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(o';-firmado: Sa�tíago Dantas indic;d
.....

o""'ª-�p�a-riii;ii!!a�"�P""""'r-e---m--ie�r/
......r:

tes Amaral P,eixoto (PSD), nlão dos lideres de banca,
H(' ..bert Levy (UDN). Fer· das, COD! o objeti\'o de r�'
relra MartiN (PSP), e Da. solver de que maneira fi
(ota Neves (PTB). São com. cara a diqeção do l'!1is no

pareqeram os presidentes • P.iOdo. cOJD!preenllido'pn.
do PL, POO, PRP, PTN e ire a renuncia do atuul Ga
PSD, que não ,se r:nconíram bine1e e a posse do novo

em Brasilia. CO�lbo. No momento f'm Acaba de ser criado. em

Ao sair da reuni,ão com o :U:eu���:V��:d': pe::;se�:�::
se. Joãe Gonlart, es pr(' Prevalecia a tese pett.

;�,!:n��t�: :P���:�P:S:::I bista (defend�da pelo lit!er
sobre a Indicação, infoh Alrn,ino Afonso, depois de
mando todos eles -- como uma longa conferencia
se combinados para isso - com Sanltlago Dautas), ee

que até o fim da semana nomea�ão Itnjediata dos
levarão o nome do) se. San euteecretaetes- de Estado,
Thiago Dantas à conshÍe_ para posslbiUtar o "imedta
ra�ão de suas bancadas. to afastamento d03 1.itub.
Enquanto Jango se rei;. res", conforme.nO'i .1ecla

nla com os presidentes de rou o lider petebisu., poc.
partidos, na Camara Fede cos mJn�os antes do e'n
131 se realizava uma reli. contro.

.. ,':" �$.

o chanceler San Tialfo
'Dantas i, desde onter:. à

noite, "oficialmente", o RI.

vo "prenúer" designadu.
Como tal, oritem mesmo,
proS$eguiu nas euevcesa

ções politicas para asse&1'.
rar transito livre lia Cama.
ra 'Para seu nome- f', para
os componentes do SeU Mi.

nlsUrta.

o pre�idente .loin Gou

lart reuniu, à noite, no AI-

<. vorada, os presidentes dos
-

partidos poU"cos e inlor_

mOu,lhes oficialmente que
havia se flJl:ado na e'>Colha
do sr. San Tbialto Dantas.
para a tarefa de lorllla�âo
do novo Gabinete. EsUve
ram presentes à reunião -

que não durou mais de
meia hora - os peestden-

Agora vai

Concorrência para barragem no Rio

Jtajai: solução para as enchentes
Pelo Departamento Na.

cional de Obras de Sanea,

menta foi aberto edital de

concorrência pÍlb�ica para

construção da }:Ian :<.g.em

oeste, no Rio Haja. do O'

este munlciplo de Taio.

c�m R medida adotad3.,

pela qual o governa(l.vr
Celso Ramos 'tanto bata

lhou junto a.)s pod':les pt'.
bilcos federais, inicla.se a

solução de um an�ig(; pt"�

blema e que, 9::ríl)dlca
mente, criava situaçÕe::i as

mais difíceis par;). :lqu�la
rica e progressista reg'�o
do Estado.
A pr.oposito do a3sunt'J. o

chefe do Executlv'J cata ri.

,nense recebeu do Di�t:t,or
Geral do DNOS, mlS�lva

nos seGuln'tes têrmoJ;

Prezado amigo govenia
dor Celso Ramos:

.

Tenho o prazer de comu,

nicar aQ eminente gover.f!a
dor e prezado amigo que a

concorrência pubUca rela.

,tlva à prime.!ra barrage,m
do conjunto de represa
mentos que o DNOa deve·
râ ""tonstrutr ·no Va:le do J

tajaí, para sua de:e�:1 :;011,

. ,tm inundações, n ,1:i<:,(I'_

se,á neste departament'J 1�0

dia 10 de agosto j:lróximo
Trata se da ba!'ragert;l dO

rio Itajal do Oeseé. f:.H�!ld?
juntos, para cO!lhcdmento
de V. Exa., um exemplar
do Edital da. concorrênr:ia
e outro das espedficações
da obra.

Queira" o emlnen"e 'ii'
vernador aceitar C'1i protes.
tos de elevada eS'tima e

distinta conslderaçac da

amigo sempre às ordens.

Geraldo Bastos da Custa
Reis

A concorrência s�!"â jui·
gada no dia 10 de ;,gesto,
podendo as firma:' prctcn

dentes inscrevEi" .l>e ate a

véspera, (aa 9, seadu (\:J.e t)

prazo para a reali'�açã:) do

serviçJl é de {l00 dias ron

secútlv.os, e o custo máxi

mo da obra orçad'l "',:l} 830
milhões de cruzeiros

Congralulaç6es pelo Bi

Medalha a MENGALVIO
Por motivo da conquista, pelos atletas brasilei.

ros, do BI campeonato Mundial de Futebol. o Governo
dor Celso Ramos endereçou 00 Dr. Joõo Havelonge,
Pre_dente do Confederação Nacionol de Desportos, o

seguinte despacho telegráfico:
"E ...,io pllezado amigo as congrotulaçBe. do Go.

vêrno e povo de Sonta Catorina pela brilhante vitó.
ria do nosso selecionaifo pt Peço transmitir voloro.
ta, equipe calorosos aplauSIOI pt Scfudações Celso

Ramos Governador Santo Catarina".
Ao mesmo tempo, o Chefe do Govêrno Cofbli

nense enviovo convite ao iogador.Mengol'lio, natyrol
de Santa Catarino;. poro uma visito ao Estado. qucí�_
do será eferecida àquêle otleta que formou na sel<:::.

Sõo do BfílSil, uma medalha de Ouro,
__ .�

'

ConferênC:a em Paris sôbre o

"Homem de Florianópolis"
Paris u-na "comtssê., ãe

Honra", junto do ";"iUfeu
do Homem- Amerleano, de

Florianópolis". Essa tntc.e,

genes, sambaquis, €tc.
O ilustre eonferer.cista,

que é uma das meta ceie,
bres autoridades ruundiàís
na matéria, diSCOtTCU Ion,
ga e brnnentemente sobre
o tema: L'HOM:\lE DE
FLORIANOPOLIS ET L.b;f!'
GlSEMENTS PREHISTO·
RIQrES DE L'ETA:' DE
,sANTA CATARINA, BRÉ
SIL.

etve foi tomada após uma

conferência que Q emlnen

te antropologista dr. Píer
re Vassal fez no "Musee de

L'Homme", de Paris.

A conrerêncte do dt . "Picr

re Vassal foi ttustraaa ecm
proj�ões etnematozrancas
d,� documentário co"lhlçlO
em Santa õatartna. como

caveiras, artefacto, ll\di-

Patrocinada peh -soctc,
té D'Antropol?gie", ce Pa

rIs, a conferência do dr.
(Cont. na últ. pág.)

kiMais

-TAC- GRUZEm0-00-Slk-7111'&Hlla.;-�
O TEM P O (Meteoroló3ico)

(8fntue do Boletim G�eorol6gico. Ü
A. 8BIXA3 NBTTO, válida at' da '3,1B Pu. cio

dia 21 de 1unho de 1962
TE FRIA: Em curso; PRESSAO ATMOSFtRI-

IA: 1023.9 mb; TEMPERATURA MJ!:DIA:
8. o UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 94%; PLU
VIOS :ADE: 25 mms: Nega.tivo - 12,5 mms: Ne-
gativ Grupos esparsos de nevoeiro cumular -

Nev o esparso úmido _ Tempo médio: Estável.

água

Projeto �e aba�teci�ento
úaD�a tm pleno: ôn�amcnto
hOOntra se nesta napttal ecôroc, que é o. rornecr

O dr, Hayward GeJ:rc L�. meato de "experts' em .u

ferty da AID \ I\g":llCY for bastecimento da:;;ua Ii.UC
rnterneuonat Devel01') vem ao nosso Estado p:<.rtl•
ment) ,

o{ ilsão de noasre- ctnar da execução do tra

cimento de A'gue ,1<1 snan balho.

ca para o Progresso, e que
veio a Florinnópoii:; t ruvar O dr. Hayward George
contacto cem as auton-te, Lafe·'ty, que se vê 11Í' fia
des acvernementns di! grante acima juntamente
Santa Catarina, '/Is::m.do:.l com o dr. AJ;lltto Pe�.rj", ti-

����������;!��qU�"'�;����!�C� ����=�
nTtáill"'n1tE8l, �. Cann
cho Lea I, da F'·:mdaQd.o

Faleceu o Ministro Gabriel Pas�os
Rio, 20 (V.A) - Fc.leC'1tl,

no Rio de Janeiro, em .�ua

residência, o Minilitru Oa·

br1�l Passo�, acometido t!e

grave crise de hepal;ltp-. O

entêrro realizou �e IJn�em,
em bã.o João D'EL Rei, c'.
dade onde tradI0iona1.1l1!)n

te fazia sua politica.
O ministro Gabrlel de

Resende Passos naJC(lI pm

Itapecrrica, Misas Grr:lis,

do por Arüonio CMjO�, e

l'erceu as funções cle fccrc.

tário Interior.

Exerceu, no. EstaJ:l Nov.o,
(I carg'o de Procurado:" �e.
ral da Republica. Cçlnvida
do pelo entã,g pr\�J;ic1�te.
Getulio Vargas, !lã,) aee:.

tau ser ministro 10 Supre.
mo Trlbun'al Fed<! !.;t 1. oca

sião em que deixou ::I p,'C'
curadoria para. alislar se
nas hostes da UDN", so"o cu.
ja legenda eiegeu se \!epu·
tado federal, em 1:)45. Fnl
Uder parlamentar de seu

partido e em IjJ50, C:l.l1clida
tOL'.-e dO governo c!r Mim.\s
tendo como adv·er�ilrio �eu

concunhado, entiio elclt:l,
Juscelino Kubitschek.

Retorno ã Caman.

Em 1954, retornou fJ. Ca·

mara, para a qual foi re_

eleito em 1958. Como lul
nistro das Minas c Ene:gia,
no primeiro Gabinete par.
lamentarls�a, o 'Sr. Gab::lel
"'assas reformulou a politi
ca. de mineiroS, :ltrlbuindo
à Vale do Rio Doce maior
parcQ;a de participação
na .exPQrtação de mincrios.
IntrOduziu na 'legislaçâo e_

nergetica brasi�'!lra umu

polltlca de eletrifi.::.\�fl!) ru

ral, Incorporou n Elt)tr:;>.
brás e pôs' em pratica 'um

pr.ogram:'l: de rlproveita·
_. (CUltt. lia 2.« pág.)

'aos 17 de març? de ElO·l. 1

l1iciou sua carreira oub:lca

em 1930. como Oficial de

Gabinete do Presidente t:o

:Estado,.sr. oiegário �!acifi.
No periodo ..:on::tiLucl(.

nal cio governo do U". Bt'ne

dIto ""í1'itladaTes, tl1!e.tt:1"'ao
"P.hlido progres�r-:.�� lju(.J\�.

Cédula

aniea
O projeto que institui a

cedula unica nas eleições
proporcionais, aprovado no

Senado Federal, chegou à
camera. e foi distribuldo às

comissões correspondentes.
Dado o interesse existente
sobre o assunto é passivei
Que se apresente logo re-

a imperar na esmere. ape

ser da serre de criticas já
feitas "de Que a. meotc-. de

vena-eer extensiva pata
todo o Brasil e não só pana
as Capitais.

O asfal'am.ellto da Pon

te Hercllio Luz, depois de

duas experiências' malogra
das, irá ser reiniciado den

tro de brevé' espaço de

tempo, tã'o logo Os serviços
de infra-estrutura (fotos
ao ladO) estejam conclui.
dos.

Como se recorda, em

fins de 1960 foram inicia

dos os serviços de asfalta
mento sôbre madeira, �en
do -então executados cérca
de 100 mewos, não tendo
havido sucesso.

Após nov.as expcriencias,
decidiu-se a Secretaria da

Viação por U7/l processo de

placas, sôbre as quais irá o

asfalio. Grande parte des

sas p!.acas 1â está deposi
tada em Florianôpoljs.

o ESIAnO
Em sendo o dia de hoje

considerado santo, opCJ"tu
nidade em que se homena

geia o Mistério do 58 Sa

cramento - CO/'pus Chris'
ti _ êste jornal ILão dará

expeditnte em suas Reda

cão e Oficilws. motivo

porque não circulará ama

nhã, voltando a fazê-io
sdmente dia 2f, sábado.

LEIA NA 7.1' PAGINA VA

CINA SABIN FABRICADA

EM LARGA ESCALA.

programa de ab:lSt<,cim.'n
til do precioso lj'Tliido em
37 iocalldades do zstado,
conforme ConVê!lb recen

temente assinado antre c,

quele organismo e c gcvêr.

,no catartnanse.
É auop'cioso notar, que,

após alr..úns dias do. a;o;;l
na'tura do impor�ant;:!
convênio, .() técnko 1i1;!:lr!a

jâ se encontra cem Santa

catarina, cump�iI�do se ao.
sim uma das C!:'t;I':;l1:;l.S do

SESP e dr. Boris T�w;_.ehlsh
ap-ovettará a opclrtul'idao
de para visitar Itajar mu.
menau, Jolnv!lle e Tuba
rão. muntcíptca que estão
no âmbito do convcnb que
concede a Santa �li1tarina
124 mil dó:ares Çoua f'quL
pamentos e fon'�c:mento
de 1écnicos espe:in i<:::.dl"s

pa!'a o emprecnd:mtln� em

questão.

Almanaque da Seerelaria
o Secretârlo de Educa- suntos de Interêsse

a�ção e Cultura, Deputado nistratlvo da Secret
Rubens Nazareno Neves, ('amo também orienta·
vem de, expedir circular para confecção do Alma
aos Inspetores Regionais. r.aque dos servidores do
convocando para uma reu· Magistério, o Qual após sua
nião no:!stl. Capital no pró- conclusão seri remétjdo ao

ximo dia 28, a. fim de se" Exmo. Senhor Governador
rem debatidos vários as- do Estndo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



MUl1chOJ ., sardas espinhQs?

Leite de Co/onitl
é ÚniCO para sua beleza' •

Sentimo-nos, no dia de
hoje, mui o (t vontade, pa"
ra noticiar mais um ani·
vendrio natalício do nosso

mu.i ilustre cOllterl'uneo e

pfe�ado amigo professOl
Ost'aldo lI1elo. Jornatisla
(�l;'$tu.cadc. fl)l um dos f1m·

ftUl.,....,.,1} 'W.�s,'Jl tolft« :.que
(jPrtlja s&us- eserlres com

c�pecial carinho. Membro
drt Academia Catarine11se
"{la Letra.'. ollde se destaca
11U sua Diretoria. Inteli
vente c culto, figura nos

1IQS$CS meios sociais e cul·

Coração boníssimo, volta·
do sempre para aI} boas'
cau�as, é merecedor, na,
sociedade local, dos mais'
vastos círculos de ami;;a·
des. Na oportunidade de
tão auspiciosa efem.éride, o

ilustr;� nataUciante serã.
estfl.inos çertor, aZ-&! das'
mais significativas provas
de apreço estima, às quais
nos associaços, de modo es

pecial, formulando' lhe e

a S11a exma. famüia, os

melhores votos de felicida
des.

wrais com bliUl.a1!tismo.
•

FAZEM ANOS HOJE
-sr, Antenor Cidade
-sr. Otoviono Silveira
-sra. Sônia Moelmonn
-sra.Bern:Jrdino Fillippi
-sr. Aloisio Leon do� Luz Silva
-srta.Helena Mario Schoeffer
;._Jovem João Ricardo dos Reis
-sr. Cid Valentim Ferreiro
-sr. Voldomiro Motos
-sr. L:Juro Vieira
---

[LÜBE DOU DÊ A60SrÔ
- - �

DIA 3{) de Junho - Sóbado
GRANDE FESTA JUNINA

Danças de Quadrilha Contarias, Sanf.onas dos

,Gaiteiros Dando ��� ��a�:��x:H�tc.Roceiras, Embala_

NAS MESAS: Lorcm;as, Corujas Broinhos e o

Clássioo Queimada
.

MESAS A VENDA NA SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSn{A
SESSAO DA CAMARA CRIM�NAL. REALIZADA EM

15�� \

a
Ae<irdão oonferido e publicadQ:

APELAÇAO CRIMINAL:

ri..' 1'.571 - BJw:n,e�M - apelante - D·r Francisco José
Pereira - apela.do: Rollino e Antê,nio Fernandes.

JULGAMENTOS:

APELAÇõES CRIMINAIS:
n. 9.58:5 - Florianópo,lls - ap,elante: Gebardo Rodr'.
g-toe$ - apeiad,a: a Justiça, por seu Promotor. Relator:
Des. MIltANDA RAMOS - P�r maioria de votos wn,ht.
cer do recw'so e nn;arlhe pl'ovimento, para eonfirmar
a sentem;a apelada pe:loo s.eus wõpcio.s fundamentos,

n, 9.á26 - Lajes - apelante: A Justi�a. po r seu Pre,
motor - apelado: João R?gê-�io B1"e3r\ Lopes. Relator:
Des. CERQUEIRA CIN7R' Vaanimemente conhece.
ram do recurso e nega:)") provimento, para confirmar a

sentença.

n. "'S.574 - Brusque _ apelantes: - Hercílio Laufhagen
e' Waldemar OUari - apelada: A Justiça, por seu Pro.
motor. ReLator: Des. CERQUEIRA CINTRA - Unani.
n:lettlente e.onhec.er do recvrso e dar-Jhe p.rovi..n:\en.to em

p,:ute, para ab�Jvel' os acusados dos delitos previst.os no

art. 354 do Código Penal, e decre·tar a extinção da p,uni.
bilidade quanto ao apelante Waldemar Oliari com refe.

, ,

ao deHto p-rev+�1) no al'l! 1€13, parágrafa único do,
Código Penal.

Sociais

C�'�-l U{�L.,-oL.r-
,-/_. '\.

_,

y comecsnertos

Lourdinha Também será Debutante - O Globo Comenta
bele!a de Marcia. O festival do Cine ma será em agosto

1 _ Festejou Bodas de ouro on- retro Kleon. Pelo seu rtno gõsl.o, ,H'r(d

tem o casal senhor e senhora Salv1.ct�r tamos na preferência do mundo claga n
Di Bernardi ($:J'ange. A familla O, !3N te feminino da c.daoe.

nardi mandou celebrar missa sc'ena ria

Catedral Metropolitana � recepetonaram 11 - Na lista de hospedes da Que,
convidados para festejar Çl 50.� aníver rêncía Pa.ace Hotel, o casal D�j nade
sário de casamectc do senhor � eefihom A·tilio Fontana r Ruth) que em ('")_;"fl (

sa.vactor DI Bernardi. dade esta sendo muito soucuaoc

:.t:i.>?r,...·�"'·· "'t,,;!h\J'!"�"i .,' ,.

