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WASHINGTON, 23 (FP) tes que as mesmas fossem
- A pr-ímelra explosão nu- "levadas a efeito.
clear norte-americana à Essa declaração foi feita
grande altura não se vert- em resposta a rumores se
ficará atê o dia 26 de [u- gundo Os quais o reinicio

���doF���d::��: �:�i� IC::h::1s:t'm�:a'�_�ds::;�:;:�'��r� Forte concentração de tropasto, a AgencIa de Energia • ..

::;�,lc�u:nW;��Oe�UiC�=O: ac�!:!a�t��se :on:�e Of!��:� chl'nesas ame :J.ra nedonellstasdata desse tipo de provas, Ilhas nao estao equipadas �,-pelo menos quatro �Ias ea- para explosões à grande PEQUIM, 23 (De Jacques trata de medida mais de- teresse". Circul [s diploma-
Marcuse da AFP) - Ape- renstva que de preparação t.ícos manifestaram que o

nas poucos elementos da de ataque as Ilhas naclo- primeiro-ministro, Harold
população de Pequim, se nallstas chinesas. MacMilIan, passará em re

inteiraram das noticias No Mlnlsterlo do Exterior vista a situação com o 52-

procedentes de Washington, de Londres informou-se cretarto de Estado norte
dizendo que a China con- hoje que se observa a st- americano, Dean Rusk, du
centra, ao que parece, for- tuaqân com "profundo in- rante o fim de semana.

ças mais importantes do

que em 1958, no litoral da
BRASILIA" 23 '(VA) - rigboia; Marinha ãlnüra:l. Provincia de Fu-Kien, em

Ao final da reunião ne OU te Heitor Doyle Mala. Para frente às ilhas de Quemol
e Matsu, atualmente ocu

padas por tropas de cnang
Kaí-Chek. A radio e a im

prensa chinesa, não co

mentaram nada a esse

respeito e os meios cncíaís

guardam um absoluto sr

[encío. Não se crê multo,
na eventualidade de um

ataque contra essas Ilhas.

Nota-se que reina certo

ceticismo entre os observa

dores estrangeiros, sobre a

Imensa eventual de uma

ofensiva chinesa, contra as

mencionadas llhas. Ressal
ta-se que, as Informações
relativas a preparativos na

costa de Fu-Kien, emanam

Justa Homenagem De "O ESTADO" de rentes não tdentínce-

d�'_Ao Municipio de Rio Do Sul, Conhe- EXPLICAÇOES

cido Como "CAPITAL do Alto Vale 'I,���'seg�:�c·çt:�:gca:;,":; Eleição No Perú
'DO II·A J A· r

de .washin�ton, ,são
consl-

..lJMA. 23 (A.P,) -;-'0 condidat.o, do portido' �e.
d.er.!'das, .fSSim �e�o" pe'"

.....,�ÕIJ P_§p.� F;.�� 1erry....,Belounde. �nh_ 'OQOVA, 23.. (J'p) -'-"f()s'

,-,";":',:l�'''1'j-:':'C:'''''''- '��.�'�"'�'ri&;;wijf�··�I$_�''''.E.ta4OS' UnJdos·e a Fran-,;_';'·_i<--""'Yf'.-WJ'h"!" ;""'���� .··eomU·-·�cY" na recente elet-çao p!.esidend.ol, s�und.o .

.os .resu- ça serão Julgados nas pes.convincentes. 'y Itodos ofic�is. em tó?o o Re�ubhca, ate h?le o_
soas de seus reprtlle1ltantes

Segundo a primeira hl- purodos. Segundo os ultimas computes os tres con
legaIs: John Kennedy e

PQtese, a china obteria a didotes principo'� estõo assim celocod8s:
. Charles De Gaulle. respec-

promessa de um apolo so- Belaunde, 408,880 votos;Manuel Odfla, 383. tlvamente pelo Tribunal de
vietlco no caso de um ata- 391 e Hoyo de- lo Torr'e, 376.897, num tetal de 1.

que contra as ilhas naci")- 241.457 poro os 7 candidatos.

n�listas. Essa vernão. pa" Os motutinos "EI Comércio" e "Lo Crônicá"
rece, particularmente In- informam Que foi constatado pelo Tribunal Elei_
verossimel, quando as rela" torol .o falto de 100 urnas correspondentes à pro_

coes sino·sovieticas são bas víncia de Lima que conta com o 'maior eleitorado
tante frias e que Moscou do país'.

.

apóia a política exterior UEI Comércio" atribui o um dos membros do

Indiana, parp_cularmente referida c"'rte o informaçãe do falto dos urnas,

no assunto de Cachemlra, C1U" f"i notada sómente ontem embera sem dizer

apesar da tensão existente o nÚ:::��centa Que um porto-voz do Ação Popu
en!l'es�:��: :IP�:e:: ���� lar fO(Q�;)�m especificou o número de 100. "Lo

te-americana, que t� pou- Crônico" sôbre tal particular diz Que se troto de

co ê satisfatorla, diz que urnas Que ainda não chegaram 00 tribunal do pro
Pequim efEl:tu�, atualmen- vincia de Limo,

te, preparativos' militares

com o objetivo, apenas. de

mobilizar a opinião pUbli
ca chinesa e evitar assim

disturbios e motins, que

poderiam ser causados por

uma crise na alimentação,
da iniciativa merecedora de Deve-se assinalar, a esse

respeito, que a sit�ação
Desta fôrma, associandO"' melhora sensivelmente, o

que ê sem duvida, plena
mente positivo, em relação
aos três anos anteriores.

Alem disso, se os dirigen
tes chineses, tivessem o

proposlto de desviar a

atenção das massas de sua

condlçã.� a:tu�, para crls

tallzá'la em torno do pro
blema de preparativos be

licos, não falariam nisso.

Chiang Kal-Chek, deseja
sondar Washington. Em

determinados melas de Pe"

quim, considera-se que as

Informações são falsas,

TROPAS
HONG KONG, 23 (UPI) - xx xx xx

_ lnformam hoje que a O pafÍamentarismo ê o regime DA REPRESENTA-
Chlr.a Nacionalista está ÇAO por excelência. No Bras;.l, o Ato Adicional instituiu·
concentrando sua maior o em forma eclética, meio sangue parlamentar e presi
força militar desde a gUer" dencial, ou, comercialmente falando, tipo SECOS E MO'
ra da Corêia na costa da "HADOS. O Presidente ainda conserva poderes de deci-

Santiago Afirma Que Tem Provincia de Fu-Kien, em dir práticamente todas as questões, além das da politi
frente à Uha. Formosa. Um ca extema.

Receptl'vidade Na Câmara observador norte-amerjca- Face a isso, sendo o Presidente Goulart do PT8,
. no calculou que na região um primeiro Ministro também do PTB, levaria ao ter-

BRASILIA 23 (O E'ST.'\. Iferentes partidos, Inctus\. militar de Fuchow foram celro partido, como fõrça eleitoral, a uma posição que
DO) O Chanceler San Th!a ve do PSD e da eDN Ih� concentrados 400.000 solda" somente poderia aSPirar um partido ('ue contasse, sozl
go Dantas dlst"ribui.'j nota tem levado a crêr C';_ue Mo dos de Infantaria, apoia- nho, com a maiorJa absoluta do parlamento.
â. imprensa, a res9:!i�o das receptividade da Cij,mara dos por 800 aviões, '"em xx xx xx

dennárches Que· vem man- 'Para IndIcação feita pelo 'sua maioria. de combate". Entende o Ilustr� sr. Nereu Correa que es.tamos
tendo par.a. a' forma�â·) do 'Presidente da Repúblicll, é Não se disse se a conCen" NO REINO DA BABEL.

nôv.o Ga�nete. Qíz "':'ltr� bem maior FO que pod�. tração envolve unidades que pov,o repreSetltmn e que lingua falam, nessa

outras coisas que as c.)n riam fazer crêr �s r."vJ'l1tn· • navais, o que faz -pensar côntusão, os Ministros da UDN e a prôprict UDN? Den
versações que tcm m;�ntl. clnmcmto. de t\lttumn� clI • no.<f observadores milltare� tro ddJ'vetha 8 :aned6tfca fórmula corlljista, será/!' '?Js
�Io llurlamcutill:C-s ti",,::; di' "l'cçõcs IKl.diclál'iaS,

I
nol"lc·americUllos que se 1illicn�/ ele P,1SS0 L'ERTU':

_�
_

se perlodo pode ser inter Genova,
zembro

de o malogro da primeira no dia 4 de de
do corrente ano.

altura, e que estas só po- Nos circulas aytorlzados
dem ser feitas sobre o PP"' norte-americanos lembra

IIgono de provas da Ilha se, a esse proposlto, que
de Johnston. transcorreram 16 dias des-

pretado como correspon
dente à duração dos tra

balhos de "recondtcíona
mente" das instalações de

lançamento da Ilha Jonns
tono Se o mesmo aconte-

detonacão a 4 de junho, e

de out�o malogro, analogo,
na quarta-feira ultima, zs-Câmara: reunião

extraor�inária cesse no que diz respeito à

preparação da terceira ten

tattva norte-americana deBRASILIA - A CUl'l'lCll
dos deputadOS foi convo

cada para uma eeumác ex

traordinárla durante a

tarde de ontem. Contudo

explosão à grande altura,
a prova não se efetuaria
até a primeira semana de

julho.

:�t���E��u:or�;�:��P. �;� Nomeados osda mesa da camara la::..I-
mau que a casa �·tar'1
preparada para receber na

próxima terça ren-a ll. Iadl
cação presidencial do novo

A Comissão Norte-Ameri-

sub-secre
tários de Estado

cana de Energia Atomica
informou hoje que ontem,
às 16 horas (GMT), ocor

reu uma explosão nuclear
de potencia media (de 20

quilutcneladas a uma me

gatoneludusl , perto das
Ilhas Ohrtstmns. O emge
nho foi lançado de um

Partido Social Democrálico'
Direlório Regional de Sanla Calarina

O PARTIDO SOCIAL DEMOCRATlCO - Di
retório Regional de Santo Catarina - por seu Pre.,
sidente em exerclc!o, infro'_ossinado. devidamente
autorizado pelo orgão partidário competente CON_
Vo.CA, por êste na fermo dos Estatutos, a CON
VENÇÃO REGIÓNAL DO PARTIDO para reuntr..se
nesta Capital, no próximo dia sete (7) de julho, só;
boda, às catorze (14) horas no ouditório do Rádio
Guarujá à Ruo Joõa Pinto nO 42, para discutir e

deliberar sôbre o seguinte "Ordem do Di(l":
1) - Escôlho dos candidatos de Partido às

funções legislativos do Estado e da Untôo poro as

eleições de 7 de outubro do corrente ano;
2) _ Trotar de outros assuntos de tnterêsse

partidário, . ...:-.Aiotblí
ADERBAL RAMOS DA SILVA

Presidente do D. Regional em exercicto \

Florianópolis, 23 de junho de 1.962.

4- cltar:ão jÍtdiclal de!t.:ll:ls
dois nctses. nas pessoas de
seus prestoentes, foi moM"
vada pela denuncia apre
sentada pejo advogado Ni
no Mussio saje, em sua
qualidade de presidente do
Movímento Internacional
dos Direitos dos Cidadãos,
que acusou esses dois pai
ses de haverem causado
"danos à saude dos cida
dãos por explosões atcmt
cas''. Uma denuncia ana

Ioga havia Sido apresenta"
da, e acolhida pelo Tribu
nal, centra a untão scvte
't-a, ti ta da nas pessoas d�
ceontd Brejnev e Niklta
Krlschev.
:) causidico Mussio Sale

apresentou ao Tribunal a

documentação coligida du
rente uma recente viagem
que fez a Washington,
Londres e Paris, bem como
, algumas importantes ci�
jades dos Estados Unidos.
Em qma de suas viagens,
entrevistou·se com Paullnlt
'Prem'Q _ Nob�), .o 'qual
.mrnou iniciativas contra
'as explosões atomlcas jun
to ao TribuI'.al Federal de
washington e junto ao de

premer.

os' ministérios civis çbser
vou-Se o crltêrlo da indica.
ção dos atuais chefes de
gabinete. Assim ,\ Que ro

tem, do Conselho cI� 1'-.n."li:>

tros, c gabinete escolheu os

sub-secretários de !::st.adi)

que responderão petas re·'".

pectivas pastas a partir do

do dia 26, data �a âcsln

c.ompatiQilização, a ttm
de evitar um interregno
administrativo,

San l�iâDO
no Rio

aviao. E a 22."" explosão
nucteer atmosrertcn da

operacâo Dominlc. que te
ve Inicio a 25 de abril ultj<'ram nomeadas:' parn a

Saúde. Manoel co.detro
de Pinho; Trabalho Paulo

Lacerda; IndustrIa'e Co-
KENNEDY JULGADO

Rio - O chanceler San
Thiago Dantas regressou na

manhã de ontem a Br.rsl
lia. Disse o chanceler que
continuará na capital fe
deral a missão Que lhe In.

cumbíu o presidente da re

publica de ouvir as fo::ç,:l.3

mêrciO, Carlos Sl ...ucira;
Agricultura, anenc CI: Pai.

