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Aci�ente com o
80[iNG ill�ué
rilo �rossegue

PARIS, 26 (UPI) - En

quanto a comrssêo encaro

regada de identlficar as

causas do acidente com o

Bo!ng da Alr France da
Linha Paris - Santiago,
prossegue em seus treco,
lhos agora voltados para a

tados ainda Ignoram se, ás
lqulpes de salvamento

, jccnnnuam as buscas ao u.

,dor do aparelho destroçado
que se estende a uma dts

tâncla de 150 metros. Os
cadáveres já foram reco.

:lhldos, estando os traba,
Ines agora voltadso apra li

.procura dos pertences das

vitimas,

Inci�ente na
fronteira

. JERUSALE'M, 26 (UPI)
- Tropas sírias abrtrar-i
fogo pela quinta vez em 15
dias contra patrulhas Is
reelenses na linha divisaria

• de Jerusalém. Foi quebrado
em' consequência o acõrdc
de trégua revelado no 1:0.

meço dêsse mês.

Terrorismo
no Peru

LIMA, 26 (tJpp - C9.r.
gas de dinamite explodi
ram na, norte de cnte.n,
nas embaixadas da F.">ptr
nha e da China xectona,

lista em t.troe capital do

Perú. 'pambém a restdêncta

do dirigente Social Cristão

foi atacada. A policl3 a

tribui a campanha te -ro

rista a volta do Ex·Preslde'l

te Camlllo Henriquez.

8��f�� ����.It��!
A.) - Elementos deeconne

cldos assaltaram na norte

de ontem o Banco fndus.

trla.! e Comercial do Sul em

Hamburgo Ve1l10, arrabal.
de da cidade de Novo Ham

burgo, levando 280 mil cr",·

zeiros. Os ladrões domina..
ram o funcionário Romy,
dos Santos obrlgando.i> a

abrir o cofr�, depois o amor

daçaram deixando o amilr.

rado.

'Terrorismo
em nr�p.1

ORAN, 26 (UPI) - (Ü

Estado) -' Numerosas ex'

plosões de cargas de plâs.
tlcos regltraram se ont.p:tn

em Oran em diversas lo

-caildades. Uma escola �ol

incendiada e tres outms

que haviam sido presas das

chamas na vêspera volta.

ram a ser atacadas.

rara�ue�istas
em �rasilia

---------
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Santhiago será apreciado
/i,L_,..",.••

Para as criancas
•

e
'

General terronsta .será iul�a�o nnvamente
PARIS,..26., (UPI - FP - tuemc fu�dam�ntQ do nô-' i.nspirou; quando". já na

A.�.•
-

O. Est:a·C!e\.r·.� O G�-
, VlÇ. Pl"ÓC�ss.o a

q.UUS .... �er�. pri�ct ... ?s.Per&:.'va. .a rgallz1l.-
"���"M�,,"��"'1ifl"_'4-91<> "" -sea.'l"1'_.....
da b1ga1tr2!r(âti�d!"'l!Xeré'i'">""-s'aÇoe�8 �l..::P8;Sjlm" ag01!a: 'nten�to>!. .em mato últImo.

sõcre Salan Incluem a de Segundo as Informações
to Secreto (OES), será [ul- contato com Os oneres de agora conhecidas, o Gene

bandos armados, Isto é. a ral teria enviado jnstru
própria OES, que vinha ções a um seu subordinado
realizando uma guerra de da OES na Argéll::.. A nova
terrorismo e sabotagem acusação feita a aajan, ba
numa tentativa que visava seia-se no teor de uma

carta, datada de 2 e 4 de

-

Edi!tcto- iIe iiTúl.as mõã:ElnWS e fU�CiO?1a{S� atemten

do aos requisitos recomendados para tal tipo de estabe
lectmênto de ensino, o Jardim de lnfdncia, que funcio
nara anexo ao Grupo Escolar cora. teatra, de Joinville,
Virá atender as crianças daquele munícipio.

IniciaCUt. nd. governo. anteríor•. � .pàst.erlf:lJ:inen.'t.e.
aba,"I(Íanarla sem. Qualquer �'1f�õd;,.' it�·JrIi-..y.-
mada peZo atual governo, que acelef.ou os tl'abàlhos, o

uue permitiu rápida. conclu.são (jota), possthijttando,
para breve, o seu tuncumosnento.

gado �la segunda vez,

provàvelmente dentro das

próximas três semanas,

quando será acusado por
um novo Tribunal Militar
de cuja decisão depender&.

Dois cientistas brasileiros
- Sérg!o Mundlm e Enéas
Salati - tompletaram re
centemente n€) Laboratório
Nacional d·e Argonne, nos

Estads Unidos, um curso

avançado de treinamento

sôbre s ousos pacifico d!l.

\�t:rg;:te:!���c:a�n�e ��:�.
cla e Engenharia Nuclea,',

CELESC aume·nto de cap·llal �;om��::,I:"aAtõ��:"���
..Estados Unidos. Participa·

�:�aç�� �u:'�.��: �::e�B.RASILIA 26 (V. A.) -

Em Assembléia Geral E).. l\1EG) como um dos com duais em todos os setorc'!, cientistas e engenheiros de

•••1.Seguiu onte� para Brasí traordinária, levada. a dei Plemen'tos de Illanejamento o -que possibilitará' um ti... 17 países. Na foto vê se ac
!la uma companhia. do B.h

to no dia 22 do corre.nt�, realizadO, no objetivo de so Senvol\'imento harmônl('<)
ceritro, o brasiielro Sérgiotalhão Santos Dumont, d")

em sua séde, rulsta. capital, lucionar básicamente o pr')l de Santa Catarina. 1'\0
Mundim, da Escola Nacio

núcleo da Divisão Aéro.
a CENTRAIS ELE'TRICA8 blema da energia elétric:l. flagrante, o Dr, Renato nal de Engenharia, da y.Terrestre a fim de reforçar DE SANTA CATARINA em nosso Estado, através Ramo. "a Silva, Secrej';· nlversldade do Brasil, qcan

o sistema defensiva da Gua� ol'ras de grande vulto ccm rio Sere Pa�ta do Govêrllo, do media a capacidade de
nição do Exército na Ca!lL �;uA. c�����S�:ci:��:Il�:� fiadas à CELESC e que, tão quandO, ladeado pelo dr. absorção de neutrons de ui
tal Federal. A informação

1.100.000.000,00 para cr� logo concluídas. virão COIl. minas de aco no reator defoi dada pela General Ga.�
1.704.000.000,00.

tribuir d.' maneira decisiva Julio H. Zadrozn,. e Sr. pesqlllsas operado pelo Ins.
cla, Chefe do Gabinete do

para o progresso 1\'1. ter!"a. Her.m:élino Largura, reSllp.c. tituto. 'A esduerda. \'ê'seMinistro da Guerra. A. rf'. çt!tarjneyse. tivamente Presitlente � n'. �onald Danvcttnn c. ã � "...jiIIIi.tqulsiçâo da tropa foi feif:'1. O aumento de cr!ll

ao ,General Segadas Viap" 604.000.000,00 foi lotalm't'll.

,�>t. pelo 'Deputadg Mazzilli pr!' te subscrito pelo Gov�rno
•

i�idente da a&mara dos De· :� 1�1��:o;I./orlU�7�r7;:���u��a��:.�_, _

Frente Comum Para Enfrentar o MCE
RIO, 26 (V.A.) _ O rta- frente comum para en

maratl enviou memorando frentar o Mel.�ado Comum

as
.

missões diplomáticas Europeu. Nessas conversa.-

la·tln�.;��ericana.s f?" à Em- cões. foi sugerido que se

�1��;��lEs�adbs �ni- entrasse em negociações

dos em Roma ao Gaverno com o MCE visando a di
italiano e às Embaixadas mlnulr as bal'relras alfan
do Brasil na Europa comu- degádas e de outra ordem

nicando o resultado das Impostas por êle aos pro
conversaçõc[ mantidas no dutos primários de países
sp.ntldo de se formar uma não signatárias.

�1Mais:capit81

á sua vida. Essa informa

ção, transmitida por fon

tes fidedignas, acrescenta
que o juiz instrutor, Jean

Perez, compareceu, sábado,
à prteão de s'resnes a fim
de comunicar-lhes as no

vás acusações que lhe são

formuladas e que constl-

à sabotar o programa de
De Gaulle para a Indepen
dência da Argélia. Os qua
tro advogados da defesa,
Jean-Louis 'rtxícr Vjgnan
couro Bernard _Le CoroUer,
Georges Gutermanolf e

Pierre Menuet. conferen
ciaram com .o Juiz Perez,
sabendo-se que lhes será
permitido entrevistarem-se
ainda hoje com Salano

A CARTA REVELADORA

O Juiz Perez foi designa
do para a Promotoria PU

blica do Estado para que
decidisse se Salan podia
ser submetido a nôvo jul-

�:�e�%va:md::ns:�gê::�:
atividades de traIção que

Vai ;J<:�illl. o 1:-\'C�Adlll' retor COI1\ercial da CELESC

CelsO 'Hamos, elllUllI·ind:. assinava a subscrição. {te

suas· pl"OllloeSSas de alel1lU. aumento de capitai da CIl:'

ulClllo 'às IlccessilHulcs cs,h.,. llrésa.
._'__'__� ...,-:"' :, ; ..: ;.:_,'�

rei ta, Robert Springer. do

corpo 'docente do Institu.
to. �

maio, com a sua assinatu
ra, encontrada em' poder
do chefe da OES, André

Canal. Nessa carta, o chefe
supremo do Exercito se
creta, que desde 20 de abril
fôra recolhido à prisão de
Santé, ordenava ao tesou
reiro da OES,. Clmeterre,
que entregasse 100 milhões

de francos a seu sucessor,
George Bidault, e outros
100 milhôes a certo capi
tão B, e que fizesse, alem
disso, uma remessa de 10
milhões destinados â. des·
pesas de seu processo.

Tudo ISSO, sustenta o

Govêmo francês, constitui
outro ato de traição que
justifica um segundo pro
cesso para Sa1an. Entre
tanto, nada se disse sôbre
a fOtJlla pela qual Salan

conseguiu enviar aquela
carta a Çanal, da me.�ma

forma que ainda não loi
marcada a data do inicio
do seu nôvo julgamento. A

acusação agora levantada
contra Salan e pnssível dn.
pena de mOl·te.

o TEM P O (Meteoroló�ico)
intese do Boletim Geo�eteorol(jgico. do::

IXA3 NETTO, válida até às 23,18 hs. do
dta 27 de .1unho de 1962
IA: Negativo; PRESSAO ATMOSFÉRl-

10Ái>� ��;LA����:�I��'�O��Jo��tt�
mmã: Negativo - 12,5 mms: NE'�R-I
de nevoeiro cumular - NevoelrO;
po media: Bom. I

Na capital

federal desceram tropas e chegaram camlnhqes carrega

dos de trabalhadores, afirmando-se que já foi ordenado

o regresso dos soldados. anquento isso, evoluem Os fa

tos políticos. ràpidnmente no "Sentido de evitar que o sr.

João Goulart envie o come do sr. San Tiago Dantas à

Câmara, pois a derrota do deputado mineiro marcaria

para sempre .ra administração. Ontem, porem, o pais

perdeu seu primeiro Gabinete parlamentarista, e como

ficou assentado que a indicação do "premler" só será

feita hoje, resta prà.tlcamente, no poder Executivo, a

figura Isolada do presidente da República, tal como no

regimc presidencial.

Petrobrás Exp!orará Xido
de Rodagem do Paraná,
com nnancíamento de tre
zentos e setenta milhões

concedidos pela Petrobrás
e 110 milhões pela aemims-

RIO, 26 (V.A.) - Um to

tal de dezoito alqueires dê

terras acaba de ser cedido
pela prefeitura da cidade

paranaense de são Mateus

ii. Petrobrás, a fim de que

eu seja conscrntde uma

usina prototipo para ex

ploraçâo do xisto pirobetu
mlnoso, que atjora na re

gião. A usina deverá en

trar e mrunctonamento

dentro dos proxímos dois

anos, com uma produção
dia ria de mil barris, após o

que serão tnstaic-íos equi
pamentos denníttvos para

produzir trinta mil barris
díartcs.
Por outro lado, já se en

contram em fase adjanta-;
díl oe, trabalhos de e",e�u
�ilo da eeneee. rodovía ríé,
que ligara São Mateus do
Sul a Curitiba, numa ex

tensão de cento e trinta e

alto quíjometroa. A obra

está sendo realizada pelo
Departamento de Estradas

tração Nei Braga.

Ferroviários
Regressam
ao Trabalho
LIMA, 26 .:_ Depois de

seis dias de greve. regres
saram ao trabalho, boje,
os ferroviários de Arequt
pa, da "Peruvían comera
tion", que paralisou o ser

viço entre os deparbamcn
ecs de Arequípa, Puno e

CllZ�.CP l: ua jinh'_ para. a

Bolivia.
A greve teve origem ao

ser demitido um maqul
ntsta responsabilizado pe
la empresa par um descnr
rilamento de trem m1sto.