':::
r

CLUBE ti'OlE DE AGOSTO - Di� 14 - DOMINGO - BAltE It4F'ANTiL '- INicio 15 HORAS - HAVERA' DANÇA DA OUAD RILHA, e CRINCADEIRAS DE HlÃO"
PA A A nZADA. - Reserva de me S6 na secretaria 110 ClUbe ao preço de Cr$ 150,00 - OTA:' Secretaria o Clube comunica que somente será
.. t: , permitida a _ada de fabos de Associados
Emprêsa EdItêra "6 ESTADO i.ttm.

Rua Conselheiro Mafra. 160
Telefone 3022 - Caixa Po�al 139
Endereço 'rc'eernncc ESTADO

Diretor
Rubens dr. Arruda Ramos

Gerente
Domingos Fernandes de Aquino

Redatores
Flávio Alberto de ernonn. , Osvaldo Mf)OAntonIo Fernando do Amaral e Silva

.

Colaboradores

'�;7:;U��egl�s �j6��a;a D� g��a��::ir��d����
- I ror. Othon d'Eça -- Maior Jldefor:�o ,TI
vf'nal _. Dr. Milton Leite da "Co!'ita _. Dr RI

��n� ('�â��r�B':r��r�rm;�n:� llin��!rYc�:��II�
Hal�L����P���m�d�n:.n�o ,q��v��a���t�ago -

DEPA.RTAMENTO ESPORTIVO
.

Rp.(juUlr: Pedre Paulo Mechado
�r«",lol'es auxiliares: Mfl'lty Borges Rui 'J
Lo!)o e Gilberto Nahos. '.

COlabOTQ.dores: DIVER30S
lleT)Tesenlantes

Representações A. S, Lara Ltda

��: (��5�_2�ua Senador Dantas 10 '5° anda

R.ãQ P3U)0 - Rua Vitória 657 _ conj ::12
N,rtl) Alp2"re __ PROPAL _ Praea O.' Fellcl:l'
n(j 15 - ecnt. 11 - TeJ.: 74-fO
A'Y"l'!fRi> r eerrespondentes em todos os mn

n1r''',io.s de Sant,., Cata-tna
-

A"'.(Il\('ln" med'ante contrato de acôrdo com f
b>hf01a prl vícôr

IAIl1<:;;rl\lA'rllR4 'ANUAL - Cr� 2.00.0.00
vn'T\4 AV1TLSA _ Cl"� 10011
A DI,·pplf.n ntin SI' rr.f)()·I.�'"lhm.�11 T)OI6S con!'ei·
t(M em·ltt.Jos 'lOS artigos assmaáos.

....... ---- _. _.. ._- �-

2 - vísuera o Rio çrevemen" ( 12 -
- A cidade de Rio p.Q Sul m')l

casal senhor e senhora dr. Renato Costa c-ou a g'rande p,al'a�a. de elegânrj-t B...rr,
(Neide. gú, no dia 25 <i!e agústc. A renda. <.\:1 ci·

Li;a TenUõ Cillbe. li daJ)l'a da t!U4dtilhr
5 _ De malas prontas para l'tna �era o pqnW alto da mOV'.fll!l\t�.:ia l�oi

temporada carioca, o elegante brotinho te ju.nina,
Beatriz Balttlstottl. N.o R:o o l1�o.t" ,){l1

toco também vai acontecer nJ b;:Jie

branco do Copacabana Palace. 15 - De v{a!!"eOl mareada h:>jõ> :;>.,
ra o Rio, o, Al.mI�a.'1tll Wa1deOlar de Fi

6 _ Agradece a partic�pa�ão d� g.ueredo Costa.
no1vado de Marlene Abral).am e de. João

Harold BerteJil.

faleceu o..•
(Cont. da- 1.0. pág.)

mente dali aguas l'ubLer,

raneas do NOrdeste.
Gab-!'iel Passos em ba

charel pela Facu!dade de
Direito de M1nas Oenm,.
Fez parte em q,L'lS� t:oa.s

::mc::ô:� dv:r!ll�n:!�.��: ,.l'li),_..d.:.a....-::-:�
sôes de Inquérito. Possuía
a Grã-Cruz da O�dem Na. I·'],
clo,nal do Mérito, r,.lr�ici
pau da VIII ConferenCl:l
Par."merlcana de B.ogc·,a
(1948) e foi obse�'."ad,.)r da
Camara na XLV .3e..;sno d,\

Organiz1j.ção Internnr.;)ollill
do Trabalho. Autor fie va

rias livros, esp�,�JuJm mie
sobre tieses na::;onf.dl,�tas.

Pansexol
TÕl"'lco neui'omusr:ula,' que
.rejuvenesae dando FÔ!'ca,
Vitalidade, Virilidade e

Vigor.

Pansexol
FrIgidez, Ill.'iuf'clêncin. c\'a.
dana, obesldaC€' ou ma·

greza cxceS!-ilva, perturba
ç6es da idade crltlca e

tôdas {!eflciênclas d� m�·

gem glandl'.!�r na mulhÚ,

Pedidos à ALBOR S. A.�_

Repr. e Comércio _ Rua
15 de Novembro ,164_

JOINVILL�

"M"

O"�LDO M.T..o
ULTIMO PRAZO, PAGAMENTO AMIGAVEL. On

.tem "O ESTADO" publicou uma relação do Depar_
tamento do Fazendo do Prefeitura Municipal, ch(l�
mondo a atenção dos contribuintes de vários impos�
tos que se encontr.om em otrozo no pagamento de
seus débitos ainda no gaso do proso até 25 de cor_
rente poro soldarem suas dividas

Contei 14 Osv.Qldo relacionados.
Bem. Como sou Luiz Osvaldo e estou em dia

não poderei chamo_los de meus xarás ....
E ofiljol meu apelo em geral: ajudem o nossa

pobresinho ....

PAVIMENTAÇÃO FLORIANóPOLIS _ BIGUA..
CU Dentro de alguns dias será atacado o serViçl)
do pavimentação do trecho' Florionápolis.Biguoçú
bem como o colocação do nov" revestimento osfálti.
co no sub_trecho, já executado anteriormente.

O revestimento -em apreço será do tipo Concre
to b.etuminoso usinado a quente.

Atenção, barulhentos carroças e carrocinhas
com rodo de oro de ferro ... por 01 i não poderão pas�
sar,

PEDRO KRAUSS VETOU. NÃO ADEANTOW
PUCHAR. O sr. Pedro Krouss, chefe do Executivo da
Cômara de Gaspar, vetou o resolução poro aumento
dos su,Ps.ídios e representaçõe.,. concedendo-lhe poro
Cr.35.0.000.00 e que era de 126.000,00.

Nõo adeantou puchar ou intão, ogolpe foi
muito baixo poro trabalhar ...

O _Pref�ito deu assim, magnífico exemplo
NOa fOl no engoda e marcou , .• gool do Brosil�,

Uf"

voz da América

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

BANCO DO BRASIL S. A.
EDITAL

(ORemo Para Escriturário
O BANCO DO BRASIL S/A faz núcttcc que no pe

dado de 3 a 11!7/1.9fl2 estadia abertas e.TI SI,l4l Agência
desta Cidade na Prnca XV de Novembro. a" insr-rtcôes
para o Concurso acima, a realizar-se em dias horúrtos c

rccnt Que serão oportunamente anunciados.
O d;rm('nr�'l r-onsturá de provas de:

PORTUGUES
MATEMATICA COMERCIAL
CC'�TABILIDADE BANCARTA
DATILonRAFIA
FRANCtS
INGLes , I

Não haverá prôvu" oral. Será obrigatório o uso de
lápis unta ou caneta tjnteiro..

As rs-ovas de Português e Matemátí-n Comercial
'têm car«ter Pl'Wi1!(t'ório e nelas será eonstderado apr".
vn(j(\ o eandídato que lograr a: nota míníma d€ 60 (ses
senta) p:>ntos em cada uma.

A prova de Da tllom-afta será feita "em méqulnns for

necídas pelo Brinco, racuttando-se ao cnndtdato a cscc,
lha oenn- a� seguintes marcas:

PA""-'f�}JnTON _ ROYAL - SMITH - OORONA -

OLIVETTI.

E' vedada a Inscrição:
a \ Por mandato ou por intermediáriO aind:l qu!'
par.ente;e
bl De c�ndidato de se�o feIlJJuino. I
A J..n,s<,ricão, sOlicitada das l2.1,5 llo"a� às 15.45 horas,

doe setunda a sexta feira e das 9.15 horas as 10,45 h:)"

ru aos s,âb.<ld:os será deferiQa a,guele que, presente Ao

ato sati,sJaE'a as segujntes ex,igênci.as:
a) TE'I'Oll.. de idade. 18 anos completos c 29 Incom·

pl.e(,Q, no dia da sua inscrieão:
b) Pague a taxa dI'! Cr$ 500.00 (quinhentos crm:ol-

ros).
c) ApresE'tlte:
I .., eel'tjflt'9.rlo de alistamento militar ou dc re.''\e1'·

vls'a ou de isenl'â(I do scrv;cn mil!t:>!' ou aln<in,
1'3 dplra de iclenticfade cio Mimst�rio da Guérra, da
Mqr'nha ou do. Aeronãutlca; ouando se tratnr de

-" militar In�ol'J)Ol'ado ofício do Comandante pertnltln
do a imwl'lção;
II - prova de naturalização s.e fôr bra�lt..iro n.,tn:

d I Entreguem dois' retrato,� recpntes. I�uais, de t:'.
manha 3 x 4, tirado de frente s/chaDÉ'u,
O candidato deverá comp::!.l'ecer ao locaf dns pro

vas previnmente dt>tl"rminac\o com ::mt('('{�rii!nd::t llllnim:l
dI' TRINTA MINUTOS da hora marcad:l p:lra Ini('IO dI.'
cada f'-x:;t)"lle. Sot) nenhum pretext'o será permitida ri

entl':Jda de ra"'di"lato Que se apresentar depois dr da(!IJ
c sinal pan didribuicio de tema.

Se�ã impedido de prosseguir DO conpur"o o Pandi
oaw ausente a qualouer das matéria" elim'n:llÓr1:l.s.
Nas demais a au�ncia acarretará a nota ZERO.

Considerar·sr.l aprovado no concurso o ('andi.dato
gue, habilitado nas elhünatórias, obtiver a nota final
minima de SESSENTA PONTOS, detprlninada pela mé
dia ponderada das notas atribuidas a cada mat.érl:l, to·
mando-se por base OS seguintes pesos:

PORTUGUÊS
MATEMATICA COME,RCIAL
CONTABILIDADE BANCÁRIA
DATILOGRAFIA

FUANCf:S
O Julga,llenlo drls provas terá .Ç.8.l'ater lncconlvcL
A aprovação do candjdat'l não Implica obrlgatorlc�.

dade de nom!'ação visto ser o concurso simples processo
seleth'o. Assim, reserva-se o Banco o direito de aprovei
tal' OU não o.� aprovados, obseJ,'vado o prazo de dois anO$!

contados da data da realioo.<;ão do concUl"SÇI.
O candidato aprovado só

......
será nomeado depois dc

habitltado em E'X3me de saúde- feito por médico do Ban,
co, OU da confiança dêste. Sera admitido no cargo ini
cial da carreira de Contabilid3de (escriturária "inicial")
com os vencimentos mensais de CrS 24.600,00 (vinte c

quatro mil e seiscentos cruzeiros).
A inscrição do candidato importará em anuência hn

pliclt.a a tuturQ, designação (se aprova� e nomeado)
por servir em quaJquer agêneh do �.anco, be[l1 como a.

p'Jssibjlidade de ser transferido pal'a outro local qualquer
em qualquer �mpo, durante :l. vigência do contr:lto de
trabalho,

.

,

InSC1'ito cO.l:lsiderar-se.l o candidato ciente da.� con�

d.ições estipuladas no presente edital.
17-21-24-62

SUA TEN HEY
máquina elétrica

pelo preço da manual!

Fácil e simples operação pelo tato.

Espacejamento llutomático para

o cort. cio papel.
Grande ,capacidade: soma até

hilhões •

.,

Burroughs 'd,? Bra'sil S. A.
lotas PEREIRA OLIVEIRA �

'Rua TraJano,- 23 - Fone: 2359
te J,

'i,<:'••,}, ",;1;i,�JIi.,;.:.í'''�'��í..di....��;i;,tí���II1i��r....:J��!!•. ;:';':�">ª:�.r:;:�::;;;/

Programção da
Com a- fina]jd:lde de Aos Babados: 19: 15 - Os Programa da OEA: 21: 15

mais estreita os laços cuí- Esl.ados Unidos nesta senta, _ Teatro; 21: 30 _ jnícía
na; 19:30 - O teatro mus'; se juieamentc: 21:4.0 _ Ali·
cal americano; 20: 15 - Con anca para o Progresso.
tos nmericenos: 20:30 - O

turats pa':a rcom o Bras.il,
a Voz da Amêrica, que no

corrente al"\o comemora o

seu 206 aroversárto de ú.w
existência na transmissão

de excelentes programas,
'vem, há tempos, irradiando
um programa em português
dtréto para o Brasil, utut-

zandr , se pura iSSO das QI".

d:ls de 16.83, 19.58 e 25.36
metros e 11.83, 1�,32 e 11.83

meceeretos. Estes programas
que são mwto ntuoameote
reeeciocs cm noSSQS Il:::ds,
obedecem ao segulnl.e hcrú
rio, hora o Rio e Janeiro:
Diáriamente: as 19:30 ...

20:00 horas - noticiário;
AQS domingos: às 19:15 -

O Clube Filatélico: às 20: 15
'

_ Urna Naeão 21:05 - Os

Estados Unidos nesta sema

na; às 19;M - O Mundo da

MUs.ica; 20:30 - nerors dos

Estados UnidQs; às ·21:00 -

l'em alguma llerguo.ta, li. fa

zer? e as 21: 45 - O caderno
tada resta será em Pl'Ó' da ".3o�i>:'dar.I,' da Ciência;

!
3 __ Helolsa Gomes em cecer-tc das Mães": uma promocâc 10 cl','llb[ 1 As Segundas· feiras':

reunião social, deu "snow" de bcle;a-tt Mello P ates l.Il :15 _ Comentário: A Zc.
,

elegancia quando eotreava modelo eJ11 ÍJ na proibida da verdade;
� no crêpe na côr azul. 13 - Multo comenta ju a I�.3õ't jr 19:30 _ Música da Amért-

rantn que acontecerá domingo proxm- ca ; 49:45 - Novos noriscn-
Multo bem comemovad r .. nos salões do clube Doze de AV,Jst.l tes; 20:15 _ RelatóriO do

compra do Hotel La Porta, pa-a :""i no· ponto de vista de Nova Y-

va<; Instalações da Caixa ECf.ln(.I!.l':ca Fc· 14 - Sáha�o r<!e.lj�ir!'e� :l lr:J.r1". ork: 20:30 - �forma Ag-rá
deral em Banta Catarina. C'?J;;laJ. f\,!'Ja df' ''tU6 JQão" no.s la_o�; d.. ria; 20:4.5 - A vida estll'

4a.ntU aroeric�: 21:15 -

Coment,á<io: A\tx.Uio ao

MundO Wvre; %1:3.0 - O as

slUlto é o B.rltsil: 21:'1> -

V�Qe o.: Estados Unldos:
As Terças·feiras: 19:15-

_ C:),llJ.entário: Retrospe- ..
gamputo: l�:gO - A Con

f'u!sta do es:paÇ9; 19:4.5 -

16 - O Clu&e da "Lady" na .cida �e�:�Z�i�e.e:O��:i;Co�0:�5av-;de eLe Lages escolh.eu' sua nov:). D:�.)·,"�'ic
dtos 'llll1si.c,ais: 20:30 _ C:- ...

7 -.No be.r do Querência Püb,c,. para o ano 1962 a 1963. A senhora rtr
1eidos.cópio americano;

(;'ente bem drlncava, filiando em :J._;;.'"U1.1" Renato Valente (Ada), assumiu 1 PI'",S
20:45 _ Na tela; 21:15 _

tos pollticos, O nome do deputado Es.ti rlência do credel'l.c.lado clube.
A opinião do edLtol': Retro-

valct Pires 101 comen'tado para s'J.p''7'1l5e 17 - O chefe do Estado MalJi" d'
cesso da crise: 21:30 _ O

de Senador da Republica. 5..0 Distrito Naval e senhora oom,and:u;' diário do médico; 20:40 -

. -- te Avlla Mala!ala, recepclon:lram em O clube filatêlico;
Jl - O j.ornal "O G,obo" ·<;9lJ1e:?,· sua ;IDluo�a�eSid.ênCia, pare4 um jan,ta' � As Quartas·feir�s: 19: 15

tou:t. M.ãraia R)M "Mlss Ban�á c:dl.im.' em :hoihen�gem áo A(r1l1r�lnte �Na!c'r ��Comentário:� Cuba e à Con·

o rosto mais bonito do recent.e o.:OI:C'l1rSO ntar d� Flgueredo COSl�a. O eSi:1l;!�adJ tinente; 20:15 _ Re�a�ório
"Miss Brasil". serv:r,Q de !:lar e Copa. teve a re�iJu!-,�;tl)i

I
de Nova York, Cade!'no da

, �- lidade, a Direção do Querência Palacl Ciência: 21:15 - Comentá·
9 - A menina dos olhos lindos Hotel. rio: Interlúdio Musical;

Lourdinha Velckett. tambêm ...er3 um.' - -- 19:30 - Aliança para o Pro

das lindas Debutar:'�es no Ba:le da M.? 18 - O gapinete de Relacões Publ'1· i!"res�o; 19:45 - Tem você

nina Moça, cas do Palácio do governo mal'cou {l

Ff:C'1
alguma pergunta a fazer?;

__ tival do C:nema Nacional em nO.>.iQ!,j ?0'30 - Frank e Maria;
10 _ Ja esta recebendo em. seu "!'Ide na segunda semana do mes dI:. ag(l.'", 20:45 - Jaz"l, U.S,A.; 2l?5

Il:_tel'er a rua Tenente Sl'veira, o ("tHíU- to ' - Nov(ls HOrizontes; 21.40

::;;:::: �_m;:::s:: < < '" oe s::s:sns:::x: - O Muro.
OS COMUNISTAS ADOTAM SISTEMA ...

