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Pacífica da Igreja: Unidade
CIDADE DO VATICANO

_ "Chegou para a Igreja a

hora de oferecer os dons da

ii._''''''_-''''.400 prontas
unidade e da paz à huma-
nidade que Jesus veio redí

mír", declarou o papa João

XXllI, no sermão que pro
feriu depois da procissão
eucaríeuca solene, de que

participou por motivo da

festa de comemoração "Cor

pus ChrjstJ".
"Unidade e paz - pros

seguiu _ tal é a tarefa pa
cifica a que continua se

consagrando a Igreja. A

Igreja, que se eleva adma

dos Interesses pessoais dos
homens e das nações. A

Igreja, que é a defesa a

guarda. e o maglsterlo tanto

dos homens como dos po
vos".
Definindo os trutos que

se espera obter do proximo
Concilio Ecumenico, sua san

tidade disse: "A finalidade

do tionciUo é tornar mais

solida a coesão e a união do

corpo mistlco de Cristo. pa
ra testemunhar de maneira

maía vlslve] a primeira no

ta ceractertstíca da Igreja
cetoüca. que é a unidade,
como o quis seu divino fun

dador".

"FAVOR CELESTE"

Depols de uma Inovação a

Jesus Cristo para que reu

na todos os povos em torno

da Igreja, o Santo Padre

acrescentou, apontando 'um

quadro da Santa Cela: "Es

ta mesa é a divina realidade
(Cont. na z.a. pág.)

soke um

pequeno impulso
Um pequeno impulso foi

dado ao exame do problema
da reforma agrafia, com a

apresentação do substituto

dos srs. Afranio Lajes e pa
dre Calasans, ao projeto re

Iattvo ao amparo à pequena
propriedade e Incremento

da produção, por melo de

'credito. Um dos pontos Im

portantes do sutlstJtutlvo é
o que dispõe sobre o paga
mento das Indenizações, com
titulas da divida públ1ca cu

ações das companhias de

economia mista e o reajuste
progressiVo entre u valor

das tereae, declarado para
fins trjbuta,rlo e o valor ve

nal. O valor tributaria geral
é dI! 80 por cento do valor
real.

_ garantias militare!" que

seriam dadas por 1:Il<la for.

ça especial de 100.000 CO!".
batentes, na qual se inclui

ria a guarrucãc da f!rrlll·�e
base nava� 1S:e ·Mer,,-El·Ke.

blr que continuará em p�.

de; da França dep('is da

Independencla.
Tais exigencias, contudo,

implicam na crlaçao Ô;e
uma região quase autono
ma e eur.opéla denti"o Ij,)

ftlturo Est�do Muphmno
e·ê bem pouco pro'lav>,1 (1ue

sejam aeeltas pelo g,)'/e:·no
arglei"lno DO eX:iUo, i.Uiita-.

lado em Tunis.

Emigração
Apresenta-se, assiI!l,

posslblfldade de .:tue !) co

mando ele Orá am€a('e or

denar a er.iira..ão t�)tal

dos europeus e·.Q teit,j('io

da destruJção dos Cdlf1Ci"OS
publlcos.
lí OAS também p'Jd!'rla

tentar estabel-ecer uma "re.

�d�o for.tlt1cada", abran

gendo as ciGades de Orã,
Mostaganem e Sldi- Bd

Apbes. Como evidente pre

cauçã.o contra tal pOJ�iô11 i R

dade, em clrc?-Ios bem ln.

formados declarou se. c;ue

toda a· Legião Estr<l.n!';ei�·i\,
fermada paI". 12.000 homens

�crá rcUrfl{la· ri::!. .!\1·gl'lJl

A comissão encarregada
do assunto vai, dia 25, a Re

cife, João Pessoa e São Pau

lo, colher subsidio entre os

economistas e tecnlcos no

assunto. e conhecer melhor
as condições dessas regiões.

TOQUIO, 22 (A.P.) - A

Cbina Comunista aClrmou

hoje que seu povo está. 'in

dignado" pelas experlenelaS
nucleares norte-americanas,
e advertiu que "o perigo
de guerra continua sendo
seria". Através de seus dla

rios oficiais, o regime de

:Pequim criticou violenta
menti' Os Estados Unidos,
dizendo que sua politica
nuclear constitui "uma gra
ve ameaça para a paz mun

dial". O "DIário popular" de

PeqUim sustenta Que as

Pro,)etadas experJenclas a

grande altura no pacifiCO
são "um ultraje às normas

Elem�ntares do direito 1n-

Paz

Negociações entre EUA
URSS continuam: Berlim

convencido Que é posstve.

:�ICV���:;d:;: pa!o�n�: � ll'cenCII !i_SIl II
teresses do ocícento na A· U II U
lemanha. O secretario �e

Ó H'Estado fez estas deciilra.N�s,' pn�fo;��r:o;;e:�rQdede a3S�:��Ii� • IlJhU
�i�il��I'tal na cemura "n. D�m"s 1a�(lI'ly"Berlim Oeste c, antes J\t; l' UU 11

I
a

de tudo, um srmbolo dn
vontade de alguns homens

livres, que querem conti
nuar sendo livres, mas ner

ilm Oeste é tambóm a viva

realidade dos mnnõe« de
seres que desejam viver",
declaroU Dean Rusk.

Após afirmar que o 'mu,
ro de Berlim" é um atenta

do contra a dignidade h�·

mana, Dean Rusk prosse,

guíu. "Os norte amerrcanos

permanecem nrme�, a vossc

lado, pelo interesse da

proprja Jíberdade. Acho

que é passivei salvaguardar
ao mesmo tempo, Oi, paz c

nesses Interesses vnsts.

Por Isso estou dtsrcsto a

continuar prceuranco. ,-n

t�ar����· ·=�'n:���::
çõee''.

Representando o Pre",idente Kennedy, leu jo.em irmão Robert compareceu'
�s festivid�des do pr:,mt>iro aniver$:'Úrio d.9 independê,._cil!Lda Costa do MoI'..
flmJ n� AfrIca. (Ro..:portogcm na cdi�ão de Domingal,

_ ..__ .�__ .. _

BerUm, 22 (FPJ - O Se

cretario americano de Est·?
do Dean Rusk declarou on.,

te� em Berlim Ocidental

que está diSposto a conti
nuar procurando com a

União aovíénce e, base pa.
ra negociações. RU3k esta

"Em toda case -- con,

clíu e sezretertc norte-a

mericano - a amizade e a

estima reciproca quc hã e,
nos carasterleãm ns reta.

çôes entre os Est>l.um um

dos e Berlim Oeste subis.
tem e subsistlrãó. Não hã

e pintadas, e que abriga
rão, em dois turnos,
58.500 crianças sem Ins

-trução escolar, sentia de "115

alunos a capacidade unna

ria de cada saía ão atua.
ncrr.uma razão para fuví

O Grupo Executivo de dar de nossa .d<:L�!min3.·

Prédios Escohtres do PI:'! -cêc de manter (JS compro-

m jg; encarregado elal cxe, ���:0�ed�e:;f�n6ee�,; �l�:�.
cuçâo de não Importante vaguerdar suas relações

c;,���:en�;PI;���tla;����. com o mundo Uva."

sua tarefa e já el:lb,:-rou (- A Comissão de Ene:-g'a
até agora. 'cor_Vênia'; para Atomlca anunciou ontem,
construção de salas para em breve> eornuntcado que

-112 localidades, sendo ::I uma explosao suterrunea,
meta a de atlngtr tõooe os a trtgeasíma-ní tava, foi Ir.

municípios do Eshdo. vada a efeito se 1ampc de

provas de Nevada. O erige.
nho submetido à cxperlén
cio. era de pote,l("ia fraca.
- O prlmelro-mlmsLro !;r.
víetlcc Nikita Krusche",
disse ontem, diriglnao se a

milhares de trabalhadoras
de uma usina aíderu-gtca,
que em dez anOS:l Ulllfto

Mais uma promessa cue
se cumpre, voí.tando So.nta
Catarina a dignlfic'lr a ")C'

ta Eúucaç1i,.o. �ais uma ea

perança que se ::o.lc::-e��z:t

para a ínrãncte c maior
penhor do futuro eatart-

Cillabora Com O Presidente

Com a finalidade dc h,:

tarem do convênio u. ser
re-aiizado entre o U l ....êrnc

Alemão � o Estado j8 San·

ta Catarina para a imtfl.

laçã.o de u�a rêde dI' e."(

operlmentação agro ;)ecu.í.·
ria e de uma escola de A

gronomia, estiveram

Florianópolls os Srs. Dr".

Geohrard LI-ebe"f e lln.r.s-.

j.oachln scharmer, respec.
tivamente

.

Adicto ct� A�ri�
rult.ul"=t (\0 Govêl"llJ At·

representanl� do
\

estudados, no sentido.) de
uma colaboração etet.iva

com o setor agrícola lia �s·' I
tado.

mão .e

.MInistério de Agricu:tura
Alemão junto à Mill.��J
Granow.

No demorado cont�ct')

mantido com o Govern:-:dor No flagrante, tomad.) du

Celso Ram::ls,· ao qua.l sc I ran.te o encontro, vem�s
encontravam preflt"nte':; o Governador Celso RHmo·�
também o Prof. Alc:do" A_ em companhia dos dois i.
breu, Presidente do BDE, lustres vlsltan�es D.r�.

e o Eng. Agronomo Ghu�co Oehrard LLeber e Hll\.,joa.
Olinger, diretor ·da ACAR ·crln, Scharher e do Te.

RESC Inúmeros aspc::tos II· 'nell,te Peressonl, da Casa

f,[1do� n(J .pr:Ob!rma f,o!";'\1ll Ml1it.:ir,

sovreuce superará LlS C.ta·
dos Unidos na prcducão ln

dustrtal total. Esclfl.i"p.ceu,
contudo, que os aorteuccs

terão que trabalhar multo

para isso-

VJlIl1 de .a.1'aSt9J:-.Jo, po�
tríma dias, êf SetMtJU"li
Bezn Pasta e da Secreta
ria da Agrlcultuil.. o Dr.

�:nato Ramos da Slívl.l. ti.
tular da primeira daquelas
·pastas e respcndendn pela
segunda.

�7gura das mais cxpres,
srvas das novas .;cr!lr;�s
catarinenses, o Dr. Renato
Ramos da Silva é um eren.
to estudioso dos ;not1!:mas
do Estado.
O afastamento em qUE'S4

tão, e que vem p,·':v:l.r d
Governador cerso Ramos
de um de seus mata pre�t1.
mosos auxiliares, deve-se
ê prescrIção ménco.
Tão logo se recuuere e

esteja em conq çêes cÍe saú,
de, o Dr. Renato v"E(lti u

desempenhar, com n rucs
ma dedicação. e cncustas

m.o, as suas tmcortantes
funções, contribuindo d�cl
stvemente, como tem 1f:1:o
até agora, dentro cl). etste,
máttca do atuai b"overn:..,
para o maior eesccvc'vt,
mento e progresso do l!/ata.
do.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CONTRATO DE CASAMENTO

Folgamos em registrar o contrato de casamento
do j0vem senhor Osmar M. Co,elho dile�o filho do sr
viuvu Ulcerino M, Coelho, com o gentil e prendada
senhorita Jurccy, estimado filho do sr. Wilmar Silvei
ro 2 suo exm,,", �sposa, ocorrido no dia 20. Aos jovens
bem cbmo aos seus genitorEs os nossos efusivos CU:Tl

primentas com votos de perenes felicidad::>s
M:l.Uil�an 'Srh�:'lfie!'t é 1". _ sr. Arthur Luz

�;�1 j��e��:)/aod!�����to ��� ca�p�: João carlos de

be.ez:ts da Ilha e no gesto - sra. Adelaide Silva
a c:;pressão do azul se�eno - sr, Ivan Gouve3..
das á!!U1S das baia:; de Fio _ sr. João Zenon Bandei
rianópo]ls, ra

D,a 21. ent�e � alegria - srta, Alda B. Preiss
dos colegas da Râdlo Gua- Manoel da Silva
rujá e a felicida._de dos Morais
seus Ja'niliares, Maulllan João Alcino de Oli

('omr.�j:or06 mais um ani- veira
vCl'sário natalício. - sr. Mário Cesário da
"O ESTADO" ao noticiar Rosa

o transcurso da efeméride Antônio Pratts
a�socl'. '! as expressões de João Batista Bel-
cal"inh� dos inúmeros am', lin

go,� e ad:ri:'ad:JrE'S da sim' José Vieira Dutra
pátir'a (adio-atriz, form·. - sr. dr. Ewaldo Schaef'
landr;'1e os mais ardentes fel'
votos de lelicidades. _ sr. Dirceu Gomes

- sr. João Carlos Am-
FAZEM ANOS HOJE mom

Her:1anl Ferrari - sr. Paulo PoUi.
- sr. Marcos Auréllo No - srta. Dinéia Martins

ronha

Sociais

rasamenlo de Maria Helana, o Caiam enIo do Ano
Hoje, Noite Junina no lira Tênis Clube

1 - Aniversariou ontem o se,
nhorito Jussára Cabral que recebeu
paro um lanche. um grupo de oes-

""

Martinho de Lima n9VO ...

(ea.o.tipnação do 7 pagin'Jl
às portas do conV�:1''')

Viveu 45 anos <te VIda

conventual e 36 de l-'�')fis
sãó . religiosa, vindo b hlf'
ccr em 3 de novempr·:) de
1603, já com,. lama do'! san·

to l'espeitado pe'o i-lúVO e

mot.ivo de ediflcaçi'i") par.l

doria do Evangelhu' "os
hum i des serão exaltado'>,' ..
- H. D.

Rexo!rcussão no reru

LIMA - A capital ppru
ana amanheceu no uia .'1

orna�entada,. eu:: hcm(,�l:l'
gela a canomzaçao úo IrlU

lato Martin de P.:m·>:." pe.G

seus irmãos de hábit.o.
Este o Santo de Olj.�c'U:·ll.'

orrg'?l1S" ve:'dadeim fi,l'.o

dopava, que a IgreJa )ccJa
V:JZ augusta de .1otio XX1U
com!)fovados o,� m'.l!to� )1�1

lagl""es que Se dera':1 so!)
su:\ Invocação, 1"ir>r'!'e;tr,
h:Jjc com as glórhs d',' �'

ta.�e\ a mostrarn'Js 1"!">1is
uma vez c. profu:'1dl. \abe

Pana JJii.o XXIII ave.::, llm

prO"e�co que se E;.st;�lI'.leu

por mais de 380 a:'1 p. Ao

soar o meio dia os "ir'o.) de
mais de setenta l!!"l"ejas df'
Lima repicaram ie.>tic;l

mente, celebrando o Reon

tccimento.

(Cont. da 1.(1 pag.) ma resultante do UL:C'rdO
t'0ncertado doming'l "eJ�
Imentos da. gendarmeri'!.
movei continuam c!,'�;t:n\'oJo.

venõõ-operaçôes contra eu.
ropeus e mu«ulmanos."
J{ emissão de Ol'i 0 inter

pretada corno .ind:ci.J df'

que será reinh..""!ada a C'ln'.

pnnha dc "{r,rra :lrr..l�:�d;"
da orgullizaçfuJ clande�til1a,

em Arg�1 diz:a que L .d.,,; o:;

"comnndos"'--:!:o:. rupl';.t: ha

viam receoiUo .Qrd'�!1; de <lo

hrir fog6,� nb' caso a':' "pro
'vocação" . da ge,ndarl11eria
m.ov�1.

A emissão de Arge! qu�i·
'-'ou-se de que, apc.�l1.!' doS
'f'.ompr'om:':;:;os 'l�"U:l!ir,.');:O

'pojas autoridades t U C:lj�

Quando se fala em Mari

nha de Guerra, muitos su

põem Que dela fazem par

te, apenas navios de guer,

ra, armados com canhões

metralhadoras e tnrpeuos
/I. missão da Marinha na

paz, é tão espinhosa e COIl'.

-d. t l{
plexa quanto na guerra, u

\7\ l_..,---oLv-- é em tempo de paz, que o

o '.v<�l
. �

mar deve ser con .• [dcradn
em todos os cúlcutos de

cuerra. 'Na guerra. Marl-

I
�ha alguma será forte e

-,
capaz sem o concurso dos

mais va-Iados tipoQ de na

víos. do Porta Aviões ao

ccnteatcrpedeíro. do Crn

euôor ao necccadõr. p-rí,

�I
tcoos têms ab sua

missão e:
pf'''iP('a. a emas f!HC' "

unídade excelente pela St1:1

r-spacídade orenstva c ccõo
- destruidora através o� a

vives. é o Navio aéróôromo

O En�onra<;ado. emb-u-a te

rih a p:"ldif"l') o prime:ro lu

r-ar é nmdn pela adio de

"l'a ar�i"'harla, {mais de

100 -ann-esr. o navio irc'.i
-nd- l_)1rl as erandes b-i+a

uias e Inmbanl",lo consta»

� e d,., liberaI'. 03 eruzaclô-

1""" "Ii"""i,os" ou "'pesados"
,i1n n!'!"hs cl.otados de rtran

de :l.r:r1rnpnt"J e. excelen!f"

Dp.�a ao; ope"acnes que p':
de rel'i"':Jr. ContratOl'p"dE'1
,.,..,� "IIP'Tl nii'"! os. conh"rf'?

fiôl'"! na'lios de aH'l ve''lr: ..

(l.'d" e (O"�ande mohilid'l.de_

·-rlj.. .,('"lS p"'r:l {'orolta .e r.

pe-r:lçBes de de�embarque,

�!';lll d .. �n'1 u'ilidade em

outras ('pera('�'e� Cnrvf'ta.

n8"ios de mi<;"iio anti sul-.

�"'''i'''' " c",�"'lta, p-estan
do atualmente, grande�
sen'!rns como navios de

�"'''nr·,.o. Existem ainda

"Navios Varredõres" e "MI

neiros", rtr��;rhdos a varo

rer as m�nas dos canais e

p1ssap"ens e a semear cam

pOs de minas em temp'l de

gllE'rra. Seguem-se os Rebo

radôre�: ouem não conhl',

ce o "Triunfo". "Tritã'l"

oú "Tr'lds{ltel', minul.culFl�

navios de 835 tons, que tan

tos e ine'itimávei!'; servicos

ti'm pre�tado à Marinha.

socorrE'ndo emb,trcMões

cinistradas, no mais distan

te do Oceano, em fainas

demoradas e arrhcadas,

$,'llv:l.T!do navios, salvando

vidas.

Ge0rgia, ú OtOleza de um me�ro e s:?_

00"00 tento e dois de ulturo que no concur- �
6 _ LOÇl", mais o clube do coli- 50 Miss Bra!:>'/ rep�esentou Ri�, Gro�1

no estará basta'nte movimentado de do Norte. �eorgla foi claSSificado,:!
Com o tradicional festa iLlnina. Qua� -em sétimo lugar. mais suo beleza e

ddlha e outn)s brin("odeiras sero os. classe prOVLçÇ)lJ mcllto confusão,
slll"lta no noite de São João

----;;-O*�
7 - O jorn··listo Mello

está com responsabilidade da
rõ .... do Radio Santo Catarina.

:-- con/eá7íen/os

00*00
1 - êsro rnarc .....do cora o d-e

1 do próximo mês o benção nuociu!
do bonito e elaçcnte senhorita M'lr'"j
Helna Luz com a sonhar Clóvis B-iL
stnt. As 11 h. do dia 14, Mario H.,le_
na dará entrado n,') copel(J Divino Es.
""irito Sont:J pare. cerimônia relig105':1.
Os ccnvidadrts serão rece'lcionadns,
��� salões do Querência Palace Ha-
1.1

P41H1CIPACÃO
VIUVO ULCERINO

M. COELHO

I
gO'Q� \11 _!_ LonçQdo pejos grandes

Rrnt<>s. Qurinistcs e tambÉm pelos destaco_
D'rl' dos Costureiros no Rio, o modo dos

O inr� vestidos por" noite ;:>intados a mão.