Moscou -Ameaça - Tratado de Paz

Em Separado Com a Alemanha
so����aO��2e:;u� União

����Id�� f::��:.: ��sotb�:�
mente, firmar em separa- rJs::oes da segurança da
do um tratado de paz com Alemanhn Orienta!", ores
a Alemanha Orientai e ad- to do bloco comunista "está
vel'tiu que protegerá esse firmemente resolvido a

país "com todos Os meiOS" salvaguardar esssa segu
disponíveis. rança, de maneira digna, e

defender a paz com todos
A nova advertência for- os meios ao seu dispor".

ma par�e de um comunica- Também frisa o cornu-
da conjunto dado a conhe-
cer pela agência oficiai de niC'ado n rlcclaração for
.noticias "Tass", indicando mulada pOI" Khruschev, em

que o bloco comunista iII Bucat'est, durante o fim de
totum assinarâ o tratado semana último. em que '''se
de ptlZ com a Alemanha o Ocidente desejar prolon
Oriental, se o "Oriente se gar as nego('iações. como
mostrar relutante" em che meio pam fugir de suas.
gar a um aeôrdo a respei- responsabilidades. firmare
to. mos o tratado de paz em

Contudo, não foi fixado separado com a República
prazo para a assinatura do DemocrâLica da Alemanha
convênio. Oriental. afrontando tôdas
Acrescenta o comuniCRdo as conseqüências do caso'"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de veicl-llos_ é uma figuro admiravel de martir do fé
cristã no Secula III. Sabemos por veneraveis tradi_
ções e pela historio e atas dos martifl'S, que foi um

homem d2 grande estatura, um gigan'te, datado de
fôrça hercúlea e uma vez convertido, se pos a ser_

viço do fé cristã tornando_se apostolo da r,eligião no

Licio. Ai, sob o governo do Imperador Decio sofreu
c,ruel mortirio no ano 249

As tr.odições já dos primeiros seculos nos vem

ç:O,::!tando outros fatos edificantes e belos do vida de
São Cristovam alguns com fundamento históricQ,
outros lendo rios.
AO SERVIÇO DO SENHOR MAIS PODEROSO

Cristovam antes do batismo se chamav,)
KYNOKÉFALE - que quer dizer réprobo. Era no tu
rol de CANA, na Palestino Um verdadeiro Golias,
um gigante f.enomenal, e dotado de fôrça extraordi

noria. Era ifldomay.el e invencível. Entravo em Com_
bates e fazia prodigioso Onde camoatia era certo a

serviço de um Rei, oro .a disposição de algum senhor
vrtoria Era disputado pelos exercitas, vivia oro O

poderoso do região. Um dia cançado de tantas ave'n
turos, sonhou servir ('o Rei mais poderoso do munqo,
e saiu ô' praçura do Soberano dos seus ideais. Servira
o um Grande Imperador êste 00 ouvir o nome do
Diabo, tremia e se benzia assustado

- Porque fQZ assim, meu Senhor? A quem te_
me?

- Temo ,00 Diabo, meu amigo é um Senhor DO

deroso e perigoso ..

Cristovam meditou e r�so!veu �ervir ao Diabo.
Npo éro mais poderoso que o Rei? Dizia o lendo que
que o Gigante seguiu o Sat.anaz, mas notava que o

·espirito das trevas ao passar ante o úuz fugia espa
vorida. Não suportavo o nome de Cristo.

- Então. disse -ele, Cristo o crucificado é mais

f�d�:,":�n���oou�t:��i:, Eu�s��:�it�ro�uâ:e� ����
curou poro se informar sóbre CRISTO'JESUS, O R=I
PODEROSO.

E conhecendo o Cristo e sabendo ser Ele o $u_
pr.emo Senhor, Deus feito homem. o Rei dos Reis, a_
ceitou o batismo e prometeu "e entregar 00 serviço
de Jesus,

,

f

• '.c •• _ De que modo pod.erei servir o Cri"to?
Jejuando e resanda meditando respondeu-

lhe o eremita'
.

,

- Jejuar com êste corpo gigante' Não oguen

:.--- comecúrcrsos

o Primeiro Contato com a "Eu
����:��!�;:��;�;b:�:11�f�: ea rl·sl'IOasol matinal, seis menos er-,
cantadores do que os olhos
de uma criança. . Cristal,
mais transparen te é a can

dura daquelas pupilas. Au

rara, mais que tu despertam
enlevo 0:<; clarões, espargtdcs
por aqueles dois focos trêre
gos c curiosos. Neles a Div,
dade se espelha. O Criador
se apaixona por sua cbra
p: írna e so deixa cativar por
aqueles dois olhos de crtan

ca. N:'io c êstc um f:l.to con-,
provado pelo F,vanp;I'lho'J
Vede a Jesus I'odenn.jo'�e

de crianças. Ele as quer
junto a si, abraça-as, di e

recebe canelas, rcr-, hes e as

abençoa. Tanta ternura
comove até os rudes apó ,

tolos. Estão penalizadas I1c
Ia atitude inicial, 'empreer-,
dida em arastar o bando

gárrulo. Zunr .·hel' ao.') ou

vidos a censura do Mestre:
"Deixai vir a mim os pe
queninos".
Para o ruturo. infellz de

quem ousar Interceptar li

avançada destas jóias vivas
da humanidade no afã de
rodear o Cristo. Não sãõ as

críancas as meninas dos
olhos de Nosso Senhor?
Não se equiparou ele a um

menino? Pois, sob tal figv.
ra dissera aos apóstolos:
"Quem recebe um destes pe

quenlnos em meu nome. a

GRAÇA ALCANÇADA
mim recebe".
Tal recomendação não

terú derpertado ciume aos

apóstolos? Por que? Porque
ao lhes conferir a missão
de pregoeiros

e

Sociais

A Oebutanle Paula Bandeira Maia 110 Rio - Um novo

Magalin na Cidade
1 -- A 4 a prova CIClista promcv

I
da pelo Departamento de Esportes 'In - " -

Ramo oueruía'' realizou se no Ultimo til 9 - O brotmho Pauta Band('i';:t
ffiJllgO movimentado a Cidade Oonsa Mala esta de malas prontas para um:]

gr.ou Se campeão da prova em q�e�t!,o viagem ao RIO O broto em foco na. ctda
Estefano Ulandoskí da Mónark de Cu de maravilhosa prepara se para o ,P I
ntrba Segundo cotocecc, Már.o Asdru 'Debut' no Baile Memna Moca
bal Aguiar da Monark de São Paulo t.

1
terceiro colocado fOI Rubens Santos dl\ - " _-

I
Monark de Fpolls

10 - Benito Batt1stotti acadcm'cr

2 ___. A cle��n-;- senhora Ells'"'::t ��s�,r��iade�o RlO esta ctrcuía ndn ,:-:1

eharem preocupada com a decoração «e
sua reerdêncía.

� " - 11 - A convite do C!ube Scronu
3 -� Na cidade de 'r.jucas comem') msta participei do jantar comemorativo

rQU idade nova a senhora zc'ândía RR ao 6.0 antversá rto do credenciado clubc .

mos dos Anjos. sngunda feira ultima. Nos salões do I'Ve
ietros da Ilha". a senhorinha Zilda Gim
lart Presidente do Clube em foco. rern

5 � No ultimo dom'ng,o a senho':a

ridade, procuro foz-er o bem ao próximo.
- Aqui perto há um rio e nõo há ponte. Muita

gente morre por aí afoguda, São tantos os cosas de
morte n2sta passagem. J:s um homem gigante e

forte, Poderios transportar os pobres' viojantes de
uma para outro margem e vigiar os transeuntes? Te
rás as bençãas de Deus

-

e sal�orás muitas vidas.
Quanto mérito poderá� adquirir para o Ceu .. Isto a_

gradou muito Q Crisfovam_ Imediatamente depôs (JS

armas e começou prestar serviços aos viajantes. Dia
e noite lá est'eva no seu posto, corr·egondo aos om

bros os viajantes, protegendo_os contra os periQos
fasenoo rX'nitencia na<1uele oficio penoso, gratuita�
mente, por caridade. Orava e trabava assim todo
chei,.. de doçura e de paciência foz,enda-se escravo

de todos aconselhando e convertendo p.ora o fé cr;s
tã muitos que por ali paSf;avam. Um Apostolo do fé'
cristã

Agradeço uma

cançada

peradõr ordenou fôsse Cristovam flagelado. Puzeram_
lhe no cabeça um capacete em brota. Banharam_no
('m azeite fervente, De todos os torturas rolou pelo
chão. Éro a glorio do martirio que o heroi conquista_
va 00 serviço do maior dos Senhores o Rei dos Reis

- Jesus Cristo Salvador.
'

A Igreja Católico comemoro o testo e martirio de
SÕo Cristovam nQ dia 25 de Julho.

PADROEIRO DOS MOTORISTAS E 'VIAJANTES
Por estas belos e tocantes tradições há muitos se

cuias, antes mesmo do Idade Médio, já Cristovam era

considerado o padroeiro dos viajante" e dos condutó
res de/veiculas. O progresso não o tornou esquecido,

Desde o aparecimento dos meios moderno� de
transporte, o outomovel ficou sob a proteçõo dó GrGn
de Santo

Os motoristas o consideram seu patrono e o tra_
zem com devoção e fé viva no<, seus carros.

A PRIMEIRA IGREJA DE SÃO CRISTOVAM NA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRAO MENINO JESUS E SÃO CRISTOVAM-

A tradição ou lenda nos vem narrar este grtlcio
so episodio. Certo vez Cristovam ouviu um. grito de Sem duvida, o ROdovia Presidente Dutra é hoje a
criança à margem do rio. Era uma noite tenebroso de maior movimento em todo o País ligando os duasCorreu logo e o pequenino cheio de encoQto lhe ro_ maiores cidade" brasileiros. Era just� que nela se le_

gou:� P��:'Pf:;�i-�;:��it� ���r I��� 1�n��0'�e_ vantasse um monumento piedoso 00 Patrono dos M6_

nino. Tomou aos ombrs a criança. O pequenino der_ toristaEsi,.e�d�;z��Oj�;tl�;eja de São Cristovam que vai
repente camleçou à pesar demais. Cristovom suava

ser construido nos imediações de São José dos Com_
�rn meio do rio, e já sentia_se' quasi sem torças poro pos e de JOC.::lrí Kilômetra 75. junto à Estrado :�m
transportar tamanho -

peso. Era como_ se carregasse terreno gentilmente doado pelo Dr. Francisco Quartim
o m�ndo .sobre o� �mbros, .Parou quasi eXausto e a_ Barbosa nos Chocaras Reunidos. Os vioiant·es pode_dmlrodo: Que e ISSO menlno;1 Parece._me trazer so_ -

rão por' um pequeno desvio cheq-ar ao Santuário do
b_re ,os ombros o

_ p.es� ?o mundo inteiro:> O pequeno Gra'nde Sont Patrono dos Motoristas.
sorriU com doçura 1nfll'!lta: o

- Muito mais do que o mundo inteiro, tu clrll
reg41te sobre 05 ombros o Senhor do Mundo o Creo
dor do mundo. Fizeste' um.:. obra de miS1cricordio E

misericordio ,enCôntrqste. Teus pecados te, são per�
doados. Será meu Apostolo 'e como sinal do' meu re�
conhecimento, teu bastão de ferro há de florescer.

E ossim aconteceu. O bastão de ferro floriu e o

nome do qigonte foi m1.Jdoda em CRISTOFORO ou

CRISTOVAM. 'Começou ele o pr-egar o Evangelho
por todo o porte. Do Golilei':) passou poro a Siria on

de converteu muitos infiéis. A estatura \desmunal do
pregador atraia ,s multidães e só no cidade de Sã_
mo uma multidão curioso veio ouvi-lo e se converte
ram em massa os pOÇiãos. Dezoito mil pessoas pedi_
ram o batismo. A cidade pagã se transformou em

Cristã. O Imperador Decio 00 ter noticio desta con�

versão em mosso ordenou o prisão do giqonte e

o intimou a adorar os idolos e renuncior o cristianis
mo. Cristovam nõo queimou incenso aos idolos. Fo_
ro arrastado 00 marlirio com mais quarenta solda
dos.

Umas mulheres infames tentaram seduzi lo 0'.1-
- POIS bem, prat,'

meu filho, um ato de Ca_
.

�,aJ o fazer"perder o. ,f.�.. lnutil toti_1� do iÍ1imigo� O Iml.

;'.,�J...,',,,' �.t:;'-';'j.r"�';tr." ';'

<,J.�,.��,

Dia 23 - sóbodo - F;.· 'A' -.'H..

pinhão ropodur , ...er�lIl1)t�
NOTA - Reservo de Mesas poro 05 festOa dt:ls

dias 16 e 2), na Rdojoorio Mull('f

lho Lambem deles dissera:
"Quem vos recebe, a mim
recebe, a mim recebe". L�·.
gu, por es.as declarações o

Mestre evidenciava não
consagrar a êICS, apósto
los, maior predileção que
às cnancas. Fdizmente, a

tanto não chegava a ii.
ranunoace 'dal/ucle grupo.
Ao conuérro, aqueles h.
mens de Deus antevímm

naquela hum uma dns

grandes l'e�p:JnMl.biild:tdcs
do ruturc nuntsténo. MaO"
tendo sempre na alma a

inocência da pnmc..a .ne,
de, ercs e seus sucessores
- bispos e padres - de
veriam chamar para. j un to
de Cristo tôdn a infância e

adolescência. A história da

��re��I:sr�made�e�i\�:II����
cêsse encar go.
Onde, porém, Jesus

agtfardn ? Na mesa da co

munhão. E' por Isso que
em todos os tempos vão os

padres guiando para lá as

crianças. Fazem-no através
das catequeses. Com êstc

!íto, seu zélc pastoral tem

engendrado mil modos de
atrair ao catecismo estas

almazlnhas, A assim fazê-
las ansiar o primeiro cor.
tato com a Eucaristia,
Inflamados nquêlea cc,

recões Infantis, Jesus sus

pira por entrar nêtes. Mas

quem cobrjrá a dtstânctn
entre a boquinha das criar.
cas e o tabernáculo? Um

aujo? Algum homem pede,
rosa e rtco de mundo? Não
O encontro d!'!,DI;U1 eucaus
.uco com a CI'!J.tUt'<'L :-;i) se

ereurc através do padre,
Ninguém pode avaliar, e

só ao sacerdote é 'dado SP.
borenr o consôto íntimo de

senti. e como tnst.rumen

to deste primciro contato

de Jesus com as crtancas.
Ante seus olhos marejados
de Iàarímas revtvo a cena

do Evangelho: em cada ec,

reeêo. uma' ajmaeínha íno

ce�te abracada � Jesus,
dando e recebendo caricias
e beijos.
(Original de Fr,'\ ,j'J\lenaJ

Sansão OFM, - Div. CRFl

Com a renúncia cole tva

Brasil Hoje Passará aos Subsecretários
Renato Archer; Fazenda,

do Gabinete na manhã de

ontem o país passará 'a ser

gcvernad.j pelos seguintes
subsecretários: Guerra, !fr;:

neral Machado Lopes; Mr
rinha, almirante Heitor
Dnile Maia; Aeronáutica,
brigadeiro Armando Arari

bóia; Ju�tiça, Alberto ,Ro-

cha;' Relações Exteriores,
13 � Estamos lnf,ormados de '..tUI

Ruth Lenzi, festejou aniversário CGm a Firma ' Hoepcke, vai I'emodelar �ua,
jantar Intimo, em seu apartamento. in3tfl)acões �endo a�sim o mais luxuo�:)

.e bem 'equ:pndo Magazi� da c1dade. O d�

O Conselho da' OEA Aprova o Orca- ,m'ad", Ma o """', j' ,"á cont""a
do para o serviço de arte.