[--_.
____, continuaçõo do 7a pagino

i (),� � ........ �.� � :l I se final: a instituição do partida único e os listas elei
tOfoh impostas 'ao povo com o.,. resultados de 9995

l'O�� ·OIJ.�IZHVil 'i....In.,ia d•• indú."i., e d., b.nc.. , 00;' iá ••

• _ su.mid(') " (t,()n.trAle por co.mec:J a ofensivo pel..,· C<Y\trô
le econômico. Consequentemente, a classe médio
que � o esteio da Democracia Reoresentotiva, é de: 20:30 - Acon�eclmentos eoS'

bilitoda. Uma vez em contrôle completo de adminis
tr'1cão d(\s impsclimentos D"�iológicos". Estes "impe
di�ntos" sã., o lareio Católico, o Mção de Justiço.
(\ emír'to Lqliversitário e as tradições culturais em

gerol. O povo posso o ser pa!itizadn Dor uma mácJUi
'no de progopond.o constante e controlado por um sis - CaleidOscópio americano:

As Sestas-feiras: 19: 15 -

As QulIltas-feiras: Hl :15
_ Comentário: Reptl'osp,oc..
to dacris.e; lV:3{) - Te"tro;
19:45 - Vide Amerlca;
2G: 15 - Rela:tó,l'io econômi.
co, Diádo de um mêdleo;

peciais; 20:45 - Livros nr,

vos Arte e literatur.a; 21 :15
_ Opinião do editor - Ir..

terlúdio musical; 21:25 - A

conquista do espaço; 21 :40

ComentárIO: AU:lj:ilio ao

Mundo Livre; 19:30 o Muro;
19:45 _ O Assunto é oBra

siI; 19:55 - Resenha espor
Uva; 20: 15 - Noticias de
New York, A págIna femi.ni
na; 20 :30 - O lado huma
no dos acontecimentos eco�

nômicos da América Latina;
2{J:45 - O clube do disco; ..

21 :45 _ O direito de

cer;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



p rque Somos' De
Arnaldo S. Thfag( ccnsctêncre humana é sa

be' _<;e a ciência, a orgulho·
fia ciência materialista, pre
vajeceu-se dessa filosofia
cseesstne do Estado para
realizar Inúmeras expertên
eras que levaram ao marttru
lógto granU Dlimero de i,r
mãos llOI8OtI lIIIl twmaaIda
de, COla0 $e ICasem Uspre.
aívcts ukaais!
Se �reYemoa slIbre ks,

caso doloroso é pela neces

sidade "ue temos. como ea

pirituallstllS, de mostrar Q

quanto as doutrinaS irnDl
lem os homens a �rtaa ati.
tudes que abso�eD.te
não adotariam se 1Ma faI
tasse !I. ctmYlcçio da. J)rCIef\
dênctn dos princípios em

que taía dautrinn..<; se funeb
montam.

De tal modo o orgulho

Terminou, com a conde

nação à morte de Adol! EI

chmunn, executada a 10 de

corrente, um longo processo
movido por Israel. menos

contra a antigo coronel na

zlsta., do que contra os fi.
tóeoros mntcrtaüstas que
criaram a doutrina da su

perioridade de urnas sõbra
outras raças humanas e que
na Alemanha nazista fez

bapenr II eívílízacâo n um

tal grau de nbpmináve] sei

vcgerra. que não treplda
rum, alí, os dirigentes nacío

nets, em ordenar o mortlci
nlo em massa e nas mais o

diosas conôtcões. de milhões
de criaturas humanas -

homens, mulheres c crtan

çns! E o que mais revolta n

_______ I.

r-::::::--=- �-,

@!12DEA�,CbP" �,
PROGRAMA DO MES
FROGRAMA DO MES DE JUNHO

Dia 26 - Terçc.fetrc _ Cinema
Dia 30 - Sábado - Fest.i de São Pedro.

NOTA: A Diretoric do Clube comuntcc que, nos

����sd�;�s��e�d��r��fs ����ioh����e.�os �I�!o I �
scttcrtocõo de co"vi�(">s, coós êste horári.).

VEND(óbBES�
Precisamos de dote vendedores com prática de ven

das neste comêrclo no ramo de Secos e molhados.
Aceitamos também vendedores com condução prê.

prfa para pronta entrega nos arredores de FlorianópoUs.
Pagamos ordenado fixo c comissão integral no fim

de cada mês.

Apresentar-se na firma CUNHA & CIA. Cáes Frade"
rico Rola, 71 - Nésta.

24-6-62.

-'-- . - _----- ----_

RArDIO PATRULHA: SOCORRO
POLICIAL DE UR�NCIA TEL. 3911

(ia. Seguros
procuro FUNCIONARIO com

pleno conhecimento do ramo

de INC�NDIO.
Semana de 5 dias. Guardo-se
sigilo.
Orertas com referendos poro __

SEGUROS no redação deste Jornal.
19 - 21 - 23 - 6/62.

de

Concurso Para o Banco do Bras"
Será realizado nos dias 8. 9. 1962 concurso

público poro admisãão à carreiro de escrituraria.

(> CURSO TE'CN ICO BANCA'RIO, composto
por funcion6rios, do Banco do Brasil, ,ir� irucior o

2 de julho próximo um Curso preparatorI? INTEN_
SIVO com 15 aulas semanais e p�ovas praticas aoS

sábados, inclusive te�tes de datilografia.

INSCRIÇOES no Sindicato dos Bancários (Ruo
dos Ilhéus 13 - Fone 2350>

Horários pelaATENÇÃO! Turmas limitados,
manhã e à noite.

21_6-62

EmDreaada Doméstica
.'RECISA_SE 'A RUA FELICIANO NUNES

PIRES, 17. PAGN5E BEM.

24_6_62
----_._- ---�-�--_

Dia 23 _ sóbado _ Festa Junlno, com ·Bondlnha.
pinhão rapoduro, vergomot(l, etc.

NOTA _ Inervo de Mes.. poro .01 festol dOI

dios 16 e 23. "o_R!�_M�
------

... D_REC;O
A RA.lNHA DAI' 8ICtULF.TAt!i, :h..... na .. ,..

COD_:lIelro Malra n.1l 154., u •• lado a &ua

."ao do PEÇA8 R AVERSOk..UR, ti do IMIt.ro -

.eoh de pINTURAS "I OONCU-totL -

.....,•• '. n11.

materialista e ateu inslnuor
nos espíritos, durante a é.
poea do predomínio nazfs
ta, a Idéia raísa de um pre,
valec.im.ento racio.l dos do.·
ucoeéretos louros aôbre os
demais povos do globo, que
levou bulitG4 bmnens de o
�v:ad.a. e1lUura .. eon.,tc-
• absurda. de que IbM e-ra
dado torturar, vlvl8seccio.
UI' etiatU1'� hutnU.as, pa
ra melhorar as COndiçõe-s de
tra.tamellto médIco de ou,
tras crlturaa .. às quais o Es
tado concedia o prlvUéRlo
C» viver Uvremente, sendo
q,u a IndIviduos hieràr.,
tl\lllonte graduados na erga
ftb:açAo 9OClal. ou militar
ne.!bta, como êsse nosso ln
f.llZ Irmão Adolf Elchmann
atribUiu o poder público
funções essessrnas que re

batxaram ao nítrel da Irr::t.
clonnlldade a personalidade
humnnn - e de tal mnnet,
Ta Irredutível, que Adolf
ElchmllDD estava ecnvenct
do de que nenhuma respon;
sabilidade lhe cabia nas a

trocidades que executou ..

sendo a sua atitude, atê o

Instante supremo da morte
na fôrca, a de um homem

que se consíeenwe bem com

a sua consctêncía. Insptean
co- lhe essa atitude as se,

gultes expressões de nmea

ca, proferidas na hora e-,

trema: "Senhores. dentro
de pouco tempo nos encoc,
traremos de novo. àste é o

destino de todos os ho
mens".

Na boca de um tal ho

mem, essa advertência sigo
ntüca que os üéts naaístas

esperam ainda o tempo de

sua vingança e que a morte

é sempre Idêntica para tc-,

dos, quer seja a de um no,
mem de bem, quer seja a de

um deplorável stcáno. pois
o que se tem em vista é uni

camente desfrutar a vida

com predominância de uns

sóbre outros, segundo a dou

trina da sobrevivência dos

mais fortes e mais aptos ..

Por êsae resultado da fi

losofia materialista, levada

aos extremos do
�

orgulho
nazlsla ou de qualquer ou

tra doutrina social que er.

tc:.J� .tora dos Qu.ad[Q15. da �
mocracta cristã, pode·le
bem avaliar a tremenda rE'S

ponsabllldade {IUe pesa sô-

cr t
bre os homens de 8OIivieçl$
republleana, tarjada ao ca

lar dos prtncípícs evangêlt,
ccs e o quanto lhes é neces,
sértc atuar livremente e

honestamente no cenário
social, para que a ousadia
oos ma.us e dos perversos,
que reduzem tudo, na exl:o"
tência humana, â lrulção
de coses matertns e à satis
fação de apetites animais
que sabem depravar de mo

do a tornó.�os. de muito, in
feriares aos que correspon,
dem A satisfação natural

dos Instintos, não venha a

prevalecer na organização
social, conduzindo à desgra
ce os homens e aniquilando
08 prfncíptos salutares do
Direito. que geram n disci

plina e a elevação gradativa
dos costumes.
Pensem nêsse doloroso ca

se todos os ctôecões que se

Interessam pelo adlantnmün

to moral e pejo progresso
das coletividades humanas

que formam as diferentes Inações, hoje estreitamente

vinculadas por ormcíptoe de
Direito Internàcional, que
suscitam ctsrosteões trater

nals entre tôdas as pátríns:
pensem nas consequências
Imediatas ou remotas de

falsas doutrinas sociais e

anti-religiosas. para que pos
sam concluir honestamente
por uma dtsoosícão intima,
racronef. honesta e bem ir.
tencionada, que os leve à

prática da virtude em suas

rt'!acões uns com os outros,
gerando assim motivos so

ciais de tranquilidade e de

boa convivência, que resul

tem. afinal, na realização
dos belos sonhos de reuct
dade, que sômente são uto,
pias para Os homens descre

tes em Deus e que, se vivem

ordenadamente e honesta-

mente, é por que vêm os ou

tros assim viverem e não

por uma convicção própria
da verdade.

Que todos reflitam nêsses

casos dolorosos, para con

clutrem pela convicção de

Ique a Democracia de base

ci-lstã. como a brasileira, e

ti. que realiza os mais nobres

e elevados. ideias de boa or

'e";::��a:�u�de��!»âcl:� �-

nlr e tomar felizes todos os

:)OVOs da Terra.

Irmandade do Senhor Jesus dos
Passos e Hospital de Caridade
EDITAL DE FORNECIMENTO

Oe comissão do Irmão Provedor em exerrício da Ir·

mandade do Senhor Jesus dos PassaI; e Hospital de Ca·

rldade, pri'vlno aos in�ercssados que até o dia 21 dêste

mês, as 1� haras. receberá csta irmandade e Hospitnl na
sua Secretaria, proposta. em cartas fechadas, para o

fornecimento de tOdos os al'tlgo.� necessários ao seu con

sumo. durante o semcstrc de julh.o a Dezembro do corren

te ano.

AMf.:RICO OLIVEIRA, 1° Secretário
21-8-62

----�_.---

Rusk conferenciou com

Dobrynin 'sobre Berlim
WASHINGTON, 19 (A.P.) criação de uma autoridade

internacional encarregada_ O secretario de Estado,
Dean Rusk, voltou a confe

renciar com o embaixador

da União Sovietlca, Anato·

ly Dobrynln, sobre o pro

blema de Berlim. A entre

vista se deve a pedido do

diplomata russo.

O embaixador sovletico

negou-se a Informar se

apresentou novas Intclatl· I.!I"III!!IIII!I!IIIIIIIII!!III
;a���:��:�ast':����clO�:: �ml.lgnegOCiações. E:\'
Estima-se que a menos

que a URSS tenha propos
to algo novo, não há pos

sibilidades de' qu{ as con"

versa!)ões levem a um pro
grellSo. A União SOvletlca

Insistiu até alara em que

Os Estados Unidos, Orã
Bretanha e França devem
retirar suas forças do se·

tor ocidental de Berlim,

para que a cidade seja "li

vre e desmilitarizada", ro"

dendn peln Alemanha Oci

dental comunista. Esta exl

vpncla foi re.ieltada pelos
aliados ocidentais.
Funoionarlos Indicarann

que os Estados Unidos

abandonaram toda Idéia de

Ilpr�sentnr no embalxaclor
lovletlco o pllmo po.ra a.

de fiscalizar o acesso a

Berlim. O chanceler Kon

rad�nauer se opõe ao

plano e a URSS tambem o

repel!u segundo noticias

jornalisticas.

UM outro agrade<!imt'nt·
que se faz necessár:'J rOrll'

medida de justiça de,'" sei

feito ao Prefetto Muni��il)(\!

Sr. VALDEMAR VIE1RA

que atendendo a .:o�ie!taç'i(
do Departamento E-·,pm·�!vo
da Guarujá, irá rei'a,,'q:- �ó

da a pista em ...oit.a do

morro. Co;abora �'V>iJH' a
muni,ipalidal.(!

grando competiçüil do iia

2-4. Não haverá tcmi!riellúie
com relação a ri�eo.� de vi

IIn hlt'ltlvl\do.� p.or pfccal'lc
dn.des no trajeto,

s

ensino primárló "'0 MÃKANHAO
mas por unidade contra do de 3.018 proreseôree dos lDADE ESCC'LAR PERMlo\-

1,5 no conjunto dos demais quais 77,3% não posstliam NEC1j:M AINDA FORA DA
municípitlls, segundo dados o curso normal. Na Capi- ESCOLA.
divulgados em "Comentá· tal, aquela proporção era Outro aspecto digno Cl,1'
rios", do Serviço de Esta- mais baixa, pois de um nota diz rN;ptito à IX'Que·
tio:õtlca da Educação c CuI- total de 336 somente 23.3'·{ n� proporção de alunai
turno não possulam o curso nOI"' que al(',ança, cm tempo
Quanto ao corpo docen- u:al. A média de alunos por norm31. o terceiro ano le·

W, era o mCSlllO constitui- lll"ofessor cra de 35 em São tivo, considerado como rr
Luís e de 33 no conjunto naj tendo cm vista ti. m�

dos demais municípios. de alunos dns mll'.olas ru-

Em 1958. a m:ftrícula 101 rais que conclui o curso na

dc 96.827 nlunos, compreen 3". sêric. Rept:esçn.ta..va, em
dendo cri:mças e adojes- C1ualquer das turmas estu·
eentes de 6 a mais de 15 dadas MENOS' DE ·16% doa
anos, dlstrlbuldos pelas sé· alunos matriculados na

rles dldá�icas sem predo· série inicial, fato esSe pro
mínlo de uma ou mesmo vocado pelas cvasão eseo..
de duas Idades representa- lar e repetência de, série
Uvas. Restrlngindo--se à fal didática.
xa das Idades típicas (7 a

11 anos): vê·se que o Esta
do do Maranhão possui
uma das mais baixas taxas

de escolarização, de ape
nas 22,2%, Isto é, cerca de
fl,0'l� DAS CRIANÇAS E_M �__-

PREFEITURA DO MUNlCIPIO DE
FLORIANOrPOLIS

DEPARTAMENTO DO PATRIMôNIO
CEMITE'RIO DE ITACOROBI'

EDITAL N.o 123 - (PRAZO DE 30 DIAS)
Da acôrdo com a lei n.o 246. de 15 de novembro de

1958 em seu Artigo n.Q 1.793 § 1.0, convido a todos OS

Interessados pelos restosmortais das pessoas constantes

da relação .abaixo, inumadas nesta Necrópole, cujo pra·
zo esta terminado. para no praZO de trinta (30) dias, a

contar desta data, requcllI n exumação, an',mdamento

ou aforamentos dos respectivos terrenos ou nichos para
depÓSito dos mes'1'los, sob pena-de findo o referido pruo
ser feita por esta Administraçâo e removidos os mes

mos para o Ossuárío Comum;

Arthur PoIU, Ànlbal Amorim, André Domingues, A.
delaide de Lima, Agustinho Manoel Farias, Antônio Tt>.
maz Ribeiro, Antônia J"oão Vieira Filho, Cecília MaI1a
Braz, Floriano Joaquim Machado, Francelina Maria de
Jesus, Floripa Maria da Silva, Francisco Paulo Adrlant.
Geraldina Ferreira da Conceição, José Palano, José
Vieira. &obrinho, Matilde Joaquina de Andrade,;,. Mario
David Moura, Maria Rodrigues, Maria Ana. da Coneel
ção Vitorino, Nicolau Carlos de Souza, Osnildo Plres de
Oliveira c Sebastião Recart Behring, 17.423 - 15/8/1W1.

Administração Geral dos Cemitérios Públicos, em

ItacOl'ubl,15 de Junho de 1�62.
JIlarçaf CarrUMo Netto
Administrador Geral

O ensine primário foi
ministrado nos 89 munici

pios marnnhenses at.ravés
de uma réde de 1.900 uni·
dades escolares que equlva·
11,,111 a 2.914 tU1"1l1aS, das

quais 310 orllaniza,das n:is
18 c.�colns de São Luís, on
de a media era de 4 tur-

--lffi)liESENTAÇÃO
Firma et'tabelecida na Capit.al Paulista há 8 anos,

gozando dc 'óUmo prestígiO n'.) comêl'Cio, oferece·se para

1"epresen�ar uma I,ndústrili dêste Es�ado que. tenha boa

capacidade de produção. Cartas para F. G. Bi'aga - Rua

Cons. Crlsplniano, 53-5.'" ando conj. 51 � Sao Paulo -

Capital.

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

--TABELA DE PAGAMENT(} DO MES
DE JUNHO DO CORRENTE ANO

DELEGACIA FISCAL DO mOURO NA
CIONAL EM SANTA CATARINA

� H.OROSO 1

80 CHE ZIT3

Dia 22 - A�ntados definitivos, salário família e

adicional dos aposentados que recebem pelo IPASE.
Dia 25 - Procuradores e aposentados provi.sórios.
Dia 26 - Pensionistas miiltares e provisórios.
Dia. 27 - Penslonls�as civis.
Ola 28 - Todos que não receberam nos dias tabela·

dos.
JULHO
Dia 2 - Fazenda e Justiça - Poder Judiciário _

Tribunal de Contas.
Ola 3 - .Trabalho, Viação e Educação.
Ola 4 _ Agricultura _ Saúde.
5 a 10 - Todos que não receberam.
NOTA: - O Pagamento da diferença de vencimen·

tos (40%), só será efetuado nos dias próprios constan.
tes desta tabela.

D.F. - Florianópolis. 19 de junho de 1962.

José de Brito Andrade

Delegado Fiscal Substituto

CONVII - MISSA
Max Freisleben de Souza

A família de Max. F. de 500ZQ convido seus

parentes e amigos poro à misso de 2.0 ano de fale�
cimento que mondarão rezar na Catedral Metropo�
litona às 8,30 horas do dia 23 do corrente no altar
Sagrado Coração de .Jesus.

.

Por nosso intermédio antecipom agradecimen_
tos o todos que comparecerem Ci este ato de fé cris_
tã,

1.6_62

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



INDICADOR
OlcHOS - OUVIDOS o NA�IZ.

l' e GARGAN1A"
Operações das �MiGOALAS por protesso
• . QODERNO·

EQUiP9 de OTORRINO (único no Copitor)
para "ame de OUVI'pOS, 'NARlc' ._

.

GARGANTA
.

- Refrolor 8AV;eCHó�ú�g� pó,'o' reéello

Iro)omenlo das SINUSITE� PI)( ULIRASOM

Dr. GUERREiRo da FONSÊCA
C'bNSULlAS PELA MANHÃ E Ar TARGE

C,O·rif.!10flO- Ruo JÓõo 'Ploto, 35 - Fone 3560

R�:<,�el'lt 'P - R UQ Felipe SChrT1ld!. 99 -F � n e 3560

Dr.�l'ávio ,41�erfo de nmorim
t ADVOGA'DQ'

.'