Os submar'nos, terrôr

dos navios na guerra, ar

ma de surpresa e de gr:lr.

��,:;�iOn:aaç;���:::.;�,,;;�� Tarefa pac·II·lca ·da,na ação d"lmidó,", '''.
cus ;,o� torpedos, são na·

�ioS úteis ainda, iÍ'l1 ml�.

��:'i ��dO::ç,onnha':i:,n�; IgBIOI"a- uO·ldade e��::�e:��' n��é:al, dedO�:� II!' • •••

���s�eta7sO����S r:��r�lh;;: (Cont, da 1.11 pâg.) cano. Assim, a cerimonia de

nar, aparelhos diversos de ;���� �e::;��� eT::�:�da/� ��:s f�� ��:lda�o����ca���radiocomunicações, pela
prenda de entendimentos Sobre o tálamo, carregado

��::' i;:�EE',:�i�iE;�: ;���:::;�:, '��::r;:,P�:�=: :��n�::ç::;l;�;:g�;:�:t�:�
todos Os navios de guerra, ��I��:::��'� progresso da ci-

custodia entre as mãos, Os
provavelmente serão movi-

Depois de afirmar que. '"f1abelli", com penas de

::�,:���;:2::�'ço;�:�;:� ���:�:ad�:'ã�o�,�:i't��et�: �O:lem,'a'�aU,�.aanobç'a��;amça�:o:�' de,�gçn�ll�,:a'�em sua fé. o papa declarou: T T" •

ra� �:e ai!�em entl'etanto "As vontades �aberão supe· rios e leigos da corte.

o� Navios Hidrolfrâflcos, o� ::r ::d�:;!ar:�: p��v�c� = ca�t;���S�ã�:T;t�et;l� i�����
��:�:spo�;�:aneOg�!fi;:�'role�� pregul«R. Aos olhas dOS lim- e outros hinos Eucaristlcos,

ros? reos� ��:I�����O ead�:s!�medn� seguidos do ''Te Dcum" de'

aí C:"t::ViO�umT��7s�o����; tm'a dos vivos da qual a

cons�ante. conduzindo ca"�
Ir:reia m!llt:mte em march8.

ga, homens e gêner:Js de !e:���:% i��:gel�l�L�')Ig;:��
�l::n;,��': o ����:���:e'l1'lr�� faz ressoar no mundo as

para o Ceutro, evarllando p; imelras vozes cheias de

zonas de,'astadas pela sêca doçura
_

e de amor de Deus,"

e ronduzind'J o� fl:lgeladn"
para outras cidades. au::<Íli

ando assim a Madnha

Mercante. E Os petroleiros?
Que mat'l. a de_ntro, nave

rnndo pelo Amazonas, le

v;!m o pr!'cio�o petróleio
as mais distantes localidae

des, carregando o petrôleo
de pôrto para pôrto. NaviOS

hidrográficos, e Oceanográ
ficas! Que Fazem? Quem
faz o estudo das marés e

correntes, quem organiza
as cartas náuticas, quem

explora ó mar cheio de

mistérios, de pedras escon

dtdas, e (luem lev, n.ml fll.

tolciros, nos mais distantes

=

Conselhos de-Beleza

,., .... !idO r'te Mo"·""."ntova o sociedlJ_
dp em Rio do Sul segundo estam",> 00*00
informados vai residir em cido 12 - O Lions Clube do cidade
de. d" Cric;um� nos solõ�s do "Mamf)i

tubo Clube', vai promover desfile

Bo�gu. festa bencficiente.

8 - Passando o weeck_end 00*00
Curitiba o nosso particular amigo 13 - Penso seriamente nU'TlQ
Mnuricio 9.0S Reis. temooroda Corinra o casal senhor e

se",t,aru dr. Fulvib Luiz Vieira
00*00

9 - Preparando mal.as p'lra 00*00
possar ferias no Rio o não menos dis· 14 _ Em visita CI nosso cidor.!c
cu�ido Rober�uz �e�;�n��h�r�m�ini�t��S JJ�C�i��jCr�I�����1

00*00 'd., Alemanha. O ilustre visitnnte

5PI'
10 - Ontem. no catedral me_ fnz acompanhar do senhor Gerh::Jrel)

�1���J���a pef�i pc;�:�;��a d:iSf� al1�� �����ja d�I���.a Diplumático do �m_,
versá rio do falecimento de D. Irene" _ __

,..j Aquino, 06*00

Burr-.Oughs do Brasil S.A.
I nias PEREIRA OLIVEIRA

Rua Trajanoi- 23 - Fone: 2359
------

���TA-;Ü ..UNA NO BAIRRO DA PENITENCIÁRIA�
.----.--.-

soas cmtçce.
00*00

2 - O m;�ion6rio Shafik Sad,
em nossa capital

00"00
5 _- Com um jontar nl"lS salõ2s

do Querência Palace (lue contou COM

.., ..... r,.,�enc� de outoridr:zdes civis e mi
"t("'(�s o governador Celso Ramos ho,_
m�n; qeou ... Almirante Woldmar de
Fiaueredo Costa,

caipira, baile na roça, quen�
tão, aipin, churrasco, bebi
das e serviço de fluto�f!llnnte.
::Ao termino da re,�ta hnvera
onibus.

WILMA SILVEIRA
E

SENHORA
Participam aos [:"In rentes e amigos o Contrato de

casamento dO�UkAC�lhasE OSMAR
"NOIVOS

(a róis os elementos índl-; ros, jeeps, tanchêcs de de
pensáveis a sua manuten- sembarque e lanchas hidra
cãos Que colhe dados para gráficas.

.

a divulgação das "Previ- São fainas, que como a

sões do Tempo "Aviso aos de salvamento, exigem e.

Navegantes"? Ouem gnrar-, fc.r.ço hercúleo, impcdlndn
te o contínuo runctonamen r.b '!':cUlí1!A C�UI ruut o anil
to de mais de 30U faróis. 10 navios se pe.cam.

ró,dios raróts, balizamentos, Do Para ao Rio Grande,
e bôlas.? São os Nnvios H". os navios da Marinha e�·

drogrúfieus e Oceanogr
à

n- tih..

' sempre presentes, pe
cas, com tastatecõcs rrioder quenos qunnda parados.
nas de ve: dndetros labora quando parados, mas glllan
tõrtos e instrumentos de tes quando lutando contra
n l a oeec'sêo, o que os pos o oceano, pois fi vida do
sibillta lazer levantumen, Mar é uma luta constante
tos e sohdogcns eru todo o e um eterno desafio entre

nosso litoral. navios e o mar ..

se-suem ainda, ncucónte Gilberto Na}uu

CONSERVAUO DIARIA DA PELE
Dr. Pires cinco gramas; csséncta de

Qualruer qt>f' seja sua_rosas, dnas gramas.
ounlldnde. n pp'e deve ser A pele ser-a se apresenta
�on"(I'V:l("l di uhmente, ao sob uma aparenoia rugosa,
""f'��'l tl'r1l1l'1 "'Je limo'\ r pelicular. com tendência ;I

t.atcoa. conforme os casos pelnr. Será conservada por
Essa ccnservccã» iI" ..n rei melo ae brandos mcvtmen-

to. do modo mats j) üttco
c simples passivei e sempre
de a('crilo com :t. n1.tu'·eza

da �lt!S, pOis ("ada uma de

las n('ce��ita de cuidad)�:

que lhes se.iam particu!ar
mf'nte adaptados.
Muitas pessoaS ign')r�m

pl)r completo o tipa de pele
f','p ,:,')csuem e necessitam,

�jnd�, de c'Jns('lhos em re-,
I:.;.�ii.o aos pr�ctutos que de

vem usar pa_a consrrva-la
Embora I)sse� a�"untos pare
ram á primeira vista coisas

banais ronstltuem. en�retan

to, questõel' imp"'rtantes e.

se �!tos erroneamente pre

Judicarão com certeza a ln

tCil"rjd:tde e a"i funções da

peje,
,\ rim de E"'itar passiveis

d:lnos à cuds dare'nos adlan
te l'e,�pos�a a e�ses proble
mas, isto é, explicaremos o

mod:J correto e pelo, qual

O�At;�,ie��O�::�loJ\c�i?:;
(!uel:t. que se apresenta lisa,
unida. aceLinada dcve scr

con'ervada p"'� melo de u- NOTA _ O� nossos !('it,,
m'\ leve ma�' a'"'em manual res pnrtcr:'in sollritfl.r qu".
f(Jit:t. com um creme apro- quer con.�elh6 sobre o tr...

prlado para esse fi,,). Eis tamento da pele (' cabei,,,
uma lórmula Que poderá ao médico especialista Dr.

ser aviada em qualquer Pires. a ruaMéxieo. 31 -

fru'macla: lanolina, trinta Rio de Janf'iro, bast:1ndo en

grnmas; vaselin,a, cinco viar o pres!'nte artigO deste

gramas; essencia de rosas, jornal e o endereço complc-
duas �ramas, _:o para a respostn..

tos de massagem manual
feit:JS com aleo de vaselina.
A pele gordurosa é aque

la e!11 que se nota um ex·

ce�so de secrecão das glan,
dulas seba('eas' dando a cu

tis um aspecto br!lh.1nte,
]UStl"3SO. O melhor meio

de conservá-la é com o uso

de um crf'me P.ão oleoso,

Oul-ros r,n�elh')s são ali'.
da neces�ârios. A pele seca

não deve ap'lnhar multo
sol pois do contrário sorrc_

rá um proce��o de desldra

tacã". Também não devc

ser lavada com sabão.
A pele normal d�ve:::\ scr

lavada co:n um sabão lIqul
do ou em forma de creme.

Já a'l cutis gordurosas
dão·,�e bem com s:l.bn.o aT"'. '

tlssé'pticos como os de en,

xofre. resor;;ila. stlblimado.

Qualquer espér�e de pele
quando cxposta ao $')1 iba·

nilos de mAr. por rxcn1P'ol
dcve .�cr protel!'idfl f'I"" 11''1

oleo ou crcme bastal1t� gor

duroso,

morou quase duas horas pa#
Ta dar a volta à pnça. O

papa ajoelhou-lhe diante do

a1tar erguido no portlco da"
ba�ilica, diante de uma.

grande tapeçaria represen-

A PARTICIPACAO DO

PAPA

tando a Santa Ceia.
"

Depois do "Tantum Ergo
e do "Oremus", o papa dis

tribuiu, em gestos lentos, a

bencão euca!"istica com a

00"'00

=

ADQUIRA

SUA TEN HEY
máquina elétrica

pelo preço da manual!

Fáoil e simples operação pelo tato,

Espacejamento automático para

o corte do papel,
•. Grande capacidade; soma até

bilhões,

Hoie serâ rE'311zada a rua -------

Dr. Carlos Corrêa, no bairro
da Penitenciária, uma fesei·
nha junina. onde como sem�

pre, haverá casamento de

Esta é a tE'rceira vez. des·

de o Iniclo d:;! s('�ulo, que

uma procissão de' 0:.rpus
Cristj" se realiza com a par

ticipação do S:ll1to Padre,
na praça de São Pedro. A

primeira deu-se sob o pon
tificado de Pio XI e a , se

gunda, pt'r ocasião do Ano

Santo,

grande custodia Que levOU

na pl"Ocis'Ião. Instante de

pois, tocado com a mitra e

sentado no trono que se in5'

talara junto ao alt:lr, o

papa pronunciou, com voz

�:�:'s se����sãO'd:s n���i;
João XXIII quis repetir inundavam a praça quandO

esse R"esto de seu antect>liSQr, o santo padre encerr:l.va Jt

n,.<:h, nno pm (']ll1! i'le inicia- ce;imonia, dando a. benção
ri o scg'tltulo Concilio Vali� à mulLidrlO piedosa,

,I
Fpolis. 20/6/62.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� Livl'o "Relorma l�l·ária· es ão �e
�oo3ciêBcia" e 8 ��iSC8�B�B \ "aciooal
(Continuaçào do nc ante ras Ilegitimamente ocupa' constitui prova (pp. 196,. bre o campo. a utilIdade co

norj das por tereeíece.
.

19,7), Cumpre ponderar, a mum de todos pede dos que
c. É lícito desapropriar Os autores reconhecem esse propósito, eue o simples governam que se lembrem

terras sem (lUC haja greve tpp. 120 fi 122, e 1.96) que, tato de uma proprtedade ser de que, no setor rural, as

necesstcndc pnrn o bem cp. em princípio, se eaisuseem multo extensa eêo importa
rnum ? tnttrundtos poeeeenvermee em que peejudtquo o bem

te nocivos ao bem comum comum.

por seu número exager�
,

Há regiões do Brasil CIP
ou seu excessivo tamanho, que as propriedades podem de 1961, p. 5),

poderiam ser desapropria, ser Imensas, sem prejuízo
.. ..-;

dos. Mas para. isto serra pre de quem quer que seja. e. O simples não aprovei
ciso que ficasse provada se. Mas. o livro denfonstra tamento de uma terra é mo

gundn as boas normas tec- (Pa:rte li) não existirem uvo suficiente para dosa-
nicas a nocividade desses n'o País ctrcunstênctes ccn propriÓ.'a?
latifúndios. A mera, alega- eretas que justifiquem uma

cão gratuita dessa noctvída- oouuca de extermínio dos
ou de particulares, de ter- de, pela çdernnzogja, não Ila_:tu1<�)s. IIssa política

importaria em em agro-ré
formismo imoral. con tfscn,
tói'jo, socialista e nnu-crts
tão.
d. A mOl'll cntóucn admlte
desapropriações confisca
tórias ou perseguições tri-
butarias? l
'Em vários projetos de r"•

forma agrária propõe-se
que, em caso de desapro
pnacão. a indenização se'

ja ceíecjuda secundo cri

térl,os como o do custo hlr.
tõrtco. que conduzem a fi'
xá-Ia em valor Inferior a«

real. A lei de Revisão Agrá
rb pnulista. adotou uma po
utrcu de pressão tributária
para alterar a estrutura a

;.':rárla do Estado. Que pen
sa a doutrina católica sóbre
a legitimidade dessas medi
das?

.

Como é obvio, o livro Só
defende o direito de proprte
dade autêntico, isto é, das

terras adquiridas de acôrdn
com as boas normas jurídi
cas e mccaís. Ele não eor.

sidera, pois, atentado à pro
prfedade privada- c reivindi

caçoo, por parte do ESLado

..

PROGFt:AM,� PO MES
FROliRAMA DO MES DE JUNHO

Dia 26......, Terço.feiro - Cinema
Dia 30 - Sábado - FeSL1 de São Pedro,

- NOTA: A Diretoria do Clube comuntco que, nos
dias de festa o Secretario "cnctoncré dos 14 às 17
horas não etendend-, pois em htcotese alguma o
soltcttocõo de convites, após êste horório

VENlfÉlí01ES-
Precísamos de dois vendedores com prática de ven

das neste comércio no ramo de Secos e molhados.
Aceitamos também vendedores com conducâc prr'.

prla para pronta entrega nos arredores de Ftorianópotís
Pagamos ordenado fixo c comissão integral no fim

de cada mês. .

Apresentar-se na firma CUNHA & CIA. cães Frede
rico Rola, 71 - Nêsta.

24-6-82.

RA'DIO PATRULHA: SOCORRO
POLICIAL j)E URIRNCIA m. 3911

Cia�--d;-S;guros
procura FUNCIONARIO com

pleno conhecimento do ramo

de INCf:NDIO.
Semana de 5 dias. Guarda-se
sigilo,
Ofertas com referencias poro
SEGUROS na redação deste Jornal.

19 - 21 - 23 - 6/62.

(oncurso Para o Banco do Brasil
Será realizado nos dias 8. 9. 1962 concurso

público para admisãão à carreiro de escrituraria.

O CURSO TE'CNICO BANCA'RIO, composta
por funcionórias, do Banco do· Brasil, irá iniciar a

2 de julho próximo um curso preparatório INTEN_
SIVO com 15 aulas semanais e prÇlvos práticos 009

s6bados, inclusive te::.t-es de datilografia.

lNSCRICOES no Sindicato dos Bancários (Rua
dos Ilhéus 13 - Fone 2350)

AT.ENÇÃO! Turmas limitados,
manhã e à noite,

Horários pela

21_G-62

Emoreoada Doméstica
·'RECISA.SE 'A RUA FELICIANO N�NES

• __ o
PIRES, 11. PAG�SE B�M .• ,

24.6.62
----,-.-- ---�-�--

Dia 23 _ scibado - F

NOT�i:'Õt;;���u�;'M:��'��� os ,",:I:. dtlt

dias 16 e 2). no�'ojoaria_M��
------

.. D.RECO
" BAINHA DA IRICICLETAS, :1ea na '''''''
Con_.""elrrt Ma

1
a 0,0 154. de um 1ado a �a.

..ç4o ck nç.lS E ACF.8StU...OS, ti do ou'ro a

recçio dl'l PfN11mAM.;..v'II! CONe_TOa. -

"bd�.'. u.n. \.

A indenização do p, oprte
tário deve ser, sob todas
os pontos de vista, corres

pondente ao valor integra)
e atual do imóvel expropria
do (pp .• 120 a 1271. nntre
tanto. reconhece o livro

tp. 120) Que, se 0 Poder PÚ
blico não dispusesse de

meios para pagar êsse va

lor, e se se provasse a al

ta nocividade para o bem

comum de um latifúndio
,':cr_lhr.·», Iicl��. em prtnei
pio, dCSllproprl:".'.<J pagau
do o que pudesse. Mas tal

hipótese não se verifica no

Brnsl1 (Parte In.

Quanto aos impostos. não

se· pode pcrdf'r' de vista o

�áblo conselho de Lcão
XIII na Encíclica "Rcrum

Novarum": "A propried:t
d� pnrticu!nr não s6ja er•

gobda por um cxccsso dr

enf'argo� e de impostos"
(''Editol'a V9zes Ltda.", p
33). A êst.e conselho con·

vém acreditar, especifica
mente quanto à agricultu
ru, a oportunissima advcl�

têllda do Sant.o F:'td!'e

João XXUI na Encíclica

"MateI' et Ma<slst.ra":" ..

nos impõstos incidentes só

acordo a('aba de ser con

cluido entre a FLN, repre'
sentada pelo dr. Mostefai,
seu delegado-geral perante
o Executivo Provisorio, e o

alto comando da Organiza'
ção do Exercito Secreto,
confirmado pelo alto co

missarl� da França, ChrlS"
tlan FOl1chet".
"A nossos interlocutores

cabe agora" - prosseguiU
Sl1slni - '''manter seus

compromissos, como nós

mantivemos os nossos. e

levar à pratica as medidas

(lue decidimos juntos. Tra

ta-se - disse - "de cons

tituir, nas prmdmm 48 ho'"

ras e dent.ro da força da

ordem, unidades recruta

das entre os argelinos de

origem européia. Assim ter

minarão o exodo, o agru

pamento. cujas causas pro

fundas são a insegurança
e a falta de confiança." O

chefe civil da OAS em Ar

gel .

acrescentou: "Se os

acordos não se realizarem,

o exodo se tornará inexo

ravel e os recuos estrategi
cos cl'lstnli1.a�se-ão em cen

tros dc resjstencla. Rcnde-

rendas vêm mais tentamcn
te e são expostas a maio

res riscos ...

" r-cctoncts
mo", nc 12!J. de sctembrc

O livro constdcm igual
mente caracterisucc de v,

ma pouuca agro-rejorrnls
ta imoral, conüscntcna.
socreustn c nnttcrtxtâ, o

principio de que a terra

não aproveitada p:)r seu

proprietário pode, somente

por isso, ser desaproprtada
(pp. 152, 153). Isto vale a

fortiorí quando a indeniza

cão e mrenor ao valor a

tual.