I P U'- P A
.

6 - De parabéns o casa.l senhor a

T!�'�GT��a25a_ �I��nse'h�n:a �,:!!:��� � :�:t':'d' �:�n fiI:: �,�:�::' A���'t �,:;:;i " _ D'-;;;.;�béns' a "nhma He"
dos Estado Aericanos (OEA) aprovou um ar _

na Moritz Pereira, pela bonita festa rell

çomento ce 13.153920 dólares para administrar o U Iizada no Teatro Alvro de Ca!'valho.
nião Pon-Americana, durante o ano fiscal o se iniciu; 7 -- Em visita a nossa cidadr "l

I
o I o de Julho elegante senhora Paulo Medelr-DS (Lll

__ X _

O orcamentb iM' 1902'Y6'3' ·C'ê�C'a (fé'30"pol cen_ \,
15 - It0gO _nalS nos salões do Clu

to mais alto do Que o dei ano passado. inclui dotações � x _ be 12 de A((dsto rflOvJlnentndo Bingo ldo
pa�o o n'wo co/éqio Inter_Am_éricano de Defeso e pn- 8 _ O Casal MarIo CorreIa paltlO] Clube Soroptlmlsta Vahosos premiOS �e
ro o estabelecimento de dois novos depatamentas o dp. pou oe uma estIcada no bar do Qn� r�o Salteados tendo tambem cheques
Assuntos Administrútivos e o de Assuntos Cientificas. renCla Palace, com conhaque Napo,cao de CIS 5000,00 e Cr$ 2000000

A contribuicõ'l do Brasil erá de 7,81 pr cento do e Strogonof sua resldnCla
�ottl/, isto é, 1.027.321 dólares. =--�-=-- ============="",,:,

São Cristovam: Patron� dos' Mot�ristas
dos \/ iaj�ntes

beu os convidados com aquela simpatia)

gUid:d: e UO�jRet��OV�e e����Çaâç�o�e :;r�� e distinção oue lhe é peculiar.

inaugu:ada em nossa cidade. Damas j�
nossa soéiedade promovem (l a::.mleci 12 _ Assumiu a direcão (lo .í()"W,;t�
:e;��c:� pról da Campanha Cuntra "A Gazeta", fi. senhor;nt.a Ina Maria Vaz'

Henrique Domingos Barbo

sa; Educação, Mndureíru

de Pinho; Viação, Paulo

Pettíer de Queirós; Saúde,
Manuel Cordeiro Vilaça;
Trabalho, Paulo Lacerda;
Industria e Comércio. Car-

lQs- Siqueira Campos; Agri-'
cultura, Sileno de Paiva

Programa de Recepção ao

Sr. U lhant

Ribeiro; Minas e Energia,
Celso de Resende Passos.

RIO, 26 V. A.) - O !ta
maratl começou a traba·

lhar na preparação do

programa de recepção a0

secretário-geral da ONU,
U Thant, que foi c::mvida
do e aceitou visitar o Bra

sil, em agosto próximo. A

reportagem apurou, no Mi,
nistério das Relações Ex·

S B.

e

teriores, que a Divisão do
Cel'imonlal já Incluiu Bra,

sília, Rio e São Paulo no

roteiro inic'ial a ser cum

prido pelo sect'etárlo-geral
da ONU, cuja vinda a nos

So país deverá ocorrer logo
após a visita do presldenl;c
John Kennedy.

I on.J.LDO lJUI,()
"EM. COPACABANA QUEM NAO -TAPA BURACO LEVA
MULTA" - Um' amigo, encontra-se comigo, ontem c

passp. ne um recórtc de Tribuna de Imprensa, do Rio,
dizendo me: - Colaboração. Não vem mesmo a calhar
para tua e nossa Capital? Li e gosteI. C:Jmo lembrete e

mais do que Isso, como exemplo, merece publicação, porque
aplicadas aqui as providências apontadas, seria \lmrt
beleza. Então, vamos a transcrição:

Morador de Copacabana que não consertar burraco
em frente il sua casa ou que deixa cano estacionado

e.m c�ma da <!aJça�a já está sendo multado pela Delega
cm FI�cal.

CONSERTOS
No caso dos consertos, a fiscalização antes de int'.

mar o morador ou o síndica dô prédio de apartamentos,
ve se os buracos foram causados por obras estaduais.
Nê�se caso, encaminha um oHcio à repartição competen
te, pedindo que a calçada seja reparada. Existem em

('�"''l''llbana cêrCil de vinte buracos causados por obras
públicas, a maioria delas feitas pelo Departamento de
Aguas. ...

Os particulares. primeiro são intimados pela oJlega
cia Fiscal a consertar a calçada. Quando a ordem não
é cumprida, multR.1e o infrator em Cr$ 5 mil. Mais de
50 moradores já foram multados por isso.

A Delegacia Fiscal espera que até o fim do mês já
não haja umsó buraco nas calçadas de Copacabana, pois
o trablho de fiscalização "tem sido o mais rigoroso pas
sivei, para que as ruas do bairro tenham um bom aspec
to".
ESTACIONAMENTO

Os fiscais também tê!11 autuado e multado os pro
prietarios de automóveis que estacionam seus veiculas
em cima das calçadas.

A campanha foi iniciada domingo e até agora jú
I

foram multados 60 proprietã.rios de veiculos. A multa
é de CS 500. mais elevada Que aI do Serviço de Trânsito.
que é de CrS 150. A Delegacia Fiscal informou que' essas

multas e a atuaçi:lo de seus fiscais, no caso dos estaclo
namentos proibidos, não ferem a competéncia do Servi

ço de Trânsito e são previstos pela legislação em vigor.

, I

Que..f0m seria si, pelo menos hoje, esta coluna fo�.
se lida pelas nossas autoridades e ... postas em pr:itlca
as providências ...
SALÃO CÊ"NTRAL - Esse conhecido e �freguezudo e�.
tabclecimento (barbearia e cabeleriaJ sito á rua Felipe
Schmidt, mudO\ne para novo prédiO ao lado do que es

tava situado. Instalação moderna. Tudo novo, tudo bo
nito e higiênico.

Estão de parabens seus proprietários, Galego e A

prigio, velhos sócios -e amigos, como também sua numf •

rosa freguezla, QÚe há muitos anos lhe dão preferência.
Salão Central está mes,-�o chic e na linha de bossa.nho,

v:i.rio$ ano.<;,
êxito pcrmanenU.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Uno "Relorma Igrária - Oueslão �e �oDsciêHcia,··....
-;:;;"'i'

-Lav-rador�.

e O ��l'sco�a�o �acl'8nal ���C��UloE����a�t�::o p�: :�,j:��:�tec�,::lst:�::j:::
DOBRE SUAS COLHEITAS!

ucutar de seu Estado e Nós propostas tambem pelo ii,

lhes demos Nosso frater-- vro, ou Inteiramente COli

na aplauso peln encoraje. formes com o esptrtto de:.

dora atitude pastora!", To te. Mencionamos com pra- c-ennnccmente dosados, fornecidos em lóf-

tcont, do número ante- dada socto-econômtca dt Não nos consta que com mudo este tópico em senti. zer. uma vez mais, n cer- mulas especiais poro dilerenles culturas de

rim) são Paulo, ou ainda sim esta se tenha depois solida. do natural. pode--se dizer ta Pastoral da Provtncm ccõrcc com o natureza dos solos. Oive:sClS
pícsmente por darem ao neado. que os Bispos rnaonlrest�. Eclesiástica de Marinnn, troes de adubos poro MIOlO, cano, mondi.

8) nestes. Importa relevar projeto governamental uma ,
10) Quanro ao Venerando rnm seu ap-ito aos prtnel- nsstnadu por seis Prelados, oco, temo, milho, orroz, retiôo, trigo, pomo-

ao decteracão do enregto íntcrpromcõo diversa da EPiscopado Sul-riogranden pios doutrinarias _ em na a Declaraçuo do Val� do r es. rcrorns. etc

Purpurado c dos prectnros do liv�o. se, Lendo à frente o Ilustre ela opostos ao livro _ ln- Rio Doce, subscrita 1)01' d('�.

ArcebL'lpos c BislIOS que cm !.lI Convém mencionar Arcebl!,po de Porto Alegrc: voendos pelo Epi.<;copado Arcebispos e Blsl)Ofl, a Men

São Paulo, a 5 de dezembro Que o vcncrnneo Episco D. Vicente Soherer, ao soo Pnullsta. c aplaudiram-lhe xngem das três Províncias

dr' 1960, se rnruurest.uam pado Paulista não foi nnn- lldarl7.ar.�e· com n posição a coragem pastoral de se Eclesiásticas de Mina,'l, com

soüdãrtos com a Revisão A nlmc na matéria. Lembra- cn maio-ria do Episeop.u,(o pronunciar 801>1'e a espl- 21 asstnaturas, e a Decla-

mas a este propósito. mais Paulista sobre a Revisão fi. nhõsa matéria. FI?eram ração dos seis membros da

lima VC?, que o Bxmo. grárm, baseou se em nrgu- seu também o pronuncta- comtssêc Central da C'JnM

Revmo. Sr. BISpo de Bragan mentes, alguns dos quais menta sõbre o "quaest.ío rerêncta Nacional dos Bis

co. Paulista, Dr. Mauricio os aurores do livro não sues faeti", isto é. "o caSo par pos do Brasí].

da Rocha, pronunctousse ela crevertam, ticular" de Suo Paula? U
rnmentc contra a Revisãa 11) Merece aqui =specín! ma hormcncuucn rtecrcan
A}::"I':\.ria C a ravor de '"Refor analise a lY1sição tomada não parece poder chegar
nm AIÚ"úI'la - questão de pelo Imlgne ArcebislX'.'Joad até lú.
ccnsctêoctn''. O Exmo. Rev. jutor de Belo Horizonte. D 12) Como se depreendo
mo Sr. Bispo de Lins, D. João Rezende Costa, c pr;' (10 acima exposto. estão
Henrique Gelaln, não as- los ouos venerandos Bispos longe de constituir mato
sinal! a declaracão de 5 de daquela' Província EclesjÓs- ria os Prelados caréetos

ou na cprccmcâo da rcrut- cle7.rmbm de 1!l130. uca. os quais, em comunica que üeeram pronnnctn-
do de 13- de abril de 1961, mentes dívcreentes de po-
disseram sobre a Revisão aícões assumidas por '·'Rf'.
Agrária paulista o seguin· forma Agrária _ Questão
te: "Lembramos Que não de Consciência". São 36.
compete a Nós, Bispos, d1•
termos norma,..; tecmces pr.
re lima reforma agrária,
mas podemos e devemos
dizer. Nossa palavra etc
Pastores sobre os princípios
lnorais que df!vem nortear

qualquer reiarma. Deram
na de maneira �xpH('lta
os Exmos. BiSl>08 das Pro

grárjn pnuusta. na qual o

livro aponta disposições so·
cíanstas. Ainda aqui, porém
cumpre não exagerar o al

cance da atitude tomada pc
los !lustr!':; prelados. Na oc,

('Iaração que fizeram sobre

a matéria, não hã margem

para se nürmnr se ruscro.;

pam de "Reforma Agrarj:l
- Qllcl>tão de oonsctcnctn'

por mouvo, deutrtnárícs.

A. GaNIAGA
INCORPORAÇÃO E VENDAS DE IM,O'VEIS

Ruo Tro[nno, 12 - Solo n.o 7 (Edificio.Sfio Jorge

Fone - 3450

Tem Por:::J Vender
- Apartamentos .je 2 e 3 quartas
- Cosas de Madeiro nos Barreiros
-- Terr('nos: Mono do Ger:rlda -

Jardim Atlântico - Jardim ACro-.
porto e nos Barreiros.
Pagamentos a combinur.

AD'JOGADOS
ADVOGAOOS.

•

DR. HeLIO PEIXOTO
DR. MOACYR PEREIRA.

PREVIDf:iolCIA SOCIAL: - Rer:ursos à Juntas de Julga
me.,to e Revisão.
ApO'i;en�,adorias.
BencJ'iclcn. etc.

QUESTOES TRAB .....LH1STAS,
CtVEL f CRJM1NAL.

Rlla F('Jipe Sf'}lmidt ne. 37 _ 2° ,'-ndar _ !:tala 4

Das 9 às 11 e tla.<; 14 à'l 16 horas.

Grandiosa Festa do Divino ESpíritõ
Santo - Na Matriz do EsJreilo

'PROGRAMA
Do dia 22 de junho às 19,00 hs. até 2 de julho

hoveró novenas rotroeinodas petas Festeiros. As fes
tividades externas- começarão no dia 28, quinta _ fei_
ra, deoc;s do Missa vespertino, haverá BARRAQUI_
NHAS serviços oe bàr e muitas �trocões.

Sábado dia 30 de junho: As 18,30 hs. - Corte_

jo do Residencio do Imperador até o Matriz. Have�ó
novena em seguido.

Depois do novena borroquinhas e churrasco:
Domina0 dia 1.0 de julho: As 9 30 hs. - Prés_

lit(' do Imnério à MotriZ onde será feita o coroaçõo
do Imoerndor e cantado o Missa Solene. Churroscc
no meio dia

19,00 hs. - Cortejo do Império à Motriz, e

Missa vespNtino.
:12 40 hs. Queima de fooos de artifício.