------_ . ..,.---------

DR. no'vls DIAS DE UMA
CLlNICA ME'DICA

astomago, Intestinos, rigado e vias bUlares.

oonsuttõrrc:

Rua Jeronimo COêltJO, na 1B ee.es 21 e 22.
Resirlêncla:
Rua �áo Jorge 32 roue �721.
Diariamente daI'; 15 às 18 fiaras.

Atende das 8 às 10.30 boree no HU3pJtal d" Caridade.

DR. L A U BD DAUIA

GeraiC I: n i c a
--MIDICO __

1.õ:llpeelal1.!!�,a em Dlnléstla de Senbofli8 e viM 1lt1-
( I'lá-ta�. Cu.ra radl�.al das !nrecc-;:õef. ...gu�_a� e crõ·

nlc:.s, do "parêlhc. ��nlto·ur1nárl0 em ambos 011

..exos. Dor.nça& .do aparêlho Dllj1:eatJvo e do a1sa·

ma nervoao.

HorárIO: das 10 b 11,30 horas e d.;ÚUO l.& 17;00
botas. - Consultório: Rua SaldaDLa M ...tlnho, 3

j 1.0 andp!,. (es(\. d� Rua loão nnto) • Fone: 3.9:4&
Residência: Rua Lacerda Coutinho, n.o 13. (Chá·
cara do Espanha) _ Fone: 3248.

lll. SAMUEL FONSECA
CIRURGIAO-DENTISTA

Preporo de cavidodet pelo oito 'Ielocidude.
3CQDfN AI�OTOR , 5 "'HITE

Radiologia De"tária
CIRURGtA (PRóTESr BUCO-f4CIAl
Can::.ultório· RUG Jefônimo Caelhc 16 _

1 ° and'Jr - Fone 2�:S
E.clu'IivamlJnte com horOI morc06-,...

SERViÇO DE MUDAN;AS URBANAS INTER
MLJhlClPAIS E INTERESTADUAL.

Nôo ó rH.,,,,,,,<;,,óro f'l eng�adamento das móveis.
Informoç;::""c; à ruo FranCisco Tolp .... tino, n{'l3A.

fone 2805

Prepare-se para o FullífO
\...(�quirinda lotes de terras, pequenos chácorcs e

éreas poro :ndústrias em

B.lRREIROS
no "ElAIR.RO YPIRAt\JGA, orsde está situado co GruJ)O
Esc(\)!ar !o:ol.

Os interf'ssados poderão dirigir se diretamente 00

ESCRITORIO DE VENDP, DE IM0VUS de

0110 Julio Malina
Rua F(>lipe Schmiat, 14 - Sobrado _. �ar>e

2347 - Flnrianollolis
SERVICOS TiCKICOS ADMINISTRATIVOS

;'>;;;,. muaNIZAçAO E REORGANIZAC'ÃO DE SER
�::},: Vlrt)S

'

,r,�· ,RUA CONSELHEIRO MAFRA. _ 1(;0

;F�ORIANOPOLtS SANTA CATARINA

J.-'"
'

•
,��=;=.

'I
· .. I ... .

o

Dr. Walmor lomer , �����������������Garcia ,�
Diplomao.o pe.a ..."acuidade •
Nacional J.e Medicina. da ,
Ex��:;��d��� ::n::r:�lda ,
Mb-ternids.ue-E.scol"... (SeI •

���:u:: �I:�J. O�����t:�o ,
do aervicc ue Cirurgia dto.

�:s:���r�'�!��':��'d:oH��� ,
p1tal de cunuece tJ ua Ma. ,
�e������e �. (;�I���t����: ,
OUENÇAS DE SENUOKAS'
_ PARTOS SEM DOn pelG •
,�,I.����:'II��I�o�:r,���:I��" •
to n. 10 - das 16,00 às' O;��� �::;-:�dl'��n�:le= � '. •

. '0"5 _ h.1".sldêncta: Rua ;J D. JÁlME CAMARA: NÁO TEMOS Mlss Guanabara, Vera Lucia Sebo,.,tOSMON.AUTAS MAS TEMOS BI em terceiro lugar, participará do
CAMPEõES MUNDIAL - MARIA Mi::;s World de Londres, Ambos tam_,

I QLlVIA REBOUÇAS MISS BRASIL bém mereceram os colocações. •• 62 _ SUCESSO - MONTE LIBANO -
•

-

•
RECEBEU MISSES COM �RANDE MISS Br�sil. /Aaria Ollvtc Robou_'

,
�ESTA. *

' ��:tid: �:sftl�f� b��:o, u�or;;';��ss��� •
oi APÓS umc ausência de oito dias. pedrcrics azul turquesa - sapatos'
II esta Coluna entra novamente em ÓR de 'cetim bronco e luvas' do mesma.
• 81TA. côr. Madêlo exclusívo de Ronaldo,'
I

...

\ Custou mais de trezentos mil cruzei ..

411 PASSEI quatro dlos em São Poula, ros.
.

"

, no Hotel Joroçuo. numa grande pro; •
� �OÇ�fer?�id�A�JA���ns�����_;t��� des�:�� ��� ����� J,��i�:�h S�����,
j Moritz <Miss Santa Cotari�o 63), D� - ,Cetim qêlc luvas e scpoto; com-'

�_____ • pois mais quatro dia�.n� RIo de .Jonel b.inando. Miss Guanabara, Vera Lu_,
__,_... .. ro, por conto dos Olarias ASSOCiados, CIO Sobo representante do Monte u,
lir. 4yrlon Ramalho • no r-lote! Serrador - idem Miss Rc., bano, desfilou com tele de sedo fOf_'
CLINICA OE\}RIANÇA� • dar - para assistir e porti�ipar do rodo com orqcnzc - "polltets", mi-'
Com'ul\as: Pela manna. p.rogramcçãe;) do Concurso. M1Ss Brc., çO�9�S e vidrilhos, sapatos e luvas.

no HO!i'phaJ dI' Caridade. stl 62, que contou Com minha colabo combinando.
'" tarde nu censuuert•• roçõo. : MISTER Vicent Trota juiz de bele'

das 15,30 '!.Is. às l?3r 1..,,_ _. .

- Ó: - �uitas, então'
%0 de Long Be?ch _ficou imprenss�a.:.

M�;:::��O�i\)� l�U:nd:�n� • vo��o:;���dJ� fi�� ����s: � ����aRo:�a �r�����:�,
tetetoee 27811.. •

"
uma dinamite" os aplausos do assls_,

Resldiucia: Ru;. Padn..... A convite do Jornalista Roberto Fc tênclc. Ambos participaram do Juri

Rnma, 63 _ Tel.. fone. Z7� , rtc-de "O GI.obo", !ui assistir .0. che., que elegeu Miss Brasil 62. •

, Ts��an�O�o�i��:�e�e;;'te�op:��a��s;; MrSS Esoirito S:nto, a bonita lOira'
1lhwtOO 'f.LflAj)d Si..... Y1Q8I't

• fui -apresentado 00 Cord��1 Do� Jci; Elizobeth Daniel, foi apontado como'
• me Câmara que na occsioo fOL entre uma das favoritos do Concurso. Foi e'

vistodo _pela Rádio Gua,_nabora, dizen I:ita pelas suos colegas ?ntes do ofi_,, t�s �T��6�MB�:CA��l��rA�Tê.�� CIO I que- acon�eu* n�Sabado, •, DIAL que poro tôdos nó.:; brasileiros A nossa representante �rcia Re.'• é -,um orgulho, is foi homenageado por trinta mil·

, .... .
-

* pessoas, aue contarem "PARAB.ENS'
, Rá�iaC�II���toe f�el:nt��v���o���:!� �=ÁC���r�� fuj a;�������i�.U 1��eI1��'
• Pintn que estava em cadeia com o A mente não obteve classifiooçi5J. mas, �

• gêncio N-acional juntamente com estave muito cotado. Destacou_se,
.----,-.--.:--. ,

Roberto Faria: Falei e� nome dos :0 com o bonito rosto. l1li

Dr. AcaCIO Garlbaldl torinenses, o soudo�c" poro .os h:_ * "

1111 � • rois 00 Jures Ri�et,_ tlva a sahsfaç�o MARIA Augu�ta, da Socila._ comt;n'S. _hiaqo '- ,. de obiJçaJoe prlnclpalm�te G:Jrrt.n tnu Que os medidos de Nw:mo OlivLa,
A:>VOOADC'

" cha que ganhou um bonito paSSOrl_ Rebouças são clássicos e o mais rei

Escritório espec�al!zado p.m .• nho do Governador Carlos Lacerda feito -até' agora presentada por uma'
Questões trntal)1!-:t(ls • - um��ainá, da Asia, que fala: Ma misse, no Concurs� 0iss Brasil, ,
Idmlnlstrttção CP. ben!. noel, JanIo e Vosco. - -

til
Im6vc\3. Defesas rl\'ca.s

- � -

.

SABADO, às 4 horas. chá íntimo,
�ua 'FeUpe Schmldt, 14 _, O_Concursos .��ss Brasil.62, pro-: oue D. �.dith ofer.ec:rá à D. Heleno,
1.0 I!.ndar ._ Fones: 2511 ..

l1li moçad dOe DlarlOS ASSOCiados. fOI R. Correio de Oliveira pelos s�us ab-

2216
" um gr-ande sucesso neste 0":0, O M?- negados trabalhÇls prestados os nos_'
I racanãzinho vibrou com mais de trLn sos criancinhas poral íticos, que iá,

_______ • � to mil pessoo� w
_

•
�:�r��n��gd0m:el�����sa�eleseC����;,

� MARIA Olivia Reb?uços - M�s'i do equipe de tr9bolho da Associação'
• Ba,í-a _

foi eleito mereCld0rr;'ente M1SS Santa Catarina de Reabilitação. •Terreno Vande-)e ,��as�uf��r �ur�si���:��e��rMi�:iel���. FOI ctculado e� -;uase cinco mi.'
pr��nd�;s:"dUe%,,�e�no c:� , ch. no Miss Universe �eautry Page lhõee de 7ruzeiros os vestidos apre_f
quelros, loteamento !lo Sr, , ��\o���d��on:au�ís;ulit�ter��;�o��í �:�����!,:e��s P����:la ���:�uâ� M�� t
�:��. FacUllia-se o paga- • Beatry Congress de Long Beach e �acanãzinho. '�.

�i.�i=�:� "êiNEMif-iai1ãies--jÔ�li-'

PROFISSIONA[
DR. MARIO GENTIL COSTA

M:&DI C O

(.UVIDO - NARIZ - GARGANTA
ClINICA E CIRURGIA .

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA .PROF.
rosa KÓS, DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPC.US

HORARIO DE COl"SULTAS: - Das 14 às lP :aor.a!
Pela manhã, hora marcada, inclusive aos sábados

'reterooe: �"89.

CONS1.JLTO'tlO: _ Rua 't'en ::;Uvelra 15·- cem. 203.

- EP1l>'t\;W PARTHENllN
-----

--([I"ICA SÃNTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia _ Complexos - Ataques - Manias -

proorernancc Afetiva e sexuei.

Tratamento pelo Eletrochoqlle com ar-estesís
I

Insullnaterapla _ Cardh.. actcrepte

esrccterepte.
Direção r:los PslflulAt-rall -

DR. PERCY JOA(' DE BOltBA

DR. JOStô: T.t..VARES IRACEMA

DR. IVAN 'BASTOS DE ANDRADE

CONOULTAS: Da" 15 as lq horas

gnderecn: Avenida Ma\!ro Ramos, 288

(Pra�a Etelvina .Luz) - Fone _37_53

"Curso Prp.oaralórlo Continente"
DATllOGtlAFIA
TAQUIGRAFIÁ I

PRE-GINASIAL ADMI�S.\O DURANTE O ANO
AULAS PARA CONCURSOc
CtllU;ns E�DFC'AI�
PAR" PROFES�O.ES

Q'E DATILOGRAFIA
_ Baseado nos mais ""ordenas processol peda.

gógico•.
__ Eauipo.jo com móquinos novos.

Oi,igid" ;,elo:
PR('F. VICTOR FEi:.�Y:IR.A DA SiLVA

HORHIOS, DWRNOS E NOTURNOS
Fcee suo in�cric-io o Rua Dr, Fulvio Âducr.�

a"ti .. " 24 (II' M!Jio, 1411 _ t" andot
ES'TQFITO
------ -----;--------�-

l�p�!.�!!��1��'iO • ,on,.rva,'o d. painéis
em todõJ o Est3do

R: fernand� M�c"<!IIâo, G - 1'? endar - -fone 2.04 13
-

_
� fLQRtÃ"'ÓPOLIS

HOTl'OAS E ESPORTES PELA
RA'D!O IJAIWJA'

8,uO - Cl'nespogdpnte COLUMBUS
fI,55 _ Repor!,er ALFRED

10,30 - Resenha Esportiva r::INZANO-FIREST'JNE
10,55 __ Informativo CASA BRUI1QUE
11.55 - Repr<r�.e� ALi<'RED
1225 - Correspoudentc COLTJMBUS
16.00 - Co:respondcnl,e COLU:MBUS
16,55 - R\!pOl"ler ALFr(.l!:D

Hs,�O - Resenha J'7

lr,55 _ Cnrresponde!'lte COLUMBUS
19,00 - Momento ESt'Ortivo BRHAMA

21,00 - Reporter ALF'RED

21,30 - Correr.pondente COLVMBUS
2205 _ GRArrnE INFORMATIVO OUARUJA
Dlpartar.,enlos de NOTICIAS t ESPORTES _ Tels.·
38111 -- 3822 Radio Guarujâ d<l Florianópolis _ A

MAIOR POTtNCIA RAJJIQFONlt::A DE SANTA CATAnI-
NA

Onda média - 11,.:0 kcls _ 5 kilowatts
CnJa C1J:aTA _ 5_97.' kcls· 10 kIlowatts - 49 me

----_ .. _---

AD'JOGADOS
ADVOGADOS.

DR. HtLro PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREIRA.

PREVID:€�CIA SOCIAL: - Rer:ursos à Juntas de Julga
me:01to e Revlsão.

Apo'sentadorias.
Beneficios, etc.

QUESTõES TRABnLHlSTAS,
CtVEL ( CRIM1NAL.
Rua Felipe SchmidtnO 37 - 20 i'.ndar - !:laia 4

Das !l às 11 e Ilas 14 à� 16 hOfas.

A. G\lNZAGA
INCORPORAÇÃO E VENDAS DE IMO'VEIS

Ruo Trajano, 12 - Solo n.o 7 (Edificia São Jorg$

Fone - 3450

Tem Poro Vender
- Aportamentos de 2 e 3 qUGrtos
- Casos de Madeiro nos Barreiros
- 'terrenos: Morro do Getllldo -

!:���mc �t�:����rl'�s.Jordim Aero-.

Pagamentos. o ;l>/ôombintlr.
).','.

:iC:l(JH:."pla e

AULAS
PARTICULARES
Aulas Particulares de

'PORTUOUtS - LA fIM -

HISTÓRIA -- FRANC�S -

PSICOLOGIA - FILOSO·

!"':;otesso" VlCtU,tno 's'!'
informações: Oscar Pa·

lace Hotel, à tarde.

"BOLA Ml.IS, PERFEITA 00 aflASI:'

•
•

•
VERA MARIA BR.\llNER,'

o
Miss Brasil 61, fazel\r1o � :
Coroação Simbólica em •
>fu, Brasü 62, ""'i" 01'. :
via Rebouças, com ã:llau •
f.OS no l\-Iara.call�zinh,)'

,
•

Cilie 3M JOS! FALADO EM PORTUOUES

Centro Fone: 363'1
Censura até 14 anos

as 2 - 5 - 7% - 93,4 h3.

(A sessão de 2 hs. 'terminara untes da

saída da Procissão).
Carl.os Lopes Moctezuma

Elvira Quintana em,

800 LE'GUAS PELO AMAZONAS
MexlscopeEa!tmanColor

FALADO EM PORTUOUES
Censura até 5 anos

-BAHIIOS-

l';ne GLÓRIA
Estreito Fone (12m.

ás 5 _ 7'h - 91/2 hs,
Stewart Granger

.

Rita Hayworth em:

SALOMÉ

CiDe IITI
CentJ'o 'Fone 3435

as 2 - 5 - 7%, - 9% boi.

(A sessão de 2 hs. If.ermlnarâ antes c;a

saida da Procissão).
David Niven

Tecnicolor
Censura até 5 anos

r.'n. IMPERlu
Estreito Fone 6295

As 8 hS.

Stewart Granger
Rita Hayworth em:

SALOMÉ
Doris Day em:

JÃ FOMOS TAO FELIZES

<':!nemaS.:.oPe
Ce:lsura até 5 anos

Tecnicolor
Censura até 14 anos

rW_.80" Cine JlUA ($. J�.é)
CENTRO FONE 3435 as 2 - 7 - 9 hs.

ás 81h hs.

CarJ:os Lopes Moctezuma
Elvira Quintana cm,

800 LY.'GUAS PF.I,O AMAZONAS

_Mexiscope EasLmanColor

Ronald GoUas

Grande athelo
Costinha

Norma. Blum em.

O
_
DONO DA' BOLA

....•j
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� Uvro "Reforma 'lurária· Questão �e
(continuação do nO ante- (FAREM) e do Estado de e médios proprietárIos pode nisto que o livro é censurá
rior) São Paulo (FARESP) I de nu ser considerada uma. reror- vet, a censura se expllclte,meroso, reeenceíros do Rio ma agrária cristã, uma- re- para conhecimento de todaGrande do Sul, de São Pau- forma agrárja "digna desse a Nação.lo, de Minas, de Ceará e de nome",? Aos autores pareceoutros Estados, felicitações que sim. E lhes parece tam.calorosas. bêm que uma reforma agrá
Uma reforma agrária Esta tomada de posição ria que eliminasse Os gran-

"digna desse nome" deve de "Reforma Agrária - des e médios proprietários
írr ,Jrtar na modlflo.::ação Questão de Consciência" é seria socialista e antecrlstã.
da estrutura rUfAI e social conforme à doutrina catou, Em face de problema de
do Brasil, pela eliminação ca? No Braal] uma reforma tal matnltude, ê preciso que
das grandes propriedades? agrária que exclua a demo- cada qual assuma SUa res
comportará ela até supres- lição da classe dos grandes ponsablUdade. E que, se é
são das propriedades

mé-Idias? Consistirá então na

implantação de uma estru

tura rural que só conste de

pequena.s propriedades.:
nas

IquaiS o solo seja cultIvado
diretamente pela proprietá
riO? "Reforma Agrâ-ria -

Questão de Consciência" a"

borda essas questões em

seus diversos aspectos.