Para a doutrina católica,
"o direito de propriedade é
d-ist.into de seu uso", segun
do o ensinamento de Pio

XI (Encjcllca "Quadrage-
armo Anna" ....:_ "Editôra Vo

zes Ltda.", p. 19). E a de-

snorocnccêo pelo não uso

só se justifica se provar
que a não exploracâo ec".
nõmtca de uma proprteda
de importa em grave dar-o

p�r� o bem comum e que
não há outro meio de se

remediar o mal.
Para uma mentalidade

socialista, o único crtténc
de legitimidade do use Cf
urna propriedade e o da prr

ducfio. A Igreja. pelo-con
trário, sempre admitiu
ressalvadas as exígênctãt
do bem comum _ també
outros critérios. ASSim, UIT I

propriedade pode ser usa

da para lazer de uma te,
milia, ou até como simples
aplicn"fin de capital para

preservacâ., do pata-lmónic
üUl'\ilin!' contra D.. in!'Ja�âo
-

Equiparar toda npttcacêo.
de capitais em Imóveis 111'.
pl'odutivos Oll dc fra;'a pro
duciio a uma cspe('ulacão
imohiliári::t, no sen�ido pe

jorativo do termo, é pOis
tese socialista ou comunis·
tu. não católica.
Enunciados rom toda:),

(·Iare".a estcs pr\ncipi'lg pro

fo.;!:f'ados pelo livro, fic� a

herta a Questão, sobre a

(lual é da maior jmoortân
('ia não manter o silêncio:
si'io eles conformes ou cor.

trnrios à doutrina católica?

(Cont. no próxi
mo núfr.<;>ro)

Fares, cujo ardent� yatrlo
tismo e senso polít�o são
uma garantia es�encial ao

cumprimento da obra da

paz" - disse ainda Jean

Jacques Susini. E concluiu
com um apelo: "EI'ropem
da Argelia: Vossa defesa,
vosso futuro, são o prlnci
pai problema da DAS. Con·

servaj vossa vigilan1cla,
vossa disciplina. apesar
dos obstaculos. Nós deseja
mos, sobretudo, Que a paz
seia restabelecida."

A OAS salientou hoje,
uma emissão pirata, tele

visada em Orã, "as dlssenw

sões que existem no seio' do

OPRA, dois de cujos mem

bros, Ait·Ahmed e Bell

Khedda, desautorizaram,
mais ou menos, a negocia
ção iniciada em Argel en

tre Mostefai e a OAS". "A

DAS continua a existir em

Orã e constantrna", acres

centou o locutor, que con"

vldou os oraneses a que

estejam' alerta hoje, as 20

horas locais, para OUvlr

um comunicado' da maior

importancla.
- .

-(ASA =- VENDE-SE
it rull. Lui;>:Duas, uma !t rua Gaspar Dutra, 673 r outra

Gualbert,o, 116 .

.l't.:aj,:lJ' U. n.1l. lIel\:or Dlum, :l!m - Est,rf'lto.

24/6/82,

,
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Course of Conversational English
*MÉTODt" e yÁZIGI r

-
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VERBS - VE�BOS

LESSON TEN

(",/" DOES e DOESN'T nee tlim tr�duç�o, No 1('011'0 prp.�ente s�o """dos cnmo a"d!l�rI'9 03 rnrmaçâo tia t�tr.

"I ("
p('ssoa, nas· far-mas Ime.-fog-nllva e n('gnli,·�. <l3 " .. sm;l mauetra que do e 000" dQ emp.elrados rom u outrll•.

p.eS90P�, DOESN'T: DOES + NOT. (

Zlp IIk<,s to slef>p
"lp t,:osta (t\!·dormir.

f'.. "It� gets "1' �H'Y.
I'.'plla I�"nnl,"''';' ....do

Ih' 'H'pd� I" �h"",.

1':1<' 1,,,,,,,'1,,, I�"'h",,r·oo.
5h",J(}('sn'thavellnwfo, t ...,.a\c.ta><f.
LI,�n;,,-, te,,! "!RIPO para. .. c:.té,

':he hns logo 10 wo,k
Ela tem que ir trabalhnr.

Ho:> d<ll::�n't lik,> '" "'MK

I!:len'ioguslaol .. ,,.,,loa,hur
_ Quem pall"n �eu ajmO�o

'odusnsdi,1S1
_Zippaga

SI1<> lik�� SIH\l'ping
1::1" g'o�tu dl' fa,-<,r ,'o01(1ras.

_ Zlp mOra aqui? -Itle bebe ... dorme ... Joga têl\l$
e vai ao çlnema

It'8 Zlp.
He doesn'! gN u,.He goes to bed Iate every "11::111.

SENTENCES FRASES

Quem é êSI"? 1t 2.1.1'.
E:le se delw larne lótlas IIS nOites

carly everv mcrntng
Before br-eakfast he sh",'es, l<lke5 a narh. <lressl's. ""<I

('�d" lõ(las a" ",anhll�

Antes do "ar .. ,la Plunhã �le !.e u".-bda, toma b""I1<.>,
V,,�le·w ,. p ..ml';a o <·"h,'lo \

,., 'I'''· 1IOr�" ele loma caM? I<:h:" tom;, !I� ,,"te e meta.
II�I""" do cafe eie vai trabathar . etc i1iio lr"I,�lh., multo.

Whal time does he have breDIt'II�t?· He h;J� II ai ';t,\en·

"';t�h/r���akfa�1 he I':�S 10 work. ue <10",,"( W01 k hard·.

Who's thls? u-s Pepita
She general!)' ha� lunch downtow". Shc doe.,,'( l1a\'\'
n aI home.,

\\11-.,,,: does �h(! do aft'er lt,",'h� Sl-te eo�s shoPvlnJt
Shellkt'.lobuythlng •.

Zlp "nd Pe-pu" "N! broth"T Ind esree. Tht'y're ver,!!
lon<l oI on., ilno!l\er. Hc'. her brother .. Sh�'s h!� 11:1� é Irmão dela. 1::1;, é Irlll'

e
---.

- . '-.

nao sao palses pro-
catolicismo revigora.�se CO!).
tinuamente com novas for.
ça�. entre os prc'estantes
alemães vai conquistando
sempre mais terreno a ala

não está melhor para os esquerda liberai, qu� m:;.
protestantes. Que dizem os.' nospreza e até vai rejei
"evangélicos" do espetáculo t.ando um por· um todos OI)
das igrejas anglicanas sem. pontos do seu credo. Pie.
pre vazias, ao passo que as rou ainda esta si�uação

:�!:!�ca�e ef����? �::;,p�e i;:� entre os protestantes depois
da recente guerra, durante

'��crt��:�:i:��n�st�e q�:r� �ai�U�1 ;���:�a��II��O ma��:
dendo sempre mais 'terl'e. mão. Acresce ajnda Que, cÍe
no entre os ingleses? E as

anos para ca, aumenta pro'
inúmeras conversões ao g�e.tsivamente . o número

�:at�I��,: :�eano:e n:e�i�: dos luteranos alemãas Que
;se t'::lllvc,l'tem ah cato!,.

g)aterra? Bas'.;a. dizer que cismo.
já ultrapassou o número
de 3.000 o total -jos CLE'

RIOOS PROTESTANTES
ANGLICANOS que se con.

verteram à Igreja Católica
na Inglaterra, nos últimos
decênios,
A Alemanha também não

'Pode chamar.o;e uma nacão

protestante: Aproximada·
mente dois quintos da P".

fpulacão alemã pert!>n('em
à Igreja Ciltóllca, Enonal"

to também na Alemanha o

Afirmar pois Que Estados

UnJdo�, Inglaterra � Ale

manha são países protes'
tantes é conferir n si mer.
mo atestado de completa
igncrância da situação real
mcnte existente nos melo!!

religIOSOS dos países em

Questão, - Para
'

melbbr

conhecimentos. do Que ali
�e passa, aconse�hamos ler,
por exemplo, o livro de

lamping, OFM, 'HOmens
que regressam à Igreja",
contendo relatos verídicos
dos ambientes em que vi.
vem os prat6stantes nos

EE, UU., na Inglaterra e

Alemanha,

Icerdo entre a FLN
AkGEL,20 (A,P.) _ "Um mos homenagem :10 dr.

Mostefal e a Abderrman

O QUE VoeI DEVE FAZER PARA ACOMPANHAR
O CURSO "ENGLISIl AT HOME"
1 � Recortar os lic;õe� que sQo publica<;!os, todo!> os

dominQos, erro "e ESTADO"
2 .- Com a jição' recortado, ouvir todos os domingos,

às 9,45 horas pdo Ródio Guorujá o grovação
dos aulas, o fim de assimilar com perfeiçõo
o pronúncio correta.

3 - Solicitar ao Institufo de �dlamas Yátigi o ma

terial adicional de orientaçõo didática 0U.JS

lições que faltarem.
I. _ Às terços-feiras, Ó noite, 'w'ocê pode compare

cer ú-) lnstitutá de Idiomas· Yózigi, à ruo

Trajano, 14, poro assistir tis aulas de corw"r

sação que serao oterecidos, gratuitamente,
a tvdos os interessados, Bastl� j"screver-se,

com ontecegencio, para garantir o horário
.------ _.--------------------------------------------

Estados Unidos, Inglaterra
Alemanha

I

testantes
Não corresponde à ver.

dade afirmar sem mais

q.ue os Estados Unidos, a

IInglaterra e a ."lemanha
são PAISES PROTESTAN

TES. Vejamos: 60 milhões
de nort" .,merlcanos são

indiferentes, não perten"
cendo nem ao Catolicismo
nem ao Protestantismo.
Dos protestantes, boa par
te o é <:ie nome, não sendo
de convic«ão e de prática,
Querem uma demonstra.
ção? Segundo as estatistiw
cas mais recentes, o mime.
ro de católicos praticantes
supera nos Estados Unidos
e dos protestantes prati
cantes DE TODAS AS SET",
TAS JUNTAS, seitas estrl
que atingem as centenas.
Daí' se deduz QM, antes de

fa.\nr de uma nMão ame"

ricana PROTESTANTE, fa.
lariamos mais corretamen
te de uma nação norte"
amcricana CATO'LICA.

{N., Tn�l;n,r.-e),fI a. slt\1acno

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

A Sensação do Momenlo
Mantenha o ar de sua agradávf'J presença "usando

Deso�orante BARA�CHINI
nos tJ.rnanhüs medio' e família
A VENDA NAS F�qIAS E DROGARIAS

Distribuidor: ANTóNIO RIZZO S/A
'Av. Pl'e�\dentc Continha, 61

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



IC:ADOR
ÓLHOS � OUVIDOS. l'iXRIZ
,.� "_e GARGANTA

"

q,p�raçõe's' dos' ,�MiGOALAS por p'�o1fesso
,,' QtODERNO, '.,

E<lUIPÇl de OTORRINO (único no Copi,tot)
póro exame de OUVIDOS, "NAÍjll" e,

'GARGANTA '

Refrótor 8AUSCH 8 LOM13 pó,a� reéeito
de, dCÚLOS

'

Trotamento dos SINUSITEipor ULTRASOM
Dr. GUERREiRo da FONSÊCA

CONSULlAS PELA MANHÃ E AI TARI1E

CQ,iI�1J110rio'� Ruo Jó-õo 'Pinl0,I 35 - Fone 3560
At�,denCI.Q- Ruo Fe!I�Schmld!.99-Fone 3560

Dr. Flávio Alberfo de nmorim
, - -

" A DYOGA DO-

DR. eLO'VIS DIAS DE UMA
(LINICA ME'DICA

astomego, intestinos, tígado e vias blliares.
Consu .. tórlo:
Rua Jeronimo Coêlho, na lB lja�as 21 e 22.
ReslrJ.êncla:
Rua �ão Jorge 32 tone 2721.

Diàrlamente das 15 às 18 horas.

Atende das 8 às 10,30 hoL'as no Hospital dI'! Caridade.

DR. L A U B (I DA U B A

C!:nica Geral
. - - M m D r c o _ _

'Espec1alL!!!.a. em wnl�stla de SenhoIaa e vias drl·

I oé.�la:i. Cu"a radbal dns !nleccçõet. dgu�a_ e cm·
I nlc::.s, do nparêlhc. a;enlto-urlnárlo em ambos o,

::o���=�u do all= Digesttvo e do ilBte-

HoráriO: das 10 u n,:m horas e das 14,30 &.a i7,OO
botas. - Consultório i Rua Saldanha M ....tlnho, 2
1.0 and:i''C. (es(l. dito Rua loão nnto) _ Fone: 394&
Residência: Rua Lacerda Ooutlnbo, n.o 13 (Chá·
cara do Espanha) _ Fone: 3248. •

---�---------�-'----
,

FLORIANO'POLIS - SANTA CATARINA

lll. SAMUl:L FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISl A

Prepofo de cavi<llJde! relo oito ..elocidode.
t' i30R.DEN A!�OTOR � S \AiH!TE

Radiologia De, ,tório
CIRURGI� E PRóTEsr SUCO-rACIAl.
çQn�uJtório: RUG Jerônimo' Coelho 16 _

1° ond')f - Fone 22:S
E.clu"iyomo.!nte oCom ho'ras morco6--1

ATENÇAO
StRVIÇO DE MUDAN';AS URBANAS INTER

MLJr����I�p�<>�l�EnREe�:�a���;�to dos móv�is.
Informaçi'-o-<; -à n"-1 Francisco T"lp--.tino, n('::\Á

f'Jne 2305

Prepare-se para o Futuro
l-\�quirinda lotes de terras, pequenos chácarcs e

éreas poro ;ndústrios em

B,dRREIROS
no ",8AtRRO YPIRANGA, orlde estó situado c GruJ-)o
Es('r.-o1or !o�al

Os interessados poderõo dirigir se diretamente ao

ESCRITOR lO DE VEND:, DE IMOVelS de

Otlo Julio MaUIlf:
Ruo FeliPe Schmiat, 14 - Sobrado _. �';a!"le

2347 - I=lnrionoonli<;
SERVICõS T<Ct\tcos ADMINISTRATIVOS

ORGANIZAÇÃ� E REORGANIZAÇÃO DE SER
VICOS,

RUA CONSr::LHEIRO MAFRA _ 160

FLORIANOe9�IS SANTA CATARINA

Dr. Walmor
Garcia ,

:�:i:,::;od:e;;e::::::�..a:: • ", D. Edith Ramos,Recepcionará Com Chá íntimo '1

Unlm,idade do �,a'",.
' •

jsx-ínternc per concurse da.
* Festa luninaHoje no Lira T, C. ,

::'d�d:::;.Es��;;;VI"(':;:�. .,' Casamento Maria Helena Luz-Clovis 8alsini
.

!
drígues Lima). 1i:X-internc' � II

do Serviço de cirurgia da. Hoje, às -16 horas 3. Prl nheíro. O patrcipad" f�". I1ecel(r:u as "mais "belas",
::s:��:�r�·����·��Gd:oH:!� • ;�i:: �::: �a,:�!�d�e��: �;o��:;;a:: ap�!O:aOn!�� �::o::s�'o���:banCa�ll�a;!i�'
pita! de cenuece e da Ma- • pctonarâ com um Chá in ... * ,meiro pra!.:o foi melão com.
ternidade Dr. Carlos Corrêa

III ca, às senhoras da nossa SOo 'À noite do mesmo dia presunto da Sadia. � anf:.,'
PAI�TOS - (JPf,H.A(J{iF,'- li' ;:8., senhoras ds, ncass se- .�contec,eu uma grande ro , trião foi o proprlctarto SI','
, • ._..r.:NÇAS DE SENHORAS' cledade que estão traba ta no "Monte Libanu", ore Alípio Dias, muito .!:'entil ..

- PARTO� �1l:M 1)�.I:(. pele _ lhando pela Asecateção rccído pc'a, Miss Guana��. para' com os convíuauos. III'
itwtlldo pstcc-pruntauco "Santa Catarina" de Re a -a, Vera Lúcia aaus, às '" � ,:,

,
,

cousu.tcuu: RUa voao r'tn _ bi:itação, em hornena-jem a nsscs. Mlss Radar wànía Ainda no janta:' '- pr'i,
��:;�. ��o;:s. aa�te�:eUU .: � �:'�ei!��IC��IO�' $�l��n':��� !;�::j�[poh�'o� C��;!���i:v d:; ;��v��om::l1���o CeS��::'l��'::��.•
horas mar�.adl'':. T('l ... to"

• tacos serviços prestados as :;lube homenageou �s Mis Dr. José. saca e no dlrf.it;1'10�5 - }�('_gldencia:

Rua. :��;r����.s 2;�a�:��� :e(J:� c�;x:;t�::m::qUí;.�c����ir��� �o;�:�,�j;�:�e::S:n�,)IO�:, 'i',
• tt.eza do convite e afirmo ieasíão o Colunist1. foi con manhã eu conto. ,
f minha pres!n;a� , ���&�Ou!eIOpa��C���el�O�:�, No !:'ãhad: *t{;e 'llassou _.
• Hoje, no Lira T. C, tere mas pala;ras. Dia do Concurso - Almoça'
• m-rs a tradlctonal rcst .h. oi< • •

•

ra tn no Serrador - a lf:l'
• ;�::' á��O;2 �!:�:. marcado o·?s:��e��utw�� ��i��, picO_I ,�:���:�o fI�!oa�:�lL�I�'2;;;.'
• * • * las Misses Guanabara o �braim Simão e DCllutado'
t Voltando com as novída. São Paulo - Vera Lucia Ivo Silveira. O prímerrn :te
• �;:n d:s ��o. c:�:ur��ll�i���; ���a.ü�i:�l1e:�e:at���s�lr��· �t;:��á��to �:::��ao : ��::,
, Brasil que neste ano -narcou sapatos. Deixou muica geri Piaui e o terceiro l\Ii:.-s Bra.,
I grande suc�ss�.", te com ãgu: .n: bôca. sil 61, vera* �r:un�r, •
, Domingo apôs o concurso . O Dr. José Saba, pai ti{ O casal deputado Wjjm�I'

--------lh- ti no Maracanãzinho f0l1105 l\-fiss Guanabara mostrau Dias recepcronou cem um.Dr. :Ayrton Rama f" atmocar no Reu'eio dll!i todas as depe�dêilcia" de jant;r, no seu Apta. f'm.
CLlNU,'A UE CRIANÇA� 'Banr��irantl."f, no "Skimlõ" Clube para o Cotumsta - Copac�bana, festejaJ(.o ,ni.ccnsuues: Pela !l'l·. '., .� oferecido as misses, aeom remos parar na cOJlmh� ver (ele), que acónt�Cf!tl,
no l:Io!!pit.aJ ae Caridade. panhantes e ccnvídadcs. (' com; um bom caré. An;'''!. sâbado p.p. •
d3! l�;:e,J:'úã:un�;�;�\)r�& ; :�:sÚ_';:�:rei�â�i:ra;;�:��:: !�:�:�os �mado um bon

Recebi' co:v�t: pata o c�.'
CIIF'sullorhl: t(.ll� 'UH' ,convidada (j'ste'..e l)tt'sente, sarnento, da S��ta. Ma�;�,

Machado, 7 - 1<> andar - •• >I< O Baile foI abriliH.. J1!;adr Helena Luz, com o Sr .. (";1('.'telefone 278'1. • Quando chegarno� cm Co- nela. famoso conj unt.o ele "is Balsini, nróximo rlia H.Resldillcia: RUh- Padu, pacabana no po�tt:j 2. o S.teve Bernard. às 11 horas, sa capela do
Rflma. 63 - TeMo"., l7��

• t��a��re�:��a�:�.t��n: �: '-'Na _fest:,' :n('tmtr�i (�::!;:âo E�!�it:ll�::���o:"
'IS't'WlOQ ....IUWJd.I'fW't108� 'misses tambêm. _ !Offue- nosso ·conJl.ecido atni;"o .�erá no Querência !'alace'

,

, teso g-itos e buslnas de �lIto'IErªnci:>.co Schmidt, tl "eh', n�t�l. •
môveis. O ônibus parou cão'.', que naquela noite nio '" • • •

r---r=::: • saltaram as "beldaaes'" pa p�sava e nem falou em Procedente do ftlo de•I �

\.W' f • ra c-omemorar com 2. "ter remo. Janeiro, onde passou uma
" ALI b I·

.

d d cida" do local - Mjs� Bra·:
. *. * Loa temporada, retDroou aj

�, p .U'.' 'eml C•••I, �.a,.. ,",�,'.� - sil, M",.ia Ol,lv�a R�bO!lças." 0,
s j.ornallstas

A.loe,
".til. ?Q �ta Ca�itai, a

e!t'gante"..a; .. ... -., ,_ � ,_ Jytarl���m";l;1\ cO:Ôl. e en M��tos, Marcos Sa, A1bwo, Sonia, Mara Araúj�. , ..... "!'
{ I

I

'. trou no ,tcordã.o". .Stenio Azevedo e o dl'nãmj. * • * .

jIII�
�

_

Confec�ão e conservação .d� palnéla •
'" • oi<

, co. fotogl'afo Cab:al, todo!: O casal AUtílio I"omana,'
em tod� ° Est3do,

, ra:o u!ot:IOI�e::;�;:;�:Í1� ��v���O���;I:i����b, p��. ;:�;e::Ot:ri�:_ ���OVf>;ji:g��lt
• crS 200,00 o scnre -. e" Ile' dadas de whlsk. ra agradecer o bonito c�ro 1

Dr. Acácio Garlbaldi loquei 3,,0: Brasil. Este foi.
,

•• *. tão postal que me enviou,• promovido por uma acunl : Ant� do Baile no Monte de New Yol1k. Na ocaSião,"5. Thiaqo • panhante de
,

uma. Mj�s Líbano, jantamos na chu. eu ,e5tava em São 1';1UIO.
A.:lVOQADC' , Elizabeth Dan\t'l, Misi; E�. rascaria Galleto, uma das * * '" ••

EscritórIo especial!zatlo o:!m. pírito Santo, acertou e gh �ais bonit-as da Amcl'ica Por hoje ê só - d-mllnbã,
Questões tratajhht�s , nhou o "bolo", menos o di do Sul, qu� naquela .�Iljte tem mais ... Tcha�.