Segundo feiro, dia 2 de [unho: 8,00 hs. Misso

em adio de graças.
. 19,00 hs Cortej('l do Império à Motriz e Noveno

22,30 hs Queimo de fogos de artifício
-----___......

ou, se quiser computar tam
bém os ouetr-, atenos nlt'.
didos acima no inciso 6, e

até mesmo Os da Provlncla
Er-Iestástlr-a de Belo Hort-
sente seriam 49. - num

total de 187 Bisoos bras!l(!i
rn�. De outro hdo. não fal
t:1m docum('nto� episcopnls
propugnando uma roCor

MATRICULA
Continua aberta a matriculo pOfia o curso de

crianças deficientes do AUDiÇÃO (Surdãs e Mudos)
criado pelo Legião Brasileira de Assistência.

A inscrlçõo podero ser das 8 hs. às Ilharas no

prédio do ParQue Infantil situado na Avenida Mouro
Ramos, 00 lodo da LBA

Receb-emos
Oficio Circular - 1;62 4(> Vice-Presidente _ Dr.
Florianópolis, 14 de junho Percy João de Borba

de 1962 Exmo. Sr.:

nliio realizada
Beneflciente Recreativa O

porória, nesta Capital, o

Diretót'io Municipal do Par

tido Trnbalhista Bm.�i1eiro.
Secção de Florianópolis, es

colheu a Executiva Municl
paI. que ficou a.'>Sim con.�.
tituida:
Presidente - Dr. Acácia

Garibaldi S. Thiago
l° Vice-Presidente _ Dr.

Fausto Lobo Brasil
2" Vice·Presidente _

João dos Passos Xavier

3° Vice-Presidente - Dr.

José Tnvarc.� Ira('.ema

na União

Sectltário Geral - Ve.
reador Moacyr Pereira

1<> Scrretárlo - Vereador
Júlio Paulina da Silva
20 Sccrctârio - Murilo

Ma�no Vieira

Tesoureiro Geral: - Dr.
Durvnl HenriQue da Silva
1° Tel>o}U'eiro _ flmau.

ly Cabral Neves
2° Tesoureiro _ Jona.�

Ramos Martins
-Na tJportunidade, apr('
s('ntamos votos de consld<,.
rações e elevado aprêço.

Atenciosamente
Mon('yr Pereira, Secret:i.

rio Gel'al
Acácio Garibnldl S.

1;hiag-o. Pro.�jd('nt.('

A "Alianta" Deve Ser Defendida
SAN JOSE' COSTA RIel\.

Em carta dirigida ao Cf':

mlt� de Consciência Ci\'i�,)

o Prcsldente Francisco Or

Iich f�z um vibrante ape·
lo no sentido rle qUe os clt

mentos democrat:cos d9. A

mérica àêem seu decisIvo

apôlo A:iança para Progr..!s
so ante a campanha de in

jurla e difamações que <)3

tá sendo levada a cabo po�

nqutlles que se opõem fi

NOVA YORK, 25 -

"Suas férias nos Estnd"s

Unidos custarão aqui'o qUI!

você quiser qUe elas e\l;.·

Os EE. UU. Fomentam o Turismo

tem"
Esta é a mensagem IlUl

o Serviço de Turismo oe

Estados Unidos (UST8'

está dlrlti.ndo aos turlsoa.,

em potencial em todo o

mundo.

Volgt Gllmore, Diretor

do USTS, amplia a men'ia·

gem, afirmando Que há :l.

qui fcrias para todos o�

gostos, desejos e bõlsas.

Falando a.os correspondl'n
tes estrangeiros, disse.:) :r
Ollrnore que I) USTS e.'itá

nalida�e mostrar as b:!l"

zas 19 atrativos dos El.;ta

dos Unidos, bem como ih

formar os p'anos de tUrl3

mo de baixo custo.

Uma das mensagens a,)s

poc;sives visitantes diz:,

"Naturalmente, voc� ';::')
de ga'itar multo dinhelr,):

pode hospedar se em ho

téis de luxo e comer em ':a

ros restaurantes. Mas Isto

não é obrigatório. Aon1e

quer que você vá, haverá
boas acomodacões a pre

ços QUe voce esperaria '!n

contrar.em férias tiraJ.!ls

em seu prõprio Dais ou l'lR

um país vizinho" .

• lançando uma campanha.
de pubdcldade, estE.' mê'l Declarou o sr. Gllmorf'

('m jornaiS publicados no (f\!(' n campanha de putJli�
exteriOr": O objetivo r1c:. (;Idudc rc�ponderlt. às dÚv'·

(':\lllj>ftll!1a C promover ·,i'l da.� 'quC sp possa ler .';(lI)I'"

!!.(·ns nos Estados Unido�. as vial!rlll; de \.ur!.<;mo ;Hl<';

O pr0t:ramfl telll por fi Esl adas Unidos

n. 455 - Florionópalis _ 'requerentes: Moacir Igua_
temi da Silveira '1. Osni Machado .....:..._ requerido: O Ex_
mo. Sr. Secretório dos Neoócios do Interior e JustiçtJ
Relator: Des. VITOR LIMA - Por maioria de votos
cnnn:>d"!r a segurança. Vencido o sr. des, Marcondes
de Mnttos.
n 469 - Fltlrionóoolis - re'1uerente: Marina Gr'"'_
oóri� dns Reis - re(1ueridn: () Exmn Sr. Secretórõo
do Fozendo. Relator: Des. VITOR LIMA - Decidin4<?
,.. T�·l'''n··l n",ln vot .... de deserl'''lOh' do exmo sr. des.
P�esirlpnte nenar segurança VenCidos os�e'Xl"iWs st!:.
des. Relntnr, Morcili" Medeiros, Mirando Ramos, Os ...
r"I' 'nd .... N .....hrpaa e Alves Pedroso, Desionodo poro I!l._
vrcr "'(ll'"nrdõo f"\ exmo. sr, des. Ivo Guilhon.

P'CURC" nE MANDADO DE SEGURANÇA
n. 49 - Cnr..,dor - recorrente: Antônio K.uffner _

recorrido: A Prefpitura Municiool dO'! Caçador. Reto�
tn�: Des. MARClt.l0 MEDEIROS - P()r votaçõ" unô ...

nime, negar provimento 00 recurso. Cust.os pelo re_
corrpnte.
n. 3.'1 - Joacnbn - recorrentes: dr. Juiz de Direito
ex_officio e a Prefeitura Municipal de Tangqrá - re

f"f)rridno:: AriOW'lldo C;nntana Mendes e autrs. Relator'
Des, MARClLtO MEDEIROS - Unanimemente nega_
ram nrovimento aos recursos.

n. 209 - Itajoj - rcorrentes: Dr. Jujz de Direito
ri.., lo. Vara ex_officio, e 10 Prefeituro Municipal rle
ramhnriú _ r""corridos: A Prefeitura Municiool d�
Comboriú e AcáCia Bittencaurf. Reletar: Des. VITOR
LIMA - Unanimemente negaram pr.ovimento 005

reellr<:os.

n. 2?1 - São Bento do Sul - recorrent..�: Indústria
Arteff"\mo S/A e outros -- recorric!,,· (\ r:aletnr Esta_
dual. Relator: Des. MARCILlO MEDEIROS - Pr m�io
rin dp. votoo: ne""" orovimento 00 recurso. VenCido
o sr. des. Vitor Limo.

BUSCHLe & LEPPER S/A.
"JorNVIIlE �Ull DO P�INC!PE. 115
OLUMENIlU: RUI\ 8�USOUE. 11�
CL'QfII81l OES!MBIl�GIlOOR WESIPflÀUN, '.2"

númcroj .

De a�'d���!n� d�!!,m�!,i�o��,,��,!! "la,.ITribunãfdel'JÜStlçã--=-
divulgados em "Comentá- cas e adolescentes de 6 a

"

rios", o ensino primária foi mais de 15 anos, díutrtbu', SESSÃO DO'TRIBUNAL ·P,"INO. REALIZADA
mtnístrano nos so mente'; dos pejas séries dida!ticas � IM 20/6/�2
pios paraenses através de e sem concentracêc !iigni
uma rede de 2.299 unida. ficativa na respectiva ida- H�Bt:.trdCiO"RP'UonS ferido.:. e publfc.dos.
des e.sco.lares que equtva de' upíce ou mesmo em

liam .a 4 067 turmas, repre duas reunidas e cunsíder.j, n. 3,518 - Pôrto Unfõo - Impetrcnte: dr. Estnnts
sentando "Uma média de 7,8 das como tal. lou Novíck! - paciente: .AnfOOio FrOncisca de Souza
por unidade escolar! Outro aspecto digno de n 3.523 - Palhoça _. impetrante e paciente: Pe;

nota diz respeito à pequena
oro Ferreiro da :;ilvÓ,,1

proporção de alunos qque MANDADO DE SEGUR'ANÇA
.

alcança, em tempa normal, n. 414 - Florianópolis - I'"eq�erentes: Serafim FaLIs
o tercei!o ano letivo, cor. to Foucz, Nelson Róso Brasil· e Fr-ancisco Passos Bra
siderado cl.mo final de eur gfl _.. requerido: O Exmo Sr. Governador do Estado.
so .tendo em vista a, llIa:;sn n: 428 - Tiillcos - requerente: Ernani... de So"tt"X
de alunos das esco!a" r.u �dvo e Pedro Paula Campos Corte e requerido: O Ex ..

1'al5 que conclui o curso n:l.
m,.., Sr Governador do Estodd ..

4 021 professõres, dos Quais 31\ sêrie. Representava, em RECUR.SO DE MANDAD.O DE SEGURANÇA
cêl'ca de 77% niUl possulam qualquer das turmas estu- !1. 237 - Slumenau �...... recor.f'ente:, SOCiedade Coo
diploma de tscolas normais, dadas, MENOS DE 16% dos perativo de Consumo dos Traballiadores do Porceldna
sendo que na Capital essa alunos matriCulados na sr. Schmidt S/A de Responsabilidade lida e recorrido: A

percentagem era de 31,9%. rie inicial, fato êsse provc.
F".,.."".,da Fstodool.

A matrícula efetiva, em cdo pela evasiUl escolar e AC,ÃO RESCISORIAI j
todo o Estado do Pará. atin repetênCia da série didát1 n. 55 - Itajoi - auto.tP.S: João Robet'to Sanfard e

suo mulher - réus: AdeJino Laurentino da Silvo e
!"' ... mulher.
JULG4.MENTOS:
H.R�AS CORPUS ,.
n . .71 526 - Loies - impetrante � oocienfe:' t..eardL
n,., Pereira Branco. Relator: Des. VITOR LIMA _ U
nonimemente negaram o ordem
n. 3,502 - Curitibanos - imoetronte: dr. I1se Co_
fYVlroo dn Costa --'- pocient�s: Get'>nil Ribeim p Sione
Ramos. Relator: Des TROMPOWSKY TAULOIS-

� Wr>.;!:!! ......pment"", denegorGm Q ordem.· _

CONCORRtNCIA PARA A CONSTRUÇAO DO PRtDJO n.:::l 5?0 - Mafra - m-metrnnt.. : Dr. Elia N"'In'"1"i --

DESTINADO A SEDE DA AGIi:NCIA EM BRUSQUE
""f";"",t,,· 'não Nodir Galice: Relator: Des. CERQUE!_
R A n NTR A � I '..,,..,nimp.mente denegaram a ordem.
MANDADO DE SEGURANÇA

(Continua no próximo

Belém,· e no Interior. de

3,1 turmas por unidade em

Conceição do Araguaia a tê
uma unica '-turma por uni

dade {!Scolar nos demais

municípios.
Quanto ao corpQ docente,

era o mesm oconsttuido de

giu, em 1958, a 143 891 alu-

Instituto de Aposentadoria e Pensões
Dos Industriários

DELEGACIA Ii:M SANTA CATARINA

SerViço de Engenharia

A V I S O

1 _- F!l<:o �alJer nos jnterc,�.<;ados que no DI{tl'lQ Ofi

ciai do EsI.lldo, de 19 do conc.Le, foi publicado o Edital

de Concorrêncill Pública nO ERSE 5;62. para n constru

ção de um prédio com 2 (doi�) pavimentos, com apl"'.

ximadament.e 500 012, entre as runs Alberto Torres, Pas-
tor Sandl'ewski C Ver!'ador Guilherme Nielmr. {'m Brus·

que e destinado à sede da Agência do JAPr naquela Ci

dade.

2 - A documentação técnica necessária fi. pf'ffeita
('aracterj7.ação da obra a executar será fornerida aos

lnt.eressados mcdtnnte o pagnmento de Cr$ 3.000,00

!três mil cruzeiro.q), na Delegacia dcsLe Instituto, fi.

Praça Pereira e Oliveira - Edifício IPASE, 2° andar no

horário da.� 12 àf; 15 horas.

3 - As propo.stas deverão ser entregues na De!l'!!a

eia, no endereço adma, ilS 15 horas do dia 19 de julho
de 1962. quando se dara o encerramento da aludida con

eorrência.

Florianópolis, 22 de junh:) de 1962

CYRO BELLI MULLER

SUBSTO AUTO DO DELEGADO, EM EXERCICIQ

GWAU-
PU8LtCIOAOf

TEL. 24·13
Rua fenaId. M,dI... 6

\
por uma graça alcançada
Lidia Bdabaid Daux

28.........ft..-62

justiça social em Que sr

funda este vasto progral�;':l.
coletivo. ,

O Presidente pediu .11'

Comitê qUe empreenda "a

grnnde tarefa de voltar
.
a

consciência nacional ('ln

favor da Aliança para o.

Progresso opondo se às Cf'.

rentes de opinião alensa-·

das pelos Inimigos da dr. r
momcia .... •

I cartazes de
I �@í]®lÃl®�

RA'DIO PATRULHA: SOCORRO

POilCIAL DE URGENCI! TEL. 3911

.! AGRAVO DE DESPACHO DO RELATOR
No mondado de Sequrança n. 506 de Palhoça -

aqrovantes Clarice Maria rle Azevedo Silva e outros

Relator: Os. ALVES PEDROSA - Unanimmente, ne

goram provimento 00 a�Jravo por entender ser do
comoetência do Justiça Eleitoral asseauror n garan_
tia do art. 64 da Lei n, 2.550 de 25/7/1955.
AGRAVO DE DESPACHO DO RELATOR - No mon_
dada de segurança n. 468 de Florianópolis - reQue_
rente: José sayer Martins e outro. Relotor: Des. IVO
GUILHON - Unanimemente, negaram provimento
00 oorovo. ,

AGRAVO DE DESPACHO DO RELATOR No mondado
de SeQuronÇ>O n. 496 de Joinville - requerente: Tu_
ribio Leal Nunes. Rélotar: Des. IVO GUILHON _ U_
nrlnimemente neooram provimento On agravo.
Visto: Joté C..,..lheiro Mendes. - Ch.fe�. �io
de Jurisprudência e Publicações.