�I. OS PONTOS CAPITAIS
DA CONTROVERSIA
AGRO-REFORMISTA

a. A CLASSE DOS FAZEN

DEIROS DEVE SER DEMO

LIDA?
Em várias passagens (pp

21 a 26, 208. etc.) , o livro
sallenta- a parcela de respon

sabllldade que recai sobre

multas -proprietáilos rurais

pela situação material, ln.
telectual e espiritualmente
dlf1clente dos respectiVOS
trabalhadores, e lhes mcns

tra à luz da doutrina ceté,

üca a culpa em que com is

toincorrem. Porém ao mes

mo tempo se recusa a adml

tir que toda a responsabili
dade toca aos proprietários,
e aponta outros fatores

que,'concorrem .para criar e m�n
ter a tnmentávet situaçao

presente (pp. 27, 28, 45 ss.) .

"Reforma Agrária - Quef.
tão de Consciência", lnfen

se à luta de classes, procu
ra dizer não SÓ o mal mas

ainda o bem sobre o pro

prtetárto rural, hoje etste
mattca e Impiedosamente
caluniado pela de-magogia.
E por Isto salienta sua bene

merencia no Brasil antigo e

Ihodierno (pp. 15 ss.j e se

recusa à cooperar para o ex

termtntc dessa classe. Em

vez de contribuir para a

sua briatal eUminação, a 1;.:

vro Incita-a crlstãinente a
I

remediar suas lacun� e a
I

continuar em sua açao ben

fazeja. Afirma que outro I

modo de �roceder em f�ce Ida classe dos proprietáriOS
rurais conduziria à reallzr•j

. ção do Ideal IguaUtJ!.rlo de

Iuma sociedade sem ciassee,

desse Ideal visado pelos co.

munlstas como afirma Pio'

XI na Enciclicn "Dlvini ae- I
demptorts" ("Editora Vozes,

Ltda.';, pp. 8 e 9), I
Em prknciplo, uma claB;:<ie Ique se mostra eonscte nao

só de seus direitos como de I

seus devercS, de suas

bem'_1merencias tanto quanto de

suas lacunas, tem -posslblll.
dade de exercer com. eüctên
ela sua missão historica, .6
assim tem o direito de VI-

.

ver. Foi o que mostrou a

Iclasse dos proprietáriOS ru

rais dando seu aplauso ;a
um� obra como vaerorma

Agrada _ Questão de Cons

ciência", tão Imparcial e�
face dela. Os autores do 1].

vro receberam do conselho

Superior das Classes Produ

toras (CONCLAP), das �e
ceraeões das nssocteçoee

Rurais do Estado de Minaf

ARTIGO 91
Glnaslo em 1 ano. curso

Continente. O untco com

professores espeCializadOS.

b':O'" turma para

,e",m,,'
.

Rua: dr. Fúlvio Aduccl,
748 _ Estreito.

Graça Aljcançada I
.. • i

I

I

WI1-""- ': :.:�(Ójf'..���,t;;>::
..

, I"f .. >';:: \, ·

-'.:.>c:�-'" '.
"

:0 ESTADO '-f- O mais .an�lgo� I?l�rio de ·:Jàn�.tL ..c�tarJft3

�aciODal
�'�:'I)f'

b. JJustifica.-se uma politica
de combaté sistemático à

propriedade grande e mé
dia?

tão de Consciência" anrme
e a Enciclica "'Mater et Me.

glstra" o -connrmcu posterJ
crmente que tanto a pro
prledade grande, quanto a

média, quanto a pequena,
têm uma razão de ser no

conjunto da vida rural (p.
181). Assim, O objetivo de

uma reforma agrária crit.
tã no BrasU não pode con

sistir na abolição de urna

dessas categorias de proprle
dade. A pequena proprleda

de tem titulos espeCiais Plr o clima, o solo, a natureza
ra ser preferida (pp. 149, da cultura, a região, e aln.
150, 221) e organicamente da outros fatores, de maneí

difundida (pp. 11 e 113 a ra que,' com vantagem para

117). Mas isto não importa o bem comum, a estrutura

em justificar uma política rural comporta normalQum.
de perseguição e confisco te propriedades pequenas,
das propriedades médias e médias e grandes.
grandes. O livro pleiteia, pois, a

Com efeito, tamanho das par da difusão tia pequena
propriedades se diversifica. propriedade, a manuteÍlção
não só segundo ctrcunstân- da propriedade grande e mé

elas históricas legitimas, dia, -1.,1
mas também de ac6rdo com Se a reforma agrária erre

tã e "digna desse nome" in
cluí necessàrlamente uma

politica de expropriação cu

de pressão trlba'\irl& eee

tra a grande ou & O1éd1&
propriedade, e se por tsto se

discorda de_;"ReforDla Agrá
ria _ Questão de Conaclen,.
cte'', cumpre dizer clal"ameJl
te que é esse o moUvo do ele
sacordo.! este mais um pomo de

dlscordla capital, na con

trovérsia agr{'.�erormista.
'''Reforma Agrárla-QueS"

(Continua no pr6xlmÓ' nó
....

mero)

gamnfemOSmi/!nJesque voce itáganharcomas
•

liliiii OBBIGACÕES
� BODOVIÁBIAS

::: BANCO DE CRÉDITO REAL DE MINAS GERAIS S'. A.
::: BANCO MINEIRO DA PRODueÃO S. A.

::: BANCO HIPOTECÁRIO E AGRíCOLII
DO ESTADO DE MINAS GERAIS S. A.

" CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE MIHAS GERAIS
.Eallto o ripo • OI

qu. moi. IIre rOlWi.,.
.1Ifr. 'si••

� """PO' .preço:

GruPO' Quanto V. pa"a

aR_I os A.350,00
OR-2 c-s 8.700,00
OR-3 os 21.700,00
OR-4 c-s 43.500,00
OR-5 c-s 65.000,00

Quanto V. reub. Primio maior.m
no fim cada .orf.io

CrS 10.000,00 15 milhões
CrS 20.000,00 30 milhões
c-s 50.000,00 75 milhÕes
CrS 100.000,00 150 milhõe,
CIS 150.000,00 200 milhões

Total.de prlmlo.
.m cada .4"

os 1 21 .125.000,00
c-s 242.250.000.00
os 605.625.000,00
Cr$ 1.211,250.000,00
os 1.816.875.000.00

Ao seu al(on(e! Ao alcan(e de qualquer um!

Ceda um dêsses estabelecimentos de cré
dilo represente um potrlmónio de bilhões.
Reunidos, êles significam uma supremo ga·
rontio bancário. _
São êles que respondem pelo devolução,
em mais do que o dôbro, do dinheiro qUft
\locê está investindo em Olt E sõo êles que

responderão pelo pagamento d�s prêmios
oos quais, desde já, você está concorrel'ldo.
Sim, adquirir Obrigações Rodoviários é tftr
muitos choncnes de licor multimilionário.
Cada OR concorre o um 10101 de 300

pr�mios de alto vaiar, em seis anos segui
dos. E sõo apenos50.000 números por série.
Os primeiros prêmios vão de 15 a 200

milhões, conforme o plano que você pre
ferir. Estude êsse� planos. Nodo menos que
cinco. Uma único OR que você compre
por Cr$ 4.350,00 concorre a um 10101 de

Cr$ 121.125.000,00 em, prêmios. E há séries
em que, só o primeiro prêmio, vai d Cr$
200 milhões. Você negaria à suo esp6sa
e seus filhos esta oportunidade fobuloso�
Aplique bem o seu dinheir"a. Coloque·o a

serviço do progresso do Brasil. E não se

esqueço. Sem arriscar um simples cenlovo,
goronlido por uma poderoso rêde bon
cório, você tem a seu favor o possibilida
de, que n.:so deve deixar apenas poro os

outros. de licor mesmo multimilionário (

E note: em cada iortelo concorrem apeno. 50,000 niim.rol.

Velo. a, vonragen. que
e,tos apóllcas Ih. ofer"_.

E você pode concorrer oinda mais vêzes!

A;óii;e�=
• Preço do compnl _ ,.rtI,
d. Cr$ 2.040,00.

• Somios ••me,trals .......,.
6 ano. con.HII'lvo••

• R..mbal,o om dabto
do ••u dlnheko,_ • III"...
lIol\lln,lo bCIIK6.....

Plm aum.nlar os suos chances, 'escolha lombém um distes 4 tipos da Ap6lim lEI

Quanto V. recebe Primlo maior .m
Grup., Quant. V. pai.

no fim .m cClda .ortolo Tetal •• prfnd..
••m.'tral .m cada .Iri•

.EE·l C., 2.040,00 C.. 4.000;(l0 2 milhi5es C.$ 57.000.000.00"',2 C., 5.100,00 Cr$ 10.000.00 5 milhões Cr$ 142�OO.OOO.OOEE-3 CrS 10.200,00 Cr$ 20.000,00 10 milhi5es CrS 285.000.000,00Ef·4 Cr$ 200400,00 Cr$ 40.000,00 20 milhões Cr$ 570.000,000,00
À VENDA EM TODO O PAis, NOS SEGUINTES BAilCOS,

Banco de Crédito Real de Mines Gerais S.A.• Banco Mineiro do Prr,dução S.A.
Banco Hipotecéirio e Agrícola do Edodo de Minas Gerais S. A, • 6cmro
Comércio e Indústria de Minas Gerais S.A•• Banco Irmãos G,,;imorães S,A.
Banco de Minas Gerais S.A.· Banco Mercantil de Minas G'..lrois S.A. � Banco
Nacional de Minas Gerais S.A.• Banco do Eslu�o dt! São '"pauto S.A,

OBBIGACÕES BODOVIÁllIAS
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EM BICICLETI

PELO PROGRESSO Df

SANiA CATARINA

Me> SET!!R
UPOi<TIVO

COTaI) não p'1'l'
.

de a, ontccer. o � 1'.

cxproctss .0

mecnva ('

nas a-r

dl'l11ro
fl.'S! L r

as :11,
nnlll

coes elo
.
ra , chegar ao trtunro.

de' C:11" I ') I .� , I� rouameute veio paru
Atrucro MOI:t ,

�
premiar os esforços e 11 de-

O ('hrFe ela (1 'li 1 c1i.' ôtcecão de cada um dos
quo "S'j o traba! lu C'{\:�, soldados do futebol orasr
trót": c' r+amou: ",' {'nlll()�' Ictro. Mas a equlne !)l·.l.�j.
ê duro c cltücn ,iJ.,;j': "'�. letra atuou com acerte,

- '1\-1:.$ f; '1\ "1

�
calma c trunquitlda-ie, c

conttru.nu � :lId;1:i�10
.

que torno� seu , trab:tlh_,
noasa mi . VI....:!':\·,·· par a mais objetivo e contequen
ganhar c- n Mundo temente vitorioso".
pr-Ia se 'In" ;!'Fa':1 AIMORE' GOSTOU

L.<:1!1lf)·��1 Aimar.: Moreira, agora

deixa de ser um número a

celtãvel tendo em vista n

reai dificuldade d" Sê obter

btoíclétas
"\.

de corrida na

capital, o Que não ocorre

nas cidades de Jcinvtlle

Blumenau, Lajes, 'ítr: onde
as provas-da velo.ndudo sa-i

frequentes.

A IV-Prova Ciclíslica "Volla ao

Morro" Em Foco

I dr mtníno � 'Tenente Edson

Domingo teremos final

mente a reeueecão tia 1\

Sensacional prova cícttsucc
Volta ao Morro, .n-cmoção
anual do departamento dr
Esportes da Rãd:') ulla�l]j!Í
e Que conta com :.t ccuor
tura da MONARK.

x

Os preparativos la',<>n'li.fl.
cam- para que P<)';S:;'�lO.
ter uma competição 1'1.':1.1
mente espetacular ag ra
dando em cela l'flo .'1) aos

concorrentes e nm.o-tusao
res mas também :1;) :Jll�li,'(J
que por certo ::1.1'')1" ér:\. r,s
runs da metróoo'c caro as

A seleção mescunna O'!'a

Brilhou Também o Voleibol Brasileirotro ciclistas,
atê agora,
Plortanópolts

pelo menos

reprosernarãc
o que não Além do tulebn), tam

bém o voteícci brasilt'iro
Intensamente em sanunco
do Chile nestes dias. Ievan
tando nossa setecõca mas

culina e Ieminína o pentn
campeonato snlzuuertcuno
do esporte da rede, ratifl
cando uma suprcaiccta SUê

remonta fi 1951, quando se

gua'i, Peru, Uruguai c Ve�

neauera: as mocas brnsilel
ras, por seu lado. jt.garam
apenas três vezes, dorrcrun
do por 3xO os cuadroe üa
Argentina, Chile e Peru.

Pa'j;oca Levará Grande Equipe
ees !I Jogos Aberlos

OS CAMPEõES

x disputou no Rio de Jauelrr suetra. dirigida por Samí
Espera-se a QUR1;.j1l"r 1110 o primeiro certame conu J��h!insky, contou cem

mente a chegada !.la., ins nental da modn'ma.Jo Qllare�ma, Sérgio, a-rrcc
cricõos de ctc'tstas do íute INVICTOS ios, Roque, Jon;'Íl'ho, r.ta.
rtor do Estado, ,�,�I�d0 que Sem ter perdido um 'set 'liano, Feitosa, pábto. Nt.:1V
está assentada a vmtln de sequer em todos os s-to dono Belrcrt, Beto, Marcc

Basquete _ 'reuoutc Mil
sísur a monumental prova pedaustas de Porto Alegrt>, compromissos as equipes Antón!o e Osvaldo .. to. (Qui

Ion Parcbem
do pedal. Curitiba e São Paulo. brasileiras se sagrarnm pe feminina, diriJ!d.:t !ll'l

re:'lI�:��s.de Sai,iio .- Jun·
Quatro otcustas de Fio. �iU:�����il��eV����\��·:\t�l��� �:l�:rover�,ilh�:��. <'���"l��

Foram indicados para s, :ii�!�����i� jl�l,���I���h�t'���:o bi�i�IJl��:I�á i!����lnl;:'�I\��� �!I:�P��:.�d�<;c�n��iU��lfoJ\��ll;:�t.ousmo moscuuno, votei
rccuaanco dlúríumente IiLtI," MONARK serão cnLrf'óu�� '1 !ln li ri Ali'

e :�("u���ale1iOfe�l.i���{:��, tretnamemos vlganl"!') :I aos kçs primeiro.'! ('("l'l':\ .���o r�Ilr:1I11�Ul0;. $u�.::r;��'�
12 atiNas em cada :nodal!

prova do dia 24. �:"'_:c. éh'<;, do,> na prova de 6:! As tIl.l· rano,� COllQUistlo>, 01 ([ua
'1' dadf'. No alletismo Icmini. :�(�;,qp��lll�O�'aJ;:� ...�:n.I!:ll�� {julnas cstã.o (,�po.Jta., Ila.� (Im.'! brasil('lro,� nill �orrr·
'J no seLe, em xadr"z 1. 11'. ('Id!'s Santos Vosta. U n' O ���'!:l��ll;�:S�n;:�:i,�l�, ��� ���ll bl�l�a ��� ��:�;:�t, ��l:�:�'���ã�(' 21,n:'>�i:li��:o2�' Na passado tivemos :lP·�llr.� Ru· mano Stein onde podE'rii,o rlorldade que ,u:ullh\ o se antecipou à t�df';,acão

D!áriamente o,; atletas �:�Se ��;;o�e p�:����a::�� ser apreciadas.

AeVoO,i,i�,.O"I""I��el,.·onnl no ãml)lto em seu regresso, f' n:l:J rh<'.
t J vr-m tz'cinando ar obt ,. � <. �... gado ontem ii. noit<3 �.,' R:o.

b. abaixo.
.;

�':II�n��:. Blum('n:'�. uons!"� �����d�O�é:I:;�iZ �C,110 h�

ab�;L��s��r�çõe�ep:�I;�.���;:: A CAMPANI-tÂ.DO CIIILE � :;:i�:;il:�(' �V�l�� �� :��I�
/'.' ( n � ·t,1 • I { J,'

X
.

X ':. de Esportes da G�'�rH':\ a "....
peões brnsilf'iros ,�:lJ�á )10je.. - .- .... - - ....__ � ... _ .,.. ... ,......__D:��a...�o::"r:J�q,!: -:-di:_o:n:_ti: �L����s. Em Santiago, a ���efa de Santi3.go. devI'n(!CI f)rr.

•
"

! ..I
se.

Sera a grande apoteose do ciclismo catorinen_
mais árdua foi (lu sf'li'çÃ,o noi1tar em Bueno!>. Airp,�� p

masculina, quC �t\:cu (:m Chegar ao Rio n1uni'oii. O� �I • .,.

f
As repres,entoções de futebol de, salão, bas_ sels compro1llL�so� ;:Ier"" segundo avião ninda n:10

Ü :..9 D � Quetebol e voleibol de Joinville, que participorõo tundo por 3xO :l.S &cI'Jções t.em data fixada p;.ra seu

, .

