insi�nt· a ill.�('ppr' Chiu
v(n<la.
f; ;wtor de inlun�'as o

br:l.� de direito pr.oue,ssual
civil, comercial, de faJhl
cias, além de direito agrá
rio.
Pertencia desde sua fun

dação em 1923, ao Partido
Popu�ar, não partlcipUI!")
durante a ditadura fascis
ta de qualquer atividade.
Com a organização do P.lr
tido Dblllocráta Cristão em

1!l42, volt{)u a vida pública,
sendo eleito dcpu�ado em.

1946 á Assembléia Constl-

Transcorre hoje o lio a

niversario da proclamação
da República Italiana, em

virtude do plebisci to nacío
na] e. cuja constituição, a

provada em 22 de dezembro
de 1947 peta Assembléia
Constituinte. foi promulga
da a 27 de de;zembro do
mesmo ruôs, pelo então
Chefe do Oovêmc Provisó
rio. Enrico de Nacola e rele
rendada pelo Pj'esidcnte da
Assemblótu Constituinte
Umberto 'rcrractn

í

e pelo
então Presidente do Con

sêlho dc Ministros. Alcide
dc Oasprn-i. entrando -em

vigor a IOde janelrQ. de

IH48.
Pelo inciso IOdas Dispo-

São Paulo, :10 (V. 1\.) - "Eslú ludo
em Ilaz" - tais foram as unicas palavri:ls
do general Segadas Viana, ministro da

Guerra, ao ser inkrpelado ont�m, pela re

portagem, sobre a denuncia formulada pelo
comandante do I Exercito, general Osvino
Ferreira Alves, sobre a ocorreJlcia' de um

movimento de inspiraçãó direitista ter;tden
te a dividir as Forças Armadas e criar con

dições para a instauração de uma ditadura
no país'

O titular da Guerra, Que veio presidir
a solenidade no antigo 4· Regimento de
Infantaria, em Quitaunb, retornou ao Rio

por via acrea, às 17 h IS.
.

_

LegislãiivoCaiãfinense 1o!!dárro
(om O Vale do Itajaí

tando a inserção de um

voto de regozijo, na Ata
dos Trabalhos, pela pas
sagem do dia da Assistente
Social. Os seus têrmos.
aprovados por unânlmida
de, foram do seguinte teôr:
"Senhor Presidente
Na forma regimental re

quero a V. Excia,.
.

e após
o,Vido o _PJ.euli.rto� a._ lnser-

_

çijo em Ata de um voto de

regozijo pela passagem do

dia da Assistente Social e

qlue ,das homenagens pres
tadas por esta Assembléia
se de ciência ao \iagnifico
Reitor ..da Univp.rsidade da
Santa Catarina, à exma.

Diretora da Faculdade dc
Assistência Social e ao Di
reLor da Fundação Coronel
Vldal R.amos, cri,a.dora da
referida Facuidade.
Sala das Sessões, cm 24

je mala de 1.962

J(lÚ! Bahia S. BillclIcollrt",

A Assembl6ja Legislativa
-:ie Sr!lta Catarina, por

proposta do deputado Gen
Li! Teles, representante de

Blumennll, solidarizou-se
com o Valc do Itajaí, con

tra as publü;_ações 40 jor
nal "Estado de Minas". O
texto da mensagem à As

sodaçõo de Imprensa e

R.li.dil'· da Va-le de; i-taJ-ní ti

POBRE

o impôsto arrec.odado pelo Muni
cípio é aplicado exclusivamente
em Serviços à População: em Es·
colas, Ruas e Estrados, Limpeza
Público, AssistênCia Social .•te.

MUN1CIPE

PAIU QUE TUA CIDADE NAIl
FIQUe: MAIS POBRE, P.lGA TEU
IMPÔSTO COM PON,YUALIDAOE

Por Paul(l de Cas�rG. �.. perárin, e dos el<!:nnltos
Os Estados Unidos f' a mais qualificados dO$ seta

UniãQ Soviética vão \nlCi:1.r res t.écnicos que.,f! I' .. r,f
d) procuração, se fõr o uma nova sêrlc de cor.v(')·- E'lavam, em ritmo crescen

r.aso, pi).dsuda a pessoa �re· sações sôbrc Berlim. E' e te, na Berlim Ocidellf,v.J e

p.e:-;f:l1t;tnte do pl"Op::men- vidente que .os dOiS "Gi'an daí seguiam para. � .tcpú
t.e à aberturn das propostn,s des" procuram um COII,- blica Federal.
<I - Os doC'umentos acima promlsso (.m Berlim. Khruschev quer, poi.�

'uu J.)artfo dcl�) poderiroser Em prim'elro·lugal". ,'ln cort.:'loÚdb.r o (govê�.'O ,!1e
l:oul>"IlIl .. ld(IS pelo Re'4>tro porta sa.ber qual é o f",nio Pankow e pam is.i") {"('�€!a �e;�s����vt:.: I�:r ��::I�é����l\r:;�l;ad�O cr::��!�me��o �r:sP�oa��e:::;. O�uaJP�-: OJ���- ��l1t:lh;::�e �4'���':"l;{�� Deplltado Gentil Teles,

Es;ad� �� ��:�.�t��ta:!�:.' tivo ou objetivos imediato" Ocidente. como garan�i'l ue ����V��trj����!O e:���::�
I"ão .�f'l" apresent.adas em daA���a�e�:!�!IC:�d,\ a ����Ol���!�f,:� �:�i��, E�: encetada AIRVl, defesa
duas vl::s, com a rubrica Rús<;la quer consolidar o go- la sua situação, sen' � .r�- f�;�m�le a���das conl��ados proponentes em tôdas vêrno da Alemanha Orlen melo para uma pre3'j['j) �o-

prensa mineira jornalistaas paginas. seladas na 10r-
tal com Ulbrlcht ou bre o Ocidente a fim d(!

José Lcal, povo c.."Itnrlnen-1lIl:L do i!.em 1. Jést.e T!�:.:
Ulbricht. mns de l{)d:�,' as conseguir o reconl1('l�" l!'il-

se.lo,
6 _ Os e'1ve!opes, can- (:IO::�s :sn\;�:êrnd�r:����� ��'ill��;r�fl�;:aée �ee �;���;� cord���iV����da!::

;��t�s':�::{'��a���;Efi ��r:r�I:���Il�a\uê:s�)O��i:!� �: 1(1:��;��I�m:�:!ni��:.��;� pr�l�e�te"
CenLral. de Compras, ii. ridade, mandando

.

cons- acesso {l, cidade) e, lY.:J)oi"'l Ainda na C(t.�n do Povo
Pi';wa Lauro Mullér, nO 2 truir o m�ro de B�rlll'l (Ie pr)!" Li"ansmissões ,�uecs- de San�a Cat�II·lna. em sc;,;-
IrOl;e 3410J. até ,às 14 ho-. monsLl"açao da falenda �e sivns da natureza. dos co·· são de 24

..

do t'.orJ"cnte, o

ras do dia 211 de' junho de i um sistemn o d� AII>m:l.�,1:1 Lalos, o .recon,!1C"',mC'!lto que modifica .1\ escr�tllra1962, lllCdi:ln��n���!bO'd:�� j �;ii:;ta!:, �:�d����: ��':!�a �l�:�e o p�;��:h��::���l�;� � ����t�í�Cl ��I��D, ��t��;u�lIl�OI�: dl�cl��iebi;��nto, as�j f'vitn� n i>xodo� ('I.��N' (l- rJiv�:'':�:l:::�,,::,�ãO�_���, _.sOli!!i-

__ '_ç_s_,� [) A C Ã O

(omissão de
Exame

O �itular da Sccretari�
da Segurança Pública, sr.

Jade Magalhães, designou
a comissão que deverá exa

minar os candidatos à ob

tenção da Carteira Nacio
nal de Habilitação de: Mo
torlstas, nos municípios de
Pôrto União, Três Barras,
Canolnhas, Itaiõpolls, Ma
fra, Rio Negrinho, Papan
dllva, São Bento do Sul.
Corupi, Joinville e São
Francisco do Sul.
Deverão compõ-Ia: Eu

clides dos Santos, :::::near_

regado de Serviço e os Ins

petores de Trânsito Hélio
Cal"relrão e Norberto Bar

celos, sob a presidência do

primeiro.

Documenlos
Perdidos

O Capitão Tenente Ar
naldo Leite Pereira, Ime_
diato da Corveta Angostu
ra, perdeu nas proximida.

des do caes da Florestal

su)l carteira e varios docu
mentos, entre os Quais, car
teira de identidade, car�

t.elra do Clube Calçara, di
versos cartõe� c fotogra.
fln..�. O referido oficial pe
de a =!uem haja encontra.

do os seus doclll'lcnttls que
os entregue �a sêde do. Co
mando do 5° Distrito Na
vai. ou Ilfl.. redac;ão de
. O ESTADO". Gr[1l.inC:I·S�
bem.

horjni no inif'jo de I!lr.O

Quando de sua elt'lJ;'ão pnr.t
o atual (·argo de Pn.."lrll'ntr
<ia República. I\nl,onlo R('

nj oeupfJva a pasta rins Rr

I�cs Extci"iQJ:es, na (1\1:'\1
imprimi.u um ritmo de ha
balho consel;liâneo as cón

tin{!eneias utuais da poli
tica mundial
Pejo transcurso da grn.ta

efem.éride. apresentamoR
cumprimentos as a"utor!da
des consulnres cQm jurls
d;cão neste Estado (! f('ll
citamos n grande e lubol'in
sa colonia Italiana !"adlr'a
da ,em Santa Catarina.

-

._--_-_

eOLUttA
CATÓLICA

Vole Bem e

Não dê seu Volo a (omun;sfas
(Pedimos 'pub�icar) 8

Muitos vezes os eleitores brasileiros dãO o seu
voto o candidatos COmLli'listas� por ignororerTt o real i
todo pelo comunismo. Poro abrir os olhos do nO:;S0
tedo pelo comunismo. Para abrir ()s ilhas de nosso

povo ocêrca dos maravilhas dO '�oraiso dos operó_
rios" transcrevemos a seguir algumas penalidadt's
�o Codigo Civil RusSo em vigôr tonto no Rússia co_
mo nos poises em que o Comunismo imper.o atual
mente:

Transgressõo Pc-nalidade aplicada

Ausência injustificaC:o 00 trabalho
2 anos de prisõo

Greve
5 anos de prisõo

Promover tumultos e desordens .. _ ......

FUZILAMENTO
Roubo de armas prrt('-ncentes 9" Estado")

FUZILAMENTO
Mau rendimento voJuntÓr!f"I no trobalho

FUZILAMENTO
Pmgagondo subversiva .. ....

FUZILAMENTO
Atentado o segurança d ....s transportes

FUZILAMENTO
Dc-sob<-diência o �ilitores em temoo de DOZ •

FUZILAMENTO

Atentar contra o vida dos autoridades
FUZILAMENTO

Soque com prejuizo poro O Estod,.. ...
FUZILAMENTO

Fabricar mOeda falso
FUZILAMENTO

FUZILAMENTO
Fabricar selos falsos ...

LFMBRF .. SF nt)is quando fôr vt)tor. ou'" ele. Vf"l_
cê denel1de EVITAR 'o imnlantocõ" do reoime de
n(1vor comunisto f'm nQS�O oaís. E ooro conhcc(,!r mA._
Ihor o (lue se pnssn voorrlodeirnmente ("("Im �. hoh�",
fIISe." nrocure lêr "DEUS NOS SUBTERRÂNEOS DA
RUSS1A". a venda nos boas livrarias.

- -

,

leitor: Sp estas IIoP!lsoas !'tão omeoead"s, é �;"ol
II'IUP SI! comete", os c:lelittto;, .. Ouontos O,P.....O;: ... n .. ...,

reoô""e eO'"Uhilta todo1'4 brasileiras estariam presos \

Oll. fuzilados p"!os russos extrongeiros ...

VIIIDE·SE
Uma Residência de Material na 'Rua Paquetá

BAIRRO BOM ABRIGO. Tratar pelo telefõne 3351 ali
na Rua Jerônimo Coêlho, _ 10 andar _ Ed. Santo An
tôniO.

5-6-62

VENDE-SE
Um ter"eno sit) à rua Elias Mansur, no Estreito.

Medindo 12 x 36 metros.

<1:1 ;'�::,t.1:;�.. �������() â"���,, ���c� �l�/�r.��ton!���
III(,!'S

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



INDICADOR
2LHOS - OUVIDOS - NA'RIZ
V e GARGANTA.,
Óperoções dos AMfGDALAS por· processO
l- OIODERNO

"

EQUIPO de OTORRINO (único no CapiM)'
poro exame de OUVIDOS, NARIZ e

GARGANTA
'

Refratar 8AUSCH 6 LOM8 paca re,éelto
de ÓCULOS

Trotamento das SINUSITE5 por ULTRASOM

Dr, GUERREIRO da FONSÊCA
CONSUL TAS PELA MANHÃ E A TARDE

c;,05Ullór,o- Ruo Jóõo 'Pinto, 35 - Fone 3560
��ldênCla- Ruo Felipe SChmidl,99-Fone 356C

Dr. MARCOS E. FLACH
CIRURGIÃO DENTISTA

Atende s6 com hora marcado dos 8 os 12 e das 14
às 18 horas. Ruo Arcipreste Paiva na 13
Telefone 2891.

Dr. flávio nl�erfo de nmorim
� A OYOGADO '

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

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

Estomago, intestinos, [(gado e vias blltares.

Consultório:
RU:l Jeronimo ccêrhc, na 18 salas 21 e 22.

Reslrlência:

xue zeo Jorge 32 fone 2721.
Dlàriamente daa 15 às 18 horas.
Atende das 8 às 10,30 boras no Hospital d� Caridade.

DI. L A U R O DA U B A

CJ:nica Geral
__ Y I: o 1 C o -:"... ':'""" .....:::.,., ....

Especlall�.a em moléstia de Senhor&.8 e vias url- I

ná -las. Cura rad1.:al. das 'nfeccções "guda� e crô

olc:.".s, do Aparêlhc. �en1to-urlnárlo em ambos o,"

coexos. DOf'nçat do aparêlho OlgE-StJvu to Ou SlSt.e

ma nervoso,

HorárIO: das lO &.a 11,30 botas e das 14,::10 i>-'l i'1.0IJ
horas. _ Coruult6rlo: Rua Saldanha Marinho, 2
l.0 andll�. {esq. dA Rua loã.o rlnt.:ll _ Fone: 3246

_ I ResidêncIa: Rua Lacerda Coutinho, D.o 13. (Chá·

1 cara do Espanha) - Fone: 3248.

t --------

Dl SAMUJ::L rOl'm:c.1l
CIRURGIÁO-OENTISl A

Preparo de cavidades relo alto velocidode.
BO�DEN AI�OTOR S S V'HITE

Rodiologja DentáriO
CIRURGIA E PRóTESe SUCO-FACIAL
Consultório. RUG Je(ônimo Coelho 16 _

la ond':lr _ Fone 22:.5
.(llc!uJivamente c!tm hora, marca0-.....