•

���::;. s� 'êiNEMi(tãriàies-i�i-"--,� -------.
5
.;

� Terreno Vande-le

DR. MARIO GENTIL COSlA
MJl:DI c o

(.UVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF,

JOSÊ KõS, 00 RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOP0L.IS

HORARIO DE COl','SULTAS: - Das 14 às lf' cores

Pela manhã, hora marcada, inclusive aos sábados

'reiercee: iil89.

CONSULTO-:UO: - Rua Ten Silveira IS - coní. 203.
_ ElHFK'J0 PARTHENON

.

CLINI(A SArHA (ATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentij is
A'lgustla - Complexos :- Ata�llell - mantas

problemá ttcc Afetlva e sexual

Tratamento pelo ztetrocnocue com eresteste
I

msutmaterapte _ Cardlvzolorapb _ gcnotecapía e

ssicorerepie
Direção r.I(JS ostqutátraa -

DR. PERCY JOAC' DE BOrtBA

DR. JOSi!: Tf..VARES IRACEMA
DR. IV8N BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Da.:; 15 às .s horas

Endf'l'''l'n' A"len;r!a MII.111'0 Râ·'l1os. 288

(Pra�a Etelvina Luz) -- Fone 37-53

"Curso Prp.l)iJrillórln rontinente"
DATII.OGEfI\FIA
TAQUIGRAFIA

PRE-GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
AüLAS PARA CONCURSO�

CtlRC;OS ESPECIAIS
PAR'" PROFES�af{ES

DE DATILOGRAFIA
_ Baseado nos mais ,,,,ordenos processol peda·

gógicos.
_ Equipndo com máquinas novo•.

Oirigidc. ;.�Io:
PR('F, VICTOR FE��_r-:IRA DA SiL,VA

HORUIOS, DIIJRNOS E NOTURNO�
Foco SUIl in�<ric-ío (I Ruo D,. Fulvio Aduct:'

antiq.. 24. de M�jo. 141) _ lU andar.
ESTREITO J=lopio.,óPflOli.

-J �
_ ,

�

R..FernanQo Mach,doiG - 1" andí;lr·-fone 24-13
_

,_ _ �.fLQR'ÀNÓPOLIS '

HOTl'(IÃS f ESPORTES PELIl.
RA'D!(l UAIlUJA'

8.,JO - Crorrespóndpnte COLUMBUS
8.55 - Rej)orter ALFRED

10,30 - Re;,enha ESlXlrtiva 'iINZANO-FIREST'JNE
10,55 -_ Informativo CASA BRUflQUE
11.55 _ R�ppr�.el· AL:t-'RED
1225 - COl'respoudeme COLTTMBUS
16.00 - Co.respondent,e COLUMBUS
J6.55 - RI'porter ALFttED

HI.!q - Rt!�enha J-7
H'.55 -- ClJrresponde!lte COLUMBUS

19.00 - Momento Est'Ortivo BRHAMA
21.00 - Reporter ALF'RED

21,30 - COl're�.pondente COL"C'MBUa
2205 - GRANDE INFORMATIVO GUARUJA
D' partar.. entos de NOTICIAS (. ESPORTES _ Tels.-
381� -- 3822 Rádio Guarujá dI'.! FlorianôPOljs _ A

r-.ll' ·OR POTa:NCIA RAL>IOFÓNWA DE SANTA CATARI
NA

Onua média - H_:O _kcls - 5 kilowatts
OnJa ClJ�TA - 5.97f kcls· 10 kilowatts -- 49 me

AD'JOGADOS
ADVOGAnQS.

DR. HÉLTO PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREIRA.

PREVIDltNCIA SOOIAL: _ Re�llrsos à Juntas de Julga
me_'1to e Revisão.
ApO'sentadqrlas.
Benefícios. etc.

QUESTOES TRAB ....LH1STAS,
CfVF.r� f CRIMINAL

Rua Felipe Schmidt nO 37 _ 2° l:.ndar - �ala 4
Das 9 às 11 e tias 14 â'! 16 horas.

A. GílNZAGA
INCORPORAÇÃO E VENDAS DE IMO'�EIS

Ruo Trajano, 12. - Solo n.o 7 {Edificio São Jorge

Fone - 3450

Tem Poro Vender
- Apartamentos de 2 e 3 quclrtos
- Casas de Madeira nos Barreiros
-- 'rerrenos: Morro da Gertlldo -

Aero�

�il\e 310 JOst -BA,,lBOS
Ciae GLORIA

• Vende�se um terreno na
.a.

praia rio '''i.1eio'', em Co

queiros, lot;eamento do Sr.
Tibau. Facil1�a-se o paga
mento.

Tratar nesta Redação
com o Sr. Osmar .

Cr$ nO.ooo,O(l.

Fone:

ás3-TV�-:-9%l\s.
Stewart Granger
Rita Hayworth em:

S A L O M f:

363<1Centro

Estreito Fone (129,
ás 5 - 7Y:! - 9Y2 hs.

Ronald GoHas

Grande OtheloTecnicolor
CostinhaCensura até 5 anos
Norma Blum em.

O DONO DA' BOLA
Censura até '5 anos

Ciae SIT).
Centro li'one 3435

ás 41,4 - 71,4 - 91/2 hs.
Carlos Lopes Moctezuma
Elvira Quintana em, "

f 800 LE'GUAS PELQ AMAZONAS

Mexiscope.EastmanColor
FALADO EM PORTUGUES

Cille lllfPERIu
Estreito Fone 6295

ãs 8 hs,

Paul Birch
DF Cl.fE? I

ENTÃO PECA iAFE ZIF

Beverly.'Jarland em.

O EMISSA'RIO DO OUTRO MUNUOCensura até 5 anQS

Censura até 18 'anos

Cine HAJA IS. José)CENTRO FONE 3433
ás4e8hs. ás 8 hs.

AULAS
PARTICULARES

Jean Gabin
Jeannette Battl em:

A TRAVESSIA DE PARIS
Censura atê 5 anos

Rock Hudson
Doris Day em:

CONFIDENCIAS 'A MEIA NOI'l'E

Cill'emaScope.EastmanCoJ.or
AlIlas Particulatcs de

'PORTUGUÊS - LATIM -

RISTóRltl �, FRANC.a:S -

PSICOLOGIA - FILOSO
FIA.

Professor: VIcturlno Sec

HúmerDS finais da VII taca do...
(eont, da 6.'1 pâo.) �li) 5; Roma (Argentina) Skoblar (Iugoslávia) con.

gr'a) e GaUe .UugO!i_p'vj).): 3; Matrel (Itália'" .".r? tra o Uruguai; S,ymnnlak
2 "g.ols" - Ramirez, R()jas quistain (Espanha), arn- (Alemanha), contra o (ChI.
e Toro (Chile), l"I')WNS sl_cs (Hungria) e Fabtiall Je, Fernandez CVIêxieo),
(Ing>laterra), Sasia ltTr�1. (Alemanha) 2; I1ku tHu·n. contra a Toheco-J<;slová
guai), Seeler (Alenu.U1'ha), gria) e Carmelo (Espa �uia, Leonel Sanchez JChí ..
Bulgarelli (Itália) e ,'�his nha) 1. le) contra o Brasil e Scha_
lenko (URSS). Não f-oram vaza.-JoJs: Buf. rer (TcheCO_Eslovâquia) con

Arqueiro_' Vaza(los fon (ItálIa), jogou duas tra a Ingoslâvia, tôdas a_

Sanchez (Colõmbia) 11; partidas, e Domingue:: r Ar- proveitadas.'
E�cutti (Chile) e Elsener gentll1a) e Godoy (Chl:C),
(Suiça) 8; Midenov (Bul. que atuaram um:l vez. EXPULSõES

Informações: Oscar Pa
lace Hotel, à tarde.

, A BOLA hWS fJtRP"E!TA 00 BRAS!:"

J!"<Írlal. Yashlm i0RRSl �

Schroiff (Tchecosl,oVhquia)
7; Sosa (Uruguail, Sprü�.
!1'�tt (Inglaterra) �' :;;;)skle
1111goslãvia) �: Cl.'.rhaj:õl

Cilnl.n·

Penalidades Má1..intas

Zuluaga (Colõmbia) con

tra o Uruguai:

David e ?errlni (l�ália)
conrtrá o Çhíle; Popovlc
(lugoslâvia) e Cabrer;�

(Uruguai) -hesse Jog,l. Lan·
da (Chiie') e G�,r;·il1r.ml
(BJ'nsil)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I - OBJETO DA

CONCORRtNCIA

(AQUISIÇAO)

I - Máquina de escrever,
com 155 espaços ou mais,
tipos elite, teclado anatô
mico que permita acelera

ção na impressão e reter,
no instantãneo dos tipos,
rolamentos esféricos para

desjíee rápido e fácil do

corro, recuperador automá
ttco da pauta, regulador de

tensão nas teclas, tecla

destravadora de tipos, ct
ündro removivel, barra do

tabulador, t! outras Inova

ções que visem facilitar c

trabalho do dat116grafo e

melhorar a escrita. tnctust
" .. ""�""'<L. nue deve ser es

pecificada na proposta. uni
cace - um, quantidade -

2;
II - Máquina de escrever

com 300 espaços ou mais,
tipos paica, com as mesmas

especificações do item I,
unidade - um, quantidade
-1;
III _ Máquina de escre

ver, com 120 espaços ou

�als, tipos patca, com as

mesmas especificações do

ítem I, unidade - um,

quantidade _ 2.

II - ESTIPULAÇõES

Os interessados deverão
apresenbar os documentos
mencionados a seguir.

1 - Proposta, seladas
ambas as vias com Cr$ ..

12,00 de sêlos Estp.:: ...al e

mais, a Taxa ue Educação
e saude de Cr$ 10,00, por

fon'ia, em envelope fecha

do e lacrado, contendo:

to;
e) declaração de conhe

cimento e submissão às

normas deste Editai e da

Legislação referente a Con

corrências.
NOTA: Serão recusados

3 _ Em envelope sepe;

reoc. ooncendo c. dizeres
'do inciso anterior, além do

têrmo DOCUMENTOS, em

caracteres bem destacados,
encerrer-ee-êe os documen

tos comprobatórios de iden

tIdade e Idoneidade:
a) \Certidão de Registl.

na Junta Comercial ou Dlá

rio Oficial que tenha publi
cada o documento de com:.

tltulçâo;
b)' atestaáo'" aIFlftMleld�·y

de, passada por Baneo ou

duas firmas de comprova.

TABELA DE PAGAMENTO DO MES
DE JUNHO DO CORRENTE ANO

DELEGACIA FISCAL DO TESOURO NA·
CIONAl EM SANTA CATARINA

Dia 22 _ Aposentados definitivos, salãrio família e

adicional dos aposentados que recebem pelo IPASE.

Ola 25 _ Procuradores e aposentados provisórios.
Dia 26 _ Pensionistas milItarei e provisórios.
Dia 27 _ Pensionistas civis.

DIa 28 _ Todos que não receberam nos dias tabela�
dos.

JULHO

Dia 2 _ Fazenda e Justiça - Poder Judiciário -

TrIbunal de Contas.
Dia 3 _ Trabalho, Viação e Educação.
Dia 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.

Josê de Brito A11drade

Delegada Fiscal Substituto

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
FLORljNO'POLlS

DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
CEMITE'RIO DE ITACOROBI'

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

1956. em seu Artigo n.o 1.793 § 1.°, convido a todos os

Interessados pelas restosmortals das pessoas constantes

da relação abaixo, Inumadas nesta Necrópole. cujo. pr..
-

zo esta terminado para no prazo de trinta (30) dw.s, a

contar desta dat�, 'reque�:n exumação, arIl�ndamento
ou aforamentos dos respectivos terrenos ou nIchos para

depósito dos mesmos, sob pena de findo o r.eferido prazo

ser feita por esta Administração e remOVidos os mes

mos para o Ossuário Comum:

Arthur PoIlI, Anlbal Amorim, André Domin�ues, p..

delaide de LIma, Agustinho Manoel Farias, ��nio T.e.
maz Ribeiro Antônia João Vieira Filho, Cecilia Maria

Braz, Florla�o Joaquim Machado, Francelina Marí� de

Jesus Florlpa MarIa da Silva, Francisco Paulo Adnani,

Geraidina Ferreira da Concelçlo, José Palano, José

Vieira �obrlnhO Matilde Joaquina de Andrade. Mario

DavId Moura, Maria Rodrigues, MarIa Ana da Concei

ção Vitorino, NIcolau-Carlos de Souza, Osnildo Pires de

� Ollveira e Sebastião Recart Behrlng, 17.423 - 15/6/957.

Admlni.�tração Geral dos Cemitérios Públicos, em

Itacorubi,15 de Junho de 19112.

Laio, refletindo o azul do

firmamento; flores aUofra..
das, de orvalho ao beIJO do

sol matinal, seis menos en,
cantadores do que os olhos
de uma crlança. Crtstal,
maís transparente é a een

dura daquelas puptíee. au

rara, mais que tu despertam
enlêvo os clarões, espergtdos
por aqueles dois focos trêre

gos e curiosos. xêree a Div'.
dade se espelha. O Criador
se apaixona por- sua obra

prima e se deixa cativar per
aqueles dois olhas de crtan

ça. Não é êste um fato com.

provado pelo Evangelho?
Vêde a Jesus, rodeando-se

de crianças. Ele as quer
junto a 51, abraça-as, dá e

recebe carícias, falp.hes e as

abençoa. Tanta ternura

comove atê os rudes apó'.
tolos. Estão penelíeados pe
la atitlide InicIal, empreen,
dida em afastar o bando

gárrulo. zunr.hes aos ou

vidas a censura do Mestre:

derá ser anulada, uma vez "Deixai vir a mim os pe

que tenha sido preterida quentnce''.
formalidade axpressamen,
te exigida pelas rererídas

--- - ---

;�s p:.�u=i:�:a co���:::= Porque Devemos
tea ao Estado ou à morali-

"ola'r'dade da Concorrência. , I

ra

5 r;-se�a�:em�s!�ei�ga�� O que ehama os cidadã�!'
anular a Concorrência, caso às urnas não é a voz de UI1

as propostas apresentadas fdq'te<rminadó sandidato
não correspondam aos tnte nem as promessas do mes,

rêseee do Estado. mo. Mas o que chamá os
cidadãos às urnas é a V07
da Pátria. Votar é, pois, a
tender ao apelo da Pátria.
POr Isso esta voz paira act,
ma dos partidos, acima dos
egoísmos, acima dos inte
resses que antepõem o bem
particular ao público.
E assim o voto é para o

cIdadão um direito e um

deve�. E' um direito por.
que ele é pessoa e como tal
sujeito de direitos naturais
e mallenávels que deve de.
fender.

o voto é de importância
deciSiva para os desUnos
da Pátria e da vida nacio"
nal, pois dependem êste�
os chefes que tomarão e

go�êrno. Asslm sendo, de.
vemos dar nossa colabora

ção, o nosso voto paU1 qu.P. a

frente da Nação estejam
homens capazes e dlsJjOS"
tos a detender os nossos

direitos de Dação livre é
cristã.

N� época das' elelçõea
não pOdemos silenelar, não
podemos abstrai',,10S, de
votar, por ser um dever
para conosco, para com

nossas famllias, para com

nossa Pátria, para com a Presidente da Campanha , �ste 'o Centre. de Reobilito_

::������s��:�:,�
Dr. J." Ermhio d. Mora•• Rlho

!�?���;n������:��
êle ObrigadOS por um dever

,
Am6rica latino. Além de dar ClS_

de consciêncIa", ASSOCIAÇAO I �;:t��;�'çci�eie��fnd�éC�iCt�doe�
F". Hugo Bagglo OFM DE ASSISTENCIA :",,1. G",,,,, á, ,o,'db,'"õ<.

A CRI 'NÇA �:!'�.:ij!��:i:��;:�I��;�:;�
H condusã'), a fo:er face ós de5-

.. p",o, de mO""e,,,õo e, ompl,.
DEFEITUOSA �::;� ':í. °a��;��: �:f.�����,�"·

CAMPANHAPRO-CRlANCADEFEITUOSA

, • ENVIE SEU DONATIVO À TESOURARfA DA CAMPANHA À RUA SENADOR
(IÍ; FEIJÓ 205 - 8° ANDAR - SÃO PAULO, OU DEPOSITE.O EM QUAL.

_,d"i,,,,,,(lTAOO"'rL
QUER BANCO EM NQM. DA """,",PANHA PRO 'RIANSA .!fGfE.\:i,

creto na SF-251U'.4)1/382, de

1961, e demais disposições
Estaduais e Federais sôbre
Concorrências.

m - JULGAMENTO

1 - Pela Comissão Julga
dora, posteriormente, será

declarado vencedor o pro.
ponente que oferecer;

a) Menor preço, conside"
rende-se descontos, boníü
cações, impôstos, despesas
e outras vantagens;
bl melhores condições de

entrega;
c) meihores condições de

pagamento.
2 _ Em igualdade de

condições, será dada pre
rerêncía a firma estecerecí,
da no Estado.
3 - Em caso de absoluta

igualdade de propostas.
será sorteado o vencedos,
4 _ A Concorrência po

Florianópolis,
de 196.