�� �
dos III Jogos Abertos de Santo Caflarino marcado da Argentina, ChOco Pnra regresso,

_�_=._ &i:�, �:� I�� � paro Blu�cnau, con.�inua� em puxados' preparati�
= (j) > [(I, Ji1 vo, ·.'eol"ondo p<>.t,dos ,nt..mun;c;po;s e enhen A cadeia verde e amarela e a '

. tando. as maior·es potências daquelas modalidade�
I Maur)' Borges --- �s�or�lva do Manchester e de cidade vizinhos. Os "(oupe Jules Rimei"C�m dois jogos campeonato regional de fute_ JOJnvllenses. quer-em deixar suo presença registradoboi tera sequ nCla n;1 tarde de domingo. No estádio nestes terceiros Jogos Abertos de Santo Catarina e

De maneir�a brilhante em tod.o o país, põJe ('��:'l.
do ruo Bocaiuva no lorde de domingo. No estádio confiam nos suas possibilidades. para o Brasil ence:J."o::.'" notável rêde sail"3� ancr.,\
tará ao Tom d fi- que v�m apresentando uma com ---000-- domIngo a Sétima Copa '10' mente de sua cmlllho.�:l.ponho n "'J 11€ te certame já Que até o momen. O atacante Gaivoto que defendeu inúmeros Mundo, Em gramado,> dI) missão, como aHá3 tem
to con,,'-' n d::!rrotar 00 Guarani: opresen. vezes o selecionado catarinense de futebol e Que se Chiie, a representaç:l.O na acontecido em tanta, ,JU
''?m('nt d� n so<; gramados. Prélio em que encontrava atuando no futebol poranaense, inte. cional soube, mais uma tras oportunidade�.o FiW Jflt� grondo primeiramente 9 esquadra do Clube Atléti� vez, honrar as tradlçõr� es As excelentes narracõcs

...al () estádio Orlando Co Paronaense e a seguir o Arapongas vem de reto r porttlvaq de nos,>'\ U'rra de Pedro Luiz e Eds,m LcJ
Jgonlstas os elencos do nor ao ,f�tbeol joinvillense. ,reingressando na equipe obtendo pe:la segt1nda vr� te: a$ "epotrag('n.� de

tor de líder e vice !i do Amenca Futebol Clube. Volta assim o veterano consecutiva o Campenn:Ür. Ethel Rodrigues e SUvio
ra o público do co· craque a integro r a equipe rubro da Manchester Mundial de Futeb'll. Luiz: .os comen�irio� Si'rl'i.

que o projetou no cenário esportivo catorinense, A par rio sensacional �re desassombrados �
---000--_ triunfo no gramallo U'11a Mário Morais; a cOlabcra.As eouipes de voleibol, basquetebol e futebol oútra estupenda vit.,ba nI"" ção eflciente de Már:,) r, "I'

tro aCOIl
r.... da Copo do Mundo. ou_ de salão dde Florianópolis co.!J,tinuom o aprimorar a .rece ser registrad:\, pelo .�I,.vaae'dCainu.�,aa' ag._,nn'id'" �eCt�:de t" lue se nos apresenta pe_ �eu jogo e conjunto paro as disputo" dos Terceiros que ela represent,"';'; par:l " '" • "'"lo próa. F .1 (�. t� de 24 próximo, Quando em Jogos Abertas de- Santo Catarina. todo o povo brasileiro guarrla técnica no Chl'e �nossa copltr)l, � U Ii.'ollzada a IV provo Volto oq A Qua�ra do FAC. tem vivido dias de grande Desde quando �e eTls').in nos est.údios d Rádl:l B:mMerro, umn prumo õo do Dpto. Espo�tivo do Rádio movimentaçoo com os equipes treinando assídua� a o piei os 1'o.3s'os deirantes, tiveram sU,nGuarujá f\le<;ta QPo;tunidode o p�bhco tão,aféto men!e, procurando atingir o melhor índice técnico �u: cu�ml�a:� !lgOI'!). com maior recompensa na �;naos 9r'a.ndcs ocontcclment� esportivos P?dero vaI .. passiveI.

a ca1tegórjca vitôrl''l. fn'nte tania total, absolu('l, r.I,Jstor a Vibrar pelu,> o,lti'rnatlvos Que pode�a qpresen� -.-.--000--_ à sele ão. da Teh!)..:)s'�v:\ Quatr.o cantos do '(!rrjtôr)etor a grond(' �rovo Interestadual de domingo. Cor_ O lateral Cullca que estava com seu contrato ç
"ADETA nacionalredores de Lajco;; Biumenau Joinville Fpolis, Rio ,terminado com o Clube Atlético Cotorinense, foi (lula, a famosa

.
._" ,�

,

:;rond!· dO'Sul ,POI'aná e São Pauld-estarão empe. procurado pelos diretore", do clube trir-olor, com o
VERDE E AMARET,A levcu A Rádio Guaruji ::I" Fto

nhados na grande luto que proporcionará o maior' finalidade de reformar o seu contrato, Os cntendi_ a têrmo um trabal!"!" digno rianópolis. que se orr:ulhll
prcvQ cic!i<;tlCo dp Santa Catarina. Prêmios acima mentes chegaram o bom term() e Culica firmClI dos malares encô'niG�'. de ser uma das emb.�or:t"'.
de Cr$ 1 00 000,00 E'stgrão sendo ofertadas aos par_ mais um compromisso com o clube do Estreita. Informando com a h'J!\I's chave da CADEIA VERDE
iiciponh: da IT' (ntoha do pedal em Sõnta CatarL._ O contráto do médio tem o duração de dois tidade e critério que Ino E AMARELA, comand"nd:-'
'10 entre el. s destaco_se três biciclétos Gron Prê� meses. Em coso de o Atlético se classificar poro " são pecullar.es e rlo.!tcn10, a em Santa Catarim, ',en
-:'io, além de um artístico troféu ofert.ado pelo fi�_ certame estadual de futebol, este contrata será pror indiscutivelmente, ti. mnior tese nêste instante perfci
ma rerresentanL! das Pedras para iSQU$iro Colibri. rogado por mais alguns meses, parcela de slntonizitdoi'es Continua lJ.a sétima pago

" ("::111 Nnhas

VO!('i Mascuuno � Wal·

Aliec
, LúCin, Euni(l�, Amn,

rllíx, Diva, Mm-il-r, V:tlmi,
Hclgu Mnrgm-ldn oe Ene.
dlnn.

'

O chefe dn delc�:lr:lo lo!
o pr('sidcntr da Conrcd,�
dera<;üo Brasilcirn ;le Vo

Iibo:. Roberto Ca1,=a(ln. flUe
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Promoção_ da Rádio Guarujá &om a Colaboração das Fábricas Monark

"7..
�

�1""h,><
.�),. itila �; . .;, .!<,:t:'����

PEDRO PAULO MACHA,DO

REDATOR_ES-AUXILIARES,
MAURY eORt::ES. RUI LOBO •

GILB.RTO HAHAS

COLABORADOR'S, DIVERSOS

missão"

- PEDRO PAULO .MACHADJ -

Já se encontro em sola brasileiro sendo alvo
das demonstrações mais sinceros e cores do povo
brasileiro, o escrére de ouro da Confederação Brcst
retro de Desportos. As manifestações de regozijo e

oprêçg que estão sendo tributadas o Aimoré Morei
ra e seus guapos ropazes prosseguem. parecendo
que não tem fim. Em tódo a porte os doze heróis de;
Ccmocnho do Chile recebem calor d-, reconheci;
mento público pela que fizeram pelo futebol do Brc;
st! levantando sem derrota o VII Campeonato M�ln_
dtc! de Futebol, promovido pelo Federação Interne;
ctno! de Fútebol Associotion.

Como em 1958, quando da conquista do VI
certume no Suécia, o mérito da proesa brcsilet-c
nõo encontrou contestação em porte olqumo Todos
foram unônimes. em reconhecer a superioridade da
Brasil no mundo intciro, futebollsttccmenro. Ouon,
do o escréte iniciou os preparativos poro as lutes
poro reter a Copo Jules Rimet os criticas for'am de
tal manto que dificilmente se encontraria .Quem
prognosticasse n sucesso alcançado e conscQuente�
menh� o conouista do precioso cetro. Parecia que fi

escréte nacional estava escondendo alguma cois'J,
vamos dizer o seu verdadeiro jôgo. O certo é que
nas derr':ldeiros peletas frente a inglêses, chile
nf'l", e tchécos o Brasil fI'velou 00 mundo o virtuo.
sismo do seu futcbot clóssico, harmonioso, persis.
tente. Um leão no estádio ele Santiago. B<!stou que
o ferissem par'a que se levantasse e reagisse, trans_
formando o marcador desfavorável num triunfo C(JI1

sagrador. Assim também aconteceu em Santiago,
pois coube aos escandinavos abrir o escore.

x· X x

A CIrande nação sulomericona é campeã do
mundo. Seu nome, bem alto alardeado no Chile en

contra eco em todo o mundÇ> h, naturalmente,
.

que
sou futebol a maneiro de jogar de seus bravos, de
Gilmar a Zaga lo, serão objetos de acurados estudos
por· parte dos aue se dizem conhecedores do arte
da pelota. Nada de hipnotismo ou cérebres eletrô_
nicas. Futebol se joga cam a cabeça -e o� pés. O
futebolista muito cêdo vai poro os gramados. Das
pelados da várzea paro os clássicos do Maracanã �

Pacaembu têm passado todos os Que no Chile oco·
bom de obter poro O Brasil o'lourel máximo. Pod�m
estudar á vontade e mesmo filmar, os movimentos
de um Garrincha, um Zito, um Nilton Santos. um

Pelê um Didi ou outro quarquer do quadro'-brasilei .

ro, para depois tentar imitá�los. Com o tempo po�
derãn consegui_lo. Porém.Q êsse tempo �o futebol
brasileiro estará tão odiantado, com novos valores,
quem sabe mais tecnicos e ardorosos, que não s�

poderá deter'a sua marcho para outros títulos.
x· X x

O próximo Gampepnato Mundial de Futebol. o

8,0, será sediado pela Inglaterra, o nação-berço do
futebol "ossociotion" que tem tudo para levar o

certame de 1966 a um êxito �strondoso. O grande
país do Velho Mundo não precisará concorrer ás I

eliminatórias pois todo país patrocinador fica au_
tomàticomente classificado para o turno final as_
sim como o campeão do certame anterior, no caso o

Brasil Que vai tentar a maior proesn, qual seja o

TRICAMPEONATO que nos dará Q passe definitiv'1
do Copa Jules Rimet. Port.anto, começamos desde já

.

o "Operação�TRI" _J___

CASA - VENDE-SE
Dua.<;, uma ã. rua Gaspar Dutra, 673 e outra à rua LuIz

Gualbert.n, 116.
Tratar à n.:a Heitor Blum, 398 - Estreito.
�
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edsde em sua n{l!::'!"rt'l:
uso em ctrcunstãnct �.: ilH']

ntzacão rotimeira patu be

»es, vacinação ee crtcuca
em idade pré esc acr, que
não tenham recebido :J V�l

ema sa'k: e outros g:'ap'll;

não uuumzaecs, "(1;1.. , '\1J\.
dos prlnejpalmente uc .. .:lu"!

'tAs jovem; e de _Ja!., di'

cnancas pcquena s. \
As novas tnstu'a..\'{;('_j do>

faJl1ic.ar;ii.o e tC:;i.í:l 'Jo'< 1:)-
bc-atórtos Lodcrle, situa
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réC:{'/)Cr licença, pa,'a fabri

cnr todos os uús ti,)<.); «.

varina al1iipó!Jo dcnur dq

lNrJUir)o )1')1"(.1' umert: \,'p,
"OS estudos est('nd:-m.'c,

al{ora, ao mundo II1''';)I',J, a

fim de �Gl'dn dctcr.uíu.r
d:l.� :J.S nccesstdadex 1;:lf'Ui�
tas da vacina nos ul\'rl·�t"i
merendes que �er"ilnos',
di<;sr- o sr. E. G. TT(';.�." da

queres tabomto-tos. O in
rlust.r'inl rercrtu so �,J.; 1I1l'

todo.� extremnmr-nte ·('T.

pl(>Xos ele prndur-in .' -un-

11'1'1":0 cx:gidos, '-fl',' l"'
n.nn di!iI'jJ Jl]"('v�r ('unn,,'.'
o !)I'oê]ulo estani. fL· ....nC.1

m"nle disponível, apeS:H
de Que "alguns cmo:tnHiI''i

devam estar f'.endo r::'J;l,.I* \
dos (If'lllro de m.li., a:rl'ns
meses".

u,;A�u:,����::�;: �ar;'��ii����
no tp amel'iCa!10$ 1).1ix::'l*

um "lslt'ma 'lc Il1'0pl"J

to em embalagens própr taa que eleve ser consen ada cm

para apttcaeôes em con1'ul-- ge,adeira até. pouco anr oa

t.Órios médieos, CO'11o.) para do uso - o Sr. E. G. HeiSC

carup;1.llhas de i-nuulzac.ic

no campo de OLltj"O.� p'·{"fIU.
tos bl�lógil"o� c l,itllnllCO

r.crapcuuccs, traiJ:)"ho in

tenso conunuura a sor de I

senvcrvtdo para l'Ll!ior:\'
var-Ina até Que '\ J)�Ji(jJn('
nte dclxe de se cOll.\tituir

nlll1] 111'oblNl1a I1r�;'1cl".�"I."

Clll massa . .E.mhon cons«te,
rada varina SUI;I"rj_I)J' C' mals

efkillnt�, seu prcca ,tprçxl
)m..a-se. dnqurle (I� vccrnu
Salk.

Mencícuandc diflcu}d;J,
el('S prcsentemc nta cnrreu-

11\00.'<; no manuseio r ad

mjllistr;;tI':J.o du vu-onu c

(OHSEUIOS DE BEUIA
COMe EXl'UCAlt A

VIU,HICE?
.ea.tsacos úHil.Tl�m::::J.t:l {:.

tuvto salientar ao; t:x:>í.'ri,;n
da.'! ele cerrei. OU:1.-; pesqut

I
-nx abrtrám novo, 11ul'i:;>�l'
tcs sobre tio 'cP1a �:uc.-';i�
Uma dc'ns cons'<ttu om

mhnter com vida :)..ll te- <i"

coração dI' IInI rmbj·i�.l •

Ipint.o. Dexde 1912 ;.t,; 110-
jc que elises fral,ll1l,;,:!o c:!
teNdo I'e arham I·m �el Í('i I
to estado Isto e, :;em q'!� a· I

preseiltcm as all,'!r:J.c �('� :

'I.��(l,��nal�('l�o ;�i�!l,�. :.m�. :���'
b.é� ,uma glandu!n. thro({lc
c Cl1I'ontl":1. ('ln ,IJOrn ('slado,
.de funçJ.o J10 ln�l,]t:l'f' I�I

chfeller, sob sua JLc('f>:t.
Esses tl"Ubalhos $vb;'c :l

.('U·tUl"Il de tecld08 huma
no� em luborD'�,)l"io proV:l
"Dm qun !.IS c�lulJ:s ,;�,_o 1:'('

,podl'"m v!v,�r i jm'!,1...!::>"le�l�
te como. aindfl, cu:, r,rp:j_(,'
Isolados pOdem I.,!r, IUll?
exl·tenda :na!s bn":! (lUr.
o próprio orgs.ni,�m:t. �'..l."'!1
do se enconlram �1I1 t".1'.:e
no favo"ável.
Carrel most:ou. Jer j<;'iO

po_�slvel, e�perimen'ulme!'
te livre do", prodl1(-� d':!
de".oasslmiJaçfio, nu l.wl!lor
isento de subs'land:lS taxi
cas provenienles do pró
prio metab.O:ismo J')� teci
dos. O acumulo ('I'r�'{'entc

dess�� toxinas no pl:isl'11}
�ang'uineo caract.l:·JZ-;. nr

clizel" de Carrel, o prucesso
de eJ1Ve'heelmcnl0. CS'1{)
clentl�ta também 11')�GU

,jue o n-cscimcnto 1.1.), C'::_: ..

lulas .�eria rdard'HIJ j::1'I'l
adjç:l.Q_ de pJa;-:ma dI! vi'lp.JL
etn mei'>s de CU!Llll",-( ,H,'
então constituido p ,r j).'l'l.
ma de seres jOVl'tlS. U",<

eu:'tura qUI' vlv(' uma ..1'

mana no p;asma de 1:1:1 ,�a
Lo de nove anos de Irl:.Ilr'

poderá sobreviver Jol ... !'lC
zcs no de um pinío O� �c!.;;

r» PlrCl

Nilo ê de nojo que os bi(1o

lm.intas »c preocupam com

as cuusas do envocncüru-n
to. Conu.nta s., a "xj,;,;_'r,r'.1
de inumoras tecrtu.: iuua
cessantes mas o certo é

cuo ainda não ((li ;I',ll::.d:.t

voz de empresa.
FAZ BAIXAR A F-EBAE! DA NOVA DISPOSIÇAO!

ELIMINA A DOR DE CABEÇA!
o inverno dimi"u' I," :I�nt& a rlbeti,olcUl, nat"r�1 do orqanlSft'lO,' tOl'ft1Indo-o �\II';lo M, .tlq\lll
c<il;l�!,.nr<! e'''!I'''$ �o.l.Io$ 9.. rm� 1fo Wipe Q I'ftffill(i<)::l Ao pti"II;;ro snt"U\8._ to_ logo
FodQl Q"t Inz ba,xar II fe.IJr.....corta III dOI' �e ,c'ltl8Ça .. , faz voltar.;! t>t'v'osPQalç:M e dj II

res,Slenc,n_ que seu organ,smo �re�Is.'l:, para V(lncer as gripes a
_

tcsfNado�: So Fonl"t po�sui
uma comb,nação ç<!. pooJer050� Ingredientes, reco{11endanoll pelos próprios mad,�os. Pt-otejll'se
c�� ::"lIlot _ o ml; ";c�� no combate II dores, gripas e rllsftiadog'

-.----�-=--;-----...::- -
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COLUNA
CATÓLICA [Olol4)J

- a dor provoca mais tensão. mais press'o e I'flais dor'. Só F"ont?l, com sua fórmula sup.rior,
., Prefeitura do Municíp:o d-e

-

Florianópo:is
Departamento da Fazenda

-vence éste ciclo vicioso. num inStante.

FONTalHOje dia de "CORPUS CR!STI"
No dia de hoje é comemorado o dia santo, pela

)passagem de "CORPUS CRISTI", Em noss;) Copito
como de (.'ost�me, é Celebrado pelo ..

fiéis a prOClssao
e pelo om.anha missa sol�ne celebrada pelo dignissimo
sr, ArcebisPo Dom Joaquim D, de Oliveira, Âs 16 ho
ros so�ra� �a CatedraJ Metropolitano o cndor qLDe pe:
correra vanos ruas clt.! nos!>:J cidade acomp-onhado
pejos fiéis e os congregaçõe, católicas,

Os (omEnf!!;;:S Adotam um S;sle:r.a
Ilelinido Paf� ii Tomada do P!l'1r�r:

DIVm·� E USURPAR

Ultimo Prazo poro pagomento" amigável:

Os contribuintes dos Impostos Predial, Territc*
riol, Ind. e Profissões oE! outros tributos, abaixo r:-_
lacionodos, ficam notificado", que serão remetidos
à Cobfonca Judicial os débitos Que não forem pa*
gos no Tesouraria desta Prefeitura até o dia 25 d,)
corrC'nle.

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

Neblina-inseticida aniquila ihset�s
Cafeicultura da Guate r;I: trôle, as aplicações pndem Outras experiências er.

:���r:�e�:}:��:t�e����7��q ���::���s os S:��c���lcme, ��7.�ra:::er��a�n�al�;���o
traduzindo método novo no : Comp,lrat.ivamenLc ao ci;l. do proce.�so na batalha
combate aos insetos que mêtodo convencional de eçntra as cigaras e outrus
atacam as fõlhas de cufe· pulverizar. o estudo de* parasitos da cam'."l.r_,çu-
eiros. Esses minúsculos sê monstrou que excelentês car, bem como contra as

res, que causam milhões de resultaJos podem ser aJ. lavras em estagio adulto
dólares de prejuízos nas cançados COI)1 menor em* que pr�curam o :1lgodão.
regiões pr.odut.qras do mun- prêgo d.C insetkido..
do inteiro,' entranhan'.:e
no interior da fôlha, 1): i'�
tic�mcnte tornando·a ô(·a.
dcix::mdQ íll)enas uma fiPa
('amada nas duas superfi"
cies. Quando infestado, à
pê de café perde suas rf�
lha" e sua capacidade pro·
dutiva decai eonsidcrõ,vel.

NOMES ENDEREÇO

Otávio Armando de Brito - José Mario do Luz
Otávio de Oliveira - I,. Bittencourt, 10

g:�7�0 F���'�r�l�_L�r�v.L������� I
Ol'íl ia Mnrio Viei ro - Pontonol
Otilio Martins da Silvo - Vila Operório.
OH') Ber��ort - Lqrgo B. çonsto�t, 20
0rto Santos do Costa - Angelo Lo Porto
Otto Veríssimo Gomes - José Morio da Luz 123
,)7:nnld" Carneiro d� Mesouita - 2701

'

Pdmirél ';ouza - M'lrro do Mocóto
tJorisio G"rminiano Cidade - Ferreiro Limo
Pascool FraDo -- Morro do Govêrnn
Pnsouolinn Joo(1uin" 01iveira - Rua Loqes 85
PotriCio Machado de Oliveira - Demétfio Ribeiro
Potrndnio Fronr:i�f'O Luiz - Sac,... dos Limões
tJatrodni,., Laurinda - Vila Naval
Palmira Born Amorim - - Tenente Silvei'n, 40
Poulina Bruagmann - Esteves Junior 48
Pnulino de Souza - Morro do Mocotó· ......