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

ATENÇÃO
SERViÇO DE MUDANÇAS URBANAS INTER

MUNICIPAIS E INTERESTÁDUAL
Não é nE"''''<;<;ára '1 engradomenta dos móveis.
Informaç�<; à riJO FranCisco Toip-.tina, nC'l3A

fone 3305

Prepare-se para () Futuro
adquirindo lotes de terras, pequenos chácaras e

áreas paro indústrias em

BARREIROS
no "BAIRRO YPIRANGA. onde está situado c Srupo
Escolar local.

Os interessados prx:lerão dirigir se diretamente 00

ESCRITORIO DE VENDI; DE IMOVEIS de

0110 Julio MaliniI
Ruo FeliPe Schmiat, 14 - Sobrado - FOI"'f:!

2347t- Elorianópolis
SERVICóS TiC�jCOS ADMINISTRATIVOS

O�GANIZACÃO E REuRGANIZACÁO DE SER

ViÇOS
. ,

RUA CONSELHEIRO MAFRA _ 160
FLORIANOPOLIS -- SAN'I'À CATARINA

'i;

DR. MARIO GENTIL COSTA
M:mOICO

OUVIDO _ NARIZ - GARGANTA
CLINICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF,

JDSt KOS, DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPOLIS

HORARI0 DE COr.;SULTAS; - Das 14 ãs 18 noras

Pela manhã, hora marcada, inclusive aos sábados

'rerercoe: ;';'<189,

CONSlILTORlO: .- Rua Ten. Silveira 15 - Conj, 203.

_ l:!:i)lfo'i(;lO PAR'I'HENUN

(LINICA SANTA (ATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia - ccmprexos - Ataques - Manias' -

Prublcrnãtlco areuve e sexual.
Tratamento pela merrococeue com anestesia -

jnsuuna tcrupta - carcu.. soíoraore - gonoter-apta e

psicoterapia.
Direção dos Pstquíâtraa -

UR. PIi:RCY J I.)AiJ vE BO.rtBA

DR. JOSÉ T1'.VARES IRaCEMA

DR. IVAN BAsTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Da" 15 as 1H noras

Endereço: Avenida M::.uro RanlOs, :!811

(PJ)a;�a gteívtne Luz) - Fone 37-53

"Curso Preoaratóric Continente"
DATILOGRAFIA
TAQUIGRAFIA

PRE,GINASIAL ADMISS,\O DURANTE O ANO

AULAS PARA CONCURSO�
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES
DE DATILOGRAFIA

- Boseado nos mais Mordena$ processo. pedo
gógicos.

__ Equipodo com móquinas novos.

Oirigidv õ#elo:
PR�F. VICTOR FE�IfEIRA DA SILVA

HORÁRIOS, DIURNOS E NOTUltNO!
Faço sua in'_criçõo o Ruo Dr, FulviQ Aducc:'

�;�;;r';6 oe Maio. 748
-\

1° CJndor. FI."ion"PIl';'
------ -----------=--=:

" , ,
p u)b P cLd a d_,.o",

a 1-' em Sta. Catarina
,

Confecção e conservação de palnál.
em todo o Estado

R. FernenClo '��chado.. 6 • 1!!' andar' -fone 24 ·13
,

'. -nO'RIANÓPOLIS

NOTI'OAS E ESPORiES PELA
RA'OIO GUARUJA'

1:1,,,0 - ü(":rc.spUllcltmte CüLUMHUS
8,55 - ReporLer ALFRED
10,30 - Re::;cnha E:iportiva CINZANO-FIRESTONE
10,55 -- Informativo CASA BRUSQUE
11 .:i5 - RepPI·terJALFRED
12.:.!5 - CorrespOl!Cien�e COLUMBUS
HI,IJO - Correspondente COLUMBUS
16,55 :._ Reporter ALFRED
1!:l,�O - Rel:ienha J-7

18,55 .- üt>rrespondente COLUMBUS
19,00 - Mumento Esportivo BRHAMA

21,00 _ Reporter ALFRED

21,3(J - Conesponden te COLL�US
2205 - GRANDE INFORMATIVO GUARUJA
Departamentos de NO�ICIAS e ESPORTES _ Tels.·

3316 - 38:!2 Rádio Guaruja de Fiorianópolis - A
M.AIOR POTtNCIA RADIOFÔNICA DE SANTA CATARI
NA

Onda f;lédla - 1.4':0 kcls - 5 kilowatts
Onda �URTA - S.97f kcls - 10 kilowatts _ 49 m{'

tros

EM COU!60IlI!ÇAOCOMII VASP

... 'e. __ � ... .. ......... .. .,

� -��_-

_--�_:_=-�='
o.

D WIm Z ;li:'!1I_�_��TO�� �:
r. a Dr omer.

�---

--0-.
Garçia • �:,

Dipl...... p". secutuade •
. A Coluna N'ão Apresentará o Baile do Perfume :

N'��:;'I::d."'::I::'ild', ',' Jantar Festivo do Lions Club no QuereAncia ,
Ex-Interno por concurso da •
Matomid,do,EscoI-, lSo<, * Inauguração do City Clube de Criciuma :���u:� �:�). o��.��te��� •
da """'O do cirurare do � ;:, Escolha t das Garotas Radar: Criciuma e Brusque •
HOl:lpital I.A.P.E.T.C. do RiO. O FAMOSO BAILE DO PEItFU:\'lE:, f'OM sldente Dr. E10y Martfgnago, receb2�'
de .raneíro. Medico do HOSR O DESFILE DAS DEBUTANTES DO LIRA rá hoje. muitos cumprimentos pela orgn-'
p�t.aj de cendace e d� M_a-' T, C., ESTE ANO NÃO SERA APItEHEN- nieacão daquela importante ,;ociCdade,cermdace Dr, Carlos Correa.• TADO NO CLUBE DA COLINA, PO!( ES- que congrcgarã a elite crtcíumense.
PAIl'rOS -:-- OPERAÇÕES TA COLUNA. !,\PÓS A ELF.!ÇAO DO DON_ * ... >ii •
OUENÇ.'\S �� .

SENHORAS�' SELHO DELIBERATIVO DO Lut..\. T. C" O Embaixador Atemão Dr. Ghebaxd Seelos'
"7 �ARTOS �EM D�lt �elo , DI\. QUAL PARTICIPEI NA CUA1.'.'\. D� foi recepconeõo com um banquete ('mi�et0f10 pSlco.proí�lahco '\ OPOSIÇAO AS COISAS ANDAM COM- Palácio, pelo governador Celso ue-nos.
cousurtono. Rua JC:l.O PlD- lL.ETAMENTE DESAJUSTADAS. ,\S 1\10· >ii ... * C

�,�. It�o;;s.da;::t.e�:�OO co� • ÇAS QUE CONVIDEI E ESTAO ,�A MI- foi recepcionado c�m um banquete em,
I'pras rnul'Clldal:l: Telefone � ��� .L�S�:TA :�I�t�GI::=��,' ���� ���:�::��toD;l"�������I�·ee�o:mb3IX:L"
.IU:(�' - h.CJlidencla: Rlla --

CUltAREI PARA l\1EI..IIQRES ESCLAItI�-
"

'.
, CIl\1ENTOS. COM ISTO, O CItQNIS'f<\ O Colunista, idealizou a Iundacâr, de I , •
� SOCIAL DO "SETE DIAS", FlCAn.,\ -ne Orêm:o aoctei da Universidade de Santa

SAFOGADO", O COLUNISTA ESTA PLAR Catarina. Tõdos os presidentes dos cenQ•
, NEJANDO UMA pnOM:OçAO PARA A:;: tros Acadêmicos, serão convidados p:nl'
• ��!��ANTES CONVIDADAS, AO{;lHt- uma reunião na p:ó:i�a semana. •
ii

cjrculando na "s'iorracap'', os ocooêmIOo,.'·
_ Hoje, no cueréncía Palace Ro�.�l, aconte .. de Medicina da Universidade dr- Paraná.,
, �e��s�ej�:t��::s���t��ja�l�n������:;: �t�� :::��::o�o d�r��::n�:�:�I;::i\:��'• Heito: stoeterau passará as funções de dade de Santa Catarina. Entre os vtsttan �
• P:esidente .ao Dr. Milton Feth. O Colu- tes. encont-a-se o acadêmlc� Antônio Na,.'
, mete estará repre!e�t�do. ft��o ���v::;��eadr�v;�:�:â.d� b:;��:••
, HOie, em -Brusque, será reallzada uma mico Benemar ou.merães, foi entrevIS-'
II elegante "Snlrée" na Sociedade nanceí- tado por êste Colunista. •--- --- _._-

• rantes em beneficio de um grupo eseotet

Dr. AyJ'lon Ramalho ro, organizada pela União Estudantil Brua O Centro Acadêmico "Hem-íque Brug-'
t..:J.l1'iWA OE CRIANÇA� • quense. Na fes�a destilarão: Mlss Santa grnann" da Faculdade de Farmâcia, pro'
Con.�ultas: Pela manhã' �!�;!�:'�:;���e :���m�:!�h:ea��; ��: ::;e�a;.:a ;:g�:�!��_7e�r!est:u�op:!��,

ROAH::,�:'I :: �:����:.�.:., , randa: Garote Radar de Brusque, Neide Acadêmicos de todas as Faculdades, pres_,
das 15,30 bs. às 17,3" Ls. • Walendowsky; Rainha do centenéno de tigiaram a movimentada reunião social,

M�:;::��o�� l��nd:t;ll: • �:::q:SeCO�h��!r:s �:�:��a�:�a�ad:c:���� !::d:�!��sq�ee C�:�i�I��ma: �:�:�:.�a dO�,
t,,)efnne 278fl. • que de 1962, cuja coroação será feita pos •

(
. Resldêucia: Rua Padre. terwrmente, �r:ce;�1o�Ch�::�"d�a S;�hp��� A:���'Rnma. 63 - Telefone 2'1-46.

• O jornalista Amaral e Silva e c Pl"e�iden� sas felicitações pelo' acontecimento. ,
, te da União dos Estudt..ltes Brusquenses, •
• �iz��e�Ur!nh��::!�c�eu�;��I:r�:s �:::�a ;n�:a���d:�����r::" e�:e;;�:���3�� ��-.
• escolha da Garota Radar de Brusque 62. no Lira T.C., com a partiCipação d'J ctln-'

• O Desembargador Arno Hoeschl e o ..sr. junto de Norberto Baldauf. Na ocas\3:o I

• �l���P��SI:��, l:�a:;o:;:::: �;i<;�deer�i:v: �::e, a:e=!:�aar�a.namorada da Faoul�_
• do Llr.a T, C. * • * •
, Em Criciuma, ho;e: s:rá lnauguradél s) ;!� �l���i�:e�ed:g;::i;� :::�:��t::,
.: CITY CLUB, com um grande Baile, a- a fam.osa Orquesra "Los navllane:i •
.. brilhantado pelo conjunto "Mont,1 Car- * • * •

Dr. Acácio Garibaldi • �o'�e;;���� �:r��z'h�r:s�:;��:�l��:��e:�! ��. �e;::�ó��:�::!� ���:�.,e:;!t�:�.
S. 'I'hiaqo ! • êste Colun,sta, que tambêm foi conviflado Soirée no C!ube da Colina, dia l� do cor-'

ADVOGADO - especialmente para esta apresentação. •
Escritório especlaUzado p.!1l. , �����:rad:"�9���1�o:asGa:ot�lP�:�:r �� �n!e�sumlu ontem, a Secretaria de EGlF-_Questões trataJhl�ttt-s • ,�:��!strllb��esas dp h����Ss. �:��:Ybo��La"�e!�:�a�:P;�a;;��;��:�a� pnr:. �:�!�oeN�����ra, o Deputado Rubens lJa-.

�:��:���:���� Ü--d-imêõi�õ-
-

dõ--Nunclo--
a atuação do Cardeal

cont.nua na �A. pÕlg. se no encontro entre o trato ds problemas intt-rr.a

A ca,-ta de de'iffiC!ltiào Nímclo e o sr. Arci1e: �ó clonais, conhecedot·e., e res

enviada pelo NúnciJ Apos- houvesse sido aflDl"ad�$ �ll' peitadoras das tradições (io

tólico an diretor de "O Glo gumas ger.eraUdade:;, por Itamarati tal I
ve:'ão

bo", relativamente a noti· que teria o reprcset!tante parecia. absurda. Não agora
cia divulgada por aquêln de Sua Santidade, em c�n quando tudo na Cnsa de

órgão de nossa �mpren:;&. sequencia, de solicita�' ao Rio Branco obedece ao sl_

sobre a ação do "subi>Se�rllt:l. • sr. João Goulart qu:� o re- gno da improvsão da 1,:1..

rw Archer para r.euHali· cebesse? Não há lógi<"a� travagfncia e da levinud:ld.
zar a corajosa pregaç�:) rlo
cardeal Câmara qU3 s,: pu· Que no enconte:> em

dia esperar de u:n chefe

de missão diplomatl;:a acre

ditado junto ao r,ovei'u:>

brasileiro. O Núncio .I'po.�
tólico não poderia, de mo

do algum, conrit'mar a n.l.:

tic�a pois as praxes diplo
máticas não

..
permit�m aos

embaixadores revelnr os

assuntos debatidos /�m :.eus

encontros com as aa� Hida

RX3:HT'9€m S ffH'H-U'-" .

-

(OMrtWI11if.!t OU"OUE� liPO
IItI"W

.... lttnlllclloiullll.- ..'II.

Terreno Vende-se
Vende·se um terreno na

praia do "Meio", em Co

queiros, loteament,o do Sr.