Hermes Justino Patrlano

va - PRESIDENTE
rentes.

9) _ As propostas (mode.
lo 001, à venda na rmpren,

sa Oficial do Estado), dr.
verão ocedecer as condições
estabelecidas neste Edital

nas Instruções constante�

do verso das mesmas, 'bem
como às exigêncIas do' De.

"GaV49Iim $�'
(OIfHi:OIIt·IICl1,Lim,"

.tPJ'"

hl:fr.... ' ........·,

O dlrelto de desenvolver
a vida tisica., intelectual,
.moral e mu1.to dSpecial"
mente 9 dIreIto de \- uma

:���.=ç��::. I �

balh"ar, a fim de pr'ov,er a

si e à sua familla. O direi
to de usar os bens materl
ais alcançados com o seu

trabalho.
O direito da livre escolha

do estado que deSeja abra.
çar, escolha. que deve
pessoal e Une.
E o e.�

11 t.
da direito correspondê sem �•••"'d..�:llM--�lI�'--.
pre um dever. Não> somoa
senhores despóticos do noa
sp voto. Por Isso deixar de
votar por motJvos fúteis
não é a. simples. re,\uncIa
de um direito, mas é a.
..ransgressão de um dever.
Pois o voto não é um mero
fato pessoal, mas é um ato
social e por isso t;;om' reSo
s,onância sobre toda 9. socte
dade da qual fazemos par
te.

• •

nmelro

em de

QUIN'1.:A PAGINA
�----------�------------------

o tal m a Eucafi iaDepartamento Central
Edital de Concorrência Pública N. 14
O Departamento Centra a) Designação do nome da idoneidade comerciai'

de Compras (D. C. c.j , de e enderêçc da firma propo c) prova de qUItação c�m
conformidade com o art 'nente: as Fazendas Estadual, Fe'"
11, item III, do Regulamen b) especificação, a mais deral e Municipal;
to aprovado pelo Decreto detalhada possível, tnctus', d) procuração, se for o
SF�.5J4[)P.ll/382, tOI1h.a pú. ve marca, do material que. caso, passada a peS&08 -re
bjlco que fará reallzar, no se propõem fornecer; presentante do proponente
dia 9 de julho de 1962, na c) preço unitário e glC'. à abertura daa propostas.
sua séde, à Praça Lauro bal, com a explicação de 4 -'- Os documentos ecí
Müller, na 2, (fone 3410), que estão ou não Incluídas ma (ou parte dêles) pode.
CONCORRtNCIA PÚBLICA, as despesas de Impôstos, rão ser substltuidos pelo'< naa condições seguintes: taxas, fretes, carretos, se- Registro da firma no De.

guros, etc.; partamenki Central de
d) condições e prazo dr Compras do Estado de San

entrega do material, no te ta Catarina.
cal indicado: DIRETORIA 5 _ As propostas deve
DE VEICULOS E TRASITO rão ser apresentadas em
púBLICO, onde será prece, duas vias, com a rubrica
dldo o exame de recectmer dos proponentes em rodas

as páginas, seladas na ror.
ma do item 1, deste Titu.
lo.

6 - Os envelopes, conten
do propostas ou documen

tos, deverão ser entregues
no Departamento Central

Os materiais com dimensões de Compras, à Praça Lauro
e outras cerecterrstícas a"

Müller, nc 2 (fone 3410),
quém das especificações, o até às 14 horas do dia 9

d�e :�::�����:o, e���:;a�: de julho de 1962, mediante

urgente, chamamento
..

de �:c::oda�� eq�:r:ettom��c��
segundo colocado, exigen- menta, assinadO por fundo
eta da diferença

_

de preço \ nárto do D. d. C.
pelo faltoso, cauçao futura, 7 _ As propostas serão
suspensão do registro de

abertas, às quinze horas,
fornecedor, etc. do mesmo dia 9 de Julho,

2 - Na parte externa do
por funcionários designa

envelope cóntenedor da. dos pelo Presidente do D.
proposta deverão constar

C. C. e na presença. dos
os seguintes dizeres: CON-

oponentes ou seus rêpre,
CORR�NCIA PúBLICA N° �:ntantes legais.
14-0f,19, {AQUISIÇAO DE

8 _ Abertosps envelopes,
MAQUINAS DE ESCREVER

cada um dos interessados
PARA A DIRETORIA DE

tem o direito de apôr a sua

VEICULOS E TRANSITO �����a:a� d;:::� ��n�;
PúBLICO.

CLUBE DOZE DE AGOnO
DIA 30 de Junho - Sábado

.

GIUQIID. fl$T1. JllHIItA "'.....
Danças de Quadrilha Cantorias, Sanfonas dos

Gaiteiros L>ando Vida às Melodia� Roceiros, Embola ..

dasr Toadas, Etc.
NAS MESAS: laranjas, Corujas Brolnhos e a

Clóssioa Queimado
�

MESAS A VENDA NA SECRETARIA
-----

CONVITE - MISSA
LUCY GAYGNETT ALVES

AgeDor Alves, filhos e noras, convi� os parentes.
e amigos para a mis6a de' TRES meses oe falecimento
de sua inesquedve] esposa,. mãe e sogra, que fará rea!.l.
zar no dia. 26 do cprrente, as 7 horas na Catedral Metro
poUtana.

Antecipadamente Asradec,.em,

24/6/62

;lnslHufo de-APó$ãRiidoriaê Pensões
Dos Induslriários

DELEGACIA EM SANTA CATARINA
Serviço de Engenharia

I
CONCORRItNCIA PARA A CONSTRUÇAO DO PRtOlO'

DESTINADO A SEDE DA AG1::NCIA EM BRUSQUE

A V I S O

1 - Faço saber aos lnteressados que no Diário Ofi
cial do Estado, de 19 do corrente, toi publicado o EdItal
de Concorrência PúbUca nO ERSE 5/62, para a constru·

ção de um prédIO com 2 (dois) pavimentos, com apre.

r��:�:�::�s:Oem;�r:���: �u�:�:;b��:u;���s'B��:�
que e destinado à sede da Agência do IAPI naquela CI�
dade. .;

2 - A documentação técnica necessária à perfeita
caracterização da obra a executar será fornecida aos

Interessados mediante o pagamento de Cr$ 3.000,00
(três mil cruzeiros), na Delegacia dêste Instituto, à.
Praça Pereira e Oliveira _ Edifício IPASE, 2° andar no

horário das 12·as 15 horas.
3 - As propostas deverão ser entregues na Delega�

da, no endereço aclma, às 15 horas do dia 19 de Julho
de 1962, quando se dara o encerramento da aludida con

corrência.

Para o futuro, infeliz de Ao ccnarérro. aqueles no, Inflamados âquêlea co.

quem ousar interceptar a mens de Deus anteviram rações infantis, Jesus sus

avançada destas jóias vivas naquela hora uma das pira por entrar nêjes. Mas

�:de!��i:::!� ;:.0 :��: ��a��:�ro rn��:�:�������:� ��:: aca::�6h:d:::�:
crianças as meninas dos tendo sempre na alma a ças e o tabernáculo? Um
olhos de Nosso Senhor? Inocência da -prímen-a :da. anjo? Algum homem pode.
Não se equiparou êle a um de, êles e seus sucessores raso e rico do mundo? Não
menino? PoIs, sob tal flgu, - bispos e padres - de- O encontro de Deu; eucana
ra dissera aos apóstolos: veriam chamar pare junto tico com a criatura só se

"Quem recebe um dêst�s pe de Cristo tôda a Infãncla e efetua através do padre.
queninos em meu nome, a adolescência. A história da Ninguém pode avaliar, e

mim recebe". Igreja proclama a fidellda. só ao .aacerdote é dado sa.
Tal recomendação não de dêíes na desempenho borear o ccnsõtc íntimo de

terá derpertado ciúme aos dêsse encargo. aennrze como ínetrumea-

apóstolos? Por que? Porque Onde, porém, Jesus as to deste primeiro contato

ao lhes conferir a missão aguarda? Na mesa da co- de Jesus com as crjanças.
de pregoeiros do Evangr. enunhâo. E' por isso que Ante seus olhos marejados
lho também dêles dissera: em todos os tempos vão os de lágrimas revive a cena.

"Quem vos recebe, a mim padres guiando" para lã as do Evangelho: em cada co.
recebe, a mim recebe". LC'. crianças. Fazem-no através ração, uma almazinha Incr"

go, por estas declarações o das catequeses. Com êste cente abraçada a Jesus,
Mestre evidencIava não fito, seu zêlo pastoral tem dando e recebendo carreies
consagrar a êles, epõstc- engendrado mil modos de

.

e beijos.

�s, c����:s�r����::�nte�u: ��I:���ma:as�a!ec�:::n ;:�:� ,_c..

(Original de FI!'I ;;uvenal
tanto não chegava a ln. las ansiar o primeiro eon, aensêc OFM. -.Div. CRF)
fantHldade .daquele grupo. tato com a Eucaristia. �

Dê-me
.sua

mao .. :

Eu lha garanto :- 6 multo duro aprender a andar na minha
Idade ••• Os tnúscc!os não obedecem. Só com muito esfôrço
conseg�imos mover as pernas. Damos aigons passos com oli�
mismo e, de repente, as fôrças nos faltam e nós caimos. Mos
nos levantamos depressa para andar e tornar a cair. Às vêzes
a gente chora '" Assim diftceis são quase todos os nossos exer.

cicios e estudos, Masosacrifrdo compenSQl eu. por exemplo, já
melhorei mur�o e estou cerla de melhorar ainda mais. No futuro
espero ser como Você. Para prosseguir minho recuperpção e de
tantas crianças como eu - poro ofender a milhares de outros
que sofrem o que eu sofri - precisamos de seu auxílio. Aiude�
-nos I O que ti pouco para Você seró quase tudo para nósl

!t!t/T(.'fl.I Ctl/"doso N('flo

Adminis1.mdor Gemi

Florianópolis, 22 de junho de 1962

CYRO BELLI M�
SUBSTO AUTO DO DELEGADO, EM EXERCICIO

23-24'1.7/62

CLUBE RECREATIVO 6 DE JANEIRO
CONVITE

A DIretoria do Clube 6 de Janeiro tem o prazer de
convidar olieus associados e Exma. Família, para o balle

ó caipira de Sõo Jaõo que se forá realizar em seus
salões no sóbado, dià 23 do corrente mês

Haverá casamento, dança da vassoura e a tradicIo
]1.11 flundrilhn.

A DJr.ETORlA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



II.......__....
---Moreira:A seleção rendeu sempre O

, .

Teria (I passar eos unes vttór!n, mas você não parle não viram que Zlto entre, fatalidade que tirou de sim reagia, 8uper",�''l os

• desde 1958 tornado supera- pensar na vítóna €-lH lute. va aparecendo muitus VI':- Rendeu" o Nert:<csârjo campo um craque ::on�\) edversértçs c CO!lQU\1:io'::'\''l.

riO
dos alguns craques Que rc boi se abre 'camL,11O para zes à frente dos atacantes Reaürmande seu ponto PClé, que eenue. corno seno a vitória sem deixar auvt,
ram grandes flg'll·�.; nnque, o �::Iversárjo cneaor ;. con e NUton Santos t.unh.!l'1 de vista, Aimoré -rceutu.i: tírta qualquer setecou du das quanto fi SU.l .ruperio-
la jornada magnifico? qurstar tentos. Aqu,'I!'.; quo dentro das etternauves d� "A seleção rnndr-r ae.u Mundo a ausência de um rkiade técnrcn c ri. jun crns

Aimoré Moreira. cor.resta falam no recuo i1e Z'lga,o jogo, ia atê ti. ár,�:\ ndver pre o necessário. ur.t qun, valor domo o grande joga se é tuna sel('ç:lo rl',u·lle.,te

rtrmemente La! esso-uvn em mui�as oporl,JIHCHl.UeS �Â.rla". dro que- reage t!Ol.'.l;, a dor sanbístn, C niujra as de ouro".

..c> SETOI

UPO.TIVO

re ser em be. D�sta.

faltou oo-uuuna

vc-n

do ú

de '

• .1', T,,'.�') n-

haviam f"J,it"do

.ots os que n�o
am à se-era 101 por

i

A.

!Ilorcs mesmo, i.IiClu..slV�
famosas legiões e�t,!"jn

<> 'ira.,> dos espanhoi.:; e lia.
Il nos.

NilO r� equi,,� trasUei
l":t o mesmo quad!.";) de 1958
embora contn..se eoa: t'ld0S
o S(Us valores, vu P"!" i.,s()
me .mo como nrinuaram

<llguns.

deu

go.< [

I

:r.'rl

tl'H

Gonstit

::tntos

.

[ Ia

r <"('lho Fiscal
za

lho Fiscal
\r )rim e Leopoldo Chi5tsi

convel1sam.os

durante a vlagetu ate 11

blemas do Canl'l··.:nalv c

como num desaba:), co-i

versando- multo mata com )

amigo do que com � .epor

ter, o bom e n nnpeter.t
"Zico" foi' falanrlO, expon
do com proprh.dade e jus
tesa a soo: opinino.

)(lg:Uldo Difcrl!l\if
Quando llC,f:;Ulltam01,�

cêrea da forma .:'.' r-quípc
Aimoré falou tr.111qt\i�a
mente:
"Não estamos j�'�{and(,

pior du-que em :'8, csturuca

sim, jogand.., de :.";! �.'t m-,
neira, Naturalme:lt,�,
equIpe quatro :m'::� "\:"']',

velha deve s('r .!m ;),l,;CO

mais lenta. ..�bMf'LUd'l 'ln�.·l
do se sabe' que f< !llai }rk\

dOS seus integrap..t<.::., ,�a llÚ'�
é formada po!' gn;,ct.:� de
vinte anos. E8sa vwLI":mt:l.
se tirou ao self'�loJr.ar1o:\

veiocidade, deu lhi.', ,,!)ure

tu::lo, maior sere'l d::u!!' ['.

mais r�leza na �;)l"H\)) )lc
so:ucionar os prub!::m.l'S.

p=lecldlmos, ao eXte"tH: �!>
Chile, todos -os jo;�.� n.: de

gundo tempo. M"S,11C ('VJr

o ndvers{(rlO avallt.IJf.:do !lU

placa I" .ou (!1l:lndo '_'oU1V".
mos empatad(}s, o qlltl.rll"O
saia de campo no mc!o !em.

pc com flrmeza c r,lu!t:l "e

renldade. Dt'("idla á!.: purLI
das no segundo tc�ll:;.::, Y')lQf

trando com Isso, :�Ue r,un

ca se deixava pe:turbar pe·
los contendores c p..'.lll:'a
lhes aceitava o pad!"a,: qúe
eles descJavam".

Todos na Fr'::1l1�
Para o técnico LJrJ..>lI.,·,fO,

as acusações que lhe f ..'r�'n)
feitas, Q.uanto ao "is�cm:l.
de jogO adotadoj r,I1.O Nr

re�J)ondem à rcaíluad\l
.

�

sâo totalmente Injt;."-l'hJ.
"Não reclamo ilM lJ:justlç:>

pensando em mim - disse
Aimoré. Muitas i'e.lts f!cll

amolado com crltL!d5 ln

jl1S�as feitas aos josadon's.
llor quem acha que futoboi

l �ó:e:t�nj��;:n��t�t,�;�:
do, como ,errado estã:> uqw'
les Que dizem qu� :;. be'u;!z)\
e a arte estão na 0btellça,v
do tent.o. ,-;ambêm ":XISr.�. :'I

beleza e técnica na :lt;ftO d?
uma defesa salva.t!clo um

gol quase certo, O oDJl:tiv(\
de Qualquer competi�'u() C n

PlDRO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILIARES:

DJALMA SANTOS - l\

exemplú do que acontece-r

na áre:>_, no lance que cu',
tou excelente partida c-m

ira os tchecos, líqujdande
oraucarncnte o pO,'"ttrll'c
.rcnnek. Teve ainda 'J vra n

de mcrtto de cruzar i=< b"'l�

na aera, no .lance que �l1L

minou na mercacao '1("' 1:'1'

ceiro gol. De meco gera

saiu se bem no cer-omc.

MAURO zxceieote a

tuacãc no preuo coctsrvo
sendo o melhor depu" dE

Zito. Teve Início j' I'lC

auspiCioso, prlru::ipa j 0I1'!: 1"

porque não houve mclhtJ�

entendimento com Z"liJll�

Dç re�ular p:lra 00" 1::>1 n

"ua cnmpanh:l.
NILTON SANTOS _M I��

guiar campo.nhn, faL'(;.nd

muito no úl!.limo rlI'�liO.
Teve aitos c baixos r, e:.
contr.ou cm zagal:) um e;:

celente colaborador:- g;·;:ç ....c

ao ponteiro pôde l"c:.llza

brun mais dn que .'c' r;'j}(

rnva..

:(,O'ZIMO - O ,IH!., f�'.t

Co da dcf('sa. GIl1l11'0:rJ(.'
teu elll ul�un.� jog::M (' na.

final u've muita..i Ll.lbl\s,
princlpaJnu;-nte 110 f;'.'1",).J.")
inicIaI. Lutou multo f:1: 3

GARRINCH.'\ _ J" gr:-r
de' fi>;!lra da ofeo,;i'T;l oro

sile.irn-, disputando ...rc , ex

celentes pc r-üüas. C1 'b'a n

Chi:p deu "snow'' ao 1101...: ('

foi responsável pela. I1(l;;1;

vitó�ia. No último .... r-rs-n

tro pua foi o meSlTI'l, 1'::"I�

logrou M!,!. conduta, tevan
do sempre perigo '1 dctr s
tcheca. Não foi :J mCH.'

de outras vezes porque t�ve
em Ncvak latimo �JI:'. (I' " t

um marcador seg'.l'·o t' (.f�
ciente.
DIDI

MAURY BOR"ES. RUI LOBO •

GIU'RTO NAHAS

COLABORADOR.S: DIVERSOS

ZIT�, O mais �estacado �� escréte �rasíleiro
A seleção do BraslJ foi a

que menor número ce joga
dores utilizou no VI[ cem

pnnnatn ,Mundial de Puto

boi. nocuae doze)" is�'J por..

que Pelé foi obtjf>'�du a Ii

car fora do certame dcpoh
do segundo ccmuron-isso
em virtude de séria COl,

t.usão. Se isto não t.vcsaa

acontecido é quase eeet

que- o Br�sii come:;;:lri.t'
terminaria o Cam;leJllat
com a mesma tormação.

repetir as atuações J:t S'w

��a�pOannd:a. te:�Ui l'X("����ll
.nal, de modo gera!, :"lJarc
cendo realmente bem só

mente em Wlla Pd!t:<lO.
Não conseguiu acer',dt' llcn

mesmo nas cobr:tnç:a:> d'

faltas iíl1:,,!iz!l.udo o cr.rta
me sem marcnr

Sempre llltt\o.�r
empenhando se ao !l:lI�il�l(
na iuta contra a,> dt'fI..S<l�
adversúrl:ls. ;rocl,Jvlil, ,�.,',"v'

inftL!:.:: na media, De'·�'�1\ h
11l.ir�toô SDls. Cresrl'u 1,,' .•
d\.i1lS. uLOmas partlli:l'; a

Jlã.reecndo hem mel!lO:' n:

final.