Para a suc-secretar'a da va Ribeiro; Viação, Paulo
de Queiroz; Faze'lda, nen

rique Domingos J3a:b ua:
Minas e Energia, Celso 1-:.,=

zende; Justiça, All)ef� I Ro
cha.

Guerra foi nom.::ad-o o be

nera.l Josê Machado t.opes,
ex-comandante ãc � fJ E.

xêrclto; eercneuuea, o

brigadeiro armanâo Ara-

'Politicas e parlamentares
em torno de seu prc)2ra
ma de governo, para OCR.
so 'de ser aprovado CClUo
premler. Como se seoe
o presidente da reoúbttca
IEmvIará á camara !ederal
na terça feira próx;m;l. o.

Indicação do snr San Thia

Ainda Sem Vencedor a

Jerca feira: Re
RUDcia coletiva
�o gá�inefe

BRASILIA 23 (O ESTA

DO) - O nrimelro mlms

tro Tancredo Neves r-er

manecerá em Brasi!ln até

terça feira próxima, qi.:Bn· l
do comparecerá á cantara

a ,fim de apre�entar re- É
nuncia co!etiva do llilbjn� "O
te de mInistros. O preJiden. maiS uma vez o prôspero
te O.oulart deverá 9a�sar Munlcipio de Rio do Sul.

O fim de semana na :!à��n- Ao estamparmos o clichê

da de Uruacu. acima, onde os leitores te-

rão .oportunidade de co

nhecer os srs. Eugênia Da

vet Schnelder e Raymundo
Mayr Sobrinho, prestamos
a nossa homenagem since
ra ao município tão bem

cognominado "Capital do
Alto Vale do Itajai".
A fôto acima foi feita

dia 15 de Abril de 1962,
Quando Rio do Sul comple
tou 31° anos de emancipa
ção política e administra
tiva.

Moscou.

No Reino de Babel
NEREU CORREIA

Quem acom�nha a desenrçlor do politico
brasileira, principalmente depois que se implantou
entre nós êsse simulClcro de Parlamentarismo fico
cada vez mais confuso em relação às verdadeirús
intenções dos responsáveis pelos destinos do país.
Procuro_se e fio de Ariadne no labirinto do políti
co nacional e não se encontro. Como dizia Machú_
do de Assis, o confusão é. geral Tem_se .o impre3-
são, mesmo, de Que os homens que se instalaram
com mesa e pucarinho nessa Repúblico de operetas
estão procurando turvar as águas poro atrair os
trutas aos covas dos sua�alogrodas ambições.

Na verdade, nunca se viu um farisaísmo tão
deslavado, tão cínico como êsse Que campeia por

I
aí. Fala_se uma linguagem cifrado, ininteligível n'")

comum dos mortais. As palavras não têm mais O
sentido Que os diCionários registram. Adquiriram

I
uma conotoc;õp nova diferente qúe só os iniciados
nesses mistérios de 'coribontes' podem decifrar. As
mensoqens políticos são vazadas

em.
termos sibili_

nos, esfingéticos. em Que transparece a hipocrislO
e o mistificação a serviço de cousas pessoais ou, a

. conhnua no 3° pag_

com satisfação que
Estado" homenageia

RauJlno.
Ao centro dos Prefeitos

de ontem e de hoje, S1'S.

EugêniO Da vet $chnelder e

Raymundo Mayr Sobrinho,
respectivamente, aparece o

conhecido Jornalista Jucy
Fiuza Lima, o popular Cy
zama que foi o Idealizador

Fesla Junina no Bairro da
Penilenciária

Estarâ se realizando ho- são algumas das atrações
je a tradicional festa ju�' da popular festa· que terá

nina d; bairro da Penlten- COtllO palco a Rua Dr. Car

ciárla. Casamento caipira, los Çorrêa.
baile na roça, quentão, ,Ao têrmino da festa ha�

apin. churrasco, bedidas e ve:'á onibus para o ce�ro
serviço de auto-falantes, ria cidade.

fm Ar�clluta
continuará

aplausos.

nos ao jubilo do povo riO
su]ense pela passagem do
"Dia dô Município" daque
le rir..cão de trabalho pro
fícuo e realizador, rende
mos o nosso preito de ad

miração I: respeito à to
dos os bons valores que
estiveram à testa da ado

mInistraçâp muniCipal des·
de o inesqueclvel 15 de
abri! de 1931.

Salve Rio do Sul no ano

de seu 31°· aniversário e

Argélia 23 ("O 1J:sta-i'J)
A Organização do Exêrc1t.to
Secreto de Oran anun�i')u
na noite de .ontem 'tue COll

tlnuará combatendo ngO

obstante o acõrdo c'� ce.;s�

ção do t.ogo estl\b'!lE,:ldo
em JI_rgél. Logo em :;�gu�r:l.a
os comandas da Oróamza.
ção terro,rlsta fiZ�i"a":1 ex.

plodir bombas para 11lt:"J1o

diar a Prefeitura de O,'an

e atacaram a metrlll"!l(I".
ras um quartel da Gcudarl
mer!&.

Tenlou Assallar O Banco Ameaçando
O Caixa Com Bomba

Em 15 de Abril de 1931,
quando da Instalação do

novo Munlcipio então des

membrado de Blumenau,
era Prefeito o sr, Eugênio
Davet Schneidf!r. e. nos

dias atuaIs, na Qualidade
de Presidente da Câmara.

Municipal d� Vereadores, o

sr. Raymund-o Mayr Sobri

nho tem sob os ombros a

responsabilidade de substi

tuir o ,audoso Prefeito

"O PSD, apesar de majoritdrio no Congresso, repre
senta um. terço dos' representantes do povo. Sendo assim,
não pede querer que o primeiro Ministro saia de seus

quadros",
Essa lógica é !or1nidanda, pois leva ao seguinte: o

PREMIER deve sair de um partido minoritário, que pos
sua menos de um terço do Congresso!

SAO PAULO 23 (O E�1'IA· ba de Nitro Gllcêrin�."
Col�que o d!nhelr? n" gu!.
chê·'. O caixa v;q.HII'.ta10
refletiu 'rápido e at:( ;1"S'1
para debaixo do bal.::ao aa
mesmo tempo em q\;e 'a
pertava o bolão d!.: 2!ál' •
ma. Guardas aco,'rcr;?,'l. !!
prenderam o des,::>.úe·;jdo
quando êle se p'ln!13. em

'fuga. Foi ident'flo:alll co

mo Laérte Bueno C,.1mo.r
,&"0. apresenta in.Ucos de
debilldade mentál.

001 ....... Ao ap��::dm.,I'-Sf' ,)

)fim ciro expediente ontem
nas pessõas do ex-Prefeito
EugêniO D. Schnelder e do
atual Prefeito Raymundo
Mayr Sobrinho, felicitamos
.o povo daquela acolhedora
cidade que \tanto engran
dece a terra barriga-verde,

11a Sêde Centra! co B;;'f!t·O

Comercial do Est.J.Jo de!

São PauJ.o: um rapaz fI

proxlmou-�e! do guichê lo

pagador V1cltntle Pei.xuW
de Alencar Filho, "nt.:eg�n.
do-lhe um bilhete <;ue dI'
zia: "Qulêto a3sa'.• J ..

Qualquer movimNltO em

RIO 23 (O ESTADOJ V<Í.
l10s navios da Frota Nac.· ..

nal de Petroleiros, rO�It.1
nuam paradas na Baia (l·�

Guanabara em vlrtLlde' ��
'greve de s�as trlpuh�ô'�S.
'Condutores, motot'lsttl�,
'lnéstres de pequena. cabo.
'tagem e arráz t-xlgem ')

'cumprImento dos dtlCrótos
'referentes a retl'oal.illltlnde
ll�s leis de classi[i.!a�aJ lTe

, cn.,rGO�;
,"..

'

falso o Banco voa,'a pelos
ã-"es ... Temos urn:l. bom-

,Em Florianópolis o Dr. Ivo. D'Aquino
e da Inteligência de Santa
Catarina.

Ao eminente conterrâneo
"O ESTADO" d
ae;raaavel e pro

Encontra-se em nossa

Capital, desde ontcm, o cx

senador DI', Ivo D'Aqui.no,
destacado. lider pessedista
e uma dJ.s e}:pl'es�ões maiS

l'cprcscnlativas ela cultura

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•
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Rio fGBl Rua Senador Dantas 10 5° andar
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AQ,-:r"IA'f'T1f/1\ A�tJAL .- crs 2.000,00
Vfõ'f'.'n" A'.'('LSA - crs l ü Dn
A f)il'p("7,-. fI,in �p rp�TJn'z.�nh'J;�n tl"'G� con-es-

...... _ t�.:"'::i!..i:�S �s. artigos assinados:.__ . __

'Longe, ah tão longe, um pássaro -ouvirei
Canta, no meu perdido paraíso". fE. E. Cummlngs)

Feliz ao Que me chama e me retém
amor de qllem prediz o vão sorriso.
A sós, no meu perdido paraiso,
amar POi' êS32 amor que não convém.
,

An�eios que na mágua se entretêm
amor que nós amamos de improviso,
A sós, no meu perdido paraíso,
entEo, am�r amor sem ter um bem.

Ama!", NG mais amar. Amar embora
amor· que noutro amor se desenc3nta'

..
o sonho a dlsputá·lo à tôda 'hora.

'

Amar, Contu� amar, Ouvir quem canta.
Amor que mais amou _ deixar lá fora.
,A sós, por êsse amor que nos encanta!

C. RONALD SCHMIDT.
Fazem anos Hoje

- sr. João Adão
loão Batista Borba

- sr, Orlando Campos
- tenente João Paulo Guimarães
- sr. Joõo Batista Rodriques
. - sr. Osni Batista de Oliveira
- sr. João Batista Natividade
- sr, João Machado Bolster
- sr. João Cássio de Amorim
- sr. Joõo Jose Rodrigues Correia
- sr. Joõ(} B de Amorim
- sra. Alvinia Alves
- srto Terezinho do Silva !Fernondes
- sr. Artur Rodolfo Sullivan
- wa. Alcino Formiqa
- sra. Joona Alves Coelho
- sra, Jonoco Corre0 B"'rreto
- sro Alcvone Batista Silvo

,

- sr Jnse Robertn da Si Ivo
- sr, Guilherme Urbon
- sr. Joãn Batista ESpíndolo

Fnrõo Anos Amanhã
- srta, Valdo Brito
- sr. Linesio louser
- sr. Odilon lebarh ..nchon
- sr Jacob Monn Filho
- sro Córc S""ôrn Guimarães
- sra. Ormindn Nicolich
- srta, Mirt'J Cn<;ta Avil'"
_ srt!" Valeria Ann Statlion
- sr. Fdunrdo Silvo
- sr, G,Jilhe·,....,p r- ....nçalv?s
- sr. Jnrne N ....�sif
_ srta. LiQia Born Ferro
- s.ta Mario d .... Carm� Outra
� sra, Alzira Gomes Arantes
- !'r., ,A ....oelo Corre0 Moch(1dn
_ srta T"(ezinha de Je�"''i Cidode
_ srto. EI7abeth M()�;", �I ...n.,ti
_ sr, dr. Ernani S. de Oliveira
_ sr. Ali 'L-onder
_ sro Virgínia Bibeiro Rolo
-

--RfPRESENTAÇÃO
Firma estabelecida na Capital Paulista há 8 anos,

gozando de ótimo prestigio n0 comérciO, oferece-se para

representar uma Industria dêste Estado que tenha boa

capaCidade de produção. Cartas para F. G, Braga - Rua

San .. Crtspintano, 53-5.0 ando cQP1. 51 - Sã_o Paulo -

capital.
---�-----�-'-�

A. caneta que escreve �� maneira c

a tinta se ore limpa .. , c melhor maneiro

de escrever bem!