Tlbau. Facli1&a-se o paga
mento.
Trat.ar nesta Redação

com o Sr. Osmar
Cr$ 110.00u,00.
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questão- foram coJr.slder:L

das a pessoa e .:l atuação
de d. JaIme Cãmara nem

hâ como discutir. T�nt.;) e

Não pode surpreellder
que o mesmo 'subsecretá
rio que se apressou em de
fender o embaixador de

Cuba, de acusações que lhe

foram feitas no COl1sf!!hO
de Ministros, em reuniãO
a que esteve ausent(' o dito
subseáetárlo procure, t.am_

bem, o representan�e dO

Papa !;lara quelxa::-se II do

arcebispo do RIo de Jane!

assim que no final de SU2.

dec!araçã�, diz o caldea�

arcebispo que em paz' com
a sua consciencla, não tem

porque rever sua c0lHluta.
Para que afIrmaria isvJ o

eminente prelado num sex�
to que arenas dizia respei
to à entrevista, �dnf;rm!\- ro .. Estã. na lógica ele �CU

A verdade e qUI"! m'lllse- ilógico procedlmenl.o.
nhor Armando Lombartll da, entre o repres'::l1ac.te O cardeal Câmara c ul1i

est.eve com o sr. Renato papal e o substituto do sr. corajo�J homem da IgreJIl
Archer, com quem, segundo San Tiago Dantas? fiel 'às suas COO\'icçõe$ e

disse tratou de "asstmtos E' preciso acre�ccr,tar despreocupado dar; ,'fUi,,"
varios e politica geral. Se- que a falta de preparo d3 gens de ordem poUtlcn oU

ra possivel que �ntre llque sr, Renato Archer p<l.�a as social que possam :!dvlr
les assuntos não '!stivcsem funções a que foi levaJo dos silencias compromete-"
os pronunciamentu,> de d. pela partlcularlssim:l. escu- dores ou das opiniõei�be
Jaime Camara soht",� n po lha do professor S.1P Tingo rais ou camarada",. Diz o

Htica "independente" do permitem-nos aceit'l:, per que pensa, sém temer des�

cancele San Tiago? Nã� feitamente a versáo de seu g'ostar os podero"o3 deste
é de crer. Note·se que o encontro com o Núr.cio, D mundo. Natural senJo as·

cardeal arcebiSpo eIU l1Qva qual, aUas foI préviamente
.
sim, que desagrade e il'�lte

comunicação, afirma '�er fl-utorlzado pelo chanceler os atuais condutol'es dO

sabido que _ em fU�"lçõel) itinerante conforme amem Itamarati, com suao; .jeclll
ela audiencla com I) "sub-' divulgamos. racões incisivas e slnoern

;eZI�;.�!rIO o��'�::�()-�\ 1�):_�Ji� el�: ::���i:U t������rgy_:� gf:ef����!:� ]i��\l" S���nT�l�.
tlma entrevista C')jll :) PH! RI'osi! cs1ava entrec.u�"'l uu:·puro.do "h!\bil, aco:nO,

�,sict('ntc d"- ncpúbrira\. Ou 1ll'-\9'; J':Cg:III":l..� ;l:lt�icio o t.r"llsig'::l\t.,�. Feltr.
'

1 .." ��.'

des locais.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



p'Im-ianópebs, 2/G;G2

o Departamento Central

de Compras (D. C. C.) " de

conformidade com o artv.

11" icem III, do Regulamen
to aprovado pelo Decreto

SF 25 08 61/3H2, torna pu
blico que fará rcaJi'<lar, no

dia 13 de j<illho de 19tf.1:, na
sua séde, à. Praça Lauro

Muller, nO 2, (fone 3410)
CONCORR�NCIA PúBLICA

nas condiçoes seguintes.
I - OBJETO DA OON

CORR1!:NCIA

FlorianópolIs, onde será
procedido o exame ae re

cebimento;
er declaração de cunhe

(AQUISIÇAO)
I - Papel, assetinado, de

}O qualidade, côr branco

de 30 quilos, tamanho 66 x

111 - Papal, Flôr-Post, de

côr branco, de 10 quallda
de, de 30 gramas por rné.

tro quadrado, tamanho 66

x 96, Unidade - resma,
Quantidade _ 100;
IV - Papel, apergamínha
do, com marca dágua, de
24 quilos, tamanho 66 x

96 Unidade - resma, Quan
tidade - 20;
v - Cartolina, côr azul,
de 50 quilos, tamanho 55

x 73, Unidade - resma,
Quantidade - 100;

PARTIDA� OE
FLORIANÓPOLIS EM

DIA� ÚTEI� AG

'horas!

CIN�MAS cartaze' do �ia

lube Doze de Agosto - Dia 9 de Junho - Sábado - Eleganle 50irée com escolha de r'MIu Perlume" - Palrocii1io de ElizabelUrden e Jornal."O Esla·

do - Abrilhanlada pela famosa Orqueslra "Los Ca'lanes de Espanha". Reserva de mesas na Secrelariajo Clube - CR$600,00
- ._._ .. -

u

••••••••
... -.PJ? .

77----4j-.----.�-�---=---.--:; ...._...iõiii ....,_

õeparE�·lat!lmldee�otn�orrCe-:eCI·antrru�liCI!l dn�O'8- cO�m41Prã's
..

PREVIDÊNCIA S��'A�r�:i�.�7�U u U "�CI U í U
_,

1)- � a,��
-'

�ao�e��a��;�ce�:b=::.r�o ��r���J�� ���asz: ��
tes ou seus representantes entrega; I!f>

...

ministração, vem atacando o problema funda:mental do
legais. c) melhores condíções de Continuação. povo brasilelrô - exatamente o ensino. !taja), recebeu de

8 - Abertos os envelo- pagamento. Com a presente continuaremos a Resolução n. 21 de braços abertos o seu Governador, quando da inauguração
pes, cada um dos Interes- 2 _ Em Igualdade de 4 de setembro de 1961, do Conselho Administrativo do do Ginásio Pedro Antônio Fayal, depositou em Sua zxcíe.,

cimento e submissão às sados tem o direito de a- condições será dada pre- IAPI,_ que disciplina .0 fornecimento de certidões nega- Incondicional testemunho de confiança, porquanto, vale a
normas deste' Edital e da pôr a sua rubrlca nas to- ferêncla a firma estabele- tíves. pena trabalhar com um homem que não usa de subter-
Legislação referente a Co}') lhas de propostas dos de- clda no Estado. 4.12 O requerimento não será visado pira recebrmen fuglo� e que realiza aquilo que promete.
corrêncías. mais concorrentes. 3 � Em caso de absoluta to, se não estivei' em ordem, se não corresponderem as Ficamos Imensamente pesarosos, numa visita recen-
NOTA: Serão recusados 9 - As )ropostas (mo. igualdade de propostas mrcrmacõee constantes das guias a todos os estabeleci- temente feita à Assemblêla Legislativa do Estado, quando

os materiais com djmen- dêlo 001, à venda lia rm- será sorteado o vencedor mente.. relacionados peta emprêsa ou se acusarem estas observamos que a oposição do Govêrno do Estado, em na-
sões e outras caractensu- prênaa Oficial do Estado, 4 _ A ccncorrêccra po a existência de qualquer débito não enquadrado nas alí- da tendo para estribar em suas infundadas críticas, íevan-
cas aquém das especifica deverão obedecer às con- derá ser anulada, uma vez neas do Item 1.2 tau o problema de um opérário ter se 'acidentado na Pon-
çôes, o que ocasionará exi- dtcões estabelecidas, Deste que tenha sido preterida 3.2 O protocolo, recebendo o requerimento, com o VISTO te Hercíllo Luz. A infantilidade da discussão, que, diga-se
géncía de substituição. re- Edital, nas Instruções formalidade expressamen- do funcionário competente do Setor de Arrecadação: de passagem, não devia ter merecido a atenção do De]YIl-
ti:ada urgente, chamamen- constantes do verso das te exigida pelas rere- a) Registrará a entrada do mesmo; tado Dlb Cherem, patenteou a falta de substância nas

to do .segundo colocado meàmas, bem como às exl- ridas Leis e a omissão trn- b) Entregará. ao portador, Recibo Especial de Pro- criticas levantadas, porquanto o Governador, a nosso ver,
exigência da dtrerénca de gencias do Decreto nO poete em preíurec aos con- tocolo (Modélo UI>, de que constam, a tinta tem serviço multo mais Importante, do que o de ficar de-
preço pelo faltoso caução SF-25-08-61j382, de 1961, e correntes, ao Estado ou à 1) número que tornou o requerimento no protocolo; baixo da ponte cuidando quando cai um pedaço de viga

96, Unidade - resma, futura suspencêc do regís- demais ctsposícôee Esta- moralidade da conccrrên- II) data do seu recebimento; deslocada.
Quantidade - 100; tro de fornecedor, etc. duais c F'ederal�. sôbre cla III) nome da empresa; O Govérno vem atacando seriamente a Estrada cem-

II - Papel, assetlnado, de
.

2 - Na parte externa do Concorrénclas 5 _ A C'lmissão Julga- IV) assunto resumido: rate (pedido de certidão) e pos 'Novos a Itajai, com aparente prejuizo para a cidade
za qualidade, de 24 quilos, envelope contenedor da In - JULCJAMENTO dora reserva-se o direito finalidade rconcorrêncía. venda de imóvel etc.r: de Lajes, entretanto nos afirmou o Sr. Celso Ramcs : "Eu

�n���!�, 6�uXa:t�da��lda� ��:;��nt�:V:;i��res�o���r g;d;a,pela��;;:�::e:t��- ::soan�larprao��::.�orr:;��9 s;� :Oa1ld�p������d;o�ra�i;ã� �:a�o�:�,s:�:.;�ces sou ��ta��r�����a�ec�:��so�!:�:ns:;:istentemente a

100; CORR1!lNCIA PÚBLICA NO será declarado vencedor o aentadas não cortespoe c) Processará o requerin}ento; solução da energfa elétrica, e apelamos ao patriotismo
OB 05 47, (AQUISIÇAO DE proponente que oferece":: dam aos tnterêsses do Es� d) Providenciará, com ptl!)ridade, as anotações ne- dos Deputados da OPOSição governamental, para que au

PAPEL PARA A IMPREN- a) Menor preço, consíde- tado. cessãrtas; xlliem Sua E:xcJa., o Sr. Celso "Ramos, removendo todas ai

SA3 �I�I���n�op�S��?�. �:�:eos-s�m:�:::.tosde�;����' maio !��:��iPQl1s, 9 • de

e) Encaminhará o process�'mediante carga, dentro �=:;:o;��t:�t!�t;�����: '��ei���i��:� d:d::i���,aJá ��:
do contendo os dizeres do e outras vantagens; lHennes Justino Patria de 24 horas, ao setor de 4rrecadação. o_Ministério das Minas e Energias, está a cargo qo elfl.J�
Inciso anterior, além do b) melhores condlçõet de nova) - Presidente 5 _ EPEDIÇAO DA CEjRTIDAO nente e bravo parlamentar nacionalista Gabriel Pas9Off,
têrmo DOCUMENTOS, em _ .. __ - --- ------- Após receber o prooeseó,'.o Setor de Arrecadação: que por certo desconhece que Itajaí, e que Santa. bata.rl.=

���:��::�:e�;� �:sta��c�_s Companhia Serrana de Eletricidade :i ��:�':�!r:aam:;���ã�,d:'���r�o:re����I�ent:'nexo �lt �e;�:��:od�n!:::��aa�:!�I��i�comp�tibi1iZar o co-
mentes comprccatõnoe de (Em Organização) IV _ vé.lltia por'30 diaS' da qual fará constar, obrigátó- vêrno do Estado, com ao opinião publica, com falsas de-
Identidade e víoneidade; riamente, todas as IDSJ:r:tÇÕeS dos estabelecimentos;' de núncias, e de maneira Impatrtótíca j'ogar o povo contra
a) certidão de Registro. Asembléja Preliminar de constnutcão acôrdo c{)nl as informações c0nlitates das guias juntas as diretrizes d� atual administrador, num jôgO malicioso,

na Junta Comervtal ou ao processo. e bem a moda de Véspera de eleição.
.

Diário Oficial que tenha São convidados os subscritores do capital da- COM- c) numerará. a certidão, da' acôrdo com a ordem de ex Sua zxcre., aqui em Itajai, escutou dito por este ar-

pubücado o docume).u;� de PANHIA SERRANA DE ELETRICIDADE (em organi� pedlção, a registrará em C I N com o código da sede da tlcu}ista, e novamente devo reproduzir: O governo que

VI - Cartolina, branca- �onstituiç5.o; \. zaçãol a comparecerem na séde da Companhia Catari· emprêlja, consignando o número da certidão no proces- governar com o povo, terá ° seu apoio, o goverro que der

marfim, de 50 quiloSo, ta. b) atestado de idone\<la· nense de Fôrça e Luz S.A., na cldade de Lajes, Estado escolas e pão ao seu povo, estará livre das agitações so-

manha 55 x 73, Unidade _ de, passado por Banco .'1.l de Santa Catarina, no dia 12 (doze) de junho. de 1962, clais; continuando nesse ritmo de administração, nada

resma, Quantidade _ 100; duas firmas de comprova' às 17,00 horas, a fim de elegerem Os peritos que deverão
d) Apor' os selos fornecIdos pela emprêsa, à. certl- agradá.vel aos poderoSos e aos falsos políticos o povo es:·

VII _ Cartolina, de côr da Idoneidade comercial; proceder à avaliação dos bens oferecidos pata integra- dão e os inutilizará. tará ao vosso ladO, para defendê-lo, até com Q seu prôr .....

cinza c1a,ro, de 50 qU1l0ft, c) prova dE' lização do capital social. 5.11 Serão competentes ,pata suiJscrever as certidões ou sangue, se assim for necessárIo.

tamanho 55 x 73, Unidade ·as Fazendas Estaduais, Fe- sua revalidação, os funcionarios para êsse fim expres- Prossiga Senhor Governador:

_ n:SIDa, Quantidade _ deral e Mur.iclpaI; Lajes, 31 de maio de 1962 samente designado pelo Delegado; (Do JORNAL DO POVO, de ItajaD
4U; d) procu�ação, se fõr o 5.2 A certIdão 'sera entregue ao interessado mediante:

U _ ESTIPULAÇOES
caso, passada a pessoa re- FUNDADORA

pro��o:'l':�e:�:�o a��:s��t�Ç:e�:d:e�;b�r::���1 de

�::��g�nd��ado�ate::;�RE�� i:e:e����;�r:Oqa�r:�;��: Companhia Catar.4le�se de Fôr_Ça e Luz S. A. b) recIbo do interessado no processo.

SA OFICIAL DO ESTADO, tas.
AUREO VIDAL RAMOS - DIr. � Presidente 5.21 Em caso 4e ex.travio do Recibo de Protocolo, o in-
SERGIO RAMOS - Dir. - ,Gerente

.tereILSado oomprovará .sua c0ll:dIção de 'reg_uerente e, ao
onde sera procedido o exa- 4 - Os documer.t:.s aci·

'._ A�!pNI9 .���� .��QUES -

..