CASA
Vende_se um hacorQ. com umo CIlSO de mate ..

piai em boas con !çoes sita à ruo Lauro Linhare'i.
Terreno 18"metros 'de frente por 100 mls de fundos.

.

.��
TrCltor ruo Felipe Schmidt no. 21. .l- 'F�

, " 29/6/62}' �i
�;r:�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O ESTADO�- O mrus anM�o nh'll'jo dt> annta Catarina
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INDICADOR
OLHOS .• OUVIDOS· NA'RIZ
.... ,e GARGAN,!,A

Operações ,<{as AMíGDALÁS por p-;cit�sso
o,OOERNO '

EQUIP9 de OTORRINO (único no Coj>ifat)
poro exame de OUVI.DOS, 'NARIZ' ,.

GARGANTA
'.

Refrator BAlJ.SCf,t B LOMS paio' receito
de ÓCÚLOS

Trotamento dos SINUSITEi pO( ULIRASOM
Dr. GUERREiRo da FONSÊCA

CONSULTAS PELA MANHÃ E AI TAROE

qn$u�lÓr�o - Rua J6õo 'Pinto.' 35 � Fone 356(/
"c�,denç,(J - Ruo FeliPe Sthm'd!. 99 -Fone 3560

Dri flávio· Alberfo de nmor;m
. "

ri A D V o G A D Q'
• , ,_,o '"

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

DR. nOrVIS DIAS DE UMA
CUNICA MErDICA

Estomago, intestinos, figado e vias blliares.
Oonsuftõrto:
Rua Jeronímo coêíno, nO_lB Ijaj,as 21 e 22.

:��d;:��:orge 52 fone �21.
Diarlamente das 15 às 18 noras.
Atende das a às 10,30 bons no H0l5I)!'"81 dp. Caridade.

DR. L A U R O DAURA

GeralCI:llica
--MII:DiCO--

EspecIall2,!a em Dlnléstta ele Senhor&8 e vias <lrt
�

I na::lall, Cura radbal das !nfeecçõe.. dgUc\a.. e crõ
) nJe::.s, do !'parêlhc. '3eD:1to-urlDárlo em ambos o�

.,.exos. Dor.nç9,5 do aparêlho Dige.stl.vo e do slste
I ma nervoao.

HorárIo: das 10 la 11,30 boraa e das 14,30 6.! 17,00
hOl'a�. - Consultório: Rua Saldanha M".tlnho, l
LO and�� (escl. dI>. Rua loão rJntol _ Fon'e: 3.'>.4&
Residência: Rua Lacerda Coutinho, n.o 13. (Chá
eara .:1.0 Espanha) - Fone: 3Ma.

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

ll:t. SAMUE1 FOl{SECA
CIRURGIAO-DENTISl A

Preporo de cavidodes relo alto 'elocidode.
JCRDEN AI�OTOR � S ""HITE

Kodiologio Oe, ,tário
CIRURGIA (PROTESr BUCO.rACIAI
Con!>ul�órjo: Rua Jerônimo CoeJhc 16 _

1° ond�r - Fone 2�:!t
E ..du.i<ramr.!nte com horas marCQ6....

aTENçÃO
SERViÇO DE MUDAN;AS URBANAS INTER

MLJhlCJPAIS E IhJTERESTADUAL.
Nõo é np""'ssáro o engro'domento dos m6yeis.
Informoç'::;"'.. à r!la FranCisco TrrtE""'ltino, n1"'3�

fone 3805

Prepare-se para o Futuro
l.�:'iuirindo lotes clt:' terras, pequenos chácorcs.e
ércos para :ndl.strias em

B.&RREIROS
no "I3AIRRQ YPIRANGA. oride está situado c '3ru)Jo
Escolar !o:a�. ."

Os interf'ssodas nnc:lerõo diriair v rliretl"lmente 00
ESCRITORIQ DE VENDA; DE IMOVDS de

0110 Julio Malinã
Ruo Felipe Schmicit, \4 - Sobrado -- \=oroe

2347 _ Flnrionopoli<; \

SERVICõS TiCKICOS ADMINISTRATIVOS
ORGANIZACÃ� E REOR(;ANIZAÇ"O DE SER
VICOS

RUA CON:;ELHEIRO MAFRA - lfiO
,.FLORIANOPOllS -- ,SANTA CÀTARINA

· -.

· ,
· �-'-----�

- --_._-�,

'I
· • I •• = ��Dr. Walmar Zomer • íLAzA,o ,.'HO'O'" I� �,

Garcia' � �.
Dlplomaao peta ,,�a�u.ldade � I I • •

•
N'��:�'::d,M::':;:'ilda , O Jantar FeslJYo das Soropllll1lstas no"Veleiros da Ilhar,
Ex-interno por concurso da' - No Iate Clube "veíetro d� �", a. - _ •
M�terrudade-Escol,.,. (Ser fII. ccnteceu o Jantar Festivo do crube das _ O Clube 12 de Agõsto, vai oferecer,
viço do Prof. Octá�iv Ro • Soropt��istas, comemorando 9 Sexto A. aos associ�dos a festa de "São Pedro", ..
drjgues Lima,. 1!:x-mcerno' ntversàrto e posse da nov:a Diretoria. próximo sabado. � ,.

HORARIO DE Cm;SULTAS: - Das 14 às 1P coras :s���=�Ç;,A��E�����g�� R��" _ A Presld-;nt;� �u;:"SoroPtlmista _ No Lira ;. -;;:,�e�t�eu domingo à'
Pela manhã, hora marcada, ínclustve soe sábados de aeueíro. Mé<llcc do nos- • l'ecê:n empossada Srta Hllda Goulart, as- tarde o "Encontro com "os EstUdantes"'!'reieroee: �g89_ pItal de cenüece e da Ma- • summdo.as elevadas funções fez a auto prmovldos pelos alunos quartanistas do ..

�;�����e�. o��������: • �f�'::I��ct:;:� ��7:ro-:�e�0�O�6:�:�te:�� ��n�'It�'d�� �re��:�: �:�i�s::���to'ea:'
DOENÇAS DE S�NItO&A::', ucas similar aos dos Rota.rianos) é se fez tando e cmitando o conhecido Mlltlnho, •

Y RIMA
- PARTOS SEM lHJit pclG • seguir das demais componentes desta ex - - - - - •CLlNICA SANTA (4 A C:l�:::ri��i��:r;��:t�:. • traordjnárla organização.

'- Ciclis�;:�o;r;����:a ;��:s�ã�I04aG�:�:�'
eHnica Gera f to D. 10 - das 16,00 às'

- - - -

nt t 'tld d já, no domingo que pasoau. venceu o pa f

DOl!ncas Nervosas e Mentô"s ����s :�::�dP��en�:le;:=' rH�n�ó�:::e t�:: =�o:t!mp�I�:�I:: pr!sl� �::=;;d:S�:f���a. Ulandosky, do ClUbe,
� 10:'-5 _ h,I'Jndência' RUA _ ...ente a Senhora Auerea Moura LeaL

.

•
A'1gustla � Complexos - etequee - Manias -:

- - - -

_ Amanhã, o Colunista e "Jacquelí ..

PrOb���:a��n�te�:�o eEl:�:�:��qU2 com er-estesía
ti. AY1'ton .6.amafho , re�b�ue:!le�;:t:!�v:r�� M�:it:�a ���: ne", estarão às 17,05 hs., na Rádio Gm ••

tnsunnaterapte _ CardlL?'olorapia _ Scnotecapfe e
CLINICA DE CRIANÇAS, • Goulart, como uma homenagem pelos �:jaSo:i��e=�tando o programa Radar,
nl1c�n�:�: d:�:Tjd:::.hã seus serviços �e�a�s�o_C1Ube. _ _ _ _ _ •

� tarde,. no consultorl, • re�iz��;e,u�o b����� ��o!:v�::s:'to �t:"das 15,3n us. às 17,3r l..8...iI - A anrurtã - Presidente do Cl'J�e, be 'da aoropümjstas em beneficio da�'
CcrsultorhJ: RUJ Jliune! , Srta. HUda oouiart. talou enaltecendo a oama� de CRl'ldade. �Maeh.:do, l' - 1° andar - j sua antecessora e agradeceu a sua escc,

telefone 2784.
, lha para dirigir a referida sociedade no

- - - - -

•
Re'lhle-ucia.: Ru:. Padl' periodO 62;63, Usaram da p:Uayra: St.

_ _ _ _ _ •
_���:e:�:�"1I • Jorge Daux, r.e�resentante do Rotary :...._ Comentam que em "São Jcaqulm",

D A G Id'
Clube _de .FPOhS_, Dr. Victor Pejuzo

.

Ju- vai acontecer o BaIle da Neve. Multa gen

"Curso Preueratório Continente" r. cáeíe aríha i ntor. representante do t.tons Clube,. S,. te que vai daquí da Capital, levar P""'
DATILOGRAFIA S. Thiago � ���orCl��hl�Coht���e[�te:��o�� d�a�;: a viagem garrafas de "forças ocurtas'". ,
TAQUIGRAFIA A.:>VOOADC' .. Ester da Rosa Schl!ehtlng. Presidente da

_ Viajará -;Oj;'- ;r;são Paulo, oca.
PRE-GINASIAl ADMISSÃO DURANTi: O ANO ascntorto especlaUzado ,. Casa da Amizac:!e das Senhoras dos Rota sal Desembargador José Patrcctníc oai-],

A\JC���S:;;��P��:1��R.SO� Questões trat.alhi-:tl'-S. • rlanos do li:st�l� _ _ _' [ottí, •
PARA. PROFES�ORES l�:�ie��,�trab��esasd� !h::�:' _ Foi dada uma saudação ao Pavilhão _ _ _ _ _ •

DE DATILOGRAFIA aua FeUpe Sehmldt, 14 _ , Nacional e em seguida II- Preõldentedeu --Aeabo de receber convite para o cat
- l1oseado nos mais ("ordenas pToceSSOI pedo· '.0) andar ,_ Fones: 2511 ... �r ,encerrada a mult,.o simpática Cerl- samento da Senhorita Vera Lúcia de

gógicos. 2216.
moma.

.

Souza, eom o Sr. Edilson Sperandlo, pro'
,- E';;:��;i�: �o;o:máquinos novo,.

• _ O jahta;-e;a� ��, bem pr�p�- ��Iélnodl�s���t� d;a!��0�Sn�9,3�gr��� 6:'
PROF. VICTOR FEr..IH�IRA DA SilVA • rado pela senhora Maria Qulrtgulhl. po.s convidados serão recepcIonados na resl'·

HORÁiUOS: I)IL:RNOS E NOTURNO� iii
suidora de um fino paladar. dên&ja da noIva. •

antig!Oi: :�QM��:�r�ç:; � ��oo�r�r.Ful<riQ Aducd,
•.

_ _ _ _ _
. ,

_ _ _ _ _
•

-:STREITO Flaria.tÓpolil II!J -. Alem da Presidente nllda Ooulart, _ No Coquitel, que Eli.�abeth Ardem,.
------ ----_____

• partlciP.aram. do mesmo, os '1IeOlbros da ofereceu as Misses dos l!istados, o sr.'
- ; nova Dlretona: Maria Olga. Ba.r�a.,. Ce Wllsoh Lemos. Gerente da Firma, disse.:"'1....,""""""-' •

nyta Souza, ArUnda Maria Machado, Ade que as representações de El1zabeth Ar_
lma

.
vel� Cunha, Norma. MU.S,SI, Walda den, nos l!:stados Unidos e na Europa,_, M�&�I, Zllda Dnux, Maria Clierem Sch- darão toda a assistência de beleza para'

, :��ct;:;d B�de:e::;:�:Be���I�a�a��a.c�::t. �:r no���l�ef�::;���:�:l �uee ;e�ztsPu••• Florinda Gan�o, Heitor Fetrari', .ArI SII"
.

..

• va; e outras que amanhã divulgareI. , _ _ _ _ _

�

• .- _

- - - -
- Falan"do j!m Elizabeth Arden, a Sra.'

J -:- A AS;;0claçao Coral de FlorlanóPO�I�, Bety Cavalcanti, estáva na lista das ma-J
T V.I

""" esta �msalando para duas. apre�nta�oes quladoras no Maracanãzinho. Ficou Impos"
en'eno ana.e-ie" nos dIas 6 e 7 de Julho _ptoxill\ó !lo 'Tés.- slbllitada de comparecer. ,.

.. Vende-se um terreno na
t tro "Alvaro de Carvalho" ",.

.

- - _ _ _ •
p::ain rio ''7-A�lo'', em 'Co- , -

�
-

�
-

,. .- "0 futebol n� Br�sll, é disputado'
quelros loteamento !io Sr, II1II .

.
.

em muws campos. Ha mutos "Garrln- ..
Tib&.u 'FaC1l1Ca-se o paga-

III" -.Completando hOJe, Ji rrl�veras achas" pot ai, principalmente na politl_1II",

• graClOsa moreninha Vera Goulart, que ca nacIonal. •mento.
_ •

vai recepcionar
_
suas amrgulnhas· para _Tratar nesta Redaçao III" festejar .