Dos doze- ('raque,; '1':(''' não Wl'lve-nceu,. �:;o ficGl� PILE'.M Jogou '�Jl(na!

prelientamos, o maili desLl no quad:o P?ra�e i'·�IS!.�� uma partida com;ll 'I:! e :;>f",

cada foi zito com ;::·l.nd,,·. a Comlssao Tpt'>"l)ca e:! na-. mlnnlos em oUtMl, (lu'! 10i

àtuaçõcs e' regu'a!:.cadl'r fazer qualquer alt�{l\:tu. exatamente contrJ. Oi �che

destacando se noLad'l.mcnt�
• .;...... __ � _

nos três ultimas .;;.1Il1prO,
missas. No prélio je."sho,
foi quem apareceu con',o o

principal em camp.), lu·

tando sempre com n:lllta

efielência tentando \lO!

vatia" v&c:; jn1"iú.,IV'2, a

ma,reação de um go!, que a.

eaoou por conseguir.
OS Dl�J\JAJS
Numa apreciaçilo ;:el'l}1 da

campanha eis que fizécam

os demais craques brasil-:-;

GILMAR - Tnlcj"o.�,
muito inseguro e C0!11 fra

queza, falhando em trê�

dos gols que sofremo� n")

certame. Aos POUC01:, no en.

tanto foi se firmando, ter

minando bem o "am!�e.'I.'l·

to; foi um dos melh'.l!"'� na

part1da decisiva.
_---_.

MORREU VICO
Os mpios futebo:l.�tlt!O$

da cidade f",ram nb::J!adill)

quarta feira última can,

uma noticia que a tndo,
contristou: faleeell, vit1m3
de um derrame cen::l:.r:ll, c

ex·player Vieo, um tio.

Números Finais da VII Jaça do Mundo
Concluido o Call1l'conat(

Mundial de Futebo', CO!õl ()

Chile delTotnndo a 11.!�OS
lávln por Ix? na (tl�llUlil
do t.ercclro lugar e o) l:;J'a
sli sagrand(";,e :Jic.u:1j.leãF'J'
ao derrotar· a Tcll"WI·E.,1ü

váqufa paI" 3xl, sã') �es ':'�

números finais da VíI 'Taça
do Mundo:

OITAVAS DE FINA1.J

Grupo I - Arie"

Uruguai 2 x Colõmbia 1,
URSa. 2 x Iugoshiv::;, O;

IllS'oslávia 3 x Uruguai 1;
URSS 4 � Coiõmb;'!"!. 4'

URSS 2 x Uruguai 1 IUl!oS
lávln 5 x COlõmi)la Q.

Classificados, 1.1 rtSS l'.

2.° Iugosiavln,

Grupo II _ San;tja;:!"o
Chile 3 x Suiça 1: Ale

manha O x Itália O. C'i:.:l:

Ta ao MORRO

pouco tempo, as :;l)rc� do 2 x Itália O; Alenmll:.a :>. r

�V��t:b:i:�:�:n�:te��;��� \��Iii; o; l�tá���la�Il�:içn\'
boa forma. O 'S'eu "C1lUl�a. Classificado!!, L" Alemn

menta, levada 'a ef("jt:, no
nha e 2.° Chile.

���r:�:��:;e���� �� a�::� �

Grul)O III _ \'iiía De

matares laterais dlrl'lto5
família � expJ"r,;,;o(:� ;;:�jj 2 x M4x'c� C; Artiltwiros Prillt;:IJaiili

que o futeboi brasi,eiro jo
nosso profundo peSM.

Tcheco E'Ilováquia .t J< Es 4 "gols" - G'lL'in(h:\ (

possuiu. Projetou:,e \',�1,! TI( panha O: Bras!l O x Tch·�:!o Vnva IBras!lJ, V!ont!1 S�Jn
Amêrica, d� Jolr.'lI11e, pele: Eslováquia O; ESllil!1b .. I > cez (Chile), Jerk'l'Ilc (Iuj!"o'l

��:l ::�L�al::eãc�d:l�r:'\:_);�( C � F E Z f �� H O, N À O ! �;:1�� �é��:Si� � �c�:I;�' �á�:;�IS�' �be���a���:e:�a;:� ment;O;st���: d�b����o �������:ã��ron� �P�;�;
titu����s,fe���o� ���:eg�erv4� ��raE:���Oca:���s����r:����:� ��:___. ES�::I�:�(t��: 1.0 Bnl.�il { �;��i���e��nd���l;:c� E,��� VoltoO�O i���:��ados poderão se dirigir 00 Deporta_
,to momentos antes dó' um de sua função ·\UL.i,rlllbl 2.° Tchecç.EslovaQui:l. nov (URSS), Tichy (Hun. menta Esportivo do "Maior e Melhor" nos horários

_n_"_g_,o_m_o_d_o_d_o_C_I-u-b.e_.---V-i'-O-d-c-'e-nd-'_u_,p')r�;n prol _...,. Grupo IV - RanCag_"' -,c_""_t._n_a_"_"_dg_.I__ d_e_p_'_09_'_om_o_ç_õ_os_espor_tl_vo_s_. _

Argentina 1 x B�!l\.lri'l
O: Hung:-ia 2 x rng't:t.cr!"�
1: Inglaterra 3 x A!'gel:tt
na I � Hungria 6" BI:Jgn
ria 1; Hungria O x Arl{r:nl'l
na O: Inglntcrr1. ry){ B'J·.
garla O,

QARTA�.�E FIN.\J,
Em Arica - Ch !e

URSS 1

Em Santiago - Iugoslá
via 1 x Alemanha O
Em Viua dei M:�r _

Brasil 3 x IngiaterrJ, 1

Em Rancágua T::heco

Eslováquia 1 x Hun;;\"J:'1 O

SEl\lIFrNMS
Em Santiago - Br!.tf,il 4 x

Chile 2

Em \TIna dei Mar

TchecoEslováquia 3 " Iugt.s
lávi:l 1

3.° LUGAR

Em Santíago - Chi':l' T
:x Iugoslávia O

FINAL

Em Santiago - Dr·:!.<;il· 3
1< Tcheco ESlováqUia I

cos, quando se coruundn- �

ficou fora ao campeanxt.o
Na estréia contra o :.\Uxlco
jogou bem c npcu ... � regu
tormento centra ,; ';.'thl'
costovücuta. Fa�alme:lt� s�
:-ia um dos gr-ande., na

seleção brasileira, sn pu
desse disputar teces o::

jogos.
AM4RILDO - �t'TC "

respcnsabutoeôe d,} ê,·
estrear numa Copa GO 'Mu!"'_
do e ainda mais: �ub3tlll'lr

Pelé. Fez dois gois �:"'c.l ra

n Espanha e nll.(l(1. mais

Fo! talvez Lrm:>ri,) ]):�j:J
nervosismo, não C{J:H�gl'('m
do aparecer c(,m ::ildeil("'ja.
Era, sem dúvida a �rnn.:te
esperança dos i),·.I:;j);»jrQS
mas chegou me·"n\} a (]2'
cepcionar. Na di!Cl:;J"/<t me

Illorou 1'01 pOUC.') 11i} se

gundo LCI1lPO, l")�::>3 .i;J.l1\�js

chegou a Complet"-l ,,�.

ZAGALO - CIJ:::t) a.,�.{i

liar da defesa -xcelcut

jogador, talvez n.i.o hav-n
do ninguém com ri m(!Ml1�

capacidade de ]O'!ctllov'!:r
se em campo, Fez 'J pr;��.lvel
e o impossível cot-ibornndo
eficientemente COI(l '1. equt
pe. Mas ofensiv,uae.hJ rc'

um eiementa que �1;.O r-rm

venceu, deixando multo a

desejar, contudo, teve or

dens para jogar ::r.lns '�s

sim culpa nenilu!lIJ. I�e
cabe por não IJ(),]t:[ ajlrl
recer com::> atactlnt..... 011

melhor, como i'elL<à.chiro
ext-:-ema esquerua. (;oiabo
rou bastante com Nl"'",
Sant::Js a· quem salVOU �(>
muitas situaçõc.,> ("l;·\,·U.� fi

pprigo"'l�
ma. "Fôlha de S:':.o Paulo",
data vêni:ll.

-- __ ._---�_

\..' I Moury BO'ges ---
A Confederação Brasileira de Ténis marcou po_

ro julho vindouro, na cidade de Piracicaba. em Sõr) I
Paulo, o Campeonato Brasileiro de Tfnis Infanto Ju
venil e da Juventude.

-

As incrições deveriam ser enviados o Confede_
ração Brasileiro de Tênis até o dia de ontem quando
o prazo dos inscriçães foi cncerra�o.

Santo Catarina uma vez mais, deverá estar p;c
sente o mais este cNtome nacional do esport<J do ro

queh'. Neste sentido o nosso Federocôo tomou nos
devidos providências, já que os JogOS Abertos de San
to Cot'crino marcados poro a mesmo época poderi_
am impossibilitar o nossa porticipaçõo num 'dos cer_
-. .

A próxima rodado do campeonato regional de
2 Y. futebol marca poro domingo, uma rodado duplo, No

estódio dr. Adolf Konder estarão jogando Figueiren_
se e Tomondoré, noutro cotejo em que o clube alvi_
negro aparece com certo dose de favoritismo.

No outro match Que será realizado no estádio
Orlando Scarpelti. estarão em ação os equipes do
Avoi e do Paulo Ramos, no grande cháque de líder
e vice líder.

A IV provo ciclístico Volto 00 Morro deverá
obedecer o seguinte itinerário.

'

Saído defronte ao Magazine Hoepcke à ruo Fc
lipe Schmidt, descido da Praça 15, João Pinto, Pon
to do Vinagre Bu!cão Viana, SilV(] Jardim Saco dos
Limões. Ponto'nal, Trindade Penitenciário; Agronô_
mico, Rui Barbosa, Frei Conéco, Bocoiuvo, Esteve!::
Junior Aveniuo Rio Bronco, Podre Roma e finolmen
te rua' Felipe Schmidt.

O Prefeito Woldemor Vieira vai também co_
laborar de maneira decisivo paro com o IV provo
Volta 00 Morro que se reolizoró no manhã do pró_
ximo domingo, em nosso capital. O sr. Prefeito vai
destacar uma turma de operário" poro Que restobe_·
l('com o trecho que seró desenrolado o IV Volta ao

Morro evitando assim que os Ciclistas ver,hom o so_

frer qualquer ocidente por irregulori6dodes no ro

dovia.

EM BICICLETa
,

Promoção da Rádio Guarujá Com a Colaboração das Fábricas Monar1<
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- (om �andlnhà"-- Pinhâo, ,Rapadu ra, Viergamola, Ele
, . .�:- ,

- Mesas na Relojoaria Mull�r - e no Clube cr$ 300,00.

Martinho de
o Papa J::>ão 'XXlf! p:1J Ornem de' côr que SUb!!".'\ a-ia

c:alllOU Santo, no ,ii" IJ pp. altares com o nome J:: 3t'J

o Beato Martdnho
_

«e PJ:•.Martlnho de Llm.r.
rcs, irmão leilkl dumímca Segundo peruana li ser

no de Lima, no Pç,tU h('. canonizado (a Drhne�l'á roi

Prefeilara do MunicípiO de
Florianópo!ls

f)epartaDtenlo da Fueadi
Ultimo Prazo poro pagamento amigável:
Os cootnbotnres dos Impostos Predial, Tcrrtto,

tiol, Ind. e Profissões c outros tributos, abaixo r:>�
loctcnodos. ficam notificodo, que serão remetidos
à Cobronca Judicial os débitos que nõo forem pc ,

gos no Tesouraria desta Prefetturc até o dia 25 do
corrente.

NOMES 'ENDERECO

Lima 'DOVO Santo· LaUDo-Americano
diz de bArbeiro, ,,.;stut'o."�· dominicano, já QI"It" as i'�is

o seu oficto com 1)1; rurií- da Ordem prolbla:n aue 05

meutce de medíclu.v que negros e mulatos, bem co

eram pr6prios da (.I:,.tl ...sêo mo o tnctoe nauvos e r.H!F.

�I: 8P;;ha�::t!�5 .���l���S�l: ����:e� S;:I�gi;::��d�crl:.��:
nOO sem drüeuídadcx f"li ou de obediência", ,"Pol.-:ri
admitido eonüc lo- -eetro eõee hã multo abo.í.Jas.

os ccestec. O inf,erl!�.�(� p:l. Entrou ent.iio no �c�·vio:':....
terno durou pou"o.· U,�í<: do grande convento 00 r�'J

anos depoís voltava n LI- sério que abran�la a 1'a1'lJ'

ma, junLo da m'ifl. i\prl"n sa Univel'sldade de sôo

'Santa Rosa de Ltma.. a glô
ria dos altarea faz nesse
'humllde fl:ho Jc PI)VO
um simbolo da 'Jnlvprs:cta
de da Igreja vista não 2P'-.
nas no sentido ;:Co.)b.ú!:cO
senão princlpalm';!ll�p c':'Tl�
a mãe e mestra da humn

nidade, c notaoarneut- dos
pQ,bres, dos humll:Jr,., c dos
obscuros.
Fi:ho de um nd:.q�o r'.

punhal, de Burg.n Junr;
de Porres, que se ',,:n::an"é
bera com urna escrava 1'.
berta panamenh:i veto à
luz a 9 de dezemtJ.·o fie

;�79�o!:, n�l�ll:��'I:�L��;:
conhecido. Da un no tuc.ru
nasceu ainda umü 11I('n'l1a
mas uborrccído com u pele
escura dos filho" rcr-u-ou
.')C o fiadalgote a rccouno
Ci;O.� e, entregando o.gum
dtnhelrn à mulher cl('.�;lJl�
receu da cidade.

à ���e�U:l:: ��.�:��;<t;
com o ganh-o de seu tral:)a
lho de InYadelra. i\f�'; r'(':\ ,

do-a embora, ell';j\lU";nlõ a

fé que renova!,) mlllldo (!

faz os santoS.
Quando cont:t".l l'lto

anos. a:ientra lh�� um rtia
:t ('houn:ma o próp"::l n:li.
n'!,"'ra em GuaYllqll'; � que
talVEZ movido ;J"l(l I'''Jl'nr: •••111•••••••••,
so, re�oh'B cu'dar d.\ l"lIOi
cação d.'Js filhos. i(.\'\r,j,.)

Marcos primeira dá. Ame

rica, e' onde viviam mais
de duzentos religiosas, n-ut
tos dêlos doutos professo
res. Tinha o encara» de

simples varredor c :iii, r';!s
anos depois, novamente 'l

pai lhe aparece. lnv.:;can.
do agnrn sua q\la!iJJ(\� de

rWalgo qucr!a que ,', t1'hn
roxvc orden.utu .ll!.c.;.Jotl'
Ante a recusa do suu-ncr,

tomou se de tardia cõter»,
mas. o próprio MarUnl)-t', o
convenceu a detxa-to no

seu humilde míst.ee u que
acrescentava as n:)_"'". _ de

medicina. aprendíd is ('OCI

o barbeiro.

Miruculosumontc s-ilvou

de um ferlm:;nlo ':3.t.l, i;CU

amigo, 'o Irmão J\I<1.1 Me ..

sías, pOI'lelro do CO!�V�I'!._to
Domtntcunc de Santa M.:>.

ria Madalena. Mas Q� ses

senta religiosos deveram a

v ela aos seus culd'\d01, cu

rante uma epidemia que
g-essou na eornunl-lade.
çomo São Benedita e.n

Messina, rõz-sc ú·sru'·t�d')
«os sU!Jcrion'.� c 'l1() JlO',H'{'

corno deixar di' :ld'l:lti jl}
:'t;;- ol·d(·Il.� lll('l1o]'e\ nnvr

anos depois de que 1 ":':"r:l

ccntinua no 2° pagina

Lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

msenctcos em pó ou em tiquiuc. Diversos

noos e fórmulas poro o extermíniO de qvcr
quel especte de progp do lavouro.

trvrcroos rotor-e Seletivo eliminam os er

vos daninhos evucncc assim o improdurivo
«cocrec de comncr Faço uma v.sttc ou

peço mtormoc ões ocs rconcomes:

&USCHlE & lEPPER.·S IA.
"lOINVlllE �UA 00 P�lrlCIPt, 123

8LVMENAU' �U" II�IJSOII�. õ7�

ÇU�I[lBI>., DESEMBI>.�G"DO� WES1PHAlfN ... ?'

Ed:lal de (ol1corrêncill Pública
A ACAR:!SC t:lfna pÚblico que se acha abe: ta a r.on

corrêncla para a v(':,da de uma eam.loneta marca FORI:

_Fl(!O. modé'o HHi6 _ tipo plck'up motor nO.

FIOV8E13572, cor verde.

Os interessadus ;:Jderão examinar o veit'ul" FI'! O",
cina da referida Associação, à Rodovia LeJber:o Leal,
'Bairro da Agronomlcu lU horurio da.s 7 as 13 h .... , as, dlà

informação
s-aUm ,"lq�u:1

liter-ária

riamente.

HISTORIAS ANTIGAS -

Em sua colecão "CV1�istas
do Brasi\", pnno:-a;n.l re

pr<;�entativo do q_n� :!e

ma's caracterí'it\c'l rx,;;�e

no gêner.o, a Edl!-.ol'a CVl..
TRIX acaba di! lan':ar eo

mo terceiro volunl". 4"·;ta

co'ptan('a de h;dôr!:'�' CU",

tn� dr Aron�o S"il,lI;(I'. Or

J!'a� • ....,��I)('·h
prôprio :ml.or, InSTORIAS
ANTIGAS dará ao leitor

nm:t Idéia lJa�Lant� prl'�r'll
{JD art!' nnrrnt"vJ. �I" A.<;

EJ1r.,ixn ....:l pl'!nr;p<l:t!l"l�"
('antas com :rmhi"'n"''''� 1'11

personawen� hl"t/'lil:'i? re·

cria. em tcrm-as (i.-:- fl,;:(';i,),
um mundo pa�:i.\t.l·--, Um

bom ('Jl'rmplo disto (; {.p rr,\1

to VITRAL na $l'.lal �ão f0.
calizados aspectos .. iverflOs

da vida d(' S. Frnncl�c(l ri('

Assis. O autor de .. t- Mar·

�:: "meai�a��o;u :��.��� ',1�ir;���l
sa litero.Lllr'J., é, ��"�� "CITl.

pre fiel a si m"Snl'J (' r..o

20 22 24 6 G2 seu 'PÚblico.

Od·l"n Simas - Cruz e Soure
0dnon T. t.eborberbon � Cristóvão Pire� 25

g��:II�: �!�t� :�il���e� 560 EJs���:stz: 70

Oficina Mecônico S Poulo - Vid,.,1 Ramos
Nczureno L Moty Sccres _:_ G"JI. Bittencourt
j\I �lv M(,,1'l01hãQ<; - Podre. Sc:hrader
Nc>lson Amonô" S:lv:) e Irmã..., -, Duarte C;c'hutel 5?
Nl'Ic;an <; ... "tos Muller - Rui _Fhrbosa 67
N�I�on <;che'dt - AnClf'h Lo Porto

.

f\"'stor ç,,'..,pnl1 - São Vi�ente df" Paulo
f\!"II"f'l frl" (h SiJ"" _ Luiz Delfin"
f\lnwt<')n Vrl,ont'" ('""to) - Pre�irlen+'" C'--'utinho, 61
I\.li,..ó,..;,.., I ....�é de B�:tn � c::,orvidão Formiga
Nice Pinheiro ---.. Sõ("> Simão
J'.n,."hs nnr:nlos � A('inlf" K'Order
N;,."I"u \.'--'sta - Trindade
N:"I"I"'IJ <:t"nrt - -B"''',',i,lV''' 73
Nicr'llnu T€.,.."'iro � R'1s� Aéreo
N:rnr"l"pr'pe; S;lv .... � Genp�ol Osório 2.
Nql) M""I..., - Hf"��onn BlumenÇlu, 52
M"rcedl"S �<; ... indC"lr'I - F�"'n"ie;c,.,· Tolentino
M<>VE'r lt Filh � C:"ns. Mafra. 15
Mi,."J('!·(',.,Pt,., rio Sil,,1") - Av R:"l Bronco 199
M:"'IJ,.I íhri�t::,kis � Tirodente� 7

'

"�:,.,,.,oJ n ...."v _ NerolJ Ramns 5
;'A:"'u(11 IN,§. V'",irn _ Pantanrrl

'

;.�:,,",.[ c""''''�;'''''fl "_" ... f .. " _ Mn,r,--, do Antõ()
""I'r R. I� ..... ;:;__ Av M:)urn R�m"'o:, 210
M'lton I, 'Y"n,,1 F. AvilC"l � Av Mnuro Ramos 2":-
Mitro ",.IetraDol itC"lna' _ Louro Muller

.