_

.... ,2i_:' - s��tá.r� c1b9 WJ. 'tIdj f!ti'· oQ_�ar .QJato.me de recebimento ...:: �:�-:�:�it����:- ptl���
.." -l: �;S.;o:OCfS9Oá r:t1vO:�à :e;tidõeã éxPemd�"Ser�o

�:�:bf;�:et�l;do o 1xame de
Registro da firma no De- PARTlCIPAÇlO arquivadas no setor de arrecadação

RA'DIO PATRULHA: SOCORRO
ap�:se��:re:a���u::���: �����:;�o .E�t:�t�aáe :a�n CARLOS ZAIA NEWTON BATISTA" (Cootlnuáremoa com a publicação no próximo

menolonados , "gul, t, C,taclna e SRA. DA CUNHA número_).· POLICIAL DE URGlNCIA m. 3911
1. _ Proposta, seladas 5 - As propostas deverão Participam à seus parentes e pess�s _omigos

ambas as vias com Cr$.. ser apresentadas em duas
O contrato de casamento de suo filho e Irmoo.

'.------�.,CSSS>Cmarta da Alemanha=12.00 de sêlo Estadual e vias, com a rúbrica do&

mais a Taxa de Educação proponentes em tôdas as

e Saude de Cr$ 10,00, por páginas, Seladas na forma lavone e Anrio 1

��:tl��:�:�::�;�:���::: :���:70�o;�::f��I:��:_ Fpolls.29-5.'2

.0;·0· I

Ü.62 A, OrD�nisilÇãD.��Ra�iofôui�- �aJlEMA��A. (II)
�e����reço da firma p'ropo ��e:�; �:�e�:t��:�t:n�:� I' _.

-.-T�e-r-'r'-=I.,-v-.-'e=-=:I=------
.--:--

.

Professor Dr. Hermamt M. GOer�e11 faze� :e:C;::!P�el�;:�c:tiste mais ou me.

b) especificação, a mai, trai de Compras, a Praça

Ivam O As estações menores não estão
.

em' nos nas outras estações, ficanqo na Rã
detalhada possív.el, Inclusl· Laura Muller, nO 2 (fone..

condições de custear as suas: a'tivld!;ldes dia do Sul uma despêsa de DM 12.400

ve marca, do materIal qUI! 3410), até às 14 horasdo' COin 'Js recursos das próprias r:ecettas. As (Cr. L116 milhões) .em média, para ca-

se propõem forn"ccl" dia 13 de junho de 1962, . ,
. , sim o "Grupo de Trabalh.o de' tOdas as da um dos 1.035 empregados por ano.

��lf.§ �5.;r�i;�.�1I:i.f? \A>�"'\\,<<�,i�\.!a:f'! l§t��§i��Jª����!Ji;��:�;i���1:���r;:���;��;�d) oondl,õ's e p'"", d, do m"mo di' 13/6/62 po' .�/. .

"maquela épooa aInda uma dep,ndênol' lhõ"j.
entrega do material. no 10- lfounpc���,ád'einO'le ddeOsl;�a��sc.p: '

."

�

i 1-'
.

do West-deutscher Rundfonk, hoje Emls. Tudo Isto, sem ;;ontar as receitas da

cal indicado: IMPRENSA L".. G sôra própria 'I).as mãos do Govêrno Fede- propaganda comercial!

OFICIAL DO ESTADO, em ,na presença dos proponen ';:_}.::�;' �
.

"'.---," .,. 1:Jo.... raI) e das pequenas Estações de Rádio,
.

Os programas de anuncias comer'

. dos quaiS a Rádio do Sarre foi beneficia.. clais são poucos, e nunca ultrapassam
da com um empréstimo de DM 5 milhões" uma hora -nas 18 hora!,! de .irradiação,
(Cr$. 450 milhões) e a Rádio Bremen e a nem são publicados durante o dia· todo,
Emissora "Berlim Livre' com DM 500.000 mas sim apenas'em determinado horário

(Cr. 45 milhões) caeia uma. de mjm 30 minutos.

As despêsas representam o seguinte Os preços dependem das horas e da

quadro: duração, oscilando entre DM 525 (Cr ..

A Rádio do Oeste (Westdeutscher 47.250) por 15 segundos, por exemplo pc-

Rundfunk) gastou DM 119 mllhões (Cr. po Rádio do Sarre, até DM 7.000 (cr.•..

10.71 bilhões), ficando um superavit de 630.000 pelos mesmos 15 segundos pela
DM 7 milhões (Cr. 630 milhões), que de Rádio do Oeste. '

acordo com os estatutos devem ser apli- Recentemente entrou em fáse final

cados em obras culturais, serem escolhi· de organização o segundo programa de

Estreito ;'Obe 829.\ :::a;�� Conselho de Admlnlstr�çQo da �:!e�s:� �\e����:�h��q�:;�����r;e��-'
às t5 - 7 1/2 - 9 1/2 A RátUo Báyara (Bayrlscher Rund· ralo Este novo Instituto de Direito Públi-

funk) vai gastar o seu superavit de 12.8 co é o resultado de um tratado entre os

milhões de marcos (OI'. 1.152 bilhões) em Estados da Federação alemã depois de

novos investimentos. ter sido declarado ilegal a Fundação de

A Râ,dio do Resse (Hesslscher Rupd- uma Estação de Televisão Livre sob os

funJ,-) gastou DM 25,5 milhões (Cr. auspíCio do Govêrno Federal.

2 295 bilhões) para os serviços da emis- O segundo Programa de Televisão da

s�ra radiofônica e DM 12,5 milhões (Cr. Alemanha está sediado na capital dC1 Es

1.125 bilhões) para a televisão. tado Rheno-Palatinado (M9guncia) .. Foi
A Rá.dIo do Sud-Oeste (Suedwestcleuts eleito seu Diretor Superintendente um a

cheI' Rundfunk) gastbu DM 18,1 mllhõe� famado· Profess::r de filosofia e pedago
(Cr. 1.629 bilhões) para despesas de pro· gla, Dr. Kar} Holzamer.
grama, enquanto a Rádio do Sul pagou Assim terão os telespectadores da A

DM 26;1 milhões (Cr. 2.349 bilhões para lemanha ainda êste ano dois programas

as emissor� radiofônicas e DM 8,5 lIli- concorrentes, e independentes entre si
lhões (01'. 765 milhões) para a televisão. e soberanos face aos grandes poderes pa-

Para compreender a importância e o litlcos e econômicos.
,

volume de trabalho dessas estações de O sistema .radiofônico da Alemanha a

Rádio basta lembr",r, que a Rádio Oeste presenta se dêste modO como uma expe

conta com 1.154 empregados, que ganham riênc1a bem sucedida. Pois garante êle,
DM 18,3 milhões (1.647 bilhões) por ano, :qlesmo tamando em consideração falhas

o que corresponde em média a· DM 18.300 e defeitos, Independencla deste lnstru

(01'. 1,467 milhões) por pesoa e por ano. menta poderoso, que se constituiu na me-
251 pC5soas fazem parte das orquestras e derna sociedade indus(.l·iã1' o Râdio c a

no,; coros ria estado. cnquanLo 377 per· Tclevisào.

mz.r;�� .. U :; ·'i$}$l!-Ü,,,,,,.Ü·g; "' ... aMi""'.

,

Chie SAO Jost
Centro Fone: 3638

as 3 - 7 1/2 - 9 1/2 haras

George Baker

Sylvla Syms

-BAIIBOS
Ciae GLOBIA

- em-

O ESPADACIUM DO REI
_ EastmanCVolor. -

Censura até Ia anos,

Bill Travers

William Sylvestet m:
GOaGO

Ciae &In
Censura até 10 a.no.s

Centro Fone 3435
CiIle DlPDm

'

- em

às41/2':""'71/2-9Yz
Robert Taylor

Nlcole Maurey
-em-

A CASA DOS 7 GAViõES
C('nsura ate la anos

às 8 ooras

Blll Travers
WillIam Sylvester

G O KG O

CilI. BOIY
Cen!!ura até 10 anos

CENTRO FONE 3435 Cine IAJA (a. Jn6)
às 4 e 8 horas

RiCh;��a��!:rson
- em-

O CRI!\U>: DO MACACO

VI ll�lll,l ,ti, 10 ,llh.. ,;

ás 8 hs.

Pierre Brasseur

Alida Valll

Jeanne Mareou em:

AS�';Il\1 OIms ,MANDOU

QUINTA PAGINA

-----g ·NO EH � ç O
& RAINIIA DAS 8lCIVLETAS, fica na l' -

,.;
COD�.:ltelro Mafra 11.6 154. de DID lado a su

. � de PEÇAS E ACESSOl" ..OS. e do outro •

.eevão ele ftNTlTBA8 B OONCtr;RT08. -

............ t� ._"'" ........ .... _. -
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��l�!l x J[Hf{IUIV�lml. �eDmã8 �e �oj� D�I' mUD�ial �8· [Hill
Quatro jogos estão marcados para a _

I
-'l

tarde de h".i, em prosseguimento ao Cam- Joao Pedro Nunes, o Noyo Presidente
pconato l\ltmdial de Futebol que se efetua. da Federação de Bochas e Bolão
no Chil-. . tI(l Conformo estav.r !.:'('vi.

Brasil X Tchcccslováquía é o er'con- te realizou se na -éce <h soa, prtmelras par rvras,

tI'O da chavo n. 3, cujos jogos têm por local �:::a�;�l A:I�)����)��ni��� . ���:mco���nn::r:�,��'n��;:;�
a cidade d:" Vinil eh·! Mar. Em Santiago jo- representantes rhH Llp ns sncda dos scnno-es ren-e

garão Chile c Jt[�t: '1, Em Arica. o Uruguai ��u���::e�:��i��v l��i!>S�I;: �:��:�l��:sd� Li;�;l'i:t�l(S;�ienfrentará '"I T. fl'""lúvia. onouanto que em representantes õc soe-e,
Rml(,�O"fJ'� �11('(lil'(' fÔr,('�s com a ct'lde dos At.lrndOl'fS "Bar liso

Disse S.S., Que PIU))or:J'

'" AI'IOS DE LABUTA CONST�f.

PELO PROGRESSO Df

SAN,A CATAIlNA

NO SETaS

Ul'ORTIVO

match l"'"

1\ r '

Ia:

Em f\r "
" URSS

Em S. • - Surcu xAlcmanha
Em Vinã dei MOI' - México x Espanha
Eln Rancaoua- - Bulgaria x Hungria
Os resultcrlos de anteontem:

Tchecoslováquia 1 x Espanha O
AI(,Jl18nha fi x .IláI.ia O,
TrnSS � x Iueoslávia O

HUl1f�ria 2 x Inglaterra 1.

primeiro)
.Jogou t

tc pf'j'Í'J.(1
duas bn!r.
travessãu
zillho.
Na fa�( ,.

".
alt{'racô�'s 1I1

nos doIs cOlllunl.
tlétlco <,nt.rou ,)

No A

Dematla Não Quer Mais Apitar
Jo�os do Cerlame Regiooal

Ger�n Dl"lllarh, qUf' di ria Que apitou couseiilnt.e

rigiu o ('tl<'ontro ('1)11''' P:�Il. ment.e pois. estava <:)n1 cima

ln, R:.m:),� (' }I"",\.l,'i:· .'11 'C' do lance.

manlcve Ilf'IllOl'Ul!a. p:llr,:; Foi ma!s além o apitador
tra com :1. 1'('])0 ·t:t�" m, a_ informando que :Jermar;e·

bordando os v:'tj;ü' l:l:,.",� Cf'I'Ú no {Iuadro de irbl.tl'os,
da p,U'U,!ll qUf' (!il'if'"j l�s Itto sómcnle porque gOf>La
tava ilV'onfrlrln:lí!n "mI dI' fut.f'bOJ, )11QS qu<'! d')'<I.
>na JllI6J1rill. HL(!'ll�"\O l'0i,', V:l.lltc irá propõr sua CSC3-

reconh('('io ql!(' h.ll'i'l S� lno.;ão apenas pa,a ..jjl'iqlr
snf1ó (iI,' """1.,.,.,('", 1fw.O!l: nn lnt,('rlor do ElItll._
(lo 1}l'n;l,tt""li'll'l " ;,'I"ll' I. (ln

reu..sc, collIülllOU Ue �'.l�_

rtga Verde, à,� etercões P:'l'!l
a nova' dlrctcrtn que J'('l:l'ra
os destinos dextn F',)dr":l"ác
no biênio 62 (' 63 o ouc fi
cou .nssím ()on.�tHuith.
Prestdenta: Jdi-,' Pudro

Nunes
Vice Presidente: Orly V,a

relia,
Conselho Fi��[,:

areuvos: aeneõtr r Si

mões - Hélio ;Ue'.c!"
Virtulino scnuue.

Suplentes: Heis !\.1.\.1'1'

cke - Bvnldo :"(1;:.1', '11:
- Waldemlro J. GJ:"I, ..nn
As eleições rcram reali_

sedes domingo pta m".!lh:\

tendo o Presidente rl�!tr

assumido o cargo :'t.� '1 110

Cronista Aplica
"Golpe"

não es!,iV!1:HSC ainda cuno

nhadc nesta moüaltua-r
de esporte, procurar! t cor.

responder a conüancu nêle

deposttada. e mrta I udr

para engrandecer ,) e-uor
te do Bolão em \1,)$;,,0 E!,
tndo.

Ao ünaüzar marcou no

va reunião com o,� rcpre
sentantes da di ",:r�t�; Li,;!"
para o dia 30 de ·;tl!\ho. <t

rim de du- cumennu-nto
total da aprovação :!o uc

guiamento Interno tl,\ í-u

deracão.