PII03'

."

_���comecirenos Sociai$
-1 llOC�'''_''-l '"\ .._....l....-or.--

-� y \-----------�.....;.._-------
.

Hoje no Clube COle de Agõslo, !esla jun!na infanlil- �
Fe�tiv��t�� ,�!,I�,n".oO !��!�,�n Alv�rn ��,S?ory�!�o�, ca-vaJ
tado Chã a senha a züma cacre recep ontem, aConteceu bastante mov.mento ão

clonou um grupo de ssnb.oras ')m' sua' rr , com o Pestrvat de Arte, sob a ancntacúc

sídêncía. A restdénc:a do oasnt coare e organização da Pl'l.lfessol'a sennvra He

que é decorada cem venosas pe';d; ant.. �cn� MOl'ltz Pe: eira.
'

gas esta sendo assunto Em reuntoes.

Pansexol "M"
Tópica ncuzomuseula,' que

rejuvenesce dando põrcn,
Vitalidade, Vlrlldade e

Vigor,

Pansexol "F"
Frlgid{)z, tnsuf'ctênctn <;\'a

.mna, obcsldIiúc' ou ma

greza exccsstve. perturba
cões da idade cnucc c

tôdas deficiências ae IJ!'_.

gem gtandular na mulher.
Pedidas á ALBOR S. /\.

Rep-. e comércio - 11\1:1

15 de Nnvpmnrn ,\6-1-
� JOINVILLE

PA�TlCIP4(ÃO
-

WILMA SILVEI{ZA VIUVO ULCERINO
E 'M, COELHO

SENHORA
Participam aos oorentcs e amigos o contrato de

casamento dos seus filhos
J URACY E I OSMAR

NOIVOS

_____�

Fpolts. 20/6/62.

tLIXI-R DE,
NOGUEIRA
o GRANDE DEPURATIVO DO SANGUE

que ENGORDA e FOIj.TALECE
A "Cnl'Q em todos os Formacics e Drogarios

do Brasil

11 _ Ag-edeco a genttesn da sonho-

Art stas do f:I!I1e' "Png:-,:Joi' ue rtuna Z�lda Goulnrt, Presidente d(.. Clube

P ome ssa" bem como Produtores \',10 ,i-l�' Soroptimj,ta pe'c convite pura I�a!'ti,�·.,
pres-ença no Festival de cinema tNC:Ol1Cl.:, par do janta- festivo do c.coo cru l,;lC�

a se realizar em nos-a Cidade na seguu tão, na próx.rna �e(funda-fell'a,
da semana do mês de agôsto. • ••

•

\
Pedidos o ALBOR S/A. - Repr. c Comércio

,________
Rua lS de Novembro, 464 - JOINVILLE

1--------
3 � Dona Bete assistente doa f:l.bü10 de que o Banco Agrícola Mer�antj! S.A.,

SOS produtos Ellzabeth Ardel1"yul Sr> Ins- õoou no C!ube Clube goroptlm ista um, _.-,--'---
talar no Salão Cabe'ereiro vrrés roü''. cheque de crs 5,000.00 para ser sorteado

•• �
.

no B!ngo da próxima terçr.felra. t:

C
-

4 - Bingo: Realizar..sf"'i. na crcx m .
- • • � onv ilfçaOterça-feira, o esperada Bingo que dará 13 - O costureírc "xteon" este des ii

como prêmio cr$ 20,000,00' oferecido peta nhando modêlo de gala p:/ a uma da. (Cont, da 4.a pág,)
Direção do Banco do Estado do Rio Grar·, "Dez Mais Elegantes", estrear no bai'e t-anscnto ürm ada cor

de do Sul. A p-nmocào é 40 Clube So do Clube Dare de aeõ-to. vottatre, 'há provas la:s
rooumtsta, nos salões do C:ub� coee ue' como uma deciaeacao do

Agôsto. 14 - Em visita a nossa '.:idade, (' Padre Gaultier '�g>l.:·.:,ulo
,

general Gentil Barbato. por um tabelião' em 1,112.

12 _ Também estamos mrcrmudos

5 _ Jantavam no res�aU\'ante do

�uo;:rência Palace os deputados: ROJn<:!u 15 - Com 1antar íntimo no Querên
'3t'bastião Neves, Tupi Barrrto. UdG A'- ela Palace, o casal senhor e Senhc;l'9 N -

.1enburl].0, senhor Lu'z Battistóttl e o dí ton ChTEm festejavam aniver,>a:.o d

r�toJ da Fundjçã0 Tupi." senho" B&�lder seu casamento,

6 _ Em ,pról do Depart,amúnto Es 16 - No próximo dia 7 o Clube DOl(

portivo do Clube Doze de Agôs�(), ."erã de A(!'õ�to acontecera com a fc';ta. "�Oítf

rea,;:-'ldo logo mais, em seus salões uma do Twíst".

festa junina Infantil A promoC;3o "! do

cronista de "A Gazeta", Celso i)amplona. 17 - O govêrno das Marg!\rid!�s n.!

cidade de Caçador, vai promo\·!.'}' Dedllf:

7 _ Quem recebe:á a faixa 1e Ral' Bangú nos·sa:ões do Clube 7 de Setel11

nha do Clube Doze? bro - A programação .está mar:::ada parI).
o dia 14 de ag·osto.

8 _ Preparando' malas para unta

tempora:l.a na Guanabara, o ser/,o!! dr.
• 18 - O casal Omar Fonta.na íDen!l·

Newton d'AviIa e exnia. familla. da) recem.�hegados de Nova Inrqt!e clr.

cu'ará em nossa cidade dia 1-l p!'óximo

9 _ Em São Joaquim e':ltá :narcada a para o casamento de" Maria H-elena Luz

festa pa-a a escolha da nova Rtl.;r:r..a às com O senhor Clóvis Balsinl.

Neve dia 14 próximo. Yara B, Kl.stlng PENSAMENTO DO DIA, "A .i�diff"
prep�rr"e para passar'o !êu rc!nw!1l

,

rença tem dois irmãos. um é o t(;dlc.

* • '" outro ê o ódio".

==""��AV�Is�o�k=�"""�;;:':?"==;3R;""""Õ'Fbe-:rr=••=.=u
,Alu,..,..,_!'e nuortos. Rua Gal Blttencourt 85

FONE 3137,
QUARTOS

Alugo.se poro estudantes e funcionôrioS.
Ruo, Gal. Bittencourt, 85 fone 3\37

A. GONZAGA
I,"CORPORAÇÃO E VENDAS DE IMO'VEIS

,_.,...",,-
RUO Trajano, 12. _ Sala n,o 7 (Edificio São Jorge

Jo
� Fone - 3450

_..'--
Tem Po,o V'nde<

_ Aportamenf'OS de 2 e 3 quortos
_ Cosas de Madeiro nos Barreiral
_ Terrenos: Morro do Ger:lldo -

-.,
Jardim Atlântico - Jardim Aero-,

porto e nos Barreiros.
Pogomentos o combinc.r.

"

--A Reminglon Rand do Brasil S.A.
Tem duas Vagas para Auxiliares

De ESCRITOR lO
A' Remington Rond do Brasil S. A. tem duo,;

vogas para auxili:Jres de Escritório:
EXIGER: Curso Ginasial mesmo incompleto

poro uma v-Jgo.
Curso Técnico de Contabilidade, mesmo in·

completo, poro O outro voga
Paro os ambas v.agas:
Quites com o Serviço Militar
Sexo Masculino
Datilógrafo.
Os interessados aueiram diriair_se no escritó�

rio à ruo Trajano, 18-S. dos 14.00 às 18.00 horas
dià�iomente.

26-6-62

(Cont, da 7." pág.)
c!dldo a varrer qualquer ve�1
tiglo de discriminação que
viole nossa Constituição e

Leis Federais", Sob sua che·
fia, no Departamento de Jur.
tir.a, o Procurador Geral tem
31.000 funcionários lotados
em Washington e em outras

partes do mundo. Ê ainda

responsável, entre outras coi

sas, pela ação legal contra a

discriminação racial, contra

associações de restrição ao

comércio, contra -O crime e a

subversão. Cabe ainda ao

Procurador Geral recomen,
dar ao Presidente os nomes

para -os côrtes federais de

justiça,

Um exemplo do sucesso

alcançado paI' Robert Ken

nedy no primeiro ano de

sua atuação comG Procur�.
dor Geral, está contido num

editorial do "Atlanta Cons'

tltutlon",
Admitindo sua opOSição 11

Indicação do nome de Ro·

bert Kennedy para!) carjlo

que ora ocupa, por ser "de,

masiadamente jovem, pOlit!.
co e cordato" o redatof.�hfe
daquele jornal do sul escre

veu: "Com base em seu de

sempenho, voltamos atrás,
De fato, após ler o relatório
do Procurador Geral sôbre
os direitos civis em 1961, sena
tlmo.nos Inclinados a apor'"
tá·lo como um dos dois ou

tr�s ou mais capazes me81.

bras do govêrno Kcnn�dy",

8HlflROSO 1

80 CHf, ZIT"

ou seja d-epois de ter ;') re

ferido sacerdote tomado �c.

nhecim2nto do refendo f{'·
lheto da Suíça. l) P:ldre

1 re�l�e�e:f;�r: ���H���C��
do folheto e estab�iec" a

verdade, d�ndo co�o !lr')va
cInco documentos tleposl
tados em tabellonan:t !:\to.

u�:i�a���UTa�:!�S dl:c;�e:
fevereiro de 1782, ;lil (,ua:

Voltair-e comunica :ju:! e:-.I,;"

disposto a recebê.lo para..

'confessar-se, outl·:l,
.

�o
mesmo mês e an�, pcdJI'..
do que não deixe de vir:

outra ca. ta, datad:l ao �lu

seguinte, 27 de �eve;elro.

assinada por uma :lub�mhn
sua: supilca ao S9,Cl ''':c�.J

que venha o mais ueo eB,ll

possível.

Entretanto o Padr,� Gat:.

tier tinha levado 'lO c:mhe·

cimento de Monsmhor

Beaumvnt, Arcebi.st>o :!e

Paris, ésle caso, e J ,I' �!ado
lhe deu por carta de :!.7 dI;

f�vereiro autoriza')J.J pai'p.
tentar .converter V(ll"J.ir��,
recomendando P0l'('l:\ !lll�
fôsse guaLdada a nl.lX'lI::t

dlscreção.
O Padre Gaultier ta,'!l

bém deposítou 110 ·�ab.:!l:o.
nato o documento 11; mudo

por Voltaire e por J.JUJ tem·

terr:unhas.

O,""A.LD(> fII�'

VOLTA AO MORRO VIROU ESTRADA DE LAMA
Não adianta tapar buraco com barro pegajoso,
Apezar disso, continua em prática o velho e superr ,

díssímo costume.
Pedra britada e uma camada de areia grossa é o

recomendável para esses reparos feitos á última hora

CImo aconteceu agora na -volta ao morro paru dar lu·
gar á cOL'rlda de biclclétas. ,

Veiu uma chuvinha (um dia só, quanto bastou) e

a faixa.,. virou lama, pura lama e o intlncrúrlo dl.

corrida roi alterado.
Nem ônibus passa ..

Até qu:tndJ a engenhal'ia municipal consegue com·

preender isso?

P!LADA EM PLENA PRAÇA E OLHE LÃ Foi on

tem á'l primeiras horas da tarde. Parecc incrlvel, mas o

fat.o =eu·se.

Jogáva.se bola, atravessando o jardim da Praça,
Pereira c Oliveira, jogadores Improvisados com bolas e

tudo mais.

O jardineiro presente no momento solicitava que

tivessem piedade com os cantciros mas ninguém Ugava.
Um balaço apanhOU um menor no estomago. Caiu gr,

mendo e chorando, mas a ameaça foi de lcvar outro bo

laço 51 não salsse do" campo!
'

E s6 quando bem qujzeram os futebolista!i, deixa

ram ... o gramado.
E dlzer·se que semelhante fato se deu ás 14 horas

em pleno coracão da cidade!