-

_ . . •
��; l�O.��ê,,��mar • � -a .:__ .�__ � ��_ ,

__
-

":O'-.h:� :.:�,,:�u_'..�_,
, :., ,. ··'f-

PROFISSIONAL

8,\)0 - Cl'rre:;pondpnte COLUMBUS
8,55 _ RcpoJ'1.er ALFRED
10,30 - Resenha E:;portiva CINZANO-FIREST')NE
10,55 - 1nlol',I''l.tivo CASA BRUflQUE
11,55 - Re).Jort,e" ALJ.<'REL>
1225 - CorrespOllden�e COLTTMBUS
16,00 - 00. responden�e CÜLUr-..1BDS
16,55 - Rl!pOl'Ler ALFrl�D
1b,10 - R�enha J-7

Ir,55 -- C0rrespondente COLUMBUS
• _

;�',�� = ���;�� AE�:��O BRHAMA

,AULAS
21.3U - Corre.",pondente COLL'MBUS �

�'�:r�r.����D:e I%����!�OE���:��: _ Tels..
i: PARTICULARES

381� _ 38:!2 RáâJo Guarujâ d� Florianópolis _ A � Aulas Particulares de

foIL.,oR POTi!:NCIA RA.JIOFONJGA DE SANTA CATAnI- PORTUGUt::> - LAfL"\1: -

NA RISTóRIA -- FRANCtS -

PSICOLOGIA - FILOSO-

DR. MARIO GENTIL COSTA
M:tD IC O

c..UVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINlCA PROF.
JOSÉ KÕS, DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOP(.,LlS

CONSULTO"tIO: . - Rua Ten. Silveira 15 - ccní, 203.
- EDrFtCJ(' PARTHENON

ssicczerarne
Direção dos Pslqutátras -

DR. PERCY JOAC' DE BO:rtBA

DR. JOS!!: Tf.VARES IRACEMA

DR. IVAN "BA.STOS DI!: ANDRADE

CONüULTAS: Da.:s 15 às rs horas
znoeteco: Aven-ta Mauro Ramos, 288

(Pra.:;a Etelvina Luz) - Fone 37-53

I

�l.WiIDp�,� �����.'��,.o e conserva,.o d, paln;f.
em todo o Estado

R:�l'n�nq� M�cheQo�G -oi! endôu---fone 2-4·13
�

• _
..... ;tlr1A.lÀNÓPOLIS '

HOll'CIAS E ESPORTES PELIl

R4rDiO UAIWJAr

Onúa média - u,:o kcls _ 5 kilowatts
Olda UlmTA - 5_97f kcls - 10 kllowatts _ 49 me·

FR05RAMA DO MES DE JUNHO
Dia 26 - Terço_ feira _ Cnema
Dio 30 - Sábado - Fest."\ de Sõo Pedro.
NOTA: A Diretoria d" Clube .:omunica que, nos
dias de festa o Secretario {L:n:::ionará das 14 as 11
horas nõo otendendo POis em hipCiltese olguma o

solicitação de caf"vites, após êste horárb_

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

AVISO

t6��-�� 3j�artos. Rua Gol. Bittencourt, 85

QUARTOS
Alugo-se poro estudantes e funcionários.
Rua, Gal. ,Bilt�ncourt', '85 fone �'3137

5-6-62

G3STA DE CHEl I
ENTAO PECA íAFE ZITI'

FIA.

Professor: Vlcturlno Sec
00.

informações: Oscar Pa
lace Hotel, à tarde.

ARTIGO 91
Glnaslo em 1 ano_ Curso

Continente. O unlco com

professores especializados_
Nova turma para setem

bro.
Rua: dr. 'Fúlvlo Aduecl,

748 _ Estreito.

Florianõllolis. 27/6'/62

Cine 5AO JOS!
Centro Fone: 3631,

-BAIJBOS
Ciae GLOBIA

às 3 e 8 horas
,

�trelto Fone 82"

Hardy Kruger
CoUn Gordon

às 7lj2 - 9Yz hs.
Sess.)es Populares

EM Jean Gabln

Jeanne�te Batti,

A'GUIA FUGITIVA

RankVislon EM

Censura ate 6 anos A TRAVESSIA DE PARIS

Ciae �lIU
Centro

Censura até 14 anos

ChIe OOEBlii
Estreito Fone 6295às 5 - 73f.t - 9o/.t· hs.

Iniei o do Grande F�StiTil da _Unit6d
I

''l\oIARAVILHAS QUE VOLTAM"

às 8 horas

Sessão P<;lpu!ar

Lang Jetfries

Rho�da Fleming
EM

Jean Gabin

Jeannette Battl

EM
A REVOLTA DOS ESCRÁVOS

.

TotalS.c.ope EastmanColor
Censura até 14 anos

A TRAVESSIA DE PARIS

r::ensura até 14 anos

Cil;e HOlY
,CENTRO CÍlae RAJA ($. José)

às 8 horas as a horas

Wll\iam Hold.en
Eleanor Parker em:

A gRA DO F�itTE Dalvo
AnscoColot

Carlos Lopes Moctezuma
Elvira Qulntana

EM

4· Censura até 14 anos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



?�: I.,,'

GORDI�I I I GOÜDlNI GANHOU O
HALLYE DA PRIMAVERA!

I

DI�gJla
jj_

vlt6ria

CORDINl mi,o& couberam aos ases Nicolas e

Devaux, que pilotavam ,o ccret-

Paris (28) _ O RaHye Mar-
ni vttcrtoso. Na cetcgorta para

seíüe _ Provence, prova que ec

l.:tUl"l..m\o
de série com melhora

considera das mais importantes mentes». até 1.000 cc., venceu

para testar o desempenho regular um Dauphine, pilotado por BiUad

de um veículo, ofereceu resulta- e Ricord.

EI. veiculõs de .Uirl.., de érie

::r:on�s 'b:i�:a�:�c00��:':_f::�t:�:�� j
um carro GordinL Ambos os prê-

GQJ1mn G:nnou AS
1.000 �IIUUS FRANCES,tS

arrebala 11
n " f Pari'! (m;'ntc) - Uma vi

1
lotado por vntcn e M

rrPom O
- í1 S '

tona ímprcss onnnte acaba de \'Ittorl, 30) Dauphme Ilo:e
,�. � \, •• I ���a��a:l: �o;[1�n�Cnal���g:(J I �� por Boutin e Mme TPRoy,

Pa.-, ,ur""ent.cl _ O gran sua cxtraord narra classe no

I
J Cordml pilotado por

de circuito automobütstlcc pa P.a1lye da Pr-ma era Entre Chardín e Snlman, S") Cor

ra a conquista do Prêmíc de :In�;:cof��:�e��;d'���o��� , �;:g::���!O t�;� :�:m:;!a:
Parla, acabou êste ano dc for-

a ordem de c+cgude.: 1,0) Gor- I ainda coube a um Oordtnt; pi-
ma espetacular: os Renault d:ni r:lotado por Krau!le e I lotado peras Srtas. Racle e

Gord!ni se trnpuccrum nos ctn- Godichard; 2 "I Gordinl, pi- I Cantenot.

Paris (SI) - A grande prova I tos •. até 1.000 cc .. que trouxe

das 1.000 Milhas. que polarizou 1
um emocionante final: tripla vi.

as atenções neste comece dc

tem-I
torta GOl'dini. Pilotavam os uor-

�::na:i�: ap�:en:;�e:�����s s�:�� din! vencedores. por oróe!Yl' de

entusiáStiCOS.
vão pnra a catego- c�egada, �s �UPlas CondriUier e

ria de veículos de eturtamo de Fmkcl. vtnatter e Masson, Bou

série, norrnara e com mctncremen- chet e namoeue.
co primeiros lugare.l, d .mtuan

elo de ponta a ponta a categoria
ãc turismo. para veiculas até

8S0 cc. Os volantes que pilo
taram os Gorellni foram. pela
ordem de Colocação. D. cena

ten, Ivoy. Lcvasseur. Dausee

e Mise.

Hjalmarelo!lpot (Suécia) -

6. S.- classe, destinada a vei

culas até 850 cc.. foi a que
mais empolgou os espectado
res da grande Corrida SObre

o Gõ!o. Após uma. luta re

nhida entre os multas ases

que participaram da prova. os

carros Cordinl triunfaram du-

"I
• ", pIamente, conquistando o, dcts

prtmeírcs lugares. Os coe

dini vcnccccree eram pilota
dos por Arham e Bruseback.

Lançado o Gordinl no Brasil. Farrioso em tôda a Europa, onde se

destaca entre os carros de comportamento esportivo, o Gordini
é agora produzido pela Willys, que se orgulha de apresentá-lo
ao p�blj<?o.: Ágil €<t potente,J.. o G

...,?rc;ti�i chegou, para mostrar o

que é "performance", Gordini é máquina, é carro emocionante I

40 H. P. - Gerdlnl tem motor

de 40 cavalos, que incorpora notáveis

aperfeiçoamentos da moderna engenharia
automobilística, Isto permite um desem

penho superi,Qr .aQ.._de,qualquef outro carro

de sua categoria! Gordini é maquina -

farte, preciso, avançado.

r

4 MARCHAS-Gordini
oferece, em cada uma de suas 4 mar

chas, gr-lnde faixa de utilizacão. Ao di.

rigl-lo, vê-se que a maquina ê sensivel:

responde prontamente ao menor incentive.
Bcnlini é carro veloz. esportrvo, tem garra
- e para quem QfJsb de automóvel!

IN Rallye
de Lion
ganhou GOldini!
Llon (pelo telefone) - Nas

duas categorias do IX Rallye,
fi. vitória foi empalmada pclo
Renault Gordin!. A prova. des

tinada a vcrcutoe da classe

«grande turtamo. normais e

cem metncreruentcas. teve co

mo vencedor um Gordlni püc
taco por suucner e coiece.

A taça para damas. este 8110,

rol entregue às Srta8. Hum

mel e ooutet. que também pi
lotaram um Gordinl.

GORDINI
venceu

sôhre o gêlo!

LUXUOSO: Interior de esmerado acabamento. com superior forração e numerosos detalhes de bom

gõetc, que se harmoniza às cõres externas, Atapetamento completo. assentos e encostos em original desenho.
trincos e frisos cromados (também internos), portas aproveitadas com elegantes bõcas. Gordini tem o luxo e

a beleza de um carro moderno. CONFORTÁVEL: 4 portas, grande porta-malas forrado de carpete.
bancos acolhedores, espaço interno bem aproveitado. SÓLIDO: Estrutura monobloco _ carroçaria-chassi
constituindo uma única peça, que realmente proporciona superior resistência, ESTÁVEL: Seguro, de rodar

macio, 'ê carro de suspensão reforçada _ firme nas curvas, em qualquer terreno.

um prodvto de.

GDRDIIVI
'YOVil economia
! rViqéria!

WILLYS-OVERLAND

·
.. �<:;"()S (ur:ré.ntel - A Pro

Economia da Nigéria,
rc é reansaea com um per

curso de 675 milhas, teve co-

PECA NO SEU CONCESSIONÁRIO UMA DEMONSTRACÃO DO NovlsSIMO GORDINI
e prove as reais vanteçens dêsse carro emocionante, Aproveite a ocasião para saber como v. pode
receber, gratis, uma coleção dos Mapa. Turístico. "4 Rodas", com sugestões de belas viagens pelo BrasIL

f ..e-rceote de veiculas dOI alta qualldsc..
SCo.o eernardo do Campo - Est. da $"0 F""u'o

J. nuttross . C F. Rodvetl. A

ficou um erecore» de apro
veitamento de gaeottna.

21.a

TAÇA DOS
ALPES
AO GORDINI! I
Pari>! (junho) - A corrida

para a. conquista da 21.- Taça

::82:���� :�Leco::c:::.c;�:���
eou com a grande vitória ct'

Nicolas C Devaux. que pilota
vam um Renault Cordlni. O

,e�tncto e o terceiro lugar
couberam a dois Deuphíne. di

r!gidos respccttvamcnte paI
Lnurcnt e Chabeet, Cnmpuzsn
e Delalande.

'1,. Rallye de
Gêlhl,
Gnr
Gé!h'- : li;;\ A prove, a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PELO PR013RESSO Of

UN'A CATARINA

HI> SETOR

ESPO"TIVO

E
(I

T
;\

I)

qu:
ta I.,

1']to Profíssio
- n t lüma, marca

� encontros, dos
"vado. isto cm vis-

o ní de não disputar
o -et ITT'(l gl'C" com o Figuei
rense 011(', nss.rn, ,aoha os pontos do jogo
que dovcna-t J' por local o estádio da rua Bo
cniuvn. -�-Iô""''''BU\

TiHYl:Hl(bl'f� (I Avai (� o encontro de do
rrdnrrn nn "d.' 1in (lo. Figueirense que está
sendo ;lO"l'�wl;:1{ln -om iníerêsse- haiam vis'
ln n"O (lnmio[!o missado. o alviruhro do Es-

1_!.:..,",iln 1"<T1''-'�1 ","",I1'.,tf>l· ('nm o FiO"llpirpn"p.
(I"", <"'o r> .. ", • .-.,",1,.'1 n Avqí Ol1e nr<=>('i,,:::t -1., vi_

p ·.�,1'" "",,",i,,_, n "fí1u1", rlo �'J

\ /

Ip� � :u/idn d.e cadeira.::-1�-I
Rcrcnt{'m('ntf", dois f!los ocontccidos na FCF

cl 'SpcI!or rll", J atenção. paro fav'r um julgamen
tu do succ Ir I,Jlqundo erei') que com acêrto que
alguom, (; rrJj)ldJ!', foram ,ornados sem S"!_
rem m did e nôo foi muito elegante.

No A bl
.

ia G( rol do FCF, poro eleição d>Js
Pre m e vice·Presidcnte da entido<..

m I banHo foi not-ado, e que partiu
Poulo Ramos, propondo fossem os

scnhfJft. .0 I M II.., I .Saul Oliveira eleitos por ado_
maçue, 10 <lL (> xi5tln. essa chapo

As im pen ci (' assim aplaudi já que pa,ticu_
larm nl ro r: la r�elcição do sr. Osni Mello, pelo
Que tenl n (}II sen!odo d!' útil e pelo que tem
feito v!Cnnd mlinr progresso de nosso futebol.

D m:c' "árIa dizer que Saul Oliveira e,o me_

.f<>ccdof J,� m u volo (embora simbàlicomente, pOi>;
somente 0<; Prl;Sio€nleS de Ligas e c1ubf's do Capit"J1
têm direito cr v f ) pois se trato de uma pess'Ja hc
nesta (> cnp "'" I ,..,br'1ro rublicomente tenho dele dis_
cordado (como.1 'nic'I), já que direito me cabia opi_
nar ou <'rilicnr, in(·cntivodor Que fui de nQSSO selecio_
nado no lllt"m" RI"05ilo?iro de futebol. "E só quem a
judo oode critir r" 6 ° QUI' nos escreve Abraham
Linco!n.