"Sempre Alerta"
-------_-

Noticias propalada1 nn.

cidade nOf\ �ão cOnla de

que determinado .Jle,!'\rnto,
pertencente à impr';:;ll'a 10

cal, aplicou um "go:pe" na

Associação do,'> Scrv}(lol'es
Públ!cos do Estado de 3an_ ----_�__

no árbitr.o. Escral'�ceu Ger,
"on Demaril que após tr�
minar a partida o :Jfr:lueiro
Domí diigiu Ine palavra"
ofensivas" razão ]Jf)!'quc

lançou o jovem �>11c:iro (m

súmula. devendo ir :1>; !.l.1r,
ras do Tribunal ]1;).r\1 l1E!
defender.

ta Catarina,
Em vista dis�o a !lirr-..o

'.0.....

nist,as Esportivos de S1.nta
Catarina vai !iC (!;,'Ig," iJ
ellUdadc (lU (',o.'I'.,'CI',':1 o

funcionários públh:o� do
Estado, para saber M' J (](o

terminndo elcmen�) [)"l'..
Lencc ao seu (1U:1.(l:'(\ ��wia:

Em caso f)O"Ulv(l f)

ACESC tomará. en�l';::'lra a

tltude, pois os cO'1lt'IlI:l.;·los
envolvam o nome.. da ('1\':1.
d�elr ele ('Ins�('

'\

dos t:7f'

Keller Pediu
Muilo: Nada' Feito

Ficou \ definltiv.1mt!ntp.
confirmado que o �'or.heci
do prepamdor 'k�nico de

reino, o n.le'mõ,o RUDOLf<'
KEl.LER nua mai,> f'x'vfJ

]'('sidencia em nO,5,'1. l'.:Lpi
1,'1.1 ollde orientari1l. os l'c�
madores do Clube 1.'(> R!'ga
tas Aldo Luz. Aeo[\t.el:'! qu�
o prcparador exig!u !�lt!\l.o

p'l:'� ,;r Il'flllsfpl'il' p,1r�1 lo

l'i:U1upo!is

I"-V :.0.."0.:

'EDRO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILlARE!i:

MAURY BORroES, RUI LOBO •

GI....1tTO NAHAS

- PEDRO PAULO MACHADJ -

'-érise na Entidade SalonltlJ!
sr. Carlos Fulgraff tar.1
bém huvia tomartu idcnlic:o
caminhQ. AssIm, um :l 1(m

os eJ�menlos que [o:"mav�m

a diretoria da Federaç:i,o
Catarinense de Futf:bol ae
Salão fora abandunand 1 fl

entidade. Ao que tudo in'tL

ca o �r. Zilton Saibro t1e�
verá marcar uma reunIão
de Assembléia GemI E�

t.raordinár,ia. com a flnali�
dade de p!'eenchl'1l('nto do'

�tece Que a Fdcmç,':
Catarjnense de Flltebil: GC

Salão v:).i �er envolta PI»

séria crise, caso l-:f'U attJ�1

presidenti! em cxerciciG não

tome uma atlt1lde }l,ovi
denclal. Acontece !IUe o õeu

presidente sr. Hamilton Be:

reta, encontra"se licendn

do, O Rr, Paulo '-'abral {!l,e

havia .$ido Indicado para

responc\er pela entidade f>a

lonista. :1a.� reunlõe.<; jUIl1r.
cargos que ,<;C

var:os.

Pl1C(.'t\'wl'anl
a Comissã.o Munidpn! ele

Esporte�, sollctlou e obt�'Je

demissão. O sr. N!:lon Phl1.

zn, Tesoureiro G"t!l.1 e'a

Fcderação deu I'ntl'r.d'l til"
.... ..

um ofícIo, sollcltar!.do do·
missão o 'que foi aceito pc
lo aLual Prc�ldentt'!, �r

?:lILon 8n!iJro AntC'r!ol·.
'-- " _

mente, o -/lcc.pl'ú�ltlel1t8,

S�BOUOSOl
SO CHf. ZIT�

.iI>

lóPlCOS DO- DIA
Maury Borges

Teremos hoje a recltzocõo do to-cetro rodada
pelo VII Campeonato Mundial de Futebol, volton
do o Braslla pcrt'ctocr de' mois um duélo, deste ter,
la tendo pela frente' o selecionado tcheco, na opi;
nrõo geral dos repórteres credenciados, o mqis difj·
cf obstócuf., poro O Brasil, no caminhada em bos ,

co do título mÓximo.

Eis como está constituído a terceiro etapa das
disputas do Copo do Mundo:

Grupo I - U�UQuoí x locoslovío em Arica
Grupo IJ - Chile x Itália cm Santiago
Grupo III - Brcsn e Tcheco.Eslovcquíc
Vina Del Mar
Grupo IV - Argentina x Inglôtrrra em

cóçuc.

-----000_____
O Brasil poro o cotejo frente aos tchecos de.,

vCró alinhar com o mesmo onze que venceu o' MÉ_
xico ncrododc ilXlugurol do tmoortonre certame,
com o posstve! ingresso de BeJini na zaga central
err- lugar de Mouro que não esteve muito firme no

prétio frente aos oztecos.
Assim sedo, o equipe brasileiro deve-á 'Jlinhc�
Gllmar; Djolmo Santos, Mouro (Belinil e Nu,

ton Santos; lito e làzimo; Garrinho, Didi, Vovó;
Pelé c logo lo.

---000_____
,O Uruguai que venceu decmóticcmente a Coloro;
bio por 2xl, opás estar perdendo por lxO, devere
lançar o mesmo onze oqoro diante do lu�oslóvlo
adversário muito mais poderoso. Não houve baixa,�
r-o equioe que deverá alinhar assim: oMldona; Gon
actos, 'T rache e Alvorez , Gonçalves e EI isco; Pér€Z
Cortez, Rocha, Sosra e Ccbtl!o.

.

0----

Chile c Itólia serão os protagonistas de um dos
prelics mais sensacionais do rodcdrf pois podere
surgir doi o vencedor do G rupÕ de Scnuoco. 7'\mb1ís
os ecutpes estõo escaladas devendo alinhar: Chile:
Escutti; Evscçutrre e Navarro; Cont-eres. Raul San
cbes c Roles: Ramirez, Toro, londa, Foiullox e Loo
nel Sanches. Portanto, o mesmo onze que venceu

ao quadro SulÇo no primeiro rodado por 3xl,
A l tólíc alinhará: Buffon; Los! Rcdice e SoL

voto-e: Madini e Trooottonl: Ferrini' Rivera Mazzo
la, S:vori f:!. MenichelJi.

,.

---�oOo----
NÇ1 1. rodada do mundial tivemos -alqumas curio

sidade como por exemplo: Pelé foi n autor do mais
lindo gol da rodada Coube 00 ponteiro orgrntino,

Focundo, conquistar o primeiro gol do certame aos

14 minutos de jogo,
O selecionado chileno foi ('I que conquistou o

mais dil.çttada�vitória c o mais alto .escore desta' ro_
dado, impondo-se por 3x1, diante do Suíço.

Por sua ve;l a Aroentino foi a que conquistou
o mais dificil triunfo por 1 xO frente 00 et«'nco do

Bul9ária.
.

O ��Ieclo.nado brasileiro nôo teve nenhuma bIJI
:�a o mesmo acontecimento cctn os selecionados do

Uruguai; do Argeotin,Q e do Chile,
---<>00---

O se/cc,ionado itajaiense de juvenis Que se ore
paro poro participor do série de amistosos inter
municipais entro seleções, vai voltar o treinar n�
rorde de hoje, frente 00 conjunto do Tiradentes,
equipe amadorista que porticipa ativamente do

certame �a modalidele da ligo ItajoienserNo pri_
meiro treino cf-atuado no mo'nhã de quinta fC'iro n

r:prespntoçáo portuóri,o yenceu no quadro d", Dislri
blllcloro Pimpo, pelo cantagPm de 8x2,

------�,Oo_____
A eQt1ipe do Barroso para a cotejo frente ao

Morcílio Dias na luto oelo título do cidade relati
vo a temporada de 1962, deverá ser alterado em
suo formação pois nê" convenceu no prélio em que

perdeu por 3x 1, no domingo possodo .

O treinador Hélio Pimentel encerrou os Irein']
mentQ,S no tarde de qul'nto feira tendo odel egaçã�

barrosista observado, o pprtrr doí, o retiro.
Suo escaloção oficial sOment·e acontecerá

dia do jogo, pe!,o manhã.

Por suo vez o Mo�ncerrou si'u<;
nmoaratlvos' no tarde de Quinto feiro sendo oinrlu
bastante problemátiCos os presen90s' dos ovantes
Idés10 e Aquiles que permanecem contudidos mne;

Ol.!e no manhã de amanhá serão submetidos a t<?s_
tes dto comoo. O que mais preoc1.!1XI entretanto é ')

médio Jael I I QU,," está seriamente contudido sendo
diminutos os chances de que posso otuor domingo.

--------OO'�------
Causou surpreso geral nos círculos. eSDOrtivc�

o decisôo do diretoria de Clube Atlético Guaranv
(lue deu entr�da no Fedef'Oção Catorinens� de um

pdido d licença por tempo indeterminado, Acresci'
('lIndo (lue oorn domina0 o clube índio do capital
r';o Nlrtkir'l('l(ó do rodado dp n..., dois d" returno,
já (lue t(lmbém os mentorf'OS do Guoranv fireram o

entrean d('ls nontos dQ pnrtido Cue sustento rio dian
te d,.. Poula Ramos, no choque entre tricolor(.'S.

Pf'�tonto, Ç1monhã 1"10 copital do Estado seró
rj)"lizodo ooenas um encontro pelo cprtomeo reClin .•

nnl (lue sr-ró Avnl -;f=';�,ir.en!'i"'_'"o estádio dr, Adolfo
Konder.
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A MATER _ET MlGISTRA
por "1"1:'1 venênero de publicar uma nova f"fl-

wmeee,

passados trinta nrm« ucs

de ti publicalião da r-nctctt

C3 Quadraf,esimo ano de

p:o XI. já se ln'f!)Unha 0']

tr:t encíclica 501';13.1, vlsto

qUe os problemas »c nvclu

IfIftrtun. Quando Joh ..

XXIII il ocasião da rcccp

Çlio aos diplomnttl1,:1 1.0

de jancltO de lOO!, ücu a

r.anheccr a sua inttnc:'to

,1OLAllU.ISPf:IIJ"[ITAOOIll'l:ASrl

liadona! U�er3
O (ãt'l" 'Tc!!t!l210
IIinrári3 de
Futehol
com a l'rallzaçfi.1 etc c1'>",

Pf(\IiO". prOSI"C�Il'lI s(\h;\,],
certame bar-c.u :0.

!lrc�rntou O� �,,!Zl1'n',!�
wlllta("o�; 1nro 3 x Pr,\
sill e Crêdito 3 \( fJ'1(,r()� I

1o!)Ô5 e,'t('� j"Q"'H :l ('�'o-
I).!'cio do c<>r',me p'JO ,Im :l

st!' a rt'!!uinte;

1.° lUl!:ar -' N:l,<,'lJn.11,
t!JD1 O p.p.
2.° lUI"ar - rr"(I!l,l,?
3.° IUl!'ar - Cai};:)., jn';o e

lI'o'sohanco 3
4.° !u,.ar - Un\d"'�. fi
5.0 1U!!"1r _ 8-,)-·)1 .II tlp
�a tArcl!' rir hr:;" m'll

!!oIs jOf!"Ol'1 �Nno re'l]'7fldo�:
Nacional r: N"��')ll1l'f'l) 1(1

gar:!O né'. pre]jmh'�)' I' C:,�
111 Econõmjca e 1111'') n�

tid.'l principal.

OFM cícuce soelal a i!'[)prf'il�a
munãial lhe trbuton (IS

melhores encomíos.

Lançada a 'Mate,' :' ).'la.

etstra a 13 de mato de 1 �l
os cientistas nca-aui hm

tanto decepctonadca estra
nhando o estilo L' 0$ ter

mos pouco c!entiiic'J; ern

pregados por João XXIII.
Mas, quem lucro-r r,» ') ;".!_
Lo!' comum que I()l,;ll ,!1 co

meea r fi leitura ;.�8 PU:!:,

cncrcuca sente a :iif,;�<� )(''1.

proposnci ent-e r- ce.no
d!J""ta e das duas el1ri�rf,a..,
anteriores. Pois a ·J',.iate: e

Mngistl':1:. deixan-Io (if' h
d:) 0" termos dif!; ,,:; d·r'.í!t'
,-i> ao homem sl:-:�i)!I'" c

c!i>';acostwnado ,,\ ej{!Jr('�,
sõcs cícntírtoas.
E ... ta té.ttca do ;')Il'l ,; 1,

tuells-Irn r e b-rn 'l"C' r.a-la

parque a cncícuc.i V1."J. r m

particular aos �,1h;L,IntC';
dos p:ti��s (''TI u-reuvotvt.,
mente. que consu-ucm o

b.oco mn.s forte ",1 tercja
('",�,)Ii{'a e onde o tst,;lc
�jmp'c� da enci�li�� p'i'll'
n'l')\ ivo� alagados .i .cpn« l'

:P.'�",:;;:�����t�i:',·�f·'tt,,%,::.:,j .:,'" "'" h 9 é:'�fp4
,�.:, :(j I'!!�'�:\b{f '_,;.. Clllll1l, 1I1iü't'!1l n\�l':n r��:�,�I.l.1r1J1I���_

Diár:o O i::i!iI tt 111 41e 15 de
DezemlJró • 1961

MInistério da Agrialllura
Gabinete Co Ministro

PORTARIA DE II DE DEZEMBRO DE 1961

cult��, �;���:� de EMado dos Negódos � Agrí_

Usando cbs atribuições que lhe confere o De
cretll_lei nO 6.173 de 5 de janeiro de 1944,. e ;�
E.m ,isto o disposto nos Decretos nOs 47.491 de 4

�: ���7:'bro de 1959, e 51. 339, de 27 de outubro

N° 1,096 - 1°) Fixar em 2.40000 toneladas
a. orevtsôo das necesstdodes de abQSte�fmentos nc.,
clonai de trigo em grõo para o ano de 1962 na for
n-o do � 1 n do c-r. 4°, do Decreto número � 47
491, de 24 de dezembro de 1959 e guardada'�
mesmo Drooorção na distribuição' por zona cdctc.,da roCql.loille dl:creto. "

2°) O trigo nacionol'da s�f�0"19'il�I'96i'es�
ti�odo em 150.000 toneladas, seró de livre oou!s!
ÇOI) pelos moinhos, até o dia 31 de janeiro de 1962
�rocrdendo_se dessa' data em diante no formo do
Item 8 deste Portaria.

.3°) O Servirn de Exoonsão do Trigo tendo
em visto a I')r'>duçõ" dr> +ríqo nocíono! e o previsão
dos neccsstdcces de abo��ecimentos fixará as co.,
tos de triqo estronq�iro de cada mornho. para o o;
no de 1962, de ccórdo com os normas regulomen
tares em vigor.

-

�O), 8e�tin,o�_se_ol,) (J ocorrer O amortizaçãode ccr�d).tos. leglt1mo_s de moinhos QUe os possuam,
ev nt .JOIS 'rrocrtccões suplem�r;tores de triqo.5�) Os r-roo-...;. mir-vnos assegurados aos oro.,dutOlCS DO ,"fro 1961_62, sc.,,; . ..., no; c:ons'lttnt"-es d3
tabelo abaixo: ,f.Jl.......1t

Peso Preco
hrctolitrico CrS

.

84 1.650,00
83 1.63500
82 162n' 00
81 1.60500
80 1.59000
79 1.57500
7R I 5fiO 00
77 I 54500
76 1.·530:0n
75 1.51500
74 1.50000
73 1.485,00
7?: 1.47000
71 1.455,00
70 1.44n,OO
(.,0 1,410,00
6R 1.36500
(,7 1.32000
66 1.275,00
65 1.230,00

�'.' ,.

M
-,Course of Conversational EngHsh

*NIÉ1'ODP e.YÁZIGI r:
-

LESSON EIGHT

VERBS _ VERBOS

To ge to bo!d = del!n"·<e
ro�.= rlOf'mlr

;�:::.;�'.�,:';,� ��;;, I�::I,�::�"I Z'LI:'
O,,{I(O (O�,.�" \Ir )"'1'" ;tll'�
.tl,,� "M�" n" 11:011"

• Wh;l! ,,,lUr �r<: -"lir

l')'(!�"
Z!p • Th",··r ... hh,C.