Parece Incrivel.
FEIJAO, AGUCAR E ARROZ Nós aqui em f:tlta. Ó

que temos vai tudo embora .

Mais de milhares de sacas dc feijiio, qu� a Cofap

descobriu andar por aqui, alegando trapaças vão embc,

Ar;ucar e arroz, também.
O .. outr"ls comem e nós .. , nada!

Rem dlz:a o nosso Inesqueclvel de'>. J. Bolteux: -

f:!:l.nta Catarina ('''Intlnua sendo a madrasta de seus fi

lhos p bOa maf'slnha dos enteados",
GOAL AGORA Ê NOME DE GENTE Consoante des·

p�chos telee-ráficos de Salvador, uma senhora que da·

va :í. luz um menln'), na hora cxata do ultimo lance do

jO'lO Bra�IJ·T('hec(l!'llovaaula. deu ao recêmnalicido, o nC'.

me de "GOAL" (D'A I!,'azeta' de 23 do correntel
GJmo se vê, o ):{url vai. dar bom mesmo.

Entre ele na vida como entrou o goal final e tudo

mais lhe será fácil.
E com êsta. finls.

Fáci! e simples operação p�lo tato,

Espacejamento automático para

o corte de. papel.

ADQUIRA
SUA TEM KEY
máquina elétrica,

pelo preço da manual I

Grande capacidad�:
bilhões. r

até

Burroughs do Brasil S.A.

LojaS PEREIRA OLIVEIRA
Rua Trajano - n - Fone: 2359

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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epresentações
Macedo scnches & Paula Ltda. Representações

e Administrôçõo "MASAPA" com escritórios em S.
São Paulo - Capital na Ruo São Bento, n.O 405,
10.0 andor, conjunto 1.029, I Ala A, Fone 33.5919,
está aceitando representcções parci as preços de S.
Paulo e muníctpios vizinhos, Sto. André, São Ser.
ncrdo São Caetano, etc. Domas referências cesso;
ais. Absoluto idoneidade. Escrevo.mos sem compro
misso dando.nos detalhes de seus produtos e per.
mttccnos estudar e oriente-los sôbre a oossibiltdcde
de bons negócios.
-----�----_.------------

No rei�o de Babel
continuação da. 10 pago

que ainda é mais grave de um falso nacionalismo

v�rde_e_omorelo por foro mas vermelho por den
troo Diz-se uma coisa e prottcccse outro. As ocre;

vrcs andom completamente dtvorctcdcs dos ctcs. O
sujeito do objeto. Ninguém entende ni'nguém. Uma

verdcdeiro abracadabra!
Nõa é difícil ilustrar o que oi dissemos com 01

ouns exemplos. O Sr. Tcncredo Neves. ao respon,
der o uma pergunto do jornalista que desejava
uma definição do político brasileiro, expressou.se
desta for-no: "A aluai politico do Brasil nõo é
nem do esquerdo nem do direita. I: do centro,
com tendêncto poro O esquarda" Isto traduzido
quer dizer aquilo: "Não digo nem que sim nem

que não. antes porém o contrário."
O sutil 'e flamante San Thiago Dantas é o

maior exemplo de bovcrtsmo polítiCo e ideol6qico
que já houve neste pois. Antigc membro do Câma
ra dos Quarento do extinto Acão lnteqrclisto dei
xou o corniso verde poro ser durante muitos anos

um simples burquês. Hoíe navego entre duas á-
9UOS, porque não quer perder .os votos dos chcrno
dos nacionalistas nem os serviços dos 22 emprê;
sos estrcnoetro de que é advogado. Na sua recente
víoocrn à Europa visitou o PODo e pediu o bêncõc
de 5.S. poro o politícc exterior do Brasil, depois
de haver demostrod-, que o mesmo afinava com o

espirita do humanismo cristão pregado pelo Vof
cano. Isso aconteceu logo depois de Punto del Les
te ...

Falando aos. jornalistas, há poucos dias, so

bre o indicocão do seu nome poro O lugar do Sr.
Troncredo Neves, declarou n Chanceler "que a

Brasil está orectscndo de um homem do' centro,
mos que fale o linguagem das esquerdas." Enten.,
deram?

Vejamos agora como se comporta o Presiden
te Joõo Govtcrr. que não sei porque motivo, tem
sido poupod .... em tódcs os criticas feitos pelo tm,
prensa à politico exterior do Brasil. O fogo nutri_
do dos ataques tem sido dirigido apenas 00 Chan_

celer. auondo o maior responsável é o Presidente
da Repúblico. A verdade é que os dois se enten

dem mito bem. E enquanto isso Jango vai posso"
do o rasteiro em todo mundo. É o maior enguia
dêste pois. Primeiro envolveu Com o suo lábio o

santo ingenuidade do nosso Cardeal. Na eleiçõo
do Mesa da Cômorc, em abril pp. manobrou c&n

cetullono mestria: o comunista Sérgio Magalhões
foi cltjcdo do cargo de primeiro secretário mos o

comuna_nacinolisto Almino Afcns., continuou no

Hdcrcncc da bcncodc oetebtsto. Foi aos Estados
Unidos·e. gorrinchou O Presidente Kennedy, detxon
do o tmnressõo de que se havia convertido à demo

cróc!c. Quando se revelou no Rio o condenável

expediente de que lançou móo o Ministro Renato

Arcbcr poro stlenclor o Cordeai D. Jaime Cômo.,

rc. o ilustre prelado recebe do Presidente um relé

gramo de solidariedade no qual êste afirmava

ove o seu discurso de 10 de moia estava em per;

feito sintonia com os idéias defendidos pelo Car

deal nos suas palestras semanais. E cqcro. pou;

cos dias depois o homem indico o Sr. San Thiago
Dentes paro chefiar O Gabinet .....

Quando Kennedy regressou do suo viagem ô

Europa, op6s o conferêncio com Kruschtvet de

clarou à imnrensa que uma das razões por que a

Oriente e o Ocidente nó" se entendiam através

dêsse di61ogo do guerra frio era porque os pelo
vras que nós usamos em nossos mensagens, como

"democracia". "paz" "liberdade", e outros, oaui

têm um sionifir:ado'p lá outro. A e-esmo cot,

sa está ocorrendo no Brasil de hoje. O povo nõo

POde entender os declarações dos srs. João Gou_

lcrt e San Thioco Dantas porque as suas polnvras
têm outr-, sentido, são plovrcs de código '. Ei.s aí ;

, �: �O:í��o I��;� ':Sr�;il �tr�r P�i�I��;��t:�·r:-slen- I
Dlr se ia aue estamos revivend., os tempos I

do Tôrre
-

de- Bnbel. A Ncçõ., voi se afundando dia!
o dia e. quando se espero dêsse .. homens uma Da-Ilavro direto positiva e cloro sôbre os nossos des.,

tinos o que 'se vê é esse linguaoem equívoco �s�or
I

reccdlo. limosa, cheio de evasi�as e subt�rfuglos. f
Poro êles náa existe o alternativo homletlono. Pe

la metafisico dos srs. João Goulort e San Thiago

Dentas um objeto pode s:r e não. ser 00 me�mo ,

tempo. Até nisso êles estoo de ocordn com o dia. I

lético marxista que mondou os urtigas os lei do I
identidade e do nóo contradição.

Mos, quem é ove acredito nos id�io� esqu�; 1distas dos srs. San Thiago Dantas � .Jooo Gaul�lr, .

Poro mim sõo sirnolesmente onedotlças. O onmel I
ro como todos sobem, é um dos, oron�� mogna._
tos d" pais e o c;equndo um kltlfundl��lo no �IO :

Grande do Sul. Mos estão fozendn u� IOQo ner'IJo

Iso com fins inconfessáveis. E o PreSIdente do Re

nública com esso politica de acender uma ve,l� a

Deus e outro 00 diabo QUP aorondeu
.

d.... Gftt�ho�
nóo se dá conto de que elo n�o se o,u�to '{YI_?IS o I

nosso éooco. O oue os Of'rocoes de hOle e$�ao

0_'�unrdondo. dos homens QUP nos Qovernom ..
e uma

Dalavro franco e honesto sAbre os verdodolro� ru_

mos o que nos ouprpm conduzir. CheÇla de blfron

tismo e mistificação!

_-
- --

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

RA'DIO PATRULHA: SOCMRO

POliCIAL i)f UR�N(IA TEL. 3911

Dr. Walmar Zomer
Garcia

Dlplomaoo pelll liacoldade
Naeional de Medicina da
UD.iversidadc dn Brasil

Ex-lnterao por concurso da
t.b.,tern1d8.de-E.'Wol�. (A"r
viço do Pror. OetavI", ao
drlgues Llma). ex-tntemc
do Benlço de Cirurgia do
HOIIPltal IA.P.E.T.C. do Rio
de Jallelro. Méo:JJcc do Hcs
pttal de Candaae e da Ma
ternidade Dr. C&rloa COrrêa.
PAIl"I'OS - OPERAÇOES
DOENÇAS DE SENQORAS
- PARTOS SEM nolt pelo
.Hodo palNl-prOlUaticn
COtlAlUtorlo: Rua João Ptn
to D. 10 _ da� 16.00 IIJ'I
18.0(' hor.s. 'Atende ecm
horas marcadl's. Telefone
'0:-6 - }..f''Ildênela· . Rua

---_.-

C,. Ayl"loo Ramalho
CLINJCA DE CRIANÇA�
Con.'"ultas: Pela manhã

no Hospital df' .Carldade.

da! l�;:i':'_"�onl;�!�f1�:�
C,,"sallorh,l: Ru" �un ...!

Machado, , - 1° andar -

telefone %18'11.
Restd�ueia: Km. Padl"

Roma, 83 _ Tel",foDIt. rt-»

IFirma
I

1

I
Especiotistc em

Marco de grande

_I

Atncadistaj
Brin�, Kakis e Gabardines de

projeção no Pois, procuro

organização de vendas no varejo e Y2 atacado,

que cubra todo o Estado,

São Paulo.

Exige_se referências de 1.0 Ordem,

6.555 -

Cartas poro "CINCO" - ex. Postal

soda cáustica Conversão
. de Voltaire'

Marcjal ,"111�SI:lnl

o herói dos cêt,lC'l<; "de

u�" dO,s anti cler!cal'; c ",.

póstolos do sllvres par:s(l.d:>.

res, têz profissão de fi' C'l

toUca antes de éll�reglH
sua alma a Deull.I

FABRICADA NO BRASIL PELA 1
PRIMEIRA VEZ

ICIA. ELETRO QUfMICA FLUMINENSE

I
Embalagem Industrial:

Sacos multifolhos (Papel e Pl6stico) de 50 quilos

Embalagem Doméstica:

Coillal de papelão com 2A POCOI" pl6slicos de 1 1/2 'b

Repr8senlonll!S poro 0$

BU ;'��I �'ESO� �'�';Op·EP;'O;.A. (
JoinviJle· &Iumenol,l _ C.ur'libo I

CRISTALIZADA EM ESCAMAS Esta revelação s�r.shel()
nal relativa a VOLt'l!:e,
uma das figuras mais ta

mosas da histôrl:l, contra

.

diz o que se tem ahrma:1(

a té agora sobre li, m,::.rte
deste "prérhome:n" lra:"ces

do século XVIII m(.ntor da

Revolução Francesa.
O verdadeiro nome dE

Voltaire foi Francis.;,) Ma.

ria Auroet. Nasceu de famí·

lia bllriUesa em 16l1. Mar

rf'U em Paris em 117a.

JAsques Danvez, num ar.

ttllo para -O "Figar..) �ê·

rrtil'l"", afirma com PiOVAS
qUf> Voltaire se retratou ril'
�wus erros e voltou ao selo

da Igreja qUlln,�o �::Ive·
(Co,�t. na 4." pág.)

«
��

�-!:'>='b""

um modêlo especial para cada veículo

• em harmonia com o painel - récu de
instalar, sem necessidade de adaplaçôes.
• 3 faixas de onda' e alto-falante de 6

pole�adas - receptividade perfeita, po_
tênciá e alta ecncrfdaoe,

,.

•

testado como uma peça genuína
Willys! aprovado pelo departa
mente de contrôle de qualidade
e com a tradicional garantia da
Wlllys-Overland! veja, ouça e

.

Empregada· Doméstica
• 'RECISA_SE. 'A RUA FELICIANO NUNES��

f/lIOlliHCfIU.; OI"iOll!E,� PIRES, 17. PAGNSE BEM.