;. ... ,--,",.ir Behf"y,on"tti _ BocoilJvo.
M'--""ir Linc;l,'·,jf ... t_".,.. � Av. Hercilil1.I':,'> 7
/<"""II""''''n''' $I. Rou' T+'·h. � fvI"rt:,..l,o Cri lodo
M"llr'l ..._ S;Jv', _ F"· ..."nrl" M ...chodo, 3
/<ÁurH""':R�",,s _ ·1"'\'1·9,-,1 ,lmQh,rf1odtJ.e: d#'5t1a:tO
N .. L"oes Vion'" - 'Tf"nente !'ilveüa, 29
N S <:'in"l"1o:, � F�J;n 5chmidt, 7
Nooil,., Chp.r,.;-m· Netn - Av Rio Brnnr"
Nnir Dt')]'Ylinl"lI, Areã'o - presidente (' ...."tinho
N(l""'f''''''' Jo')e;é C"�i - Beco S... ..,tnnl1, 1070
p"dro B"'rrelnc; Bnn'ltl>lIi - 270-4_1
Pedrn Afino Schmiçft, - João Corvo:ho .

Pedro Alcântara rin Silvo - Gal. Vieira d.., Ros'J
Pedro Antonio' Adõ" - Bernardino Vn%. 113
"'('lirn Antnnh M"rr"� � Antnni,... C�rl("><' Ferreira
Pedro Antonio Wonner - Jsé Boitel.JX 25
Pedro Bento do Luz
P�drf)- Brun') de Limo - D. Silveira. 242
florlro rie Carvalho - ��01_4
Pedro r")ini:t P"'r":ro � Trindade
i>edro FV(1ri ..h Di .... " A. d<' Corvolho 53
Pedro Fronri�c,:, Colo%ons - Podre Schroder
f.'pdrn �"'rnld" Bastos _. 2704_1

�:�:;rt���:oS��r��7�d;m�,:r�jg;;f:nho de 1962
Joõo Silvo - Diretor

PORQUÊ FLClRIANÓPOLlS t UM MUNICí�IO POBRE

O preço base pan propostas é de Cr$ 480.00000

(qllatrocent()� e ,.1'rnl:1 mI! er\ll"f>trosl
As prOll'l"'fls deve!'';') scr colo<,ad'\,; d�ntro dr ti'" ('n

;�����ctae('��d�a:nt��,.��·v��o-�\;I .. :\��;;. ::l���H"'���C
rá· ser colo""d() dentr'l ele outra. sobrCLlrt:l r-nnLendo o

endereço d� ACARESC.
Nas propost:u! deverão constar cm 11"1 rn.s bem legí

veis, o nome dó propônente e a ImpOt·tã.nda ofel·eei<!.-:..
sendo anuladas a(luelas que apresentarem ofert:l'l Infr.
tlores a CrS 480.000,00 (quatrocentos c oitenta mil cru-

z('lrosL

O pagamento deve ser integral e a visla.

Para tamo, o vencedor da concorreneia, no alo da

retirada do veiculo, deverá apresentaI' o comprovante
do depósito <:!rcLuado em nome da ACARESC, cm um

dM Bancos de Florianópolis.
O julgamenlO da concorreneia. pelo. romlxsão en

carregada. será feito às 9,00 horns do dia 3 de julho de

1002, no ESl'rltórlo CrnLl'al d:l ACARt;St:. e na J)ref-;I'n�'a
dos InLeressad!Js,

IMPOSTOS PAGOS PELOS MUNíCIPES

ti. UNIÃO., .. .49,9%
AO ESTADO 43.6·!.

�NIc{PIO 6.5·/.

o impôsto arrec..adado! pelo Muni
cípio é aplicado' exciusivamente
em Serviços à População: em Es
colas, Ruas e Estradas, Limpeza
Pública, Assistênclo Social. etc.

MUNr'CIPE
PAIU QUE TUA CIDADE MAo
FIQUE MAIS POBRE, PAGA TI"

IMPÕSTO COM PONTUALIDADE

A R R E C A o A C. Ã o

COLEÇAO NOSSI)8 eLAS
SICOS _ Mais dois '/oh;.mes

acabam de ser ::JnC;;lnus
nesta cole�.ão di !\GIR;
são os de número.) r,.l (. �6,
respecLlvamente CARTIlo.S
de Mariana Ah:·'lItondo,
por Maria da Graç� F:":ir:
c Poesia de Junql1�lr!\ Fr�l'

re, por Antonio Crws Vl�:i

ça. Ambos o� vol:une--i runl

a mesma qurtlldac!t· e :'l,s

mesllla5 caracl-eri,si;I.::as que

tomaram tãO-1:onhadd::;. e

de tanto valor e:lt:l cole.

O SERTANEiO - Na co

!ct'rco SI\RAIVA numeras

167 c 168, dois vo;afne" n:
('aba de aparecer ·:�t!: que:
o último roll\nn<:� di! �os.
de Alencar. Lon!;:O pSlilel
de uma epoca co.'1Lrnl tõ.
das as qualidades que tor

naram JA um 1ü� no.�sc"

romancistas mais áP::ec:a_
dos (' de qUl,"l dõ,,;'c (l cütl.

;'0 Antonio Cãll'lidõ' "Ne

nhum é péssimo, lou!l� me

rc('em' leitura e. na mt1Jt'l·t�,

prl'manecem vivo ...
, :,:11':0 r

êb. mudam:a do'; lJadr:)�.�
de �osto a partir dI) n:.. tu.

r:r.lismo". I

O GALO DE OURO
Voiurne 5 d'l C01Cc30 "(:O!l.·

traste e Confr('n;:o:;" da

Livraria
.

FRANCrSt..:O AL

VES esta biog":lfitl romnn,.

ceflda de Edt'r Jof.e. es;:::-i

ta por Henrique J\Il<lt�t'u�.c:,
contem apresenta.:;:\o ;l., r,'J
munclsta Marques l:t/h"l-, P

npreciação do� d·.'�;::f!ho� de

Eder Jorre por J\ld.,;mir

Martin�.
CONSTITUlGAO .- Cr)m

'notas e indlce alfabétlcõ e

remissivo, a SARi\I\TA 9.ca.

ba. de lançar edl.;iio 6.a

Constituição da nej)úb�l("a
dos Estados Unidos d" B:;,a.
sil contendo as tme'1uas

co�stltucionals 1-2 -·3-4 e

'5 ato adicional que :r:;�It,ui
o sistema partaml!ntar de

Oovêrno).

m����;':�2 � ,o:::
pondente a abrlJ.maio--ijl
nho 1962 _ publlcaçáo t.rL

mestral do Instituto Brasi
ielTO JudaiCO de Cultura e

Divulgação. Da nlaté!"ia 60

presente nUmero, Gc .. tacR.

mos: "A Guerra. termo nu.

elear e a sobrevlvêncta hu·

mana", um debat.c, Her.
man' Kahn ver�S:l$ Erich

Promm e Michael Po&3,cco
by; "A Lei de DíretllzN� e

Bases da. Educ�", um ln
quérlto com .dep�inlp.ntos
dc AlÚSlo Telxelr.l, ��vi�
Salgado, Deollndo ColUto,
José Barreto nlho

-

e ]"ué

l-fontelo.

COLUNA
CATÓLICA

GOIlIõW, SIM MIDO E PREPARADOS t PRECISO
IMfREWTAR O COMUN 15410

Rio __

.

ClC - Hermonn Gorgem, previdente
da Sociedo� Teuto brasileiro falando o oficiai� bra
sile;ro$ no ,Ser�iço Geográfic� do Exército afirmou
constituir O· Comunismcr uma guerra constunte, por.
-tictllormenfe-· ,idéológica, imp'ulsiOr1ado pelo poder e_

'Conõmico dG tJriião Soviético que deve ser enfrenta
do sem mêdo e sem pessimismo. E concluiu: "Com
uma reformo sceiol e reformulação cristõ de noss�,

sociedade ver€mos o luminidode sobreviver no ser.�
tido do sobrevi,vêncio do espirita, da fé e do liberdo
de."

A MAIOR CONCENTRAÇÃO MARIANA
\ DAS AMÉRICAS

Bogotá - CIC � No presença do C:Jrdeol Lu
jz Concha Arrebispo de Bogotá, dos Emboixéldores
dos Estados Unidos EsponhCl e J:Jpã'), d!Js Fôrças
Armodo)s Colombianos e de mais de um milhão d:!
pessoas encerroo'o Pe' P::ltricio Peyton, o apósto
lo do Rosáriu em família, a Cruzado do Rosário no

Colmmbio. Foi e�to o moior concentraçõo mariano iA
realizado nos A,....éricos.

LOBO EM PELE DE OVELHA
I�io - etC - Em editorial do dia 21 de maio,

o jornal C:Jri()co O GLOBO acuso o Exposição S:)vie�i
co de São Cristóvõo de constituir_se mero .pretêxto
para uma invasõo russa "oficializado" de nosso ter �

rit6rio. Acuso (linrl .... de cumplicidode Q indiferença
do Ministér'o do E:>tteri'1r que ossiste Darolizodo o

esb infração dos cláusulas estabelecid::lS no ot() da
r.�otomento dos relações entre os dni� poises. Segun
dn O ediIoFiC!ll, ;ó-.ar-pom nl",m de 2,0 os SoviétiCoo;
que transitam livremente 1"1""1 nO�<;11 fX'í"

MENSAGEM DO MURO n. VERGONHA
)orb..,c; Furl ....n ._ "ora o CIO
Coml">letond '..., prim('il'o oniversóri("> a 13 de a�

g6sto próximA o Muro eomunistcr de Berlim dirige �
mllnd .. importante- mensagem. Falo de milhões de
rpf,)('!ô ....doc; d" divi"õ<1 imoosto o uma naeão, da o

pl"rSSÕO "('1<;' 16 milhõps de alemões Nientois, do o_
,..r<:. dr Berlim comunistn c.o esrrov'dão dos 900 mi

l:'''ip� "'llr c"fr"m <;nb O Cortin.., de Ferro, da forço
do den"",('rncip cri<;tõ e do fálsidode do comunismo
moteri(1!i<;trt, des.umono (' ateu.

FlIa(!" em masi;o: O s .. tor C'lmun:"to do Alemo"
nh(1 é o (In;"O país tto mune" Olle em I? ann<; nã')
..... " ...... " ... t ... ., r''' nnoulaçõo. Dêle fU(1iram 3 milhõ::-s e

:WO ,....'1 ,.,I"'."ãe�: um oora cnda 5 pc>e;<;OQS N,., ono
""'�sMci t"'lvorom o;;e- 207.026, dos quais 32.858 ti�
nham mp""'o:, dn 24 nnos. Nos demais anos sempre
além dI' ')'"'0 n":' Dêstt' tntol 1,6 milhôpc; eram ho�
,..,f>"� " 1 7 rnuthl'�"'<; 9()% entre 18 o 45 on05. E os

�::::��'i:�s: ;-1 �;0�9�:f)�s�gr��b���a��;-r7as.15 �i�
d,--," Ê:<;tps dp;lororom: "O Comunisfl1.., nos forçava o

r�"fl'c;<:.nr o fé marx'c;to e o ensir"1á_ln 00S alunos"
jI..-'f><:,. .. nte ...... $" .,.,f:..., "s sn ..... if o"Joerórias que go
nhow""" ("> OÕ" ,;;;'rio n'1 zono livre.

N(lrão dividida: No meio noite de 13 de aqâs_
to d<> 1961 as tropas comunistas o:::oborom inespe-"
rodomente com as fugas, erguendo p.ntre oS dois se_
tMPs d� Berlim um mwo de arame farDado de 45
<", ,:1Õmf"tras. Ao amanhe"'�r os metralhadoras e os

irt <; d'ó(llla estavam' voltados contra o própria Ale�
n" h.., r""'un'''cfo. Os refuai'Jdos então arrisrovom
('" vidl raro solvo r o liberdade: s':)ltaram de áltos edi
fícios, voraram con"i� <'sootos e subterr?!neos ocul_
tor("1m-se em tominhães d� coraos ou arremeterm
Ct"ntrn o muro. Mos tudo foi trancado. Em fevereiro
ligaram_se 00 arame descorqas elétricos de 380 volt
De Que odiontôu? � C2tenas de fuzilamentos e 5
mil fuqjtivos em 6 rY'eo:,ps. Note_se Que o fronteiro co

munista do Alem(1"hn é tâd'."l de ar'--'me farpado com

soldados e metrolh(1d("1 .... c;. Co"Jm r("1zã'l declarou ache
fe comunista, Woltt'r Ulbri::-ht: "Sem o presença do
exército russo nõo teria submetido a Alemanha Ori_
entaI"'.

Sittemos contrár�$: Destruído pelo guerra, o

Alemanha livre se recuperou ,,,m tal ímpeto, que o;;e

tornou proverbial o expressão "milcÇlre alemão".
Gente sadio, bem disposto e com a:to nível culturol,
social e- econômico, O contrário se deu com o zona
comunista. Glcd!tone Choves de Melo o visitou edis
se ter entrado noutro mundo, "Encontrei uma cida
de deserta chei� de ruinas, pouca gente nos ruas e

mI Jito mal vestido cabisbaixo e conversando aos co_
chichos centenas de cosas desalojado') e em número
peauen,,' d� Carros e êstes velhissimos". Só o Aveni_
da Stalin foi re-edificodo poro servir de cartão de visi
to 000:, l>stronaeiros. Admirável no Alemanha comu.
ni"tn é ,., nr"lmer" de soldados: 1 milhão: 1 coda 17
rQ<:<;I"Y'c;. Tronos de fronteiro: 50 mil; de prontidã"l'
30 mil, - A assembléia geral do Orgonizoçõ" doe;
t'-l .....õ..... Unidas declarou o 10 de dezembro de 19-48:
"Todo o l-Ion1t'm tem o direito à liberdode de residõn
do a livre escolho do seu domicílio dentro de um

puís" Por isto o muro comur:isto dI' Berlim afrontou
o hllmanidnd"l e se tornou conheCido como "o Mur6
do Vergonha",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Com_lssão Especlai: de sena. rOums.
-

corrente doutrina. fixando em 10 por cem,.Jo
�ons e deputados! iniciou, rIa ou ldeologica, prccu, dos Investimentos' registra,
o exame do subs�!tutivo do rando conciliar tanto dos; a criação de um orgia
sr. Mem de Sá n.) prnjeto quanto permite sua forma. - Conselho dos revcstímen

76 200 d 11"1 d dda camare, sobre • remes ,ão conservadora "" dito>' '0' E,'oang,i'"' - encar-

_ 111 e a I u e novo recor e��d�e��Ci::�ãT��OP1i����� �:�:�r:nd�7��:�e.l�:: �i ;:f:O�Oe �e p:�f��;� �t�:�
da prnxlma seman::., qnan, surgiram, através de prc-" presas controladas por ea. ÇAB�:�����:'��
lia a meteria será el:tregue nunciamentos dos srs. Ser. ses capitais, a ía�'�!:Ir no major Bob White, o Piloto
à tramitação norma! no ers- Magalhães e Nelson mercado brastlétro tições ou 'do avião mais rapido do

Senado, salvo se for reque. Maculan, que ofereceram titulas. mundo obteve hoje novos

a-ída urgencta para vota- à consideração da conns-' Com o apoio õ- lauréis ao levar seu "X-15"

câo em menor prazo. são cerca de 15 submendas, Faraco, o sr. Mem 'ce Sã se a uma altura de quase 80
Afirma o sr. Mern de Sã restabelecendo dispositivos manifestou contrario as e- quílometros, a malar altltu

que seu substitutlv,) é ccre, da êamara, �sas emendas mendas sob o ruudamcn- de a que um homem já

•
'

t d
'

elas rcsteoete- atingiu com um avião.

O .... ESTADO'
�em

e d;:OOltlVOS Ir.a·celta- Sua altitude, de 76.200

veis para o Senado, n'Trjo. metros, é a marca em que

tese em que o esforço rea, os astronautas J�hn olenn

NIl LUR EM 1970L

_
_ O MAIS lHTf(iO DIAlJO OE SANTA tATABIlfA 1. ����t���: s�u�abo�'�:r�: �a:o;ta�c�r�:n!�:s c����:� N N

.

� _'OR�A_....... � ........ - .... , IOhOl\.L.i\.)), :'..i uE JUi'liHO DE 1962
médio" de opiniões, serra em seus voos espaciais.