-tlIM' ''ÓC � Oft

- S'Z:'�I;'!�;��!

Z, I> • A rl' vnu r ...y'" hl u,�?
t.,,·' :-In. 'hl!.v·r" "ol.

TI",.v·cel(ro,,,,,
- .>i,.,,� o>lho� �,.'" """j,!
-

0:::' v���":!'"

:lil> Goshl I like J;Te.on eyes,

Zlr' . I �o lo h(!-fl I:,,� .."",._..
nlijChl
_1-:Ul!lcd''''C'''''dp

lôd�� 0.0; '''''''',,"

Pep' Ho",' (0"11' do )'ou �Iecp
e"erynlghl?

Zlp·! gcneran)' slcep IZ
hours.

- Q"antotcmJ>O "oe�dor.
nlctodas,"snolle,'

- f;' h����lment., ,Iurmo

SENTENCES

Tlle Ar�7.IlI"n 'Iag's �reen, yel1ow. bluc, "mi white.

TIl(' Alllcrlc:m (I(l�'� r"d, white, a",1 blu...

My \Ie'� rl'CI 1t Isn't t'lue. Wh�l tolOr's your �hln!

What Qolnr are ,vnur �hQea�

A'rf! ,.",.r .hoeR l>1�N(' Nn. (hey'r .. nol, They're t,rown.

A' nlghl I go la Illy h�d"o""'.""".'n, I unilress anti go
to bL�t. I J(�nt·l'"II.\· 1.:<0 lU sIe"I' ""m,·dl"t"ly.

t-Jrr>.n hnI b(" .......r)' ",!tcl>'............ " ", •• "P"'llrly "'�ry

mo ..... !o... W>,,,. llm .. ,lo ,VO>" J(,'n"l'"lIy g" to> wo,'k!

0.. ,,011 ""1 "I' l!'urlY o:" .. ry rnnrn,nl':? No. I don:t. 6ft
S .. ,,,,,,)' rr",rolng. I g"l up IIH"

Wh", ume ,lo you get up Co SUllua)' mornlngs! I lfe1I
up about nh.e·U\lrf.y,

Mas o Papa tam-lJém ehrt

mo;- a atenção à a) os preços ocimo relacionados referem-se c

pon�-?-l'Jilidade 'oue 60. (sessenl')) ouilos de trigo o granel, são, I:mpc <::

�ns c:isurl'os Ot1a�lto a- p;o
seco:

J)!:r.açâ'o d:J t�Cn"r0 h-u;�:1. b�-fracún lr;ucd ()u superior o me: .....�I"I<'",.., ..,erit

no :'lllor�l.'l o� .p'rob!"!'lf1':' �����d���ad��;:�z�â��a C fr.oçõo infrrinr o meio

:(J:O;;�;:��od��u:i;�:�nle:;; (") I')s preços se enlcndc-m no sede do m'.Jnicipio
remo a.uxiliar �j-; '1a.:�r� prod��r�l!ando o rorodutor for ncgociado ensocado
pouco clescnvolvirl"'H. à opçõo do vendedor, os precos serão acrescido.'> dô

pa�a ���u\:��':;n;,��')�I��� valor corresPondente à sacaria, oté o limite máximo

l'nriclica soch'!.l, �léT. (I<}c ��. crS 100,00 (cl'm cruzeiros), POr saco, qU:Jndo no

ht:>res mencj')nad05. :üi ;l 6°) Aroós o lérmÕr\l') da livre comerciolizaco:'i'l
"Campanha l\'It.lJ·er pt N:-,. cm 31 de júneir"l de 1962. e até 31 de morço de 19�
gistra." realizada 1'� l.a 62. () Governo Federol adquirira todo o trigo nacio_
quinzena de maio � L.."l.OO � nol que fh" fnr ofer ...... içla oelos produtores nos têr_
ra invoLuntá.rlamenl� ;J. e:; mos de § 1° d .... art ?1, dn Decreto nO 47.491 dc 15
plomção feita pelD,> con'UIll de dP7f'''''nbro ,f. .... I QC,ç "'Itcrado pelo de nO 51.339
ta� interprclan']o ccr":'� de 27 de 'Olltubro de 1961.

.

p,,�sa�:ens a fav.or dD l''Ji''a 7°) () Çcrvico de Expansão d,... Trin ..... prornovt"rá
lismo e P'l'ovocando (110.;1"1' O distribLlição do trigo nacional, adquirido na formo
te a discu,�<;ão dei impor dt) item anterior entregondo_n em �L{b�t;tuiçãa no

tante :l,<;sunto cntf" :lS fi!ei r>r('O(:luto importado, ao preço de v"nrla df'ste, ar:re,,_

rns catôlica<;. c;r1" d':"1s despesos o que estaria sl!\,:;oit nanl �"U r"'_

Entretnnt'J não �\.:: ar,;; cebimenta, tais C"MO, quebras. desesti a, fr0tes do
nas os eatôlicos qu':) se in_ pôrto ao moinho, etc.

�:��:��., P�:!l "���:: :! 8°) O Serviço de Expansão do Trigo apresento

que seriamente 'lro·'u:am ;�in�� ��.;s�r�o��a����������ôç�� ��a��e��:!�gr�:�3Iva" o ocid�nte ,lme;'I.C:1 jeto paro regulamentação da compro o que se rde_
r'J pelo comuni3ta ;J!f'U.

re o it-em 8° acima.
De.�te modo. a popu!ar c·nri .9") A üiobscrvôncio dos ilfispostt1'f'os legais que
cL.!ca social de J0:10 2{XtlJ \

disciplinam f) comércio e indústrio do trig'l implica_ retrõgr"do, a rl:�;nh1!lr;,lÜ
figu.ra CO'110 elo de uni.l.o rá n') conc�l(Jm�nto do registro da emprêso moogei_ equitatjYJ das H.·'l,i�:le:;.
entre os homens i:" tl1'l. ro no Serviço de E><ponsõo de Trigo, olé,..., de nutras "egundo as n:Jl'lll:l.;J l'lg!d!1s
vontade contribu'ndo qui- sanções previstas 4!m L�i, _ Armando Monteiro. de completa sul::::?�·d.lj:wão

Cri. par:l. aproxim,'!.f'JS ll1,li" Eng. Agr. Durval Henriques da Silva as rC:lis n�eesslda:li"''; (le ea."

...-� :_:__dO_s_u_oe_'_"_'·_d_e_'a_-o_,_'e_d'_'_. C_hrfe do I.R. do S.E.T. em SC. d_._u_m, upcn_,_,_o'_,·_J._,_m

1'''1'' Gc. ul>j \'ou h";'", to
i{0 '.n w"rk..

_.!.<'v.,nH·· ••>' "nr,I ",'"
'lue' 'r t",.h"rh�,

reI' \'nu h""l.' Ia get up
..."rl.v""!,,y

_ Vnr,' tem <]U{, �p Ic·
• '�n .... r çc<lo hOle.

_ Puxa! (Ou j(nSIO d..
�1bos '·,·,,'],'s .

Zlp . ���' u's time to gel

- ��ml�::��a�a h"ra

Zip' V'_'s. buli IIke to sleep
I�le "'."r)' mo�nlnlil .

-!;!"'. n1:.., "U j(n"to de
,I<)rmlr .. t::< <..anJe tótl"•
as manhãs.

FRASES

A I7ftndelra brasllpJra .. '·erde. amarela. nu! e bran"•.
A b�utlelrn 'O!T\<'1'knnu " vernol'lha, branca e a�ut.
/It,,,h:, """"·"t,, c ""rnwlh!>. :>:11" é nruJ. Que eOr é Sua

""n,,�:,' (J"" cOr s�o �eu" "�I'�\"S'�
s,'''� ,,'pl>',,� silo prC!"S� N�u, não s�. São maITon..
A l1<me '\, Vuu ao meu qunrto, "ndl< "u me <11�P" e m�

l1<'!IO, 8u lI'er�j",enle alIOI·m.,<;,o lInc(/I:!l�merlte.
Eu nl<' I) ... !((, Ulrd" ti'ool:.s �s nollc'� Eu não "''' levanto
r,·,Jb ,O(]a� as mantl;,;. QUo: l",r"s' ..eralme"l� ...""II!

,�.' tra_lher?
V� s(. le"am,,, .,..0\0 tOda" ... n,�nhj'js! N�". N".. do

m'f\,i(,)� de manhA eu me "'v�nlo tanjo;

Qu .. hnr"6 vO<..� Ol' ",v",1.;l no. d"mlngos dto ""'obar
m .. Jl'" ..nto uu.b ()U '"elloe M nove oe meta.

o QUE VOC! DEVE FAZER PARA ACOMPANHAR
O CURSO "ENGLlSH AT HOME" í -'J:"'�P: ..:r,:".,r :::Ul:�;::;:���p::,�';����;:u� .=iI -

�����o;a�s��Õ,�t 'kuS;'�8&�bliCados, todos os
I "n(!n., .,>",'•. "'1 "I' n"�.,.,u.",wl� s">"�'p.>u' ',:l .. �_\ "J' �'H ..)j.'"" cU I

2 - C?m O lição recortado, ouvir todos os doming')s, 1 an:t"Jl'M �.I"" ""ll"P!1' l"U�leu, " ·p",dr.:J "p ",",un[" se '''·d. I
os 9,45 horas pola Rádio Guarujá o gravaçõo I s..U "I> '''I>''''�.I1e SO>O}!>'"l - I
das aulas, o fim de assimilar com perfeição I '0 . ...,,"' .. o�o....pu .. ��'I':��:�:L::::: ..: ::':�;,..�:�)��.:: f
_0 ,:,r?núncio cor,reta. I I3 - .)OII:ltor �o. Instituto de Idiomas Yózigi o ma- J

OO"VJ.S3 30'1:1'01::)
I

r���! ���I��'��r�':norientaçõo didática ')u ��

�..
•

�. ���::��: I

4 - As terças-feIras, ó nOite, você pode compo,e
I

'

� 3�ON
I

cer ao Instituto de Idiomas Yazlgl, o rua
•

,:I,,," np"lo l�� I

Troiano 14 para IJs<:;'sllr 'JS ::lula de conv"'�·
I IIW>" JV IISI ['JNl '''Jnl ou oe�u�'''1 �p nl!dn:J I

5açõt.o <l�e ;erao oterecldos, gr�tU!tomente, I; ""{'''''''''l; ,up'''' 1-[1 """1,,,.1. ""11 I
o I.:x;!OS os mteressadas 805tt..: ,.-'screver·se, ' �, ���J.._S���I"':-��n�l:"u�

com ontecedencla paro garantI( O horono Iõj(-=-o.

d-a-=p-�ULICEIA-
fissional, a edur"ç:'t'l
ca ..

fi�i_

ntsstmo

Ar!rll1ab a "Matar et M"
ri:-:tn," evita fo·-\.,� pulé_
nucas c termos
v-is, têo caractei-í i:r·(.;
r-u-icIcas de P'u xr c PIO
XU.

A nova encklica 1,1 11.10
lrat.a merp.mé'nte rb 91'ub1e
lUa ol>�-ârio m:lS c!-:o )li' 'h!�
llla I'�ial un;ver,;al.
no entnyt'J de'xar dl' ,�'.Iri
pntar o valtlr e 'lS d;1"("t,,·_
da pe�soa human'l ('n!_

qualqucr trabalhJ I'')cifl!.
Na qu"stão do be.:n_ C'W!U':::':
João XX111 I'espe.itll sem

p-e o homem· i-:ld:'1lf!u:ü
cujo' estnr' é final. \) 0bi('-t:
v:) de todas as ;��{'v::lé;'!.
cias.

P<'I" !t's I"", IL'S II!!", !o

� �:' :\"'·"'�IC. I':�.� ""

h",·adcscdo;,'''r.

1'"p· nu ''ou IIk� to sleel>�
Z'I' Ve�.' <ln

_ v,,..,· ,,"'(3de dorrulr'>
_ S,,,,, .:o�'"

.

(Cont. da últ. pá,.)
CARTA

V.vai.acompanhar O Brasil na

OOJFl&' JD)@
�@�

.... Ouça amais perfeita cobertura dos
.�_ jogos do Brasil no Chile. lance
� por fanee...�o por emoção!

,. RÁDIO GUARUJÁ-
_ FLORIANÓP9L1S--:::iUmu

resultado a absoluf,a r:ll'çn
eia de tais utilid�r.l!!.,. EIl�
tiio os ingénuos portador!'s
de "bonus de n"":c�sit!;:1e'
encontrariam .(\' Rrm:'l.\'ens

completamente i'''-.sio�. as

rarmár.ias desprovi,h:; {!C

'1'Irdicamentn, a� 'JfI{l;trias
.';em pão . .'Seria 11m sal
ve <;c quem pud?I.·, '!omeço
do- fim da humanirl:.I(I� com

ção publica, por Isso (jue o

amor ao prôximJ é ,linda

apenas aeelt:J con',1 Un1!'l

belihima. expores.'lão f'V;!'l_

g'�l!c�, talvez co:l'\ ,.xceçõcs
que S0 poderâo :",v:'lll.lr 1'111

uma para cada um hl:iiio
de sêrcs inteligentes
- Batam-se em ttlda;; as

tecla!l do raciocínio 111(JSó

Esta primaz!a do f':;portc
sôbre quaisquer oulra,> !!1a�
nife"taçóes da CUlturil, c

gravíssimo êrro, rClll':! d('sas
tmso é o incenti"t:l fH) I'r:r�

n:ival, ao samba dos n,ot'

r03, à g,r:Jsseira s,�n.�U.lJi..
dade que engendram.
Se é preciso edueilr, ro

mer�-se por ds�iplinHr os

gO:;;lns, as tcndêllr.las, de ..

- Eliminando os ['J3,rt.irins
politicos e conclarnand(\ os

cidadãos ao voto livre, tm

urnas colocadas nus pr:1
ças púbUeas, co'u il't�;ro
acesso a alfabetiz�dos c a"

nalfabetos, guarda:; por
�enlinela de baloueta ca-

fico; examinem·se tó(\r,� :,,�

hipóteses plausiv�'ls, o') es.

cõpo de 6ncontra� vm l [,-'ir
mula salvadora - e .-.0 .in

chegará 11 esta I'o:lc!usão

insofismável. o ún:cu lilf'b

de tornar 11' vida dt� rei::.,
ção um Instrumenta 'ic Cc
lIcidl'.àe humana., � elevar
o indivíduo ii. categoria. de

lada, para evItar ') vicio que
Puro Espirlto. de mod,} que

se chamava. na p.!melr<l. Re
.