I ....-=,11::.... •• 11 '.,.,.I_'-"'!- 24_'_�

--- -.--....._�-------

Cine 3AO JOSE I
ás 7V2 ha.

Stewart Granger
Rlta Hayworth em:

SALOME:

Centro Fone: 3634

ás 10 hs. MATINADA

Aventuras eletrizantes em plenas

selvas: �i"
� GRANDE CAÇADA

Tecnicolor
Censura até 5 anos

Tecnicolor
Censura até 14 anos

-BAilIOS
Clne GLORIAás 1 �� hs.

Stewart Granger
Rita HaYWOl'th em:

SALOMt

E.�treito Fone 12"

Tecnicolor as 2 hs.
Ronald Golias
a l'ande OtheLo em:

O DONO l)A BOJ.A

Censura ate 5 anos

Censura até 5 anos

ás 33,4 - 7 - 9 hs.

Richard Burton

Barbara Rush em:

ESPINHOS DA t'J6KNJl:
Tecnlcoior ,

Censura até 18 anos

ásl-7-9hs.
Rock Hudson
Doris Day em:

CONFIDENCIAS ." MEIA NOITE'
ChlemaScope EastmanCoJ.or

Censura até 14 anosCin. Im
Centro Fone 3435

ás2-4-7-9hs.
WIlUam Holden
·Eleanor Parker em: .

A FERA DO FORTE BRAVO
. AnseoColor

Censura até 10 anos

CI.II lJIPE6
Estreito Fone fI�!15

Ronal:sG20�a; 5%; - 8 - hs,

Grande Clthelo
Costinha

'

Norma Blum em.

O DONO DA· BOL"

Censura at� nn08
Cilie BOXY

FONE 3435
âs 2 hs.

Cil, IAJA IS. José)
ás 2 e 1\ hll.

Dnvld Nivcn
Doris Day em:

JA FOMOS TAO FEI'.t7.88

(,1nema6cOpe

CarJos Lopes Moctezuma
ElvIra Qulntana em,
800 LE'GUAS PELO AMAZONAS

Mexlscope_Eas�m:l.I1Color
FALADO EM PORTUOUE3

Censurll até 5 anos
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BANCO DO BRASIL S. A.
EDITAL

Concurso Para Escriturário
o BANCO 00 BRASIL SIA faz público Que no pe

ríodo de 3 a 11/7/1.962 estarão abertas ãm sua AgênCia
desta Cidade na Praça XV de Novembro, as inscrições
para o Concurso acima, a realizar-se em dias horários e
local que serão oportunamente anunciados.

O Concurso constara de provas de:
PORTUGUts
MATEMATICA COMERCIAL
CONTABILIDADE BANCARIA
DATILOGRAFIA
FRANCl!;S
INGL:tl:S

Não haverá próva oral. Será obrigatório o uso de
lápis tinta ou caneta tinteiro ..

As provas de Português e Matemática Comercial
têm caráter eUminatório e nelas será considerado apr(.
vado o candidato que logral'. a nota míntma d� 60 (ses.
senta) pontos em cada uma.

A prova de Datilografia será feita em máquinas for
necidas pelo Banco, facultando-se ao candidato a escc,
lha dentre as seguintes marcas:

RAMINGTON - ROYAL - SMITH _ CORONA _

OLIVE7'TI.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.

'''''';�;,�.''.��:�:<'.''_,:,,:� '�; .. _:�

-Jlt::;:--�-
24/6/62.

, ._
__

O ESTADO - O mais antigo �Iário de ::;ari��·:cat!l.rlna ��

o uiro "Relorma lll'ária - nDestãô,� de �OD3CiêDCia" e o Episco�a�o 8acional
(Cont. do nv anterior) tettrundtc particular sob gar de a consevar estag- A colonização dos latifun formatlons Cathollques In. Oonsctõncta" recebeu o a- chamou a Si pouco depois. parte doutrinária, baseadaf. pretexto de difundir a pro, nada em sua expansão? Nes dlos Imensos do Poder PÚ. ternatjonales" ao veneaan- poio declarado e publícc de Além disto, vários outros em mais de duzentos textos

priedade? Em lugar de exer tes térmos, a livro "Reforma cuco. e não o confisco claro do Purpurado da ArquldlC". dois outros Bispos, um deles Prelados' nos escreveram car pontlficlos, e afirmações de
cer despoticamente sua atrl Agrária - Questão de Cons ou velado dos latifundtos cese de São Paula contém a o Exmo. Revmc. Sr. D. Jo- tas pessoais no mesmo seno caráter histórico, social e f!'
bulção exproprtatóría, dtví-" ciência" é, não o portldario particulares, constitui no afirmação de que todo o E· sé Maurício da Rocha, BIS" tido: conômico fartameDf.t fIDcG.dlndo terras cultivadas ou u.concicíonai do latifund.i6, Brasil em matéria de estru plscopado Nacional exceto po ce Bragança Paulista, fi Os autores do livro "Re. mentadas. E' em soa eocu,pelo menos apropriadas, por mas o adversário do mats tura rural, o traço principal dois de seus membros _ ao gura veneranda por suas forma Agrária - Questão mentação e em sua argU"que não cria o poder. públ". nocivo dos teurundíoa: o de uma reforma agràrla sa desejar uma reforma agrá- virtudes e proeminente por de Consciência" se pronun- mentação e em sua orgu-cé novas fontes de riqueza, do Poder Público. Preclsa- dia e cristã. ria "títgna desse nome", nls seus predicados intelectuais. ctaram sobre a questão a- mentação que ela prete::::.1e
entregando ao desbravarr.en mente do latifundlo de que to mesmo dissente do livro O outro foi o Exmo. Revmo. gra_reformista sem procu, haurir toda a fôrça de suas

to e cultivo novas terras? o agr(.-eformismo sociens- UU. O LI7RO E O EPISCO de que somos ccsautor. Sr. D. Germano Vega Cam rar, de modo algum, compro conclusões.
Não é preferível para todas ta e conríecetõno abstrai, PADO NACIONAL Seja-nos licito ponderar pon, O. S. A., Bispo titular meter com ele o Venerando (Cont. no próximo núme.
as classes da população a- paru deixa-I) cuidadosamen antes de tudo que "Retor. de oreo, cuja santa alma, Episcopado Nacional tp rol
crescer a zona rural, em lu te Intacto. O texto atribul"jo por "In· ma Agrária _ Questão de carregada de merltos, Deus 159). A obra contém um_._� _

e o agro-reformismo so,

ciaUsta e anticristão é par.
dárío sistemático e unne

eral do maior dos lotifur_
rãrtce. que é no Brasil o PO

er PúbUco (pp. 263 e 264).
om efeito - segunde os

ais recentes dados publica
os, que são os do recensea

ento de 1950 - enquanto
ertencem a particulares .

6,1% do território nacto

ai, à União, Estados e

untcíptcs pertencem ..

3,9%. Diante desta: imensa.
reserva, como pode este la

tlfundiárlr.\1oloch, que é o

poder Publico, combater o

mlcro-latifundlo, Isto é, o
-

-\

asamento
e enterro
Um piedoso, velho c :x

parímentnôo vigártn trusta

sua administração eeõnõ
mica muito' bem escritura

da, separando emOlümf!llt:)s
de missa de battaados, de

esmolas, 'de funções sacras

tudo separadinho e em ar-.
demo

Todavia, o encar.eci!k,
pároco, após Inúmeras e

longas experiências r_,. es

plnhosa cura da, almas

costumava colocar PJ. mês

ma caixa OS amclumontos
de casamentos e enterros.
Aos que estranhavam es

sa atitude o zeloso cura

respondia, 'com \ vincos de

tristeza e pessimismo;
- Hoje em dia, infeliz

mente casamento o enter

ro sãO', ás vezes � mesma

coisa! consíderadaa es �e
vlandades da mulher �o
derna e a devassidac do

homem modernizado, aft

gura.se Qle que casar, equt
vale a enterrar. vtwrr �

Por Isso jutgo casamen

to e entêrrc a mesniu cot

sal Vai tudo na mesma c.lll
xat
De lado.

Casamento tal sempre
um problema <;ravissimo.
Hoje, porém, mais do que

,nunca, devido à tnsmcen

dade dos lnteress<tdcf p'JI

quanto a mulher modernl
zada de um moda gerai.
cuid� de divertimentl.l!, de

vesueoe. de mod!l.s, senna

quase Incapaz de S� tnte,

ressar pelas prendas domes

tlcas pela arte ct:.::miria,
pela sã nterature. Numa

dúzia de frases dl� uma

centena de te�')� rle gí
ria. AgravOIJ.�e, üttraamen
te o delicado prunlema do

c�amento.
Dai acontece que sobetas

vêzes casar equíva 'e B en.

terrar se vivo, mormente
em face do homem mede!

nizado! ...

Frei Benvlndo �J�.;td(ln!
O F. !!I.

Glnaslo em 1 ano. Curso

Continente. O unico com

, professores especializados.
lI' \. Nova; Lurlll:l para setem-

.

. .1'1'0.
'.

··���m�l'. Fúlvio AdllCci,
,!lá.-- Es�re1to.

gamn/emOSmi/liõesque Vfd fiáganharcomas
•

O�nIGACOES
, BODOVIÁmAS

::: BaNCO DE CRÉDITO REAL DE MINAS GERAIS S. A.

::: BnNCO MINEIRO DA PRODUCÃO S. A.

* BANCO HIPOTECÁRIO E AGRíCOLA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS S. A.

* CllXA ECONÔMICA DO ESTIDO DE MINAS GERAIS

Ao seu alcance! Ao alcance de qualquer um!
GfUpOI Quanto V. paga Quan;: �:ceb. Pr:�: �:::.�o.m T::I :!�:�:::.

Cr$ 4.350,00 CrS 10.000.00 IS milhões CrS 121.125.000,00
Cr;S 8.700,00 c-s 20.000,00 30 milhõ" Cr$ 242.250.000,00
os 21.700,00 c-s 50.000,00 75 milhões os 605.625.000,00
CrS 43.500,00 c-s 100.000,00 150 milhões os 1.211.250.000,00
c-s 65.000,00 c-s 150.000,00 200 milhõe, CrS 1.816,875.000,00

Isco/ba O tipo • OlP
•

.,. ma;' IM COIIVf.r
.111,. 'd.,

� .,.,,_ de,-çol

OR·l
OR·2
OR·3
OR_"
OR·5Cada um dêsses estabelecimentos da cré

dito representa um potrimônio de bilhões.

Reunidos, êtes significam umo suprema ga·

rcnuc bancária.
Sêc êles que respondem pelo devoluçõo.
em mais do que o dôbro, do dinheiro que

você está investindo em ORo E são êles que

responderão pelo pagamento dos prêmios
CIOS quais, desde já, você está concorrendo.

Sim, adquirir Obrigações Rodoviórios é ter

muitos chonches de ficar multimilionário.

Cada OR concorre a um lotai de 300

pr�mios de alto volor,"em seis anos segui
dos. E sõo openos50.000 números por série.
Os primeiros prêmios võo de 15 o 200

milhões, conforma o plano que você pre
ferir. Est"de Asses pio nos. Nada menos quo
cinco. Uma único OR que você compre

por c-s 4.350,00 concorre a um total de
Cr$ 121.125.000,00 em prêmios. E há séries
em que, só o primeiro prêmio, vai a Cr$
200 milhões. Você negaria à 5"0 espÔsa
e se"s fjlhos 6sl0 oport"nidade fabuloso�
Aplique bem o seu dinheiro. Coloque·o o

serviço do progresso do 8ra�il. E não se

esqueço. Sem arriscar um simples cenlovo,
garantido por uma poderosa rêde ban
cária, você tem o seu favor a possibilida
de, que nõo deve deixar apenas para os

outros. de licor mesmo multimilionório I

E note: e� cada lort.l0 concorrem apenas 50.000 número.,

E você poda concorrer ainda mais vêzes!

A;�ii:��=
Vela. a. '1antag.n. lIu.
.stas apÕllc•• Ih. of.r.ceat.

• P..-so .. compra _ ,.rtIr
d. ú$ 2.040.00.

• $0,..10, .....trals lIurarde
6 ano. conl.c"II'1as,

ti ::.:��:h:��:= ....�
laranlla _ncllrl..