Poje; bn" n'ni
guind
te d

M('II" f" Soul Oliveira foram
�I Pre id nta{' e Vice_Presiden_

lP ambos podem fo_
c; ba,,\ idores tenho
,0 o'Jla habilida-

Ouem São. Os Heróis da Taça
Jules RimeI de �2
11- Djalma Santos

Seu nome é njnl/l1a 111,,, hr:I.�i1eiro� que possui maio

ga ntos e nasceu etu �jo ur número de jogos tutor

Pa.ulo 110 dia 27 de revcre:« nacionais de seleções se»,

ro de 1929, sendo fitho {I� do que somente lias C01Ja �

Seba.stião dos Santos e do MundO realizou lG Jo
Laura Nugueira nos Santo'l gos. Peso. 72 quilos. nuu,

Com 19 anos começou sua rn: 1.71 ffil'tros. Seu rese r

carreira, jogando pela Por va na Copa de 62 foi Jair

tuguesa de Desportos, pela MarinÍlO, (lo Flumjnens"t'

qual aeuuu por rnuttcs a-

nns, vindo hú IIOUCO tl'�l\I<;

fcrh·.'e II:U-:I o Panoetras.

'ruutos OhUdns: C:UlIIJI't,o
mundial de 58 (fez o jüg()
derr:Hldro uontrn � Suécia
c 19G2 (tomou' parte cm to

dos us .lOg(5) campeão Pa

namertccno de ,52, vier.

eampI'flo sulamcr+cano de

1953 e 59, c:unpe:io do Rio
São Paulo de 52 e 55 �am

pdio brastelro cru::;2 :íl,
56 e 57. N:\ Copa tle 5·1 ,*,1.

parte da rf'l'�esent:t("ão bra

síretra. E' um dos craques'l'a-

Paulo Amaral
SeqUe Dia 4
Paulo Amaral. prepara

dor físico da sel-câo brast

telra de futebol. assinou
um excelente contrato com

o Juventus da Itália. por
uma temporada. O cont-ect
do treinador (teverá rcce

ber luvas no valor de 1G
milhões de cruzeiros e Oi'

denados mensais de 1 'j(i

mil cruzejros alem de um

automóvel c 'casa de g raen

O técnico acompnnl"><ldo
de seus familiares estará

São PaUlo, 25 (VA.)-
Na primeira disputa do IV
'r'rorcu BraSI], hnvídc S{>.li:l

Sem Nunca Ter Compelido, Atlela
NUNCA COMPETIU

do e domlngn na pista do

'rtête. o Flamengo, ncuruu

iandc sucessivos e expres,,1
vos feitos, conseg�.;iu:oe
mar o maior número de
pontos. Assim o rubronegrn
ficou de posse do amctcto
nado trofuu.
Todavia coube a um .'I.tJo

ta pauneja, -te categorh
dos juvenis, marcar o mal'

or feito, de toda a compe

tlçrw, ao cstaocrccer novo

recorde sul!l.�tH"icUllo ,10

pese de seis quilos. José
Carlos Jacques, do São

paulo, em apertas duas

tentativas rcnrtzou a ree-i

nha.

Sem ter competido an,

tee, o jovem atleta são pil�1
lino foi o primeiro a arre,
messar pela serre eünun-t
torta. No seu primeiro nr

remessc surpreendeu a to,
dos mandando o peso A.

mais de 14 metros e supc
raudo visivelmente o recor

de su; americano. A dist.án
cte exata do arremesso, �n
tretanto, não fOi medldn.
No seu segundo arremesse
José Cat'1Qs melhorou sun

marca. Os juizes rtaomm a

medição, a seguir e ver'u
cararn que O arremesso fo
ra de 15m 49, ou seja, rn.us
de um metro que o recorde
sul americano.

Tubarão -

- Com dois j.ogos, teve

prosseguimento domingo o

campenato tubaronense ti.::

futebol. Em Tubarão (1 F'::l
na \ItR 'ia no próximo oÍ'l 1 roviárlo caiu diante do NJ
dc julho. \ ciollal por 2xi.

& em Renovação
das carleirinhas
A fim de proc'cd!'r à r.�nu

vação e atu;lliz<l.ção '�a.'

carleirinha_; da Associaçiio
dos cronístas ESIJ:lrti vo::
de Santa Cata!"ina l'�,lá
convidando se,ls a.sSOC�t
dos a fazerem cntrega :I:>!

mesmas ao tesoureiro Lu;?,

GOlnaga Lam?go.

Federação Calarine!1se de
Bochas e Bolão

2. T('.�our('lm: Murilo OO(l�

IllOS .o .�1\..:·tllnte dfi('io d:,

F'ederação C;.\Larlllell:;e de
.

Bochas e Bolão.
limo Sr.

Diretor E.�porU'l:l 00
Jornal "O ESTADO"
Nesta

Tenho o prazer de comll

nicar a V. S. que em asseJO

bléia Gerai realizada em 6

de maio pp. foi eleita e P n

passada a nova Direl.O�·::l

desta Federacão q\l� fi.� Jil

(' n sr_ Francisco Julio assim constituida'
VIII 'ioí. que contornou Presidente: João Pedr:!
n si V;101,do de falàr em Nunes
S""I r , indicondo O de Vice Presidente: Ody Vil
$I.lul ('> E'nte que SS havia 5i_ rela
d'J COI"-

, no dia do eleição, divul_ 1.0 Sccl"C'Lúrlo: Glli;!:l
gamos ( ( li" 'I III rdadeiro. Houve um eon- Mendonça.
vile. qu'" n;"! (Ot !rH li, parti que fosse ineluiClo tr"no_ 2.0 SecreLârio. Jono C,n
me de "Chico Wiprel" no Chapo merecedor qut! É' los Bernardes
do carg'), pplo 11111i!<) que tem feito pelo esporte do Tesoureiro Geral: Wd.;�C
[si aJo I' ele Ij'oio: prinCipalmente. O assunto sem mais miro J. Cal"lsson
comentári"s, foi encerrado. 1. Tel!ourciro: Argru .:',,:A

No me<;ma A<;sernbléia, alguns oradores após la Gomes
elogiarem ° trabalho do sr. Osni Mello no' gestão
pClssad:t, inac!v"rtidamente criticoram 5S, por nõo

�torem prr nl s ainda os novos Estatutos do Federa_,

(i)
coo A re".PQ'-.to dO} �r. Osni Mello foi preciso e sem o, /
parte<.: O" E,tatutoo; não foram ainda feitos por-

�

que alquma Lit"]os não enviaram, até <l presente do_
Ia o t�.O '>co de seus es!udos paro a organização do flj __novo ci ��t�.�r\(;to bem, não fo( Ur."l foto foi maIs �
uma Qra<;seria, Dertida não s('i de quem' contra O
órbilll) GI"r 1"'r1 Drmaria que, indo de automóvel em D II
suo re<;ld'nrio rllm o Presidente Osni Mello, poro
ar:!t'litOn1 nl rrferir O cotejo amistoso entre os ju_ '�.
v!'nlC; r/e J "!1viJIr> (' do Capital, chegando 00 campo "lIOLAMlJ9PERfEITAOOBR�':'
ia unõ(nrn-j; )do, foi informadq pelo próprio Presiden_

t� da FCF flUf' Joinvt1le não aceitava Demoria o man
do dw o:,r. Jullr'lt ir> Intf're<;sante que o sr. Jullior�
nem c la'/<1 cm FIi"lrianópoUs e sinceramente acho
qUf' I"' <;r O"ni Mellf\. fllle é o Llnico mandatário QUI"
conhr rn n:l Fer, nõo devf'ria ter atendido o pedido,

* moi loJe. um t reinn e acabou sc.ndo
rcff:"l·id., r I' ,),),]"" (cl1,l)('ro com perfeição), mo�

cnrn n oro! rI,� n�.)mOl"in. que nõo sei porque, ha mui ...
tos anos lem contra si, o ódIo do sr. Jpl1iore.

01":ldor: Zigolllftr

Enquanto isso em LtI�u
�a o HCl"cllle Luz caiu U:;ln
vcz mais fr�nte :.1.0 Bal"dglil
Vcrde local, por 2xl.

Crif"iu!l1a -

Com a contagem lIu!'

jogos AL'ét.ieo OperárIo .1

x Haúna 1 e Comercm:-:")
O x Prospera O, tevc se

(Iuencia na tarde de ont(-tJ1
o c3.mpeonat.o crlclumCIl;;€l
de futebol.

Lajes -

- Verdadeira goleada' rr
gtstrcu-se na tarde de do

mingo quando o Internacl
onai atú"3.1 lider do certa,
me serrano, impos se ao Pi
nhcÍJos por 10x2.

Joinville -

- Na tarde de s:ibadl) .J

Améric� . venceu folg-ada'
mentc :111 Flumi!lOpSe )ler
5xO. N!l tarde de domlll'�'()
o campeonalo da. Manc.he�
ter tevo{' seguimento agüra
apresentando a vitória 21'
Glória diante do Floresta
]lQI' 2xl.

INTERNACIONAL 5 X OSVALDO CRUZ O
Perante o maior públie( tas do Osvaldo Cruz com d

Q\.'e já presencio'! uma ,ai presença dos diretores �r.
tida varzeana no Estl'elLo cem empossados ao espo.
sem lugar aigum para aet,. car dos foguetes. Fri'le.sc
mOdaçõps, rnternaf'jollal d::J nntretanto que) multo c!n
Balneário e O�valdo Cruz I born perdcndo paI" 5xO, o

local dlspularam mnls um Osvaldo Cruz foi um adverF(>J"·

amistoso, que agradou r'l'
namente aos torcedores, P:=
lo bom futcbol post.o em

prática muito embora a go
leada de 5xO compr.()ve !l

supremacia técnIca do I!l,
ternaelona.l que, com 11m

ataque envolventp e uma

defesa bem piantada·. foi
a "Vedete" da restl' orgo
nlzada p(lJ.o Osvaldo CI L�Z.

Antes do prêlio foram l'rp�

tadas homenagens aos :lUe

Preparativos Para a Lula
/

JOFRE x MEDEL .

A fim de discutir com o

"manager" Katzenelson a:;

condições, o local, e provi
denciar .Q inicio da promo

ção da peleja entre os p�
sos·galo Eder Jofre e JOcl

MedCiI, pelo titulo mundi
ai da categoria chegou a

Sno Paulo o promo.tor Ge

orge parnassus, da Caiif:)\.

nia.

De acordo com declara

ções de Katzenelson, !!!,l

prcsário do brasileiro,
combate custarã ao seu Jr

gallizador a impollLãncia
de 100 mil dolares (40 n�
lh{les de cruzeiros, aproxi
madamentel Nesse total
estão incluidas os bol�a.�

de Jofrinh� (4P mil doia
reg, e Medol (25 mil).
Tendo' em vista a VUlto

sa !-Ioma que a promoção
e"l-.iAlrá, Kntzencl.'lOll proten
(h� ('cder todos os lIlrOI�.o�
fl(, orgfllli7.al;'.ão a Pllmnn:;
MIS: O '"fI"l1lan:1gcl"" ao cam,

p":'IO 11lltnfljn! rf'afirllllllj

.s�l:l disposiCão em nio per

sã"io valoroso e leal cedf'!l
do a derr.ota, que foi In'�n
fismável pela superior Cll.
tl:goria técnica do rnterl1<1
cional qlle firmot �'I.! �Ill

delinltivo como a melhor
equipe varzeana do E.strei
to.

•

O prirneiro tompo terml.
nou com a vantagem de
4xO com tentos relámp!I.!!FJs
dos aJvi rubros, por in�er
médio de Carioni, Rlgll;IO
Vânia e Anisi.o.

'

No period() final cob,.'\n
do uma falta, novamente
Carioni marca para o rnt�r

nacional, tendo a.inda. o at.l

que vencedor chutado duas
bolas na.s traves e Anl�lo
feito um gol que seria _ o

1;C�tO quando o :irbitro tri
lou o apito final., Tanio
o sr. José Carlos com.o N"IJ'�
Silva referiram o encontro
com acerto c no Osva .10
Cruz tiveram dcsl.o.que Za
milton c Dionei, enq�alll.r
no Internacional [Ião h
nomes ii. destacar já q\l� ,

quadro todo jogou excep
clonalmenle bem. O lnt.,,·,

ra quinzer:a de agosto. nacional formou com Wal
Uma peleja preparawria, mar Marreco: Porco Beto;

em 10 assaltos, será incl�ll Ledo; Zlton e Vânio; Lau.
da no programa' de treina' ri Anisio Rlgheto (Ari)
m�'nto de Jofrinho. (Jaime) Carlonl.
Em julho Eder lutara Osvaldo Cruz, Wilson Ul'

r:om o argentino Ricnrdol linho Cesar Zamilton Pa11
Moreno (Morenlto) 011 com linho Jaime Dlenei Luiz'
espanhol Bcn AiJ. Este CII! Tele Marinho Dllmo.

.

carta que enviou à Empr" O melhor homem ";',
sa InLen1lleional de E.qpCl· campo foi o n.!arant.c V:�.
tcs, .�oilcltou u itn}l\'"U.l1 nJ.o.

Na pl'ClIllIlnal' .(>mpatf'
de <I teQtn� gols do In",

nandes
Diretor Esportivo: Braulio

Santos
Conselho Fiscal
Benedito Simões

Virtoiino Sehutz
Helio Cidade.

Mui atenciosamente

João Pedro Nunes
Presidente

Guido MendoncJ.
1. Secretário

milir que a luta. seja. reali.
zada nos ·EUA (San Diego,
São Francisco .ou Los An

geles) ou em TIJuana, no

Mcxlt:O, conforme preter.de
.o empresário Ianque. Só

concordará eom o como:"!.

te se este for cfetuodo no

Ibirapucra.