PrlUlinb Coe-Ih"l - ';ilvpiro ce Souza 19

PaLJI:no Mnchl"'cJr de Snllzo-Cruz
Poulino Alflxondre da Coc;t'l -Célio Veiga
Poul"l CordoSn - Podre, Roma
Paulo ni Bt>rnordJ Pires - Ru'J Bo<:oillVa 135
P(1ul" G V,piro do ROSfl - Lf1rQo B. Constont, 15

PauL, l-lcó L.onini - Felil")e S,hmidt, 48
P()ul') Mochndo - João Carvnlhn
Paulo Mmnli _ Monsenhor Toop 47
Paulo Oliv"irn C Silvo - IrMão Joaouim ?5
Paulo <:.;"heid"<T'''''nt", - Av. Rin B'''r"lCo. 156
Paulo Pirec; dI" A.-v:!rade - $erv Schweidson
Poulo Vieira no Roo,", _ Lornn B. Constant, 15
Osni Fernandes _ ';"rvidõ .... j:, lrtndo
'()sni Fronó<;co Caetcno - 27041
Osni Jo"" Perpiro _ Av. M(1urn P...,m0s 20S-F,
()"ni 1...,<"(.. ri') ';:Ivo _ Antonin C. Ferreiro
(kni Jrc";' rin ';r,uza _ Celi..., Veiao
()c;mnr M.,,.jpiros _ I_our" Linh{"1f(>c; 161
Osmar Dutra - S. Viçentf> de Paulo
Oscar �ilva - C ... is F. Rolo
O�car Pinto de ()I:voirn - Av. Trompowski
Oscar Meir,.., - SOlOtO Franco
O..:;r:ar Arrndõn _ ll!1rv>':l1 M de C;OU7l"l. 37
Orlond"l Sclum _ Felipe Schmidt, 184
OrlN1rlr, Romolhn )(nvier - Alvoro de Carvalho, 23

Orlando L. e Jnão Pereira - Caeiro
(Irlanda José Bitten,' 'rl' - Joãfl Corvnlha, 52

Orlando Hinçkel _ Estl>ves Junior, 126

0dondn Fermiann _ Cominhn do Cruz
Olaria Futebol Clube _ São Vicente de Paulo

Olga Barbosa - João Carvalho
01'10 B"eC"ker fhf'1 _ EstiOves Junior ISO

0100 ('ornlin') Bruno _ Menino Deus, 13
Olno Ki Sullivon _ Tenente Silveira, 47

.OI'l.<1 RI)mn5 de P('lJla _ <:';nntn..:; Dumont, 10

Ol:ndino /lvil--l Lona - Vidol Ramos
Olin';in .... Timoten P()im _ Anopj..., La Porto
()Ii"in L,,')" .. _ Silvio Jordim 177

()nl"'ldo P, de Olveiro - Artist'"' R:ttenr"urt, 22,
() ....dino P"rFiro Pires .......- Con ... Mafra, 83

Oknr-t ('ordnc;o de Melo - Travesso Santos, 19

Onofrf' Santos _ Soco dos Limões
()r,n..., ,_ Ar("ipreste Paiva 6

.

()r""n'70côo C. Fiderol Ltdo. - Jeronlmo Coelho,2
n.Ir1(l';n ,;(' A .... is Carreio - Lour..., Linhor,. s

·N:l..:;nn Vasco Gondim - Duarte Schut.el, 59

"Iii/rIO I imo VeJoso _ Corninho da Cruz

f\1;1�("In Mnrnuilhot - Angelo La Porto

N:lt/"'ln d..., Silvo _ Morro do Antõo
Nivrolon L.0oe de Almeida - Fernando Mochodo. 6
No,.,1 AntonioC; Custodio - Joõn Carvalho
Of'IV Bo�r,.. Mendrmco =-- F.rei Caneca, 134

0\, Cordo�o Benevenuto - Bocaiuvo

"Os comunistas adotam um sistema tão defini
do poro a tOIT1('1do do. p()G�r, que já se e ap-rende a ler
com uma cartilh'l" - declarou a O Gl_OBO o pro,
fessor Herman G?ergcn, presidente do' Soçiedade
Tcutl,_Bresilciro e ex_deputado federal no Parl".Jmen
tI) d? �el"'úblico Fe;'�m� Alc,m_ã* �0 s� >:>o_sontro QQ
Brasil p-:lro limo serie de conferência sêbr� politico
internacional.
O Sistem'"

- O eSf"Juemo comunista poro tom!)r conto rfe
limo no,ão - acrescentou - já foi até opresento_
do em formo de roteiro. no livro "Ass(;lt,., Ger,..,J OL)

Parlnmenta", de Jon Kozok, membro do Secretária_
do_Gernl d"l D:;Jrtid ... Comunista do Tcheco_Eslová_
quia. Bulqó�io, Tchf"{:o EsleváQuia Hungria e ma:s
r"'''''''!'lh miOr'., <>�. r, ,1,,, O im...,ressiononte é que ("IS
homens e in�t:tuicões imoortontes em todo o mundO)
oind:J não 1""hl)lll percebido o mecanismo dI'! tal mé
todo. identificando_o quando é posto em ocão!
Seis F'!Ises

Em linhOS'oe-rois <;eflundo O sr, G0erQCnS à
conqui<;to d,., I"'nrl�r n",lns comunisto� se divide em
seis fases ("'"'o'" II(\""' r'enresentando um ovonco t'1ro

gressivo e il"'"'lnloróvel contra os recursos oue �s inIJ'*
dvertidoc; I'U inqênurs acreditam, ser suficientes o(J�
ro sotic;fozer ou conciliar Oc; designios da -extremo ..

f'�qucrdo
Cont,ôle e Div'são

A fase inicial cotr1eça com o rressõ", do rartid::
em favor de reformas sociais, ""<>�'Jlmpnt� iu,>t...,s.
Olie contam com o apoio popular. Pel..-l orõ'" d" 1""'1 J

minoria militante os comunistas 'lqitom tu"'" oI.tu_
am e ameaçam o qovêrno Constituído o ponto de ge
ror dificuld(1c-!"s p crises políticos, Pelo pressõo de
grun.os ::t1IC'nt€... forco." O formocão dos cham",d'lS
nf'''t?�fl''''C; ri.., ""':õn nn"":"'nnl em que. são chamados a

portiril"'>(lr d" ",.",,... roligarão.
(1 ......_..,,....-1'" ,...h:"t:,,>") desta primeiro etopo é 00_

nhor in'l, ,,; .... ,..i,.. '"'",<; r"�tns f'ncarre...,odoo:; d') contrô_

CONVl TE.-
PARA milias que lamentam a "per

d::t de al�um membro, sll\i.�
A Bf:NÇAO DA CRUZ c SAN

TA MISSA NA -PRfI.!A 00

RIO TAVAH.ITS Ás 16 HO-

Lrado no m:1.r.

x x x

PROGRAMA
I

m('nte.
. RAS DO DIA 23 011: JUNHO

DE 1962.
Embol'fl geralmente a vi

da dêsses insetos seja de

aproximadamente um mês.
devido ao seu surpreenden*
lc índice de reprodução
podc>m 1;.,e niar até seis ge
raçõcs durante uma únicD
esta<;ão. O períOdO em qUe
.�C tomam mais nocivos ó

ql1ando atingem dilas o ....

três ;.;('ln:1nas de; vidn, no
e�tndo de larvas.

Às 15 hora�. �aida de pro
cissão. da CAPELA DE PE*

DRA. em direção i praia.
II

à� 16 110ms. hi:·nçiio da

CRUZ e _SANTA MISSA, jun
ia ii CRUZ. n:l. p1"aia.

NOTA

A. estrada foi con('f'rtadn
e está b.Õa. Hã 10mJ p:1.1':\
estacionamento, parQur. jun
1.0 a CAPELA DE Pll:DRA.

x x x

A direcão do ColégiO Ca*

tarinense :l[�radece. penhora
da, o comparecimento a ê�.
te ato !"('!iqjoso de solidarie
dade human3,

A diretoria do Colée:io Ca

tal"jnense convida a Escola

de Aprendizes Marinheiros,
onde o Rev. P. Alfredo Dii'.

JJus, g,J" foi capelão, p3.ra
a so:ene bÍ'uC;iio d:t· CRUZ,
SINAL DE ALERTA JUNTO
A PRAIA. e para :1 SANTA
MISSA, de; sexto mês, reZ:1-

d..l p('!o cLerno descanso do

P. Dullll1s e de todos Os que

perecel":1m nêstc Mar Sul da

Ilha

O cónvlte é e>:tensivo ao
J;>pstll.('a'llento de Base Aé
rea de Florianóplis, que (:0*

operau com eficiênCia na

busca do corpo do falecido
P. Dulllus. com vôos de rI'.

;:,onhe('iml"t,o.
O convlie ê ainda eXLPn

sivo:
A Faculdadp dt} ServicC'l

�1)('llL onde n P. Dullius
lamb('lIl foi capelão;
A todos os amigos e ex

alunos do fulccido;
A todos Os pescadores e

homens de mar, do Sul da
Ilha, especialmente às fa-

As abL1ndan�es �Xil.'j'1611-
cias de Carrel sobr� :, bw1:>

gia hUll".ana leva nos a 1'!"'11
sal' QU€ talvez algum c!h
a ciência veuha f)os."ib!!i
tal' melos de pl'ol,flf{'H' 1ft
definidamenLC a :ll,),·j·Jr..-!('
e a duração da viJa. Ati

ago"a, enlrt'lanio. 'la1:' n1

demos dizer São tJur'.,�{''':-:
de .ordem m�tafisi(:a. Nt, ,'o

tado aluul de nOS.ias con

di(:õcs d(' vlda " de a,� ':d)
com nossos conlu:cincntos
a morl� ti um ff!num�n.l ir
relutável.

Nota. - & U'lS:lO'i leito
res poderJo so' icltu llun
quer c')nselho sobre o t.u

tamento dl) pelc _" (;..l.bl']u'

ao médico eS!1�'�·i'l'i';{.l Dr.

T�MPZSTADE DEU
IDE'IA

AS matQres concentro. ..
ções situ:1Pl.'se nas regiões
áridas ou durante as estn,
çôes de �ra_ Onde chôva
multo, a�' teMpestades ma

tam p;ranqe quantidade de

parasitas adultos, reduzi1l'
do. a�5im. a� populacôcs. o

que, :)li:1s, a�ora dpu !.\o�

entomo�o<>"j>;t�s a ülpia n�.
va. Ao invés do tradicional
mêtodo de pUlverizar os

insetos adultos. os cientll".
tas resolvf'l"<l.m fazer apll�
r.ar insetirid:1s sob forma
de fo:ie neblina. O novo

sistema Já provou ser eft
ciente e econômico no C01P.
bate ao mosquito e na rc·

dução dos insetos encon,

tradiços em depôsitos de

Pela dirccão

P. BJ"(lun SJ

ptre'!, â rua Mex: .0, 31 ,

!p interinr ri,.., nní� I"!pr'll>T;ente o Mini..:;tÉrio do Intl?_ Rio de Janei:·'.) 12-:, c.
rior' e os dp"lortomentos de r:Ol'l1lm:"ocÕt>s, rodiodifll Guanabara), b:1'.l
"ão bem r0mn (">rr�"o às inform,..,rÕ�5 dic;tribuídos à viar o presentc ri:>."
imnrenS(1. Fm <;r'" I'do. Dos�,",m n tarefo dI" dividir o te jornal e o "nder�ro f:om

("Ios�f' ,....,�,.j;..., entre n Que classificam dI'" "burguesia pleto para a 1'0SPO,',].
pr,..nressisto" - ,..,u seja, os nue ec;tão dispostos o 0,
('Bitor o suo chrfin - " r,<; "troidnc,,!":; d"1 povp", isto

isqO�e��e �:n��::s��lstir às suas intenções. í-----·----,
P'".Jro o seQu'7do f_?se Dort.onto, já est? forma_I cartazes de���70:5:L�:�0�en�r������o�e �I�� ��r�o b����, ���s l}@[;)(1.l]@�®[Ã1®ffi

�:��,...��;���ãO dos mossas contra o chamada "áreó .�I!\I!!III1I"1'
A5 massa5 passam o ser, nessa segundo fase

instir·...,,.jnc; Cl Exiqir urgência paro as soluções sociais
e p""n';'""1'<:O<; d'JS mais drostios. Acelerada o crise .....�!!!Ii�M�iii�n(1Clnnal p("lr mela do 'CIgltaçãa, posso·se à terceIro" /'J),
��:�I;; r�;�(":x�u;;�o� JI:������e d� ���I:s��v� ��..: lY

�:��:� I, com que se comprometera pora o un(ão
�o f

Renetp '>e então n drama de KerenskY, Benés I ,r;;;-fY��i' \ )
r' Urrutlo Os h.-.mcn" de bem sõo afastados do che_ I I r {,II J

IIf I rl .... 1" ....0"",., ("Ir( ,..:;nrl')<; dI'" "trOldores" Os partIdos ! �U) " PI
, nf, ,.., m",,�c;n 1'n'''',,),,r f' (") nrupo comunIsta, de um

r'''',..""nt,.., rV'Hn O'llro controlo o estruturo odmlnls_ --

,
,-o. vO "o 00" WALI PUSLlCtOAOf
O Assalt .. F,"",I, ., TEl. fl4�13

- A fnsl'! se.,u,"to - nrossegU1u - c o da na

Jtemo f)011f'ICd hrutol E conclUIU Rua feroando Mtr.h3IJn, 6
- O cl'-náno ��!<Í, portanto pronto, pMe ° fo. -------- ---

eontinu? no 2° pagina

CLUBE RE(REA lIVO 6 DE JANEIRO
(ONVITE

����eo :tiii�a��é. :?o in���� A Diretoria do Clube 6 de Janciro (,cm o prazer de

procesSO foi o "malathion", C,onvi.d�l" seu,> ,:�sOCia_dos e Exma. �dmili�, para o baile

devido a resultados Cavorá- ,

a C�llpjfQ de, Soo Joo.o, que se fora reallz�r c>m seus

veis já registrados anterior solo��V��â s������n��� l��ç�od�o������r��� a tradiclo-mente com êsse produto nal Quadfilha.
Segundo informou a CYD,
namid, que aperfeiçoou o

in,,"oida. pcepa"u'" uma

Ad· d�:;!�:;:����:.�!S��ó��: c� ela ver e e ...
pro>:lmadamente um galiíQ Contlnuaçao da sexta pago de que outras sensaCl ',�;11

dessa mistura tratou satis· ,i:unentc il vontade par, reporta.gens csportlv3,> VI

fatoriamente sejs arrcs de ressaltar.() I'XitO d:l-<; l'raTlS r30, reunindo o quI' h;i, d,

ca.fé, conforme divulgou o missõ('s que tlv['l'am s'"t"
.

mais completo no jrlCl;o.�l"
"Servic:;o Cafetel'o de Ouo. epilogo po..rnll'l�nH'�t,) i mo radiofônico espolllv
temala", Aplicado de três cOllrjuistn. do 7.c C:l.�l'JleO do Br/1SlJ.
em três dlás, o produto n:1to Mundial de Futt>l:loJ.

tem extermInado em um Aos que no,� dlspensar:ur (Comcntário IN'adlado p�j�
mês núcleos altamente sua Iludlcllcia dt1rant�* l') "Mais Popuiar", dOml!11P
concentrados de lnf'.etos, do o desenrol:ll" do ma�1)( llltlmO).
Uma vez consiguido o con. certame aqui fica &. eert�zr

A DIRETOR1A
----------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



histÓrico na

Est'ado
:"Psiêot�ê'nica - marco
Policia Militar � e

..

no
técnicas avançadas da psl- Myra fi Lopes. Nêsse teste, pois a melhora de nossos futuro, cheios de Idealls.
cercare, em S. catarina, observamos os traços ca- quadros foi flagrantemen- cno, mas os pés presos à
usamos testes de persona- ractenctoeícos da persona- te notada. realidade; sabemos que o
Jldade e de inteligência. Os I1dade dos candidatos e, de P. _ O Gabinete Psico- caminho em que traçamos
testes de inteligência. são acôrdc com a análise fun- técnico da PM de nosso o rumo certo só será. ven,
aplicados em bateria (COD- clonai (prorlssíograüa, que Estado está funcionando? cldo passo a passo. ccnce
junto de dois ou mais tes- é o estudo das qualidades R. _ O Gabinete Pslco- hemos o desejável, mas
tes) a fim de medir o nívei para exercer determinada técnico da PM catarlnense, praticaremos o realizável.
!mental e nossos soldados, atividade), eliminamos 01> embora criado em lei há Procuraremos reeüaar com
Os quais deverão possuir que não estejam em condi- alguns anos, somente age- proveito e eficiência para
características mínimas de cões de exercer êsse traba- ra está funcionando; .temos que o desejável se ccnver.
normalidade para o nosso lho pelo menor regulamen- os olhos voltados para o ta em realidade.
melo, ou melhor, para a to
profissão de pcncjat-mm- P Quando começou o .,.. -

T O'taro ernprêgo de testes psícotéc- O ES AOniCOS no Brasil? ,.

P. - Qual·o teste de per- R. - O emprêgo de tes-
soneüdade que está sendo tes pstcotécntcos no Brasil '�. - • lIA1S unlio PIUlO DE SARJA CUABIKA �

aplicado na P.M.? começou na Estrada. de FLORIANuPOLIS, (Quinta-feira), 21 de Junho de 1962

R. - Estamos aplicando Ferro Sorocabana (S. Pau"
.

um teste de personalidade lo), em 1930, com o Prof.

de uso internacional, que é Roberto Manje, e a Fôrça
o famoso P.M.K. (Psico- Pública paulista o vem íe

diagnóstico do Mloclnético) zendo desde 1950, com

do eminente Prof. Emilio grandes e reais proveitos,

A propósito da instala

ção e funcionamento do

Gabinete Psicotécnico da

Policia MUitar do Estado,
nossa. reportagem procu

rou o l0 'r'en. Othon Fel.'"'

nandes de Oliveira e silva,
da Fõrça pública de São

Paulo, que há cerca de

três meses se encontra en

tre nós, emprestando o brt

lho de sua colaboração pa

ra o completo êxito de tão

feliz empreendimento.
O Ten. Othon, além dos

Cursos de Formação de

Oficiais, de Instrutor de

Educação Física e de Ofi

cial Regimental de aom

beiras, todos em sua Cor

poração, é especializado em

Psicotécnica, possuindO o

quando se demorou em Curso de Interpretação do

cordtal palestra a respiltõ - ���'��I:Ç:;tâ�� I��p�eç�:
dos problemas afetos à Fundação Getulio çargas,
classe.