PaIO aum.nrar as suas ,han(.s, euolha fQmbtÍm um dht.5 4 fipGs d. -'1611," ai
Quanto V. rec.'" ''''",10 ",olor.,"

....... Quanto Y. po.. noflm ."' cada sorhllo Totol d. prf",los
"",•• tral .'" cada ",i.

EE-I C" 2.040,00 C<S 4.000,00 2 rniih�es C<S 57.000.000,00"., C" 5.100,00 Cr$ 10.000,00 .5rnilhõfl$ Cr$ 142.500.000.00"·3 Cr$ 10.200,00 Cr$ 20.000,00 10 milhõ" Cr$ 28.5.000.000,00.... C,S 20.400,00 CrS 40.000,00 20 milhões Cr$ 570.000.000,00
À VENDA EM TODO O PAís, NOS SEGUINTES BANCOS:

Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A.• Banco Mineiro do Pradução S.A,
Banco Hipotecário e Agrícola do Estado de Minas Gerais S. A.• Ban!;O
Comércio e IndústrilJ de Minas GeraiS S.Ar�. Banco Irmõos Guimarões S.A.
Banco de Minas Gerais S.A. � Banco Mercantil de Mina� Gera;s S.A.. Bom:o
Nacional de Minas Gereis S. A. • Banco do Estado de Suo Paulo S. A •

OBBIGACOES BODOVIÁBIAS
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,0 Df
rlDRO PAULO MACHADO

REDATORES-AUXILIARES:

O"TlVO
GILB.RTO HAHAS

lARINA

eroa
MAURY BOR"U, RUI LOBO •

COLABORADOR'S: DIVERSOS

mai, .

Snn:
o

lizada
C pro
troei

.

Mon;' t

g-r ....nr"
sf"'"l

r1:1 ,.

cerca

dos. o

" �"""";'l 'ln mpia c-im-hn.
7'Jr> f;'1�l o At1rti"" \:f'IlN'U

por 2xl, escore J.1!.b me rI'

rlas t

P:-'l'J, J

tipO) 11;"-

1"1" 1

,1,

cido nc'o que mernor ICZ
em campo. Sergio aos 7 do

J
'0 "ases" do pedal

1 •

-p Cowltwa' r1C'

,""""'idndés dn
"'io :"lerão homena-

segundo pe 'iodo abr-iu n

contagem, Igualando Edson
(contra) aos 14 e .tlreir »os
35 para o AJ.JPt.j"('f)

Arb;i7::;;:�;r r!�rr,'liL ' .�! m

LraUl'lho de G!lbeno NtI./lj,·
nuxntnoo por Vlra-ill':> Jon\�
c Jose CariOR uezcrra,

.

f,,1
1� I {V"

"J\'"
.

(listr�"l" ,.,

1 r1

valendo a par'tlda de hoje
como um "tira teima",

Algumas altera(.ões serh
feitas no esquadrão 110 IllO'

t.arnacíenaf jâ q .. � com a

eleição do sr. wítnrar .Mou

guilhotti, alguns elementos
foram dispensaóo'i da eijul.
pe.

A diretoria do oari-s Re

na u« acertou para hOJe
uma partida �ermõlniciIlal
nmístosa com o anr.trante
Barroso o que vale dizer

que o atual líder .nvictc da

cc-taque brusquensn est1rt
preliando diante da r'lliü·'a
rtajaícnsc num cotejo que
deverá agradar aos d�sp,)\,
ttstns que compnreecrern no
estádio do clube barro�i"
ta.

'

A V I S O

GUilrujá e Anila Garibaldi Unidas
na "Volla ao Morro"

ano pass
fone u',
...8ta!w.

n se quando vencia a disputa
0, o mesmo atleta qu anelo falava ao micro

r motora da .mai or IlI'OV-R rjr·1ísfe·) do
,

�'(l�ditllr a faças 111�.

.J
Na manhã de !"!l'J", sera

realizada a IV prov.• c.c'r-,
uca Volta :>0 Morro, nnrua

. promoção d.o Depa-tar-umto
Espo-tlvo da Rá:lb Guaru

já. O êxito da -o-npeucüo
já está asseeu.a.ío, ,lois
desde quintá retra comec«,
ram a chégur à 110.,1la. ra

pltal ci<'li�ta8 de ;""$ ç<;

quadrantes. O.'> parannan,
ses e paul!s-a:5 fomm...,:s
primelro.<; a chogar. oomc
novidade da compcucêo
tcremo . alguns naehr..'I rl'
rorrlrln tllrnndox !kh Sul
C1l)C J"ToduçÕe3.

Todos os detalhes dn pocuvo estará também a

'comp::mhando a prova !'I
'fim de divulgar na proxlma
'terca feira aOS nesses ld
;'res .

1 - Faço saber aos rnteresaacos que no Diário Ofi
ciaI do Estado, de 19 do corrente, rol publicado o EdJtal
de concorrencra Pública nv ERSE 5/62. para a constru
ção de um prédio com 2 (doi.!.) pavimentos, com apr('.
xlmadamente 500 m2, entre as ruas Alberto Torres, Pas-
tor Sandrewskl e Vereador Guilherme Níebur, em arus

que e destinado à sede da Agencia do IAPI naquela. cí
dade.

2 :._ A documentação técnica neceseárta â. perfúlta
caracterização da obra a executar será fornecida aos
Interessados mediante o pagamento de Cr$ 3.000,00
(três mil crusetrosj , na Delegacia -déete Instituto, à.
Praça Pereira e Ollvelra - EdHicio lPASE, zn andar no
horário das 12 às 15 horas.

3 - As propoeta.'l deverão ser entregues na Delelta.
r-Ia. no endereço acima, üs 15 horas do dla J8 de luJJt<'
ce 1062, quando se darú o encerramente da aludjdn con
eorréncte.

Florlanópolbl, 22 dr [unho de J 062

'Prova "Volta a.o Morw" se

rãc Irrndlados ao f)útJ:icr, a

través os reportares vclan
tes da Rádio Guaruja P. da
'Radio An;ta Ga rfbalrtf que
unidOS visam prooorctonar
'aos seus ouvintes Os uuní,
mos acontecimentos da :';,)1)

'sactonat prova que tnntc

·suces.�o tem retro .10, :1n)�

'antenores.

AM;lm é que ii. tl;ll'fI: dae
ottc heras do boje ��tlil'ã(l
'dlstribuldoo nos mais [li
"erRO!\' PolltoS O!l rrpn'"L l'N
'{I:l,� {hl� (,Jlli ..��(>r�� .

Wo,,�o dej)lIl'ira�l.llt{) ..�

CYR.O BEtLl MULLER
8unS'J'O AUT" 00 DELEGADO.
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er enne y é o conse
ro de seu irmão presidente

continuaçõo de 41\ pag.·
chuva de tomates. "Quando recebeu o primeiro tomate,
V. Excla. fugiu cl"'nrdemente", disse Roulland, ao que
Millet respondeu: "Isto V. Excia. terá que me repetir lá
fora," Os dois saíram do recinto. No corredor MolleIt
deu uma bofetada em Boullarrd e dêle recebeu outra.
Depois .. : as dois ãdversârtos pounccs se recone.ll1ararn,
assegürandc um ao outro a sua mútua. "consideração"
Só faltou que, como bons rrancêses, se beijassem r

Um -nédtco e um advogado discutem Os méritos de

suas pronssões. O médico: "Não digo que todos advoga
QOI; sejam Intrujões, mas você tem. que admitir que a

sua nüc tronsrorma os homens em anjos." O advogado:
"Realmente. Parn (�Sf;C efeito vocês médicos sÜo os mel-

mais moço. Desde a questão
cubana. Robert Kennedy
vem sendo o centro de todas
as crises.
ParU('jpou de tôdns as de

ctsêcs e reuniões reahzndns
na Casa Branca. sõbre qucs

.ti tões da ponuca interna c ex

.erna. Em agõsto de 1�)61, o
li Presldf'ntc Kennedy o enviou

à Afrlca a fim de reprcscn
t{·.'o nnx COIll('mOl'açôcs do

primeiro aniversário da. inde
pendência. da Costa do Mar
tim. Vjajando pelo InlerLor
da nova nação. R�b.erl e sua

cspôsa. que dominam bem o

Idioma francês. muito con

tríbuirnm para um resulta
do mcis prov.eiJ.oso de sua

missão diplomática.
"Na minha sosícão de

Procurador Geral", declurnu
noee. t Kennedy, "estou de-

hores.'

" cco.u: 1111 2.1' l)ú'y.)
.

CONVITE .; MISSÁ
I

LUCY GAYGNETT ALVES

Aconteceu, errn.: no Chile; domingo passado: A-

marlldo empatou, Zito desempatou e Vavá confirmou
nuss-\a vitória na Copa co Mundo. Bravos! Aos bicam

reõca.. nossas felicitações! Vamos agora tratar do cam

neonato de 1988, porque, enquanto pensarmos em lute.
b�,1 ,Tudo vnl bem, obrigado.Agenor Alves, Olhos f' noras. convtcíum os parentes

e amlgux par.) n missa de TRgS meses de- raiecrmento .

::r '�� ����<i�'�::V;�)J.������:.l a.�l�\�r��g�: ���e�;:t �:�li.; 1--__;:;.--� ------ -::::_--',
caixas E aRMáRIOS

�,:::��I :"�::�d�::;�'�� ���iI::mn:'�:t:��' :;Ih:i�g��:
POlit�::�"';I"Ulan"nl" A., ader em. :�?1ZD�!2, DE fERRIIMENTa�s paRI

"J" trabalhamos junto, '� muita, cnses.: Minha con
-- _

24/6/62,
f OFICINIIS MECIUtlClS��m:<;�·I.toES�:m:Oa ne:s�l����:�� �i::ç:�sn!�:e�:�S'��� s�t;�v:!. CASA - VENDE-SE PR O � �A'-M,A. DO M'E"S! I ,I ,que , procursdnr Geral a ,i,õ'" em OO.,iÕ" de emer, _,n. i .�v. nI['IIi� ," _1bert F. Kennedy dá para a� gêncta, sem permitir qu� � Dua�. umn a rua Gaspar Dutra, 073 e outra à tua LuJz FROOR.AMA DO MES DE JUNHO ., �_j

jnlportallt� posição qU� oc� � emergencia o levasse à pl'r. Gua.lbe rto J 16. Dia 26 _ Terço.ferre _ Cinema I�,�h�.JF�o�:���d�� seu

lrm:li� )'�;��\Qd{JS os onereis de
TraLur ii r"J Heitor BJum, 398...!... Estr��t;�/62 ��T�� A JI���drfod/ê���ede.::��u���ra'que, nos

Rua Cei, Vicente, Esq.rCom. Pereira
, E' untvcrsnnncntc snbldO� gabinete, o Procurador; Oc' - .. .