WASHINGTON, 22 (AP)

-r
.. -

--- ---, _._-- an�:!i��:O ���:�eu t�: vo�: _ Os EUA depositarão cs

A•uto-determínccôo avião explorador, as extre- "'Im'i'o, astronautas na

'-Ir midades das asas tornaram- Lua, antes de 1970, cecre.
se vermelhas por efeito do rou hoje o sr. Valter VTilli·

Y
,

d t �
0010' p,odu,ido pela rrtccão ams, dlrator das operações

J' ai�:���L�!�õ. ,���i�,���:�rI.�,���o��,���u�,�::'U_��V� ::���Y��:i�f,�!f:��a� ���;���:;:��,:���;;;
mica na Conferencia. Para os debates perdem a asperi- tl'adltórlos surgidos, nao so

sar a marca mundial de Glenn e oarpenter em 6r
que se tenha Idéia dos tra- dão, para reentrarem no em retacãc ao numero d�S 75194 metros estabelecída blta e devolvê-Igs

-

sãos ebnlhoa da mesma, para aqui seu tom de ameniz�dora �eus membros, como quan � pelo iloto de provas Joe
traslado uma das mjnhas cordialidade. Cabe, ai, ao a eventualidade de diss,:n walk�r com um avião-rogue-

salvos à Terra, enunciou

últimas crônicas ou ':·cgmu· senador Artur Santos entrar ções no selo da P:2eJ:.t�(l..te semelhante há dois me-
que os Estados Uilidos dec�.

nicados" para os Jornais do com a fórmula concil�ado- te, tornando-a pl\ssíve).,. de dirão, dentro em breve, �'X-

�I�me !��i��� aq�:r:: �:: �:�I��:�e�Ui�d�i�!��� r=� ������!����'_s��s;�n�I%s,e d� se�Que vista tremenda! E a �:�����t�:u�;rté��:��eni�;
formativa: opiniões sob um seguro de- aspecto geral � mlnúc!as, .• rr.' rr--

de um veiculo espacial co-

=:;;:�:2::��;J�::{;;,�; ::��t;' ':F.;���� �F�; ��:��:�1�:��:��i������: (���:YOR:���:!C� A mobiliza os E�A
verem Os assunt.os penden- representante brasileiro, pos· tegral equidade. previsão de uma epidemia

. mia de gripe "aslatica".
tes ainda de discussão. e a sivelmente, a impressão de de gripe do tipo que ficou

Essa tipo de gripe, iden-
despeit.o da exiguidade de atitude sistemática, tornan- Sob êsse aspecto, a repre- sendo conhecida com o no-

tempo, afirma-se, como ain· do·o o que chamamos um sentação braslleira agiu com mbi'i,.,d.n'd'O'aSiaatisoa,,"_,','at�ia m�; !�:c���g��:ngp:�m;!�;, ;:�
da agora fêz o ministro f it·· igo da onça" E plena Isenção e inteiro de- • •

do Exteriorosr. Zuleta Angel, -:::/A�tu��antos não p�de sembaraço, já por sua orfen· Higiene dos Estados Unidos, �I�e��:�s� eU�tI��IOde�i�:!i:
que a Conferência se en- ocultar seu ar de enfado, tação jurídica reta e inque- que recomenda a vacinação

registrada nos EUA ocorreu

�le���:�aad�a::C�� :o;Q�i:t: ��::�7:aome:te :��e :�:��� �:����e�'a j:u:�l�lí:i::d�!c;. ��;d:!�s �:s45 ��s��as que
no inverno de 1959-60.

de Bolívar. As questões ça e o rosto, numa como monlzadora, de ausência de No comunicado em que ,

:�e �ã�sa�em��fer�ê::;e:Xi�l� i��i���,a;r����e7�::te�u:�: �:Pi�:�r:\sm:be�����2a�o: �e;!�re�:r�or�:-��:i��:n�:� Metralhadoras Para Ev?lar FugasConvénio Econômico, que lavras perfurantes.. veredictos de arbitragem, de vela que, apesar de serem
_

•
terá o nome de Bogotá, em Há que notar, contudo, que se pode orgulhar e que diflcels previsões exatas, tu- BERLIM, 22 (A.P.) _ A se pode ver se foram ca- sua direção fiquem calmos atrasar o vital entendlmen·

homenagem ao trágico dia que se está cqnstruindo. o
� uma significativa demons· do indica que a partir do Policia comunista abriu fo- çad-os fugitivos. ou saudem com um lenço. to sobre o acordo de paz

de g de abril. e a concernen· sistema inter-americano da t:-J.çUn, através dos anos, de proxlmo outono todo o ter- go, hoje, de metralhadoras Ainda se pode dizer que com a Alemanha e a solu-

te à arbitragem. A terceira paz e, assim, segundo o seu espirlto e de seu senti· ritôrio dos Estados Unidos e revolveres, em um ponto "ASSASSINIO t um assasslnlo é um assas- ção do problema de BeI""

Comissão debateu eHta últl- critério preestabelecidQ" to- mento de respeito aos dlrelv estará sujeito a uma epide- ..fronteiriço. Presume-se que ASSASSINIO" sinio. Nossa consciencia Um".

ma com evidente açoda- dos os I:eus artigos, ítens e tos de outrem, para a reci- os disparos eram dirIgidos não permite que até crlan-
mento. Por isso, teve a en· pa.ã.grafos têm de ser apro· proca. de acatamento ao's

'(oncEr.o.l" 'Oo.ni,'n'"'aifUAgltlpVOQiSi'id"dB"Bd,i� dOR,'f',.'nin"'"do,'n"", aO,'m"Pq'utl,· ças sejam_mortas no muv GUARDAS ALVEJADOS

trn\'á-la, com insistência, o vados por unarimidade. com seus próprios direitos. iti2,1 UI" '.' ro."
representante peruano sr. o objetivo de se evitarem t possivel CJ.ue nem tôdas 11m Oeste informou que guardas alemães orIentais Brandt afirmou que, no

Belaunde _ diplomata à reservas, as quai,s entre-
as questões relacionadas Oratória hoje �i�:��: :;rc�et�: 4�0����� ��s!ar::a=u s��:r�r�ue c��:� disparar Icontra os fuglti-

:::0 �o s��c;:�::s���dlS;� !::��ir, nd:adOsd:�::O ��� ��:cl�s::c: p�::��: c��� A Sociedade Ora!0f13 Es. ros, pouco depois da meia· tam de fugir para o Oci· ;:::�:: �r7e���slta�io�:mA�:

r:If.'�:;:: ia��f:::�; ;;:;��?��d::�::��o::� ���:�:�::::��,':������� ���r:':'i��:�;:�����::� �;�:�:��i:"t::o:'�:"aVin:: �:::� �E�:;l;��d:�::: ::!:��I:'�':'id:i���'"' d'

:�o:e r:tt:r�:�:��a�Il��:�:-, �:rlad��U��, dae�e���o Pa��:C:� clusão, diante dos dois pon· secundarias e un'v(,!'$io.1. !;��aISa ���:nl����t;���:� ti��ã�oc�:�e�:o��:!;'" aos
"ATOS AGRESSIVOS"

absorvendo largo tempo em tino, contra os demais. To-
tos de vista argentino e

�il�:,� : p=r:::t�'�r:�, �:� com luzes especIais. Contu- nossos oficiais de pollcla

�::::.;�}��:r�!���f:E:'!I��� ���:�o:;rEi? :�:!i;:�� :�i:,::i:i:::O;i:��;��i��; ��,,!�'�T:: c��::.,;'U�:
do, do ,,'or o,id,n'al não qu,," algu'm ati", ,m

muitas vêzes, não hóuv�ssell id.enUf1caHdo-.'se: ademais, a evolução em suas diretrizes, Oratória promovido pela Rusl'oS uS:tm nDna d� m'ortic·Impres�ionado a seus cole- legislaçei,o elaborada com a adaptando-se ao tempo e :;�::,d�deqU�r�e�a_�'i��,!��ei; U U�., UlI
gas, sob argumentos fortes, que regula as atribuições da às circunstâncias emergen·
a multo, ,,,,hos d, uma CÕ'" In'"naclonal d, Jus· I", pod"" ,on'lui, qu,,, H,ilo no di, 23 d,' luoho,

�ara sustar a�mcnto �e cr'lme/finura dialêtlca mesclada tlça. caminha para um definitivo sábado (hoje), às :'0 h·Jras.

de astúcia e prevenção. To- Em verdade, a parte refe- acêl'to de todos ao relógios, 110 salão da Casa Parúqui."ll

davla, o representante do rente à arbitragem, como alcançando-se, por fim, os de Nossa Senhora d2 F!l_ LONDRES (IBRASA) _ autoridades para combalt·

Mêxico agarra-se ao sr. Be· forma dirlmldora de pen- objetivos visados, em bene� tima, no Estreito. O aumento da Cl'lmma:i.i 10 foram comenta:!c:; ::-e-

laund"',· procura esfarelar- dênclas regionais, tem de ficlo dos interêsses reglo- Além do concurso de (}. dade na União S')vlétlca. e centemente no seillanârlo

lhe C' argumentos, faz a prever todos os casos orIgl- nais, somando a falada e, ratória, serão confel';r':--- as medidas adotad�.; pelas lonrlrino "The .suuc!t.y Ti

perfeit. "marcação", des- nadares :ie controvérsias e talvez, decisiva unidade con� Diploma.s aos Sóci,)s Flil).
. ma .. "nando-Ihe em grande sua resolução por meios pa- tlnental, ainda eivada de dadores e Beneméni.::s da

parte a "driblagem". O sr. citicos. Daí a necessidade de lnterêsses subalternos e de Sociedade.

Regules, do Uruguai, com pe. um trabalho metódico, com� desconfianças indisfarçáveis.
rene bom-humor e lnalte� pleto, que assegure a inalte

rável serenidade, procura rabilldade da ordem ameri·
.

conciliar. E. então, o sr. Be- cana, a tranqüilidade con

launde, infatigável em abrir tinental, evitando-se a per
controvêrsias e sugerir pon- turbação intervencionista,
tos fundamentais que repu� tão comum nos últimos

ta perigosamente torcidos, tempos, e fortalecendo- o

reclama calm9. dos seus opa· sistema de segurança e so

sit.-ores, quando é o Ilustre lidarledade da Amêrica. Por

professor Que Sf! empolga isso, a constituição do Trl

amlude da �xaltação. A as- bunal, de Arbitragem êe·

u(ros!
inteiramente anUla(Jo. s- gestão ae sr. Dall':c,' Tara·
sas emendas não rcra:», co, na esperança de encon,

contudo, votadas, por trar uma formula concilia.

Josefina Orofino
/

La PorIa
Missa de 7° DiaI

i
Os membros de suo família agradecem penho_

rados os manifestações de pesar pelo seu falecimen_
to. Felippe Orofino Lo Porto, Arthur Orofino' Lo Po;
to (ausente) e Mario Luíz.o Lo Porto Pimazoni (au_
sente), convidam parentes e amigos poro o missa do
querido e extremoso mãe, que mandam celebrar no

próximo dia 26, têrça-feir.a, às 8 hoT.Qs, no Catedral
Metropolitano.

PARTIDA� OE
FLORIANOPOLlS EM·
l)!Ag ÚTEI� AG

9horas!
(d;os 23 e 24/6/62).

Dr, C!aribalte Gaivão'
Convite Para Missa de 7,° Dia
Dr. Silvio Ferr.aro e Familia - Dr. Antônio Bel

tista Júnior e Família Dr. Nilton Botista da Silva e

Famili.a Dr. Aurelio Batista Remar e Familia Vvo.
londiro' Seifriz Dr. Hamilton Seifriz e Familia convi

iam os .porentes e pessoas de suas relo�ões para
Çlssistirem o Missa que mandam celebrar no dia 23
do corrente 7,30 h·')ras r'la Igreia de São Fr.Jncisc0,
resta Cl1�,( ...T cn1 írolCI'1.. à alma eh m. Cloril:bL�_

;;:k;;' \:� Galvêí0 r.'10ci,I,) n,) Ri·(;\".çJ· Jnn0iro

�k
" ,,�e,S,d.

e JO�{'!(Ih;�;�I ,",�/(.!J __ l .,,,,!,l�_.

� 4."
, .•�.

ria, sobreLudo lI,O Qac ou..

respeito à aplicação es·

trangstra. " .J

aceleração tambem foi algo
_ declarou. Pude dirigir o

extraordlnaria" _ exclamou olhar diretamente sobre

White em uma breve infor- ele." White disse que seu

mação depois do voo. Alcan- limite de visibilidade aliar

çou a altitude de 76 quilo- cou grande parte da Costa

metros somente 165 segun- ocidental, desde o Norte da

dos após ser lançado por California até o Mex1co.

outro avião em pleno voo. "O uníco aspecto desaíen-
''FoI excepcionalmente ra- tador foi que as nuvens tm

cf ver um ponto a centenas pediram que eu precisasse' a

de qullcmetrus de distancia Costa" _ disse.

�romulgada a lei:
número de
Deputados

SAO PAULO, - O vlce-

governador em exercício,
gen. Porfirlo da Paz, pro�

mulgou anteontem a lei

n.o 6.813, que dispõe sobre o

numero de deputados da

Assembléia Legislativa do

Estado. A lei, decretada pela
Assembléia, que aumenta o

numero de deputados esta

duais de 91 para 115, foi pu·
bUcada no "Olaria Oficial"

de ontem: e passará a vjgo
l'ar a partir da prõxima le�

glslatura.

'locacLo em orbtta isolade,

mente técnica que permi,
tirá utilizar foguetes me

nos potentes, do que se ira

tar de enviar cosmonautas
diretamente à Lua.

Dentro de duas nu três

semanas a NASA fixará o

numero 'de orbitas cio pró-

:}:�::a�. d�o�mo��r�euI:�:
VaHer Williams ínrormóu

que o dr. Paul Dudley, o e_

minente cardlologüta fie

Boston, medico do pre:;j·
dent·e Eisenhower, não R.

presentou ainda seu ,·ela._

torro sõbre as comEçocs fia

astronauta -:::êJ<.e slaytoíl,
qué foI substitu;d? por S('ott

Carpent,er, devido às pul
�ações Irregulare�. do cúra.

.ção.

r "Antes do fim do verão
._ disse I) chefe das opera_

-ções Mercury - 'Se anUll-

-cairâ a lista dos novos :'tS'.
Mãriãutas que a NASA rie_

e1diu selecionar.

mes" por leonardo Schnpi_
ro professor de GO�'êrn(; e

Política Russos n9. a-niverJI

dade de Londres.

Observa o comtntarlsta

que, para combater a crI

minalidade, o g�vêr:l..o :;0

viêtico recorreu li un18 me

dida muito antiquada.
a progressiva .extensao da

pena de morte qUI: a.é

ma:o de 1961, só se aplica
va a crimes da tr.:uçao, es

pionagem "gangsterl:>imo" -e

alguns casos de homicídio.
A partir de então:;;. l)(:na

máxima foi estendid:!. a i:9.

$O'S graves de aprtJJ)rlação
de bens estatais f! j.Jubllcos
falsificações de mOClda e

faisif!cação de "dúcumen·
tos va iosos", assim como

intimidação, por melos de

terror, de prisionel:'ul> em

locais de confinamento,
Secrelário reuniu
u com Diretores
o Deputado Ru!Jen,> Na- Em julho de 1961, foi P.S

zareno Neves Se:!�etHio tabelecida a pena de Il'or_

de Educação � Cultura re. te para especulaç� com

tornou na manhã je on. moeda e titules. Em fr;ve

tem de sua viagem a I;�n:..- reirod este ano foram :lgra

de
.

de Lajes, .onde €:;;teve vadas as penalldajcs para

em contacto 'l!t>m ,),') autJél. três .outros crlm�s, lnclusi

da�es escoiares 10(:aiJ. v-e com pen de morte nos

casos graves. atentados

contra a vida' de membros

da milícia e da guarda po

pular, assim como de !."llil

cianos vO'utarlos, estrupo
e corrupção pas.;;iv.l.
Si vigorassem '!Ell<lS I('is

em noso pai .• ()t1:ll1tu �:·:tl):t

1110 �lIH[l fi Sll1ll10til.!:':" ...

O Secretário de Educa

ção e Cultura, D'."putado
Rubens Nazareno N'eves,
reuniu-se na tar:le do:- on·

tfm com os Dlretol'c'l da

Gil�etarin n L:m de. Jis!:l'.
I.ir a.(·�lllll.os d,· i',lL'l'üss,j

�dllllnis�rntlvo.

NOVA IORQUE, 22 (UPI)
- A bolsa de Wall Street
alcançou ontem novos nj
veis deprimidos e todos os
setores da lista comparti
lharam uma perda nominal
de 6 bilhões e 300 milhões
de dólares, que levaram a

media Induatrqal "Dow Ja
ne" a seu ponto mais baixo

desde fins de novembro de

Ig5S.

As emissões etetrontcas
foram bastante atIngidas
em um dia mau para todos
os titulas, jâ que poucos ter
minaram o dia sem traduzir

perdas. No total 990 emis

sões tIveram baixas e so

mente 133 assinalaram al
tas.
As transmissoras de cota-

30.000.00

1.200.000 a respeito do dia,
anterior, enquanto que as

operações de titulas soma.
vam 8.200.000 dólares, com

parados com 5.970.000 regis_
trados quarta-Ielra.

A media "Dow Jones" de
30 valores Industriais re.
chou a 550,49, com perda de
12,59 pontos para o dia, pa
ra cair abaixo do ntvet re

gistrado na grande baixa de
28 e 29 de maio e alcança,
ram seu ponto mats deprl·
roido desde 26 de novembro
de 1958.

festa da Fogueira no "Murilo Braga"
Será no dia 30 10 cor ....cn. cheiras e cantarão aquf!las

te, às 20 horas, na Cent.ra cantigas que.. outrôr-i en

de l�cr.eação Infanto-Ju- cantaram a alma d01 nos

venu "Murlllo B7d.::S·r._·', a ses avôs.

Festa da Fogueira q te o

S�· levará a efeito) pc-a Será, mesmo,' �'a festa
os ccmercrénos e seus uc- típica que os comerciãnca

pendentes.
-

e suas remtrtas tera.,J na
..

norte de 30 d'l!' junho e pa·
A .organização de:õ ...a tra.

Cc'onai fes.t1vjdad�, qi.'.':l

marcará época. n�s�a C:dpi
tal está a cargo do SESC.

Dentro dI) esphtu da

fdstlvldade, naverã. n�ulta.

aiegrla com o cenlino \.ipi
camente caboc,o, .1au fal

tando o casamento á.l reça,

o p:n�áo, o atplOl, o mela·

do, e todos, ém tõfpO da

fogueira, com balões su

bindo, dançarã.D "s ram.

ra que não haja contl'a�

tempçs, o SESC :aVi.ll que

.os convites poderão, desde

hoje até o dia 26, as 2: ho.
ras, ser procurados 11") Cen

tro SESC-SENAC, à rua

Silva Jardim, nesta Cap;.
tal. Para melhor orgl:l.niza.
çã.o, ê de interêsse c::.:t. os

-comerciários procur�m !lS

convites no horário tias 1;\

!;ce2ç�h��:\o:���:���n��,

Os comunistas -protesta"
ram porque a POllcla de

Berlim Ocidental abriu fo-

go, no mês passado, contra

guarda alemão oriental,
quando este disparava soo.

bre. criança de doze anos

que procurava fugir a na

do.
Tambem qualificaram de

''provocativo'' o fato de

que, esta semana, outra

guarda comunista houvesse

sido alvejado em um tu

nel. A policia de Berllm

Oeste disse que ele foi mor

to por um de seus proprlos
colegas, enquanto os ale

mães orientais declaram

que o foi pelos do Oeste.
A Alemanha Oriental

Os alemães orientais dis

s,eram, ontem ii. noite, que
recentes incidentes ao lon�

go do limite entre Berllm

Este e Oeste chegaram ago·
ra à cateroria de "atos

agressivos".
Declaração dO) governo

da Alemanha Oriental, da

da' a conhecer pela agenv
ela noticiosa oficial ADN,
expressava que as "provo
cações" de Berlim Oeste acusa o chanceler Konrad

constituem "atos agressivos Adenauer e o prefeito
destinados a aumentar pe- Brandt de exortarem a

rlgosamente as tensões na violencia contra o setor

Alemanha e no mundo, e a comunista.

Quemoy e Matsu sob
ameaça, comunista

� WASHINGTON, �2 (AP) ·"com grande intere�:se" �s
:-- A Casa Branca ã�sse ho. ;noticias da conc�ntraç:lO

1e que ás Estados Uuit1.os ;comunlsta, mas 0<; Inror.

:estão "acompanha::1do com mantes não deram .leshum

''Preocupação'' um:l éonceTL 'indicio de se os Estl.\t1cS y.
;tração em grande f":)cula �;e���a.COgltam de :\iguma

:i::asfO:��suntl��::strecShi�e::: Os funcionarias 'mpôem

;na costa fronteira as i'lhas ;que.o movimento c!e \'1'"
de Quemoy e Matsu, ocup<!. pas vermelhas podern .�er

p,as pelos nac;onalistas. O uma manoifta ,jefilW:��:1
�ecretarlo de lmprena da provocada pelas repe'.ad{..s

;Presldencla, PIerre Salin. 'ameaças dos nacjunn!lstllS

"ger Informou aos jornaU�.. 'chineses de tentar uma in.

tas' dessa preocupaçao po ;vasão do· -r::01ltinent� c�n

'rêm negoU:se-U -fazer mais 'tudo, uma alta fome go·

:comentarlOs sobre a situa '\Vo'nwuamm,:on,.ala dn'a',iau���.�, "dUO::Ção que algumas altas ali� • -"' .....

torttlãães norte·ame"lsa.::.as 'tr,ópas afe�elo movi,

:qualificaram de passiveI menta são compll.tlve�,; c�!l1
�lndici� de�qU\! Ver- 'a teoria de que os ciJÍnuniS.
'�elho às ãuas lihas. Se tas poderiam estar ej�

:���d;st��n�:snd�veeS����;:s ::;:��:. planejanrlo
uma

;�oteria do Estado de Santa �atarina
I Extração de onlem

RESULTADOS DA EXTRAÇAO DE ONTEM:

6.747 CR$ 1.000.000,00 Videira

�.393 CR$ 100.000,00
7.626 CR$ 50.000,00
2.!'l:\G

2.071
CC'!$

"
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