êle tenha um perfeito ('O�

vand::l o car ... ter, poster
�ancln tôcta� �� rcvi"�;r.iin�
r'ns do paganism". que l'!I.
t�mos 1)I'I'ScnCiflnd,) em

p!eno séru�') vinte.
T,'m !Uuir:> que faz!'!" 0'1

poderes públlcos, a lmp:-en
sa, o rflUia. a te!evis.i'J, a

eSCOla, a igreja a Oflf'IT.3. _

ciente, a voita li. l)e"w:ui'I:1=
de.

publica, "emprenha:- as ur

nas", a fim de 9001':' o po"

vo, em sua predileç:l',) clivi
namrla, cscolher os ma\� a�
ptos ao seu govêrno'J
Talvez! Maij par,\ (> t 0111

éxlto da. fundamcnt.nl 1'''

forma eleitoral "- (·onc.Pr.fj)
sine qon non �erh !'!i:nm.V
também o dinheir,"), Pllra
quc a prestação de �e"lIi

ços fôsse imicamen'Cc ins'
pirada pelo Amor fmtf'!nJo.
Tnridlrínmos nl); 1",'i\i'rr1

do� pr('vi�,t,o" POJ' :'lflllt]�
primeira fórmula de salva..

',.

--------_------_
---_

nheclmed.o de Deus, ('.::Imo

autor de tudo que existe e

reconhCl;3 em todo); os (.u.
tros in[lIvíduos filho; do
mesn'" Pai, Irm:ios I'eus.

portanto, para Ql1e .::mba
púr em pr.i.Lica o ])rlnch)io
búslro da r.lvlllznt;:i.') .;rhtã:
() A!:lOr a Oe!!<; "6\)",, L6tlas
fl.� ('ousas e ao prt'lxitno ro�
m.o n. si mesmo.

Cabe, ]lOiJol, aos ;�o\":!rn(Js
incentivar a educl\(.��(I, SO.
br("(,udo :l l'due:I":,,) Illorn!

,�I!ilordill:lndo_lll(' ;\ ('(II14'.-t:
ç:�o cívica, 11 educação pl.O.

e principalmente os 1<1 rps

nesse sentido!
E a nossa pátria f'!.lã

precisando desses I'erv;ç)�.
a fim de que chpgue àq\lc.
le'estágio social, par., o

qual ê ap1ç o seu povo. t'm

que uma vida de relli�ão

decente, honesta, deltcfl:J�,
fraterna, torne rf'IiZ'3:1 I')�

brasileiros e o Brosll C3pnz
de servir de exemplo as ou

t.ras n.açõ..ey, vi.�t..J sc:r:
•
a

p:'ltl'io rio F:vnll!):f'lho f' fi

cOI':Jç;1o do mllndo".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Foram constatados, no

Estado, tocos de tebre arte

sa, surgidas especialmente
nas areas de Concórdia,
Vale do Itajai, Alto Vaie do

ItaJai, campos Novos e ex

tremo oeste, trazendo pâ
nico aos cnadores.
O problema se reveste de

maior gravidade, quando
se sabe que D Ministério da
Agncultura proibiu a fa
bricação de vacinas no

Brasil, por não estarem pro
duzindo imunização com

pleta.
Em nosso Estado, face a

interdlta� pela SOBA fe
deral.

Tão logo teve conheci
menco ao surto, e da íne,
x.stencra de vacina, o se

crecaou da asrícunura Dr.
xenaio Ramos ca Silva le
vou Q fai.Q ao connecímen
to do Governador Celso

Ramos, para uma provi.
dêncta a respeito.
Foi, então, ímedítamente,

expedido o seguinte tele

gl ama ao Dr. Armando

Monteiro, Ministro da Agri
cultura: •

"Virtude constatação to
do E:>tado Catarina rccos
febre artosa vg com gran
de mortantade rebanhos
bovinos et suínos vg cau

sando sérios prejujaos eco,

nomia catartnense v.g sem

ínexístêncra dI) produto
nacional, vinha sendo uti
lizado, em algumas tocatí.
uadea, produto ersenrtno.
Agora, as vacinas de pro
cecencía argentina, toram

f

I.R.E. marcou eleições-
o Tribunal Regional Eleitoral de San

ta Catarina, pelas Resoluções nOs. 5.720 e 5-

724, de 18 e 29 de maio último; fixou o dia
7 de outubro vindouro para a realisação de

eleições para Prefeito e Vereadores. dos Mu
nicípios de Santa Rosa .de Lima, Guabiruba·
Eotuverá, Dona Emma e Witmarsum, preva.
lecendo para estas, o CaleJ?dário mandado o

bservar nas eleições gerais daquele dia.

Uma r�pida visita a Laguna .

1JOTal,C10"·;;>:�l'f:ai:·;?i;;�-f;�·_· f·oo��.a:��a:�:
e alm�.

_ �'9dn\ �n!;1

\ l::>anLõd. s as suas

verifica

sim Lal:j ...ua, ::'0 me 'era IlIvs o zelo e carinho com

\. .çonhpclda. I:IMa'i::S de sua que todos ali são cuidados

hlstórla, vis�o �d' �ldo a e <..unduimos que a gran-

1'Ilglao de l::>anLa ...........uina, v. ...,,'" " ... v,oa, e;;k.a naquilo

��fÇà�o:x�ls����a�â"����u,,- ���:m: =��=SSi�:� N��
Belas p�a.as, bu.l. I!.:t:nte, mformou .LJ�. JoaIl<L, que

lugar \)>1U1:: o "eu puv,) tem gra�as a aHa compreensáo
vlaa longa. <..iraa praça do Governador Celso Ra

a)ardmau<L ,_;Cm a sua bela mos, que elevou a subven

IgreJa lvla�r:z, o que acen- ção do Asilo, de CrS .

tua a rellgiu." ...adL <.1 ....5 seus 50.000,00 anuais, para
lÍlhos. Cr� 40.000,00 mensais, tem

��ortiflcando es�a crença, SIUO po::.sivel manter o

vemos no alto do morr,) As ...... cum mais descanso e

Nossa. cenhora da Glóna UJ..l' ttliUS contorto aos ne

grandioso monwnento, nn· cessltailv;; a'I leunidos.

,pi.Orando benção ao (.:I'I,J. x x x

dor para os �labitantes d..l l'enniLa-llIe Ulllla Joana,
terra. que lhe beije as mãos, em

,Percorri os varias pontos reconhecimento ao seu Lra

pitorescos da Cidade, cuja baiho <ledicàdo aos Velhl
beleza tl'.l.nsmite encanta- nhos e Velhinhas' do AsUo

��e�to :>:� v!�i�a:r�e. d�a���i� =::: I;:�� q�: ��r�:::;
das, ser inl,;]<.uda no plano junto á. eles transmite-Ih�s
nacional do.> l'ul'lsmo. Visi:- conforto e feliCidades no

tei os seus Clubes, corren. término das suas existên
do n!e a lembrança do seu clas. Alguem sentenciou,
aumado carnaval, focali- que a "verdadeira. felicida
sado 11. pelas revIstas de de consiste em "dar e não

cobertura nacional Vida receber". Rogo ao bom

DoméstIca e NIanl,;nete. Deus, qt..e lhe prolongue
VISITA AO MuSEU os alas de Vida, afim de

Demorei-me no Museu que todos esses velhinhos

Histórico, e fiquei surpreso que. ai estão, cOl.tinue re

com os vOJetos e documen. cebendo da magnan.mida_
tos ali reunidos. É uma de do seu coràçao v cari

pena que as nossas autori- nho que somence a Senho_

dades, responsavels pela ra lhes ,pode conceder.

guarda do patl'lmónio na- Deus nao lhe outorgou o

donal, deem as costas as dom da maternidade Da.

óbras que contem o Museu Joana, porque já lhe havIa

Histórico da Laguna. No destinado outra missão, a

-andar superior, ainda exls- úe ser mãe de dezenas de

te um pouco de ordem n... <"'Iaturas, <cujas mães leva

classificação dos obje.oõ>, das para a. eternidade, ja
mas no andar térreo, a mais poderiam c�dar dos

carência de eSpaço, taz filhos sexagenários. Esta

com que as peças se amon- missão lhe coube, cuja
Mem, prejuú.lcando a sua grandesa de comção vence

exposição. Verifica-se que todas as canceiras e trans
a Museu reune peças que J)...e mgremes obstaculos,
envolVém historias do sul pJ.(a dar aos seus velhos

do Brasil, e como se en- li.hos e filhas, enlevo nas

contra, apenas sob os cuL Vidas, cujas chamas pouco
dados de um senhor abene- ,a pouco se apagam. Rendo

g�do, poucO interesse des aqui tambem as minhas

perta, desvalorisando o seu humenagens ao seu digno
fim cultural. esposo, companheiro de to
VISITA AO ASILO SANTA das as horas, cuja bondade

ISABEL e compreensão jamais fal-

Entre as obras assisten- taram para que o seu tra.

dais ali existentes, tive balho lasse completo. Peço
oportunidade de visitar o lhe tolerar me diante do
Asilo Santa Isabei, que que escrevo, porque se

reune em suas dependên- houvessem corações bando

elas, quase uma centena sos e almas magnanimas
de velhln]l:o:> e velhinhas, em quantidade, a humani

entJ;egm!s aos cuidados de dade sena menos sofredora
um 'gmpo de abenegadns e a harm� rei�arla en·

irl1l�;.� dI' ,;:u·':!:>dc. l�s.":.I vi I;'� os povos. eOn�m\l(, Dv-

siLa n0.� 1;'1 )Jj'()]Juj'ç.iúnad·1 n.1 Joana. Deus !hé j""UiJ'-

l'ui' L),I: j, 0111 l.J,la.� J\lu ;"i,

dO' lIaiaí C�I!!S':'� q,�, ao�g:�!!Ç,,���U � cabe de p""de<'" ret= • veregtstas e ao, que 'Do mesmo "00. para c
�

sunto requer I pt Cordiais tura do "O Estael,) de S. c.eosam os ma�'ltas da po. da coletividade?

saudações Paulo'. É, realmente, como htica e da industrIa com Q Daria Isso como result

Celsp Ramos _ Governa- -àissq o sr. ';�ao QUf4dros Incenso queimado em tôda do um formidável 1(!sllPer
dor Estado Jogo no início do seu curto, espécie de turíbulos ... _ tar para a. esquerda,

quanto Impetuoso?" govêr- Como superar a crise que que ninguém mais haver!
no, um tormtdéver COllSU. dizem ser de crescimento. de querer fundar indústn
midor de papel; ruas é, tarn mas que faz bater o espec, ou plantar batatas ..

Cadetes da PM visitam Força ��mde�:a��anàdede%�:�a!�: ;;� !:O�;:;iO: �o�:r;�:s�� at::�ap�o�:���e;g�as;
Pu'bll·ca PaullS'ta do tipo americano, que po, que constituem a maioria. movem pelo dinheiro, a s

de criar a república mais da Nação? bstituir o dinheiro por "tIo,;
atenções DOr parte/áos ca- progressista do mundo; nus de necessidade", nUO!,
maradas da Fôrça Pública, que sem dúvida é a dos Esta - Substituindo, pcrventu- aovêmo que lembrasse II
retornaram os jovens ca. dos Unidos da Amérlc.i do ra. o dinheiro por uma es de r-éríctes, do tempo �detes, impressionados com Norte e que está preparun. pécíe de' "bónus da neces- Sócrates, seria mata,' a 1D,.o desenvolvimento da mí- do a nação líder da Huma, sidade", num revotuctonã, dústria e a lavoura, a !T,
Hcla de Tobias de Aguiar e nídade: a República dos 1'10 regtmen dítatcna: que nos que se fizesse n c0nr.sua presença atuante nos Estados Unidos do Brasil, um moderno Napuleau, ea cncão de t-odos os home
mais variados setores do cuja grandeza sugeriu ao paz de se fazer amar como e mulheres válidos _ Q q

:::t�ç�s����lal :a�:e�!��:� Conde de Afonso cereo a o grande côrso era arriado, traria o mor de todos OI
quele mui discutido livro, até ao secrincío r.a própria males: a perda da Iiber
prolixamente intitulado - Vida, pelos soldados q.re de.

"Porque me ureno do meu êre arremessava ti
.

morte

país". gloriosa das suas batalhas,

possibilidade combate vir
tude inexistência vacinas
imunizantes cuja fabrica

ção territóriQ nacíonat roí

projblda êsse Ministério vg

epêlo eminente Ministro _

senctdo vg hiputeáe dificu!
uades fornecimento produ,

A convite do Comando

Geral da Fôrça Pública,
seguiram para São Paulo,
em dias da semana pas

sada, os Alunos Oficiais da

Aniversariou ontem o nossa Polícia Militar Pedro

LUX JORNAL, a conhecida M. Bernardino, Eny 'rtio

agência de recortes d� mazelli, Sérgio M. Araújo,
jornais, especializada em Haroldo' Pabst, Adalberto

fornecer aos seus assinan. De Pjzzolatti e Nilo Medei

tes um serviço mrcrmatívo ros Filho, sob a chefia do

exteeícc da im")t-ensa diã.. Cap. Edmundo Bastos Jr.

ria, versarrdo sêbre os te. Foram os nossos Cadetes

mas que cada cliente esco assistir à cerimônia de en

[heu ao contratar a sua trega de espadins aos no

assinatura. Trinta e qua- vos Alunos Oficiais, tradi

tro anos, eis a bela idade clonei solenidade que se

que atInge o LUX JORNAL, realiza anualmente no d!a

de cujo êxuo, a princípio 24 de maio, assim, corria

muita gente duvjcou: mas cumprir extenso programa

a perseverança de seus di- de visitas, elaborado pelo
rigentes, sornada à Inegá, setor de Relações Publicas

vel utilidade dos recortes da co-irmã paulista, no

de jornais, conseguiu ven- qual se destacam a fábrica

cer todos os obstáculos e n de automóveis da WilIys
LUX JORNAL, já agora, é

. oveoíanc do Brasil, as Ins

reconhecido como a maior tetecões da Folha de São

e mais importante agência Paulo, vístapanorêmtce da

de recortes de jornais de cidade dos altos do edlfi

tôda a América Latina. cio do Banco de Es.tado, o

Me�mo as congeneres eu- Cinerama, etc., além dos

ropéias não levam vanta. quartéis da Corporação e

gem num confronto d� eti- Colônia de Férias do C�u
ciência. Com o auxilio çl.e be dos OficiaIs em São VL

suas Sucursais de RecHe, cente.