_ dias de teste a Secretcrtc "e.ncicncró das 14 os 11
- Pôrto Alegre -

que Rabci cu I'tapnedy é o �.'1 rn l Robert Kennerty, de 3C Ed-'al de Concorr3.nc',a Pu'bllca· horas não atend�ndo Pois em htpctese alguma amigo mais chegado do prr,' anos de idade, um dos rnms l� r. soncttocõo de convites, após êsre horóri;:" I I<.:SCnITÚIUOS DE VE�DA NAS pmNCIl'AIS

���tnt;r:��e Es�a��o;�i��:�o�, ;�:I��::e�mt:�� Pl:���oSli��� corr ��I\I�A���Ca t�::��aP��li��;u:a:i����: �b:�:: ;O�� CIDADES DO ESTADO E DE S, CATARTNA

confidente. \ telefônica direta para o ga -FICO, modelo 1955 - tipo ptck-up motor n- rr-!��ITIftil I
Em consécuêncre, Robert binete presidencial e são d.á '

FlUV6E13572, cor verde. r---II JJA TENlS ,\, �U�'=-

Hill
l!MA ORGANJZAÇi\O BRASILEIRA

surge como a figura de mai,,! rias as ccnversecôes entre OI. tnteresaados ;Jderão examinar o vetcutc na Of10

I�
r.:::.. - � ,

:\. SERVIço 00 BRASIL
O" influência e poder na

ad.�.
os dois

i.,mãOS'
sobre os pro ctnn da referida Assocteçãc. à Rodovia' Leobertn Leal,

�
•

ministração publica norte, btemes de governo. Ralno da Ai;rollolllLa nc horário das 7 as 13 hur as, d.à ESCRITóRIO DE VENDAS EM FLORIANO'POL1S:
americana, depois do ere- Visitas frequentes à Casa riamente. RUA FELIPE SCHMIDT N::_ 1�8_:=._�2 e l.
stdente. Branca e jantares em rem', O preço base para propostas é de c-s 480.000,00

(Não buscou ele, contudo .. lia cmp.etam a intimidade (Quatrocentos e oitenta mi! cruzeiros- '1o cargo que ora ocupa. Ce-., necessária para que ambos As propostas deverão ser colocadas dentro de um en

II-
-

I
A Sensacão do Momento

d('1I após multa in�istenela'" possam discutir as questões velope fechado e no envelope deverá. ser esc.uc -ccn- � F[
--

.

do lrmüo. Sua "lutãnCI'� de maior ímportância. . correncta da Cnrulnnetu FORD-F1OO, aste envelope devo

�
"

_

_

I

1I4an"nh. O ., de '"' '""d."1 p",cnça u,ando

e�a�:�e�:�a� nl�;:: :;e::i�! =e�:rn�:b;�a�:��e edOe:��� ��d���ç�ol��a��:����. de outra sobrec:trta contendo o

'"
--'"

Deso�orante 8ARAPCHINIa dúvidas qunt110 às qunH-· jO, Robert Kennedy ganhou Nas Pl';.pos,as duverão constar em letras bem lcgi- bfirações para R funrão. mar· l estatUla de um perito em veis, o nome do pJ'�ponente e a importância olet'eci�a, O,a 23 _ sabedo _ F .•: '''',,,''11.. .. nha
que S\la p"esenca.

eom('�
as:mntos internadQ.t1ais. senco n:1Uladas nqu(!l3s que apresentarem ofertas inf. plnhào rapodur ... , it'I::I�"'_:_

•

nos ta:ll!lnhos médio e familia

�:,��b,:,:I'° f;:::;�: ,:;c�;.: ,,�;:;uc�;,m��i�iã,h,\��f,� :���::) � o" 480000.110 ",u.t,o"nto, c oit,nta mil O>u· NOT... -;,�::'�. ,de:::..�:. �:I:i:';:�u�:;: DI't�lb:�:O�A ;:,��:�;:�s s�ADROGARfAS
vo govêrno. Nenhnm outr: John e Robet't, sempre ey, O pagament.o deve seI' Integral e a 'vista. ----� - -- _ _ Av Presidcnte Coutinho 61

��'��\��t:�eo hl��:a;,�Y:ntecnt�� ;.:;�:: :�o��ii�l�d:;e po;�:� l'etlr:��� dt�ln��;C:IO�e�:���� d�p������;n:j�O:lopr��:n�� CLUB.f nOZE DE AGOSTO
. ,

.

�: {!cupar p�sto de_gatJinl'. ���np:�e �;l��:si�e::El�i.�� �:�s ���;'�.�J (;�l'�;�:I';ll�I�S�mc da J\CARE9C, em I!m DIA �9.dG�EFÓ��dJUNO.fA \ VENDEDO�fSRobert Kennf'dy prn!')nroH bert acata-a. mesrno que es O Jul1;JIllt:nto da <:ollcorréncia, pela COJni!i.-;flO en- Danças de Quadrilha Cantorias, Sanfonas dos n_
se para o servif'::. governa- tejn cm desueórdo, cal'rei{:ltia. -;enl. fcllo às 0,00 horall do dia J de julho de Gaiteiros Dando Vida As Melodio� Roceiros, Embolo_
n,f'ntal em univelsid:Hilc (' Em situações melindrosas, 1!l62. no l:"I'(';'úI'IO Central d:t ACARF:SC, e nQ. presença das, Toados, Etc.' .

jamais pemou 011 desejou particularmente, o chefe da dos inLercs�ados. .., NAS MESAS: Laranjas, Cqru'jas Brainhos' e 'o
fazer outra coisa, nação norte-.:lmeriean� r('.

, ,dO
'" .'4 44� CIÓS6ioo Queimada·

.

Após coordenar, com êxl- corre ao juízo de lIeu l�mão mfrr"f
.... "

..

� __ _1S-tI:.. MESAS A VENDA NA SECRETARIA
to, a campanha do !rmã� -----------------------.

p:ua a prc\'idência cmpe
nho\'.�e, com o zeln hab'o
tual, na pf'squisa de nomes

eapai:cs para os postos im

portantes da nova admlnis

tql.ção; prestando. assir'n
i

um grande auxílio ao ir,
mão,
·'Comecei. então n (':)m

pre�ndcr quão .�oIlLârlo é o

ear�o dI' Pl'e�;flenLe", disse

êle. "c jr.:ln�'nf'i como seria
bom paca o prim(lil'o man,

datário da nação LeI' al

guém a quem pudesse con

fiar os seus problemas".
Numa lnmilia conherida

por seus la�ü:'; de soHdarif'*
dade e lealdade. a franca in

tjfnldade entre Os d'1l<; ir

mãos Kennedy não causa

surpresa a ninguém.
O ]1rÓI11'1'1 Presidente, se

gundo oplniã'1 de Margur,
rite Hlggins, num artigo pu

,

blleado em "Mar cans",

"sente que r:. notável eontri

buição de seu jovem irmão
à administração publieae a

S\1:I energia exccutiva, sua na.

energia executiva. sua ha

bilidade de organização e,

sobretudo. seu diserrnimer.
to ... Com Bob fui tcstemu

nha da exatidão de seus

coneelt�s para a solução de

'Servlndo exclusivamente as linhas domésticas, cobrirdo
todo o território brasileiro.' a VARIG - rede,aérea nacional
- frulo de CUidadosos estudos e rigoroso plane)amento.
coloca a sua disposição um nôvo padrão de serviços nas

IlIlhJS brasdelrasl Na sua próxima viagem para qualquer
punia do Brasd consulte seu Agente de Viagens ou

fIOS�,;"jS lOjas e habitue-se a uma nova preferência,

VA.R IG - rêde airea nacional

'-

- NOVOS '3Ê.RVIÇ%S PARA TODO O BR�SIL!
.. .:. .... " ...-......_._-_-.=-..... ,----_.�---��"-.,.._--- -;;('

/

..

\ • 80LA M.IJfJ �,....,. co .ftAlr�
,,_ --_._, .".-

Dr, Acácio Garibalili
s. �'hia'Jo

A.'")VQOAIX'
Escritório e6pec�al!zado �ID,

Questões Lrat.8Ih!�t.u.
ldmlnl.stração �.. ber.a
Imóllel.i. Defesas tbeata
�:Ja ii'eJtpe Schm:dt. 14 �

1/.0 <lnr'ldr ,- ron'4 ?!;I � •

2216

Vende -se t.m terrena Da
praia 110 "-:deio", em Co
queiros, loteamento <;lo Sr.
Tlbau. Faclilta·se o paga
mento,

Tratar nesta Redação
com o Sr. Osmar
Cr, 110.000,00.

AUW
PARTICULARES
Aulas PartJeuJa:rea de

l'ORTUGTJ1:8 - LA'I1M -

RlSTORIA -- FRANCaS -

P8ICOLOOIA _ i'ILOBO
nA.
Proteseor: Viêtürlno Sec

co.

.t:nlorola..;6eS: Osrar Pa
laee Hotel, li. tarde.

G9Sn DH mÉI I
,ENTAo PECA l�fÉ ZITr

Pr�l.rmmos de dois v('nrlprlores ('0111 pnHica de ven

da. nesta comé.rclo no ramo de Secos e 1ll01l1a.des,
Aceitamos Uuubém vendedol'clS com condu�ãu prr'.

prla. para pronta entrega nos arredares de F'!orlanÓPQllJõ.
Pagamo.s ordenado fixo e comissão integral no rim

de caaa més.

Apr_�ntf\r-se na firma CUNHA & CrA, Cites Fredc-'
rico Rola, 71 - Nús1a.

24-6-62.

Centro de Irradiação Mental
(Tallwa) "Amor e Luz"

Flarian6polis - SC em 20 de junho de 1962
De ordem do sr. Presidente. Delegado cabQ_

me convidar todos as sócios quites com Q' Círculo
Esotérico e o Tattwa, para a Sessõo Mogno o reo_
lizar·se no dia 27 do corrente mes (40 feira), "::'i
20 horas, no sede social, com n fim de comem,,_
ror_Soe O 53. oniversório do Circulo Esotérico do Co
munhõo do Pensamento

Certo de que os estimad:Js irmóos, fieis O,)

compromisso assumido, hão de comparecer aque_
la solenidade antecipo o mais sincero agradeci_
mento. vibrando Harmonia Amor Verdade e Jus_
tiça

'

Saudações Cordiais
Pedro Tibúrcia Machada - Secretório

26-6-62

-AD tf O G AD O-S--
ADVOGAOOS.

DR. HÉLIO PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREIRA.
PREVID!!:NCIA SOCll.I.: - Rf'<'ursos à Junt3S de J;.ulI?_IL

me''Jto e Revisão.
J\po'sentadorias.
Bcnefíc!os', etc.

QUESTOES TRABl\L111STAS,
CíVEL f CRIMINAL.

'! Rua. Felipe Schmldt nO 37 -- 20 i':.ndar _ :::iala 4
Das 9 às 11 e da.s 14 a<: 16 horas.

Departamento -Central de -Compras
Editai de Concorrência Pública

H.o 08 - 05 - 47
.0 Oepartomento Central de Compros, avisa

aos Interessados no Concorrência Pública n,o 08-
05---47 (oquisiçõo de papel paro o Imprenso Ofi_
ciai do Estada), conforme Edital publicado no Di,;_
ri" OfiCiai n.o 7.056 de 24-5_62, C- no Jornal "O
Estada" n.a

_ 14.448, de 2_6_62, com abertura
marcada I'oro 13 do corrente, que a mesma CO!'
corréncio Público n.o 08-05--47 seró realizada

, no dia 5 dt' jull-io de 1962.
'

Deportame-nto Central de Compras em 20 (te
junho. de. 1962.

'

Hermc-s Justino Patricmova
Presidente

Io.._ ��_� 2S-'_'�...w

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A,·C'ruzeiro' do 'Sul ""'adquiriu'�q�uâirôrY1:'aravél'es\
��as ctiarges surrlplada�, Sã! .plágios vergonhosos_de a�úncios comerei- Maravíl�as �Olséculo XX �Ivia�ens ultr(rà�ioas" e re�uin a�as
;,.815. A Remlngton Rand vlllma da escamoteaçao do Jornaleco do de- A Cruzetro do Sul acaba quar-to em junho de 1963 ram estudados ,mlnu"o,..
�.

d A
i

.
. , '.'. de adquirir quatro CARA- - constituem-se na mais REQUINTES E SEOURAN· mente: a já conhecida Li-

'S"puta O roido Carvalhp. ���:f'J,,�;�y��
'."'1""

VELLES, em contrato que moderna versão dêsses apa- ÇA DA ERA DO JATO nha CRUZEIRO estará pre-

:�,Pasquinete orado para bliottárra, rorcosamente te ram .o patrono que, oi. gul- tréía, de 22 de abril do co�· :mp���:ÇãOde d:Vi�Ç�ciO�:� �:��s���atsen:�n��:�s :ar��: Um dos fatôres que ím- �e:r�oni:a�::te:��::a e!��
� �����i�E;EP��D�s�jfa��l�' �i:s ���Vi��";:S �:e t�'�r;�ã� �� :ss�.P���d l�es:;ec:.smo �:��: :n�;ê:��I��l!'�: �u�::: mau com a Sud Aviation, locidade de 850 qullôme- plicam na máxima- segu- azul e cinza, com tapetes
:! anúncios e se� renda j.u- tão tristemente ceteonaa- Já no seu núme-ro Je es ché abaixo reprJduzido: f:ê���:,n�e: :T��uÇe��s apa- �:sd���la�::: r:::��oP:�� ����: g�;���L�o; ne���: ��:a�eev������r�a�:b��;=

OS CARAVELLÊS, dois motores. maior potência mendados pela Cruzeiro do o passageiro.
dos quais estarão no Bra- dos reatores, mais ampla Sul, são os motores Rolls

Sil em novembro, dêste ano capacidade no sísrêma ejé- Boyce tnvon 533 R) que Essa frota de CARA-

o terceiro em fevereiro e o moo. não dão pane no ar, e VI..LLES operará nas ro-

• quando isto ocorre, é antes LUI) da costa de Belém a

D� E-STADO'
da salda do avião, no tes- bueuos Aíres, Brasília e

...
te, ou' depois que éle pou- Campo orance, com qua-

sa, após cortadus motores. tro comissárias. Em 'rcu

Os aparêlhos terão 64 Iouse, onde está situada a
' ..... ,.. O lUIS AtfTICO OIAUO Dt SAltA CAUillHA ..

lugares de prtmeíra classe, "Iabríca dos CARAVELLES,
FLORIANóPOLIS, (DOMINGO), 24 DE JUNHO DE 1962 dois lavatórios, buffet de encontra-se uma equipe

tipo especial, e que pro- da Cruzeiro do Sul ramí

porcícnará ao passageiro [iarfzando-se nos mínimos

A t d t
. -

um serviço de bordo de um detalhes dos novos aparê-

U 0- e ermlnaçao raqulnte inigualável, com- lhos, cuja aquislçâo di,

plementado com geladeira bem do ínterêsse daquela
elétrica, rõmos, estufas emprêsa em oferecer ao

De Regresso XV etc. Detalhes, como decc- pais o mais perfeito servi-
_,

ração, per exemplo, já te- ço aéreo do século do jato.