.

e. os Cursos. de Sociodiagj,
nóstlco pelo belie:oho, do.
Ministério da Educação; e

de Psicologia Aplicada ao

.Trabalho, do IDORT, ten

do sido, por doís anos con

secutivos, Chefe da Serão
de Seleção da Fôrça Públi

ca de São Paulo.

Trata-se, pois, de ele"

menta do mais alto gaba
rito, cuja permanéncia na

nossa PM tem sido gr-ande"

Para tomar parte �:nt:e���;:ita��, a���aç��
�a:���� ::s�:�::í�:im:::v�� dos testes, como, principal

toiídades e a POPulação em :e:�:���to�apa::e:ea�:�geraL

Auto-determinacão
SOb a estola. �a fome �, XIII

� ,

Em visita de cortesla�ao
Engenheiro Celso Ramos

filho, titular da Pasta de

Viação e Obras Públicas,

"fsteve, no' dia 14, encabe-

çada pelo Presidente Eng.
Haroldo Pederneiras, a re

cem empossada diretoria
da Associação Catarinense
de Engenheiros (fato),

ganlzação duma frente úni�
ca contra o infiltrante pe

rigo vermelho .

É princípio soviético o

desprêzo pela pessoa hu

mana, em benefício do

curso progressivo de sua

causa. Gaitán passara, des

sarte, à simples condição
de um detalhe utilizável
até certo ponto, transror

mada a sua morte em ln"

dustrioso elemento ue pro

paganda.
A própria alquimia tota

litária opera a deeperscna
neacão do indivíduo, que

se converte em mera peça,
sem vontade prôprta, da

rnáquína compressora em

construcão. E, no caso pre

sente, havia a tentativa do

habitual golpe da minoria

atuante, contra a maioria
descuidada, que se procu

rava intimidar, como, de

preceito, pelo terror e pelo
pânico. golpe que não con

tava com a eventualidade

e a rapidez da frustração,
lima vez que se desenca

deara, instantes após a

perpleXidade, tenaz e deci

dida re'lção, com apenas
um breve hiato na conti
nuidade funcional da Con"

ferência.

TITO CAR\tALHO

Procissão· de Corpus Christi hoje
Como acontece em todo Catarlnense, Congregações abrir o préstito.

o território �.acional: tem Marianas masculinas, se- - Os fiéis que não puderem
lugar hoje, nesta capital, a gundo a ordem de prece" acompanhar a procissão
solene Procissão de corpus dêncja ou costume, por deverão postar-se nos pas

cnnstí. em que se homena- último a Irmandade do seios das ruas do trajeto
gela a Dtv!-,daoe 'do Mlsté- SS. Sacramento, Clero e para assistirem a pas-
rio do ss Sacramen to. A Pálio. sagem.

Procissão, que começará. às Cada Associação deverá

Não há mais poderoso au

xiliar da propaganda extre

mista do que a fome. Pode a

assertiva ser averbada de

sedíça, mas aqui vai à gui-
sa de comprovação da

realidade por mim vista e

mesmo sentida. 'E só agora

os govêrnos ocidentais so

freram os efeitos objetivos,
através de greves e dlstúr
bios sangrentos ocorridos

como em cadela, para en

frentá-la também objetiva
mente, deixando à parte o

verbalismo platônico, tam

borllante e inutil.

.: aCI���:si�1.�10�c�Or��
tirar aos tavoneados da

fortuna, com estadeios de

nobreza, os "godos",. como
se Inscritos no almanaque
Gotha, aqulle que lhes
faltava permanentemente.
Dai os saques, mais dirigi
dos a comestíveis, esurou

lados pelos agitadores co

munistas, que projetavam
para mala o levante em

todo o Continente e que

sOl'beram aproveitar a re

volta e a anarquia, conse

guentes ao assassinato de

GaUãn e que são o seu

caldo de cultura, para uma

ação direta, que preten·
dlam tornar movimento
fulminante, se não come

tessem errvs táticos.

16 horas, será como se se

gue (segundo as instruções
da Diocese):

'; �"!'1
Reunidas as aeeociecoes

religiosas, abaixo. espectn
cadasv e naquela mesma

ordem, dentro e no avro

da Catedral, um pouco an

tes das 16 horas - 4 horas

da tarde - desü'arãc ao

sinal dado, len a, continua
e ordenadamente, precedi
das da Cruz processional,
obedecendo no seguinte iti

nerário:

apresentar-se corri os res

pecuvos estandartes e eis
tlntlvos. São permitidas
crianças na procissão só
vestidas de anjos para 1.0 ren, Olhem F. de Oliveira e Silva, quando prestava

declarações e, aplicando o P.MK.
cíanearem no ramo.

Conferência em Paris sôbre o

"Homem de Florianópolis"
(cont. da 1.a pâg.)

Pierre veeeet Obt,2V� ex

traordinário êxito, �<!nú()

despertado Intensa 'curte

sídade acerca co assunte

sõore o quai 1is':J.Leu,0

:j��:í��;',':i��;�];d São João e a �ufimô �e fo�os
P
.•

- Q��l o �ignifl��dO o Acôrdo Florestal com soltar balões, ou -n.genhcs
do tênmc ps1cotécnlco.. o Estado de Santa Catar.na de qualquer natureza que
R. - O termo pSicotecni- tendo em viste a cprcxí- possam provocar tuc-r.étos

�: :s��t:�ti:�C:I���:. lii:� mação dos restejca ecme. nos campos ou lHS 1,0.-.:'<;

grande dificuldade em se m�l,'atlvos_ aos éise de sao tas�: contraverotores estão

,�:fi��me�:�COl�����nt::.vi�� _

��a�oe c���e:t:�r�\:�SA2\:
:��i�IZ!�ide�:iS aa�e:;:Ol;gi: �g:!c�o�mog;r�� ��\:t� 2�
como a "ciência do com- do Decreto n.o ::3"1!-3, de

portamento, da, atividade 23.1.1934, em vlgôr, "é pr0i

global, das reaçõe,o; do or- bldo fabricar, .vender ou

ganismo, encaradas em seu

,onjunto" (H. Piéwn). A

Uma qUI·nzen� enfrentaps!cotécnica derIva- no

quadro geral, da pSicologia
experimental, �..ambém cha·

f
. Esta concedendo ,) prilZO

mada psicologia aplicada. O r·lo longo de 13 mêses nas �'c�
O "termo '"p�icotécnlfa", das a prazo. O pr:.:;-, t:l de

�����) P�:s::�a��i��or �:;: Por menos que se Queira !�g:!::�:n�:�mo o a�:e';�e;�
junto de aplicação prátl- falar em frio não e P"'SÜ- das à vista. E uma vali ta
tlca da pSicologia". De- v,el evitá lo. E qUfI (') f�io i�. gem magnifica e inC'Jmllm.

pois passou a ser "a psico· depende de cOlDcntãrlo. � mesm.o '\lma. vantag1m
�.0.g_1,!!-.. que vlsa·va fins ele- (Br�â pr,�sefi\�� l,nos ��os �a 1::

.' '!

�1,pQ�: ���:I �p,tRpr�"' ge'rite ,(�t�lilltJtBOU)n!;h�fh� Mlnm�til:lnf'.�,

E����;���Ji:oo�é;:�n�:� ":'t:::' :�::�da alim,nta �:;�:=:ls,:'��:::::�:�
�����1!�ni::,ter���io:a� s�� ��iSasa P�:��:�il::S d�a f:�O; sucesso, "tta Grucinh� C3_

guinte; "'ciência de aplica"' continuação: uma conti- �za:a��� �::��m�:e o s�:��
i::lad�::r��:�:afa c�;CO� ;I��Ç�� 6:etu:r�re.;i�t� �:; nheC,illJento público, aos

busca de fins prã.ticos em preços baixos, aos preços
tôdas as esferas da, vida Até lã. é prevenir-se com popularisslmos da Gruti-

humana, individual e so- artlgds que agasalhem. nha. Preços que ag'Jra, nes

clal". Bons agasalhos neutrall- ta. quinzena corrent2 �s-

P. - Quais os métodos zam o frio .. E boM ·aga:;:a. tão,$ozando, Uma bcnai.
de psicologia experimental lhos os há 'no nosw coni.ér_

. cação de 10% de desconw
usados na PM?

,
E de ese.nerar. a é-..se

propósito, o salutar esrõr.

ço cultural que, entre nõs,:
o sábio Pe. Reh.'1, �J, de
dlcadc

-,
a tais eseaccc, vem

desenvolvendo para a fun

daçán do Museu do liomémconrerencísta.Praça 15, rua dos Ihéus,
Artista Bíttencourt, Emir

R"<;a, Praça Getúlio ver

�:à, rua Visconde de Ouro

p,':�o, Praça Pereira e 011-

ve'ta; rua Arcipreste Paiva.

A bênção, para Que não

haja lnterrllpcilo no prés
tito, serã dada, apenas no

ndro da catedral, para al

cançar a todos os fiéis,
havendo em seguida a cele·

j bração da Santa Missa.

sujeitos a pena (�e lt dias
de detenção e a n:\,;�ta de

Jer$ 500,00 (q,\\_'Men''1S

t:ruzeir.os), de !!�õ:d) com,
o n.o 3 do art. 86, d:. acima
cItado Decreto.

Ao termmer a conreren,
cia, também o ritceto- co

l\.Hi�eu ue Paris, jr. Va!1:ils.
a • .scor.eu .0nganÚ)r,L<:l so.

bre o Homem Ame,·lcüno.

Como se ve, Cl3 c%udr;s

de anrtropC!;.Ogia referentes
ao Homem de F1orl:U1Ópl....
!is estão provocando lI!

. terêsse na capital fn;ncE;�a,
o que significa uma proJ f.
ção mundial.

Americano, em FJOl'idllOPU.
hs, empreendimento que
'evldentemen1oe tiu:ece.Q

apõio das nossas instituL

ções de cullur� i! c3peci:il.
mente da UnlversiJ.j,de de

Santa Catarina, já que
'tatllbém o Govêrnv do &.
tado certamen'�e "ãJ deixa.
'rá de contnbuir ,�o.u a sua

parceia em favor de tào
importante finalida:le.

O pauperismo e a pela
gra eram suportes da ação
demagógica e do ativismo

predatório. Não se busca-

Fidel Castro lá estava, vam soluções ao Invés da

açulando o crime e, segun- campanha agressiva do

do um jornalista cubano, oposicionismo, de fundo in

seu companheiro d.,e �n:nas variàvelmente eleitoralista.

�O�!� r ���ed�r:el�:i����;I! Pl:o d�e����in�:a:::,n�!:
�Uea�d�r ��ed::f�:t�:� e� :�::liZ=��ele�aJJ:o���1t���
Sierra Maestra, fôra quem te do centro, vi tabuleiros
incutira no "limpiabotas" de "chicharrones" (!;orres
(engraxate), o "cajonazo" mos) rodeados por uma

em Roa Slerra, abatendo- iarândula de mestiços je
o, para que não revelasse, junos, na ansiosa espera

previsto o fracasso, a tra- de peles e visceras tor

ma e os cúmplices do aten- radas, como refugos inven-

tado. diveis.·
ElIminara·se calculada� Assim, quandO se desen-

mente o chefe liberal, que cadeou o assalto à bela

A ordem das Entidades e

A!!soclações no préstito se-

:to:.�'��I:�:OC,���,"���'';; . ,Loteria do Estado �e Santa Calarina
Jesus':, AslIo d� }),rf�STI:\Cruzadinllos, Congregaçoes 1\_

A M A IU,HIII!; i,'11ji'),Marianas femininas, As· ).1 tl IUI .A.!l,dJt·j
sociações de Santa Zita,
Santa Tereslnha, Damas de

Caridade, Apostolados da

Oração, Ordem Terceira

feminina, Ação Católica,
Abrigo de Menores, COlégio

Ouras �O Hos�ital Infantil �e florianópolis

Cr$ 800.000,00

metrópole, o grosso dos as

saltadores não mais obede�
ela a imperativos politicas
ou partidárIos. mas aos

reclamos da própria misé

ria, que anula quaisquer
limitações de consciência,
escrúpulos morais e os

mais ínfimos sentimentos

de humanidade. Por isso

mesmo, o "bogotazo" não

passou dum episódio trági
co, com têrmo (nlludivel
mente marcado, sem espa"'

ço nem condições de per-

se bandeara para o esquer'"
dismo moderado, porque
êle tinha a fôrça duma

mística popular e o seu

desaparecimento teria, se·

guramente, de ocasionar o

levante desfreiado das mas

sas, levando·as à desoraem
e à destruição, de sOrte a

se apOisarem os comunis
tas do seu comando, fe

chando portas à 'reunlão
pan-amerlcana e evitando
a formação dum só bloco
defehslvo das nações conti

nentais, com o rim de or-

civ. BspeClalmente na A' na, IGrtiti�a e . muit:). Jl:,
Model&l'. allás, a La vez que a Gru

tinha concede camanho

E A Mocielar esLá Tea::- desconto um desconto dl'l

zando uma quinzena de 1':.0- cooperação para as classes

overação
'

camaradissirria. menos afortunada'!,

R. _ Em nosso caso es

pecialmente, que é � de se"

leção, promoção e orienta

ção de Pessoal, usamos os

métodos especiaiS da psi
cologia experimental que
mais de perto nos interes-

,.m, , qu, ,ão as "floxõ" : Solicitada Urgencia Do Srlario-
faladas, os inquéritos e os

te�.e� Para que servem 'os Familia Para Trabalhadores
testes?

'

BRASIL1A - ApGiaco
R. _ Os testes têm o Qb- por 63 :)9.rlamentar�3, o de

jetivo específiCO de com·, putado Floriscen,o Paixno seguinte, por rfil!lo menor

parar ou medir, servem encam:nhou, à mesa da .5ã. de qualquer contlig3,o até
para caracterizar os indi- mara, o requerimen;;o So 14 anos de idade.

'

\ víduos de um ponto de lid��ando urgencla para a Dispõe ainda o projeto
vista determinado. Não são tramitação do pr'Jj'cto que que o custeio sera fe:ito mI'.

estende aos trabalhadores diante o sistema de c')m

b r a s 1 1 e 1 r o s pensação, cabendo a cada

o salárlo.famiiia. Aquele empresa qualquer que st!�a
proJêto, oriundo de meü o numero e o estado civil

sagem 60 COnselho de Mi·" de - seus empregado:;, reco

Inlstrt'R,' estabelece que Q :lher, para este tlm ao Ins

tituto ou Institu'",os 'de A.
salario'famllla,' ·" ...e ..á· de.··. posentadoria e Pensões a

do pefas empresa'!! víncul::l.
'

Que estiver vincuiad':i.. a

das à previder 'la 'soelal' li -contribuição que for fixa.

toda empr�gaci;;, como .'tal 'da" em correspondercia
defendido na COllsolldaç�o eom o valor da cota percen
das Leis do Trabalho. qual- tuaL./\s contribuições reco

Quer que seja {) valor e a ,Ihidas constItuirão no.; In1>.
forma de sua, rentt');erl.'. titutos um fundo de cn!l1_

ção e na pro1Jot'i�fi,ô <lo ,'as pensação de salal'w·faml

pe_ctlvo numero de r11ho,,". 1< e' p;lo eriodo de .!!ês
O ',:11i1rio f:U:1JJb ','Ci:l pago nJ�OS, 5:".1) !i,,:acl'Js "11'- fi": piI
,�ob f01'I11:1 (te I1ma cutn per· 1'a cada wla Ilcrf:cJltuaJ t'

manência indefinida.

local, arredondando
para o multiplo de

este
1.000 Instituto de Aposentadoria e

Pensões dos Industriários
Dele�acia'em Santa Catarina
l° o l.AP. dos Indu�triários por seu S�rviço de

Assistência, nesta Cidade sito no 'Ruo Vitor Meireles
11, 3° andor, de!;ieja contratar com Maternidades'
Hospitais e Casos de Soude que disponham de Servi�
ços especialiwdos em obstetrícia, o prestação de 03_

sistêncio ambulatorial e nospitalar às suas beneficiá_

ria� gestantes �nvolvendo o pré e pós natal e interna�
çõo', no porto e f"!os emergências obstétricos.

2° O lnstituto elaborou "Normas Técnicos Mini
mas" poro disciplinar o atenpimento de suas benefi_
ciários e indenizará os estabelecimentos contratados

segundo tabelas de preços variáv.eis em função do.s
sLlas instalaçães e do seu opar�lh�nto.

3° Os estabelecimentos interessados na presta�
ção de tG!is serviços encontrSlrõ,o, no Serviço de Assis_
tência acima mencionado, todos elementos esdarece�
dores. As inscriçães do� interessados deverõo ser pe_

didos. por cÇlrta, Q_t� às 16 horas d9....dia 3 de julho de
1962 '

Florianópolis, 15 de junho de 1962

Rod;,lpho V. Tiâ:imO;"i;: - �ELEGA�Jj�/'2�
,-�7,�,j

somente medidas mentais,
existem testes para quali
dades e funções físicas, co

mo os há para funções
mentais, inteligemcia, apti
dões, cultura, etc.

.

P. - Qual o campo de
Pslcotécnica?
R. - O campo da psico

técnica é vestísslmo, abran
ge rodas as formas da

atividade humana e' todos
os domínios da cultura.
P. - Quais os testes usa

dos na Polícia Militar?
R. - Em ��vsso Gabinete

�IC���ctco�aq�is�ó�� n:.�
Polícia Militar c d:) Esl:tdi.

pois tratu·se do primeiro
orgão a selecionar seu.';

i.v.""L:"� ,-" �........ _. '�tI_._

Jã. se _encontram clll hse po P. Maternidade Car· florianopolitano.s.
bastanlte adiantada a� 0- mela Outra e qu� viri aten- • Reall..ado pelo LlOns
bras do Hospital Infantil de! à populaÇãe- infantil da Clube, o Hóspital Intamil
de Florianópolis, qll.' se fir.
contra em construr;ão pro

capital, vindo ao ",ncOtitro

d.e um antigo anse;o dos
teve, desde ioga, o iut2gral
BPõio do atual Governo,
que,_ compreendendo � im

�portância 'da medida, não

:;:ó autorizou verbas para o

pro'iSeguimeD'to t:iI Conciu
são das obras, COlUO . a-tra-

•
vés da SecretárIa dE! VJa
ção e Obras PúblIcas, de
terminou Que os traba1.hos

Missa fie 1- aniversário
oe falecimento

A família do inesquecível
RUTH MüLLER CLASEN fôs;em atacados '.:.om decl.

convida.9s pore·�tes e omigo:; poro 10 misso de 1 ° 0_ são, no sentido de uma ra-

�.,.:; .' niverséfi� -:-Ir" f.-It>r menh d.)rtuêle e:�le querido 'Juê pldft.. conclusã.o·

� ,.

seró celebrr::do se>"o_feira, dia 22 do corrente, n:J .','

�;;;t'�;=��'O�'�';�]�':Q� I._� � ._. :::��:;�� '�.::�;l;::;it;:,,�.� ('('lll.lIal, cnkulada .$obre " àc 6�';' para jJUrte ,-�if'n:l\',:!
1,.1. .... .-.,,_.l__ l.� _ '_i...r.i;...�� _

..��:_._i.l.Ü;..... l�_�_.�_�._ J
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