Belo HOrjzonte e São Pau

lo e de sua MatrIz carioca,
à rua Buenos Aires, 176,
pode o LUX JORNAL dis

trlbuir� dlàriamente, aos

seus milhares de assinan
tes uma enorme quantida.
de de recortes - em mé
dia, mais de 100.000 - to_
dos êles versando sobre
assuntos prévlamente esco

lhidos. En tre os que se

utlllzam do serviço de te
cortes do LUX JORNA;L
figur:!lO, desde a Presidên

cia da República, ministé_

riOS, departamentos da ad

minls-traclV pública, banto

federal c'omo do.� dlvers�s
Estados, aLé uma InfInida

de de assinantes recruta·

dos no comércio, na Indus.

tria, nas Ciências, nas ar_

tes, nos desportos, et� .. R>:.

gIstrando o transçurso do

340 aniversário do LUX

JORNAL, apresentamos a

Aiberto Lima, seu digno e

dinâmico diretor, as nossas

cordiais congratulações.

Lux· Jornal
34 anos

Embaixador Alemão Entusiasmado
(om a Banda de Música da PM·

encheu de satlslaçã.1 não

só aos componentes da �an
da, mas também a todos
os milicianos, para os quai:>
é ela motivo de .lustifiea:io
orgulho.

AUás� $egundo ps�amoS

intormados, a excelente
Banda levará' a efeito den

tro em breve, um concê-rto
no Teatro A'lvar", de Car
valho, quando os florlan�
poUtanos terão, uma vez

maIs, .oportunidade d� de.;;.
frutar momento.;; de arte

to brasileiro vg liberação
vacinas argentinas pt En

careço vossêncía obséquio
urgentes providências as-

Após uma permanencla
de cinco dias, durante os

quais foram cumulados por
tõda sorte de gentilezas e

Ao ser recepcionado ('fi

nossa Capital, os:. Gerhard
SeeIos Embaixador tia, Re

públ1C� Federal Alemã -1'10

,rasU, agradecenuo ao Co.
m'lncl,ant.e da Guard.l d0

H<rnra Q_ue. lhe iJl.'est.ou 81>

continências regui'amenta
res, teceu entusiásticos e�

l.ogios à Banda de Música

da Policia Mimar do Esta

do dizendo mesmo ser

"u�a das melhores Que já
lhe foi dado ver"

.

Tal afirmação, partindo
de tão distinta autoridadE.

GRUPO ESCOLAR! DA

PRAINHA

Os moradores da Prai
nha, nesta Capital, recebe
ram jubllosamente o inicio
das obras de estaquea
mento do Grupo Escolar

daquele bairro.
O término das obras re

lativas à� fundações está

previsto para o mês de ju
lho.

x x x

PREFEITO PROVISóRIO
DE SANTA ROSA DE LIMA
O sr. Adolfo Bocing foi

nomeado pelo Governador
Celso Ramos para o exerci
cio do Cargo de Prefeito
Provisório do município de
Santa Rosa de Lima, cria

do pela Lei nO 823, de 10 de
maio de 1.962.

x x x

CRtDITO PARA A FUN

DAÇAO "VIDAL RAMOS"
O Chefe do Executivo

abriu o crédito especial de
Cr$ 1.400.000,00, para des

pesas de qualquer natureza
da Fundação "Vidal José

_

de Oliveira Ramos".' _

Noutro decreto; autorizou
a emissão de apólices Ina
!j('!lavels. (!:;-S:lll:,<!as a :ln

Xlll:!.!' a n'lcri{ta !�uJ\da(:ão.
(Cql/I. IW 2." l)(iU)

Catarina.

Trata-se de cmpreendi�
menta cuja con::retizaçao
deve-se à coopei'ação mú.

tua entre .o citad,J RcJrdo

e a Polícia Milita: rio Es"
tado, e que, por certo, p:-es_
tará relevantes serviços à

:lOssa terra, na sua missão

precípua de preserv:3.ção das

matas. A cidade de curiti�
banof> f.oi escolhida p ...ra

séde da primeira Patrulha

em função de sua localiza

ção geográfica central e de

contar já com UD!a Com_

panhia da Corpol'açâo, cu

jas dependenclas ab,iga
rão ambém êsse novo

�

setor

de policiamento especiall-"
.

za.do.

Torna se realidade, flS.

sim, .outra -etapa do plano
traçado pelo CeI. Lara Ri

bas e seus auxiliar.:::;.. no

sentido de dar Inaior' de�_
senvolvimento e cficiência

à Corporação, estBndendJ
seus serviços a todas as es_

teras em que se fizerem ne�
cessá rios. Em nossas pró_
ximas edições da:emCls m:3.i

ores detalhes sôbre 3. P-oli-

cia Florestal do nosso E:\ta.
do_

clonar ao público um ser

víço cada vez mais eperret.
ceada e condizente com as

suas justas exigências.
Por' nosso intermédio, de

sejam os Cadetes da nossa

Policju Militar tornar pu
bllcos os seus mais sinceros

agrndcclmentos ao comen
do Geral e a todos os com.
punenteg da, Fôrça. Pública,
particularmente ao

<

cP
mando e oficialidade (,ia
Centro de Formação _

e

Aperfeiçoamento, q'ue 'tão
gentllmerte os hQspelia
ram; agradecem, d� modo
muito especial, ao Cap.
Fernando Thiele de Flguei ._
redo, integrante da Missão

�:�t��!,?raos��CO:;:'�h��ta� loteria
o�ient.ou, dedicada _e inean-

RIO,-
savelmente, em todas as

nistro informou ao presi.
visitas. dente do Conselho Superior

das Caixas Econômicas, Sr.
OIinto Fonseca Filho, que
o decreto regulamentando
a exploração dos serviços
da Loteria Federal, seri

publicado pa prÓXima se

manõd.. Uma vez feita a pu

blicacão, o CSCE deverá
fazer

-

a encomenda dos bl-

�etescon�o/:;���a ve��I���::
Logo em seguida, serão
marcadas as exLrações,
duas vêzes por semana,

com prêmios de
-

até '1" mi

lhões. Espera, ainda, o Con

selho das Caixas \
Econômi·

cas, através do novo servi.

ço, fazer uma ex·.. ra.;ão
especial a 7 de setembro,
.com o nome de "Prêmio da

lndependênda", no valor

de 50 milhõ,Js de cruzeiros.

Entusiasmaram se, sobretu.
do, ao comprovar a unida
de de pontos de vista das
duas corporações orienta
das no sentido de propor.

Em São Paulo reaptra.se
progresso. Lendo o jornal
que lhe ilustra o nome l'US_

c1tam_se em noss') esplr.to
os mais transcendentes ra

cíocíníoe sõbre 05 metes n

empregar para satr.sc de
cães social em que vive

mos e que, sem. uincuuev a

marcha do país, em seu a

tual surto evolutivo, de 01'"

dem econêmíca, ôesequtü,

��:'Jo;!���'e 0;030�������:
ct.Os lares hone.;;&os e das

itlstib,uições )d.e aS3istêl'l�J.

social, trazendo astl'onõ",
micos lucros às cmprczõd.S

Federa'l
O Primeiro-MI.

MON'TREUX,
(BNS) _ c grupo de estu

dos da Organização de

Alimentação e t.gl:opecuá
ria das Nações· Unidas
(FAO) criou uma Comissão

Preparatória para redigir o

texto de projeto de ãcórdo
para a promoção da esta

bilidade de preços do ca

cau, tendo como base as

quotas de vendas. O proje_
to de acórdo seria submeti
do a uma conferência, a

ser convocada, o mais bre

vemente possível.

Dezesseis paises, entre

os quaiS o Brasil, compôem
o grupo de estudos sôbre o

cacau, que está reunido há

uma semana em Montreux.

O Secretário-Geral da ONU

deverá ser consultado quan

to a data a ser marcada

para a conferência, que

será ,p-:fJvàve�Jente plane
jada para o início de 1963.

x x x

LONDRES, 2 (BNS) -

De�cobriu-se que os traba

lhos roubados da Galeri�

de Arte Lefevre incluem

alto c;:-..&.dros de Degas, e

nao apenas sete, como ini

ci&..mt:nte sc pensava. G

oitavo quadro seria o "Etu

de de Dl:lllSeUSe", daquele
pintor. Um premio de 2

mil, 500 Ilbras foi oferecido

uper-mercado i::�a���mqUa:rl�sV:nt:r de�:-
i

- luçno dos 13 trabalhas

nauguraçao roubados àquela galeria,

Florlanupolis tC'rá, a par-
.

que Incluem também dai:>

til' do dia 5, o seu primeiro Plcassos e wn Renoir.

SUPER MERCADO. 'frata- Os especialistas em -arte

se de moderno estabeleci. de Londres estão ,procuran
menta do tipo "pegue-pa do descobrir a motivação
gue", dotadQ de ampla cã._ do rouba, julgando ser di

mara frigorifica e balcões ficil revender os trabalhos

também frigoríficos, es- dada à sua notoriedade.

tando habilitado a forne_ Existe, porém, a posslblli
cer a qualquer hora, car- d!:..1e de algum milionário

nes, fiambres, peixes, fru_ excêntrico ser o autor inte

tas e hortaliças frescas e lectual do crime, preten

demais generos de primeira dendo aumentar a sua co-

.nece;.;sidade. leção secre!a� x

MILAO, 2 (BNS) - Du

rante sua atnação na ópe
ra "Les HuguenC':'es", o

soprano austral1anó Joan

Sutherland teve de provar
se -também boz amazona.
resistindo aos arroubos

tempp.ramentais do cavalo

que cavalgava no ato final.
Terminada a ópera, a emi

nente artista foi trlunfan.
temente ovacionada, com

18 cortinas..
Joan Sutherland toi prol.

bida de cantar, recente_

inesqu�cível, atravé:; do ea�

prlchado programr que f'S _

tá sendo ·elaborado palo
Cap. Roberto Keil, Regent.e
do popular "Piano Catari�
nense".

.._------

Bolsa de New
York: eliminadas
as perdas de

2a feira
NOVA YORK, - A.;; .orde?1s
de compra lotaram, hoj�, a

Bô!sa d'! Valores desde a

abertura, e os preço.>,; da
maioria dos titulas alcan_
çaram níveis que el1miu3.;
ram as perdas sofridas na

forte baixa de segl.!!lda fei_

O SUPER-MERCADO, per
tencente a trad.cional lir
ma Koerich, será localiza_
do a rua Vitor Konder

As máqu:nas regi5trado� (antIga Blumenau) e a

ras de cotações funciona inaugurf'ção está prevista
vam com 13 mln\ll,(l') ele a� para o dia 5 dO corrente,

traso, menos de uma hora as 19 horas.

depois de a�ertura. As 0_' O ESTADO recebeu amá

perações se caicularam elU
vel convite para a referida

1.760.000 ações dentro da inauguração, onde :.c fará

primeira hora, ou seja representar.

20.000 ações menos que o

recorde de terça. feira, em

que o volume alcançou
14.750.000 ações p:l.ra o to
tal mais elevado dc<o:àe 29
de outubro de 1929.

Ao começar Jl. sess�w, os

corretores disseraM que de
60 a 75 por cento ete seus

pedidos eram de "compra"
e que exp·erlmentavam di ..
ficuldades para satisfazer
as .ordens.

Loteria do Estado de
SANIA CATARINA

RESULTADOS DA EXTRAÇAO DE ONTEM:
2.864 CR$ mo.ooo,OO FlorianópoUs
1.745 - CR$ 80.000.00 Florianópolis
-, .521 - eH. 40.000.00 Pôrto l:1nlão
:;.4 I:, eH::; 2lJ.üOO.OO Joaçaba

Policia Florestal: Instalação
a 4 do correnl�

Seguiram hoje parf.!. Cu- Acõrdo Flores�al em Santa

ritibanos, .onde irão presl
d:r às solenidades da tns_,

talação da primeira Patru ..

lha de Polícia F!Orestal, .o

CeI. Antonio de Lara Ri"
bas, Comandante Geral da

Polícia M!l1tar, e sr. João

Qulrino Neto, Executor do

cm; 15.000,00

-

-.

�
.. ,,}-.

• -..!i:� ..-!!:.�

Católicos
ajudarão

ROMA, - GruIJO,; de ju�
ventudes católicas Italla
nas inicIaram hOJc uma

campanha de subscrl.,.ão
-de fundos para ajudar os

operários espanhóis grevb;_
tas.
Na campanha coope;:a�

ram, segundo anúncio pu.
blicado pela revist.", oficial
do movimento juvenil de
mocrata Cristã, grupos
deste partido, do Sindica,-,>

��:r::�otile g:tÓli�lJ�vímrmto
A subscrição é descrita

como "aiuda ?OnCi'cta co.

ntO expn��sáo de 1l0:;�:t �o_

i?h:'lricdi\(]C cj'i�la",

It·"

imp:>-"sibilitado, assim •
cumprir o compromisso Cll
tra Sugar Ray Robinq,
ex campeão mundial,
Wembley,/no dia 26 de Jt
nho. A luta foi adiada, JIL
ra o dia 16 de julho.

com outros :>etores de

ctátif;<)S, com o objet.ivO
obrigar o atual poder e1t

CJtivo a convocar eleiç61
imediata3.

xxx

LONDRES, 2 BNS) ...

Fo� constituído nesta cId&.
de um grupo parlamenlaf,
formado de deputadOS de

todos os partidos brltAJd.
cos, que tem como IlnaJl.
dade promover maior apro·
ximação com os países Ia

tino americanos e o estilllll
lo do comércio entre f

Reino Unido e os países di

América do Sul.

O Pre:;idente do grupo I

o deputado conservadt
F.Vi. Farey.Jones, que &ti
nesta cidade esperar "
a filiação ao grupo'
eleve facilmente a �

nos Pl'óximos dias.
"Se parlamentares illÍ
no americanos qulsertnl
entrar em contato conl)Stll

����:��� :eU�!O %a:::s �
vista", dissc o Sr. FaJ'l1

�:::ic�Uj�a���:rês�:ta �
vários anos.

Frio Continua
nossa 6:;irt:������tu��:aaod�r:��ro::ltu:agOS��:agl:-
neio de Maio.

Ontem a "Cidade Sibéria" do nosso planalto ttJ
trou 5 graus abaixo de zero. É um frio de nevar.
frio ceo��!:��os jamais ter depositado fé nas tals;.t
visões de tempo. Todavia, parece que desta wz llC�
ram mesmo quando previram que em 1962 tería.mOS

inve�n�sma�:s:l�: �:�o�lt�=� �e;d:���·. Só mesJl)D �
grandes facilidades de pagamento concedidas pe�
�a�d:��:ib�li���raa �oq���e;;a ��e��:!�Jl:. S�o�P�
vista é só pata uma minoria previlegiada. Tambén1 �
as classes menos afortunadas existe um ponto de

q
Ul1l local onde os agasalhos custam, muito menos .dO
l) nl)rma]. 8 na Gl'utinha. que, nês-te inverno e�ta IM<

�:::"�:C;"�Ci_,.-f�-�-K)
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