TITO CARVALHO sessor da delegação e genro

Afinal, encerrados os tra

balhos da Conferência, res

ta-nos pouco tempo para.
visitas. Um dos ilustres ca

tedrátlcos da Universidade,
o prof. Prá, velho amigo de

Arca, deseja oferecer-nos

. um almôçn em restaurante

e �i:::C�I�:��s�ar�!P��r�n:�':
cuja fachada não afina com

a sua fama. Mas, o "come

dor" é uma vasta sala nos

fundos, com varanda ao la

do e povoada de mesas e

«gourmets''. Serve-se um

cozido à Madrilenha, prato
opíparo, obra-prima do cuca

e;,;pecializado. Conversamos.

O nosso anfitrião conhece
muita coisa do Brasil, mas

desconhece a erva-mate, de

que lhe falo, prometendo
remeter-lhe uma caixinha.
Logo depois de nossa chega"
da ao Rio, remeto-lhe o pre
sente, que não soube se lhe

chegou às mãos. Assim, pois,
o Instituto do Mate não ti

nha quem fizesse propagan"
da na Colômbia, excelente

mercado para o produto e

onde se consumia em gran-
propaganda aos seus agen de escala o Lipton.
tee e vendedÕres.

.

V.OU, depois, a uma livra-

ria. Adquire o notável livro

de Romulo Gallego "Dona

Barbara". Por expenênçre,
faço o pagamento com uma

nota de mil cruzeiros. Ê re

.cueade, depois de tnteres

sadó exame, pais o livreiro

desconhecia a nossa já des

valorizada moeda e alega

que nã ... seria fácil cambi�..

la nos Bancos locais. A êsse

tempo, o pêso colombiano
era cotado .ao dez cruzeiros.
Com Arevalo, jornallsta

....._5'entil}o; Fiallos, líder ni

caraguense, adversário deci

avi dido de Somoza, e En;mora
do Cuesta, de quem já falei,
subimos ao Monserrate, em

cujo tôpo se ergue, domi

nando todo o panorama, a

Igreja do mesmo nome. To

mamos o funicular; a meia
•

1 encosta varamos um peque-

�
no tunel dentro da rocha e

�.. chegamos ao alto Para se

alcançar o templO A. um tre

cho a vencer a pe, em acli

ve com o cammho sinu.oso,
e� voltas, tendo a cada ver

tice um grupv em bronze

J sobre pedestal cImentado e

1
CIrcundado de terra, como

e.! um canteiro Nest", mume-

• ras cruzmhas rl.e ramos sê

"RP�� cos, apanhado:; na capoeira
- margmadora, atadas as has-

.- tes com CIpa, fmeadas ali

I .
em promessa, ou como sinal
das orações feitas, porque
os grupos estatuária:s repre

sentam os "passos" de Cris·

to na Via-Crucis. No alto,

penetramos no templo, care�
cente de interêsse artístico.

Pelo adro e grimpando ou

tra elevação barracas sor

tidas de "souvenirs", como

postais, pequenas imagens,

escapulários e têrços de

variada feitura, Dêsse pon

cL 1 to .. vista abrange larg�
e lindo panorama. Bogota
nos aparece lá baixo, co

mo praça bombardeada, e

a seguir, o extenso vale do

Cáuca, em savanas sem

rugas, lisas comu um

imenso pano everdeado.
A volta, fazemos as malas.

Arca encarrega-se da reva

lidação das passagens na

"Avianca". E volta com a

noticia de que só daí a t.rQs
rl"'j<: lp.riamo.'· :flviio_ Conlu-

��;:��a���'lP;�'��:l����;��, :.��
�"

.,�t,!i . � _�'

Essa charge, como Sê o

bservará do outro clichê

/

que t.,.jlrJUUZiffi')'T, ni'.da merctal das PAST.\$ SlIS.

mais é do que evidente sur P'ENSAS, da Ii'emlngt.on
rupíaçâc de um anúncio co Rand, distribuído,

de Osvaldo Aranha, conse

guimos, com a troca de pas
sagens, obter lugar no apa
rêlho da FAB, que sarne no

dia seguinte conduzindo a

Delegação brasileira. Levan
tando vôo, as 10 horas da

manhã, vamos rumo a La

Guayra- na Venezuela. A ci

dade, montão de casas fora

da zona arenosa, fica conFra
um morro ao sul. Nenhuma

demonstração de apreço
oficial ou popular aos diplo
matas brasileiros. Isso, por
que se dizia que o Brasil

havia fornecido, por venda,
armamentos para os revolu
cionários venezuelanos. As

sim, almoçamos no aeropor
to e, pouco depois, continua
mos viagem.

Quando embarcamos no

avião .crasnetro, o coman

dante, 'manifestando sua sa

tisfação, nos diz que aquêle
aparelho é terra da pátria,
que ncassemos como na

própria casa, à vontade. E

serve champanhe a' todos.
Caracas vai ficando para

trás. Nosso rumo é Belém
do Po.rá. Anoitece. Não me

sinto tentado a dormir na

poltrona. Enquanto os de
mais ferram no sono, araste
o reposteiro e vou para o

salãozinho. Ali encontro Cal

çada da Rocha, imane,
com um baralho, a fazer

"paciência". convide-me a

um '''pifpaf''. Aceito, como

�:t�:te��::�t�\r;s:�: �::�
sarnas a noite,

chegamos a Belém as 23

hO:Jja!Í� No! restaurante do

aét,op0rt6l! encontramos ape
nas umas empadas n:ur

chas e intragáveis. De ta�

xl, �irigimQ-nos ao centro
da cidade. Todos os "bars"
fechados. Tocamos para a

redação da "Fôlha Vesper
tina", a grande orgamza

ção do veterano jornalista
Paulo Maranhão, e lá nos

mostram as marcas de pro
jéteis nas paredes, feitas
pelo assalto ,og-o repelido,
dos serviçais de Magalhães
Barata.

.

Um 'pouco depOis da

meia-noite, :retomamos u

avião e o ·'pifpaf". Vôo em

linha reta. Passa sob nós
um trecho do São Fran
cisco e, às 5 horas, Belo
Horizonte vai 'ficando à ni
taguarda. João Neves da
Fontoura, chanceler e pre
sidente da Delegação, vem

ter conosco no salãozinho .

Senta-se e palestra, se."l�
pre com o brilhantismo
que marca a sua persona�
lidade. Não pudera conci"
liar o sono e vai barbear
se. Afinal, às 7 horas des
cemos no Galeão. Autori�
dades no" cumprimen,tam.
E enquanto cujdCll da mi
nha bagagem, recebo o

abraço amigo de Nerêu
Ramos, que -me diz, sorrin:
do "Por pouco vocês não
ficaram por lá, não?" Nar
ro-lhe sucintamente o que
foi a tragédia bogotana.
Oferece-me condução, que
agradeço, por já ter a enw

viada pela Asapress. Nosso

aparêlho, transmissor, re

quisitado pelo Ministério
da Guerra, ficou em Bogo
tá, porque o Govêrno fêz
questão de retê-lo, pro

pondo-me uma indeniza·

ção, que me foi paga em

dól:.ncs-turlsn'o. u�� tn·

c\eni.,-;:.:ção p['chinçhflr1.a, c;)

mo se o pais 'cstivcsc em

bal'l.Carl'ót!.l. .••
_

Em Greve Os Diplomatas Italianos
ROMA, 23 (UPI) - Altos funcionarias diplo

mctlcos italianos até o grau de embaixador, de;
clcrcrcm ontem, 'greve de 48 horas reclcmcndo
aumentos de soldos e reformas administrativos
poro facilitar as normas de- trabalho.

O movimento nÕa afeto os embotxodores no

estrangeiro e sómente esrõo em greve os functo,
nortes que prestam serviço no país, desde o grau
inferior de conselheiro até o de, embaixador. O
sindicato correspondente eximiu da obrigação de
ir à greve 20 funcionarias do Ministerio dos Re

lações Exteriores paro que possam receber o se

cretaria de Estado dos Estados Unidos, Dean
Rusk durante suo visita de 26 horas o Roma es;

te fim de semana. Os tipografas e siderurgicos
tombem anunciaram que pararõo hoje.

Recepção Ao Embaixdor da Suécia
o Sr. vjtctor Peltx Deek, dade uma recepção a S.

vtce-consur da Suécia em Excia. o Embaixador da

Itajaí, oferecerá hoje em Suécia Sr. JRMS MAL

residência naquela cí- LINO.

Partido Social Democrálico'
Diretório Regional de Santa Calarina

o PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - DI_
retório Regional de Santo Catarina - por sel:! Pre;
sidente em exercício, infra-assinado. devidamente
cutorlzedo pelos Estatutos do Partido, CONVOCA
os membros 50 mesma Diretório poro uma reuníõo
nesta Capital no sede partidário, no dia sete (7) de
julho vindo Iro, sábado c.,

nov-e (9) 110rc (10 manhã

�'pura t-ctor do seguinte "Ordem do Dia":
1) - Elaboração e aprovação dos Normas pa

rc funcionamente da Convenção Regional do Per;
tido marcada para o dia 7 de julho do corrente crio:

2) _ Organização das listas de candidatos do
Partido às funções leqlslotlvos federal e estoduaf
POI"O serem levados à consideração da Convençõo
Regional;

_ 3) - Organização de Diretórios Municipais;
4} _ Outros assuntos da interêsse partidário.

Florianópolis. 23 de iunh" dA 1.962.
ADERBAL RAMOS DA SILVA

Presidente do D, Regional, em exercício

Josefina Orofino La PorIa
(Missa de 7° dia)

Felippe Orofina Lo Porta e família Arthur O
rafino Lo Porta e senhora Renato Pimazoni e fami
fia agradecem as manifestações de pezdr recebidas
por ocasiõa do falecimento de suo querida 'e ines_
quecível mãe sogro avó e bisavó e convidam os

parent,es e amigos poro a missa que, em intenção
de sua bondoso alma, mondam celebrar terça-feira,
dia 26, à 8 horas, na Catedral Metropolitana.

Se eu fôsse bi-campeão, terja imenso prazer em

dar duas canelas, tipo bi canca, naquele pai que pôs
no filho o nome de GOAL.

I

xx xx xx

Quando lerem o TRATADO GERAL DOS CHA

TOS, carissimos leitores, não sejam orgulhosos, e

compreendam, como eu, que o livro trata de todos
nôs.

xx xx xx

O falsário que, em Blumenau, lesou o Banco do

Brasil e o Inca, chama-se Ulisses. Como o lendária
grego de Itaca, seu xará, d,emonstrou vulnerabillda-,'
de no calcanhar, ao fugir. Está na Penitenciária de

Curitiba.
xx xx xx

O SETE DEDOS f.oi apanhado com a bôca 11a

botija: plágiO, contrafacção e roubo de ·publicidade
alheia. Prova nesta edição. As suas piadas contra o

govêrno têm menos de 10% de originalidade. Caso

de polícia, para os donos dos anúncjos decalcadOS.
�tica de arame farpado!
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