A dala da peleja aindi\
n5. foi determinada. Jo!rl

nho, porem, estará. em cúl1

diçÕtJs de lutar na prlm(,j_

ela de 'I mil dol:l.r(!s por ]li!
lf'ji de 10 a.�MJ1.o.· 011 t!',

mil f'm c\1.�plll.a (lo
dos !laias. ;,.

REDATORES-AUXllIARES:

MAURY BORr.ES. RUI LOBO F

GIL.'UO NAHAS

.COLABORADORFS: DIVERSOS

Paulisla Bale Recorde Sul-americano
AO Intelrar.�e da ext�n

são de seu feito, José Cai
ram In,tensamente. Parece

que isso prejudicou o "t'..1

rendimento p�t('fior, poislos Jacques sentiu curto tm

pacto clllo�ional vendo se

Imediatamente ccrccoo d:

admiradores que o !lplam.Ji

todos 0>1 seus outros arre,
messes foram

14 metros.

tnrertoros ,I

�R'��'��
.

/

-------1 Maury 80rges
Foi recebido com geral satisfação pelos despc-;

ttstcs de Blumenóu especialmente àquels ligados o

vida d,) Clube Náutico Américo o ato do Governador
do Estado sr. Cels� Ramos, sancionando o Lei n.o

3.051 de 22 ue mala último, decretado pelo Assem
biéic Legislativo do Estado que conferiu 00 trodrcto,
nal clube btumenaoense uma extenso área de
te-re, onde seus diretores planejam erguer uma sun.,
tvoso sede. Presta assim o Govêm-, do Es" ido, o ossís.,
tência que faz merecer o esporte.

� equipe do Esporte CI�be Metropol continua "oseu giro pelo,E.uropo. O clube de Criciúmo, vem reor!
:ando uma .�tlmo Componha no Velho Mundo, paispenas u� Jogo perdeu, justamente no segunda a

pre�entos�o quando caíu poro o Elche de Madrid po;5 x O. apos empator n,o estréia Com uma equipe es_panhola por 2 x 2, Ate o momento o clube campeãoes�aduar de Santa Catorinil, realizou uma série do("!!llogos tendo ,Vi�ncid.o �, e-mpatado 3 e perdido um."'ortanto, ,:,m otlmo rndlce técnico que credencio o

�Iube barriga verde paro outras jornadas vitorioso$onrando o futebol de Santo Catarina, '

.0 atoc�nte catorinensc Vieira, que �� �ncontraradlro?o. ha alguns anos no equipe de profissionci.;do Gremlo Porto A!egrense, esteve em JoinviP ....

revendu porentes e amigos, tendo no oportunidcd�
c(lnvers�do longamente com os homens do imprens'llocal, sobre ° Que leve o oportunidade de obsNv':Jr
no reC'..ente excursão do onxe tricolor dos Pompas Dorgromados da Europa. ' .

A diretoria do Caxias futebol Club,.. conti"'Jc�r"ndemente empenhada na componha dos refie
tore� ,do cI�be olv. ne�ro, A aceitação por pt:lrte d�
fam,Jra. caxlenSe tem sido notóri" o que siqnifica qUE.'se Continuar ouim o êxito da campanha t",á amplo
sucesso'APoden�o_se antever num futum muito Dróxi.,mo ,a rede d� Iluminoo;ão no e!>tádio Ernesto SchlemSobrinho 1')nho de TÓdOS os coxiens�s, 1O {'omo�on,('to citadino infantil de basqueteb,ll,
o�r�senh do�s Ilder�c; () que forçará o Federacão A_tl�!.lca C�tnrlnense determinar o realizaçõo de uma
!'>erte de melhor de três" entre Clube do Cupido eC_lube Doze paro se conhecer o legítimo campeão daCidade, temporada de 1962.

Coube ao Clube do Cupido sagl'Or.se campeãodo Torn�io Aberto "Crônico Esportiva", patrocinado
e organl.zado p.elo Federação Atlético Catorinense,
em hamenagem àqueles Cj"ue diuturnamente trabo
Iham pelo esporte em nossa ci.'lpital, No finalíssima:
o Clube do Cupido venceu ao Clube Doze por 30 x 26
o que refléte o dureza do combate, Levamos daqui
os nossos porobens aos dlretQres e jogadores do clu
be do CupIdo, pelo' bonito façanha,

Diretores do Clube Nóutico Marcílio Dias estão
com suas vistos voltadas poro a introdução de uma
rêde de energia elétrica no estádio do clube o que
sem dúvida viria trazer grandes benefícios o� clube
como também, ao esporte de Itajaí, onde li? futebol
poderio também ser praticado no período noturno.
Os primeiros passos foram iniciadOS tonto é que foi
determinado o Organizoção Phi!ips do Brasil, o efe.
tuar um levantamento dos despesas Que orçaram 0_
lém de 10 milhões de cruzeiros.

A atual diretoria do lCite Clube de FlorW1nópolis
está empenhada em dor início à construcão de suo
sede nova, podendo assim organizar festas sociais

�::o::c�::s :;:;�:i��sN:::;tr;::�doa: ":t���:;�i: :;
clube do Pedra Grande contratou com o arquiteto
cotorinense dr. Paulo Wendhausen, à elaboro cão de
u," projéto capa%" de definir as necessidades do lote
Clube_" -.._..,_ ..... \

A dirf>tor;o dn Perv Ferroviário do cidode de-

�n;::�:�;����i� c;n2����� t�����er:��:� �o �����;
", ... t"I"\,.j''''''''t<lt..,,; f't"lm n5 mpntore<; d" Clubp J,-,invill"n·
.:t. "icn,..r!_ tr"'''"r d" v.-.rtn,., ....,.",i..,.,. n nr'lupir" '1111>

,...'-" r.., h: .. nh�" >"I ... f'lt"h,.,1 l,.,i""lVillt),,�.. t·",nrl� in
.�"'""'''''' rl" A rH"rl .... ri .. r>ri,.,,,,.,,., A,.., ,.,"r> t'Ir! inrjirn

\
"r r.., ...f..,,�r,.,'" \I�" f",":IlHl. '" t�...... c�.....A>"I";.., ti �"'r "

.. ; i

U;ulü naclo.tle.1 por Jn!.t'rtl1écl!o d,:

"
GUl"uE"a,

....
Alceu, Jaime u) . fute.bolisto .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Departamento de fabricação .te peça, para navio,
constuidos nos estaleiros italianos.

rei aLado 1)1'10 PI':)f. Hoppcr.
ACOROO A lmEO ENTRE

A ITALIA E A NIOJ!:RIA
Roma I Ag'ência Ilajill)

Foram concrutdc- cm noma
as negocíaçôes entre as de

tcuecôea do gov. ttauanc e o

q3 federação da Nigéria do
ecôrdc aéreo bl-Ia teral. As
conversecões se desenvolve
raio dentro de um cltrr. fi de
cordial a!11lzade e recipro
ca compreensão que esp�
lha os laços existentes er.

.

tre Os dois paises. O senh'.lr

I1oweidY. chefe da dele!;u
<;:".0 da Nigéria e o c:eneral
Felice Santlnl, chefe da

delegação italiana, rubrica
I'-om o acórdo aéreo entre

Os dois paises e concomltall
tt-mente assinaram um me

morandum d� entendlmer.
to re'atlvamente ao exerci
Cio d3S reciprocas ativida
des. O acórdo prevê por

parte da Itália a c9-l1cessão
de uma rota para Roma,
Francotorte e Parfs-Lan ,

dres, c a Nigéria concedeu

rotas para Lagos. Acra. A'

bidjan, Monrovla, Ka1l3,
t.eopoí.tvne, J'lnesbur',11.
VO CONGRESSO ODONTO
E.STaMATaLÓGICO

,l\'apoles (Agência Itália)
Médicos e cientistas de vã

rias nações participaram
do 'lO congress'J nacional

organizado pela S:>ciedade
de odonto-estomatologia e

cirurgia maxila facial, na

cidade de Napoles ..

Os trabalh:JS serão arti
culados e:n tôrno das te!Oes
de grande interesse cientí

fico, Intituladas: "A próte
se imediata maxilio_ den
tária" de autoria d3 Prof.

BançJettlrl e "0 desenvolvi
menta do splanco-rraIlio"

Os progressos da estomu

OOl03ia no campa da pró.r ,

fie nc.stf's últimos anos são
I'C<l.lmC111e mnúveís. A ten
teuv« da 'aplii'a(;�'1"J de Pl'O
tese ccmu'cte tmedlata,
não sómcnto elmi:jna o cno

que produzido no paclente
decorrente da rena dos

dentes, mas também tende

a evitar modificações esn

ttces e funcionais inevita

velmente ligadas 'a retra

çãõ gengival que se venr',
cu copots das avulsões ncn

tértus.
No segundo trabalho, o

relator vê no sptaneo-cr a
ruo na sua anatomia a� ruu

cõo-, de' rctaeâo com outros

Órg:ão.� e ruucõcs vitais.

Nasce d�J'sa anauso uma

vtsâc de conjunto assas

útil não somente ,par,�, o

-esr udi('so. mais também pa
rn '1 ('irl1t'gi[lo e o estoma

tologista os quais se encon

trem c-mt tnuamentc inlr_

,vind:) ór-râcs r-uias runcões
estão te nmnmontc ligadas

apresentando Inl.imf dndr-x

«netõmtcas.
PC-LEMICA SôBRE CINE

MA LATINO-AM'_RiCANO
t scstn Levante) Agência

-Ltájía _ Todo festival tem

a sua polemíca. e portanto
na mostra do cinema Iatí

uo-arncn-cno de Sest.í L.

vante, ela surgiu\ corno uma

faísca num bar:il de polvo
ta. A explosão foi provoca
dâ. p-Ios brasileiros em uma

entrevista a imprensa, da

(o�mE(n DE BELEZA
Estrias ou sulcos cicatriciais

Dr. Pires

Dlver�a<; são as pcss::las
Que a;Jr3;entam no abc:l�,
me, sr-ios. braços. uma série
ne estdas cujo n�pcet� é
rara{'teriSllro e se asseme

lha it:; marN1S ne:x'1da� na

r:ele por 11m3 ch;rotnda.

SC'ndo as�im. �ão re:l!ineas
(lU CUl'v!llnpa�. ala\"�adas,
planas .. "1. 'lentes (,U mais
P"IllUl1l('l1lr deprimidas e

éãila. daftlemanha
"PiGA LADRA0"

ProfeSior Dr. Hcrmann M. Gcorg,>ll {lnos d('pois de l"'rminado uma gu '1"-'\

O h.oco .�'Jvictico_ e o !;eglme comn contra o tobliLari.�mo nayjsta. que U('.
n!sta da chamaria República Democ:·a:. !ma. vez mantinha ('ste 1)1\'0 todo dlll""lf
ca A'emã estã planejando novas cam te i2 anos sob o ju�o tolalil�ri.o. 17 '111;/
panhas r;lc difamacão contra a Repub�i 12, quer di7:cr 29 anos, que efltes alem:LC"s
ca Federal d ... Alemanha. Mesmo em· ;la; da hoje ch:lmada República Democráli

ses, em QUe a Alcmanha comunista ll;l� ca Alemã não conhecem o fUl1.clonamel,
mantém repr'�senlacões diplomáticas, sá. ln d:!. d::!mocracia. nio vivC'm num c,'��.

programadas af'õ�s por lnte!'médio ·j.::le I!bf!rdadp e de respeito aos dll"f'ifos'
Imprensa, do Rádio e da Televisão a:)� fund-.:mpllta:s do hom.em.

qllai.� estão sendo rorn�cjdos materi'l:s Hã 29 an�:n, estes al('mií."� v!vtm ':1.\

de propaganda em [arma de reportagl'm �spcrança de ver chegar o d'u (!:l. ]ill'!r

documentação e estudcE aparentcment" :aç:io. Quel"am não QUl�ll"[lm OI; l1I('!·tr.'.�
sério.� a Rcpúb'ica Federal rta Aif'1l1.1 da propagnnda {,Ollllllllsta. não ("onsC!'u:
nha. rio esconder esta reallll:ldl' nua e nn"

Os métodos Il. Serem aplicados seguefJ1 - que nio pndú seI' llcr-a(!::t ]'0" 0'1":'1

o seguinte esquema: quer que seja - realidade do� 1.0 Id'(/·
1.) Pretendem os comunistas incu: metros de muro, que dividI.' a antig:J r:"l�

car a opinIão de que a vida pú,blica 1!1T' pital a·em5., tmn<;forman-:lo a chan'(l(la

!;ernl e U p:llitica da República Feder').\ República Democritir[\ Alemã nU'll V( I

apr{�entar�am caracterlsticas l2azista>:. dadeiro campo de cOllccnt-a('ão, do qu'

proVIl dist.o apresentarão análises de se escapa só arriscando a ,vi{!a.
obras de historiadores educndor.��, al� Quent ,J!ve� a 9portullldade de nn:;

mães, as!;;m como de livros didá���jlia�tfliPt.P1t��a�Ih)j,.��mtlnr�.cio.) :.Ie

2.) A pr.oiblrão do p:lft'do comUl��;�, prec-' sti �omparar a situamo

I
ta na República Federa! blseada numa poCitica no estado dos 55 mllhôes de ale

sentença da Sllp�ema Corte Constituci mães, que vivem sot< plena liberdade n:l

ona! será exp'icada ao mundo como República Fede!':"!.1 (! do", 17 m\'hõ('s '_�;;�"perseguição de membros da resistên'!iJ. 9!emàes, aue .v.ivem na dlan'l�da R'"p(t·
anti fasci�ta·'. b!ica Democrat!ea A'''m·l, P"!'f' ('')I1('I\I:r

3.) O programa dos expulsos e reíll- qUe a propaganda c3mun'!� tr�b�l�:;

glados, que estão rec,amando para si 'obedecendo o velho t:·uoue do pt:pa

direito de auto determinacão seri ca;:\� ladrão.

terlzado pelos propagandistas comunls- Muit.os amig-os ,atino nm�rir':lnOli ;:t

tas, como "revancl1'smo", "revisionismo' tiveram oportunidade de apr{("lar a v

e "imperialismo alemães'. da nas duas. partf's de Berlim. Nii:l 11:-,

4.} Certos genel"itS do novo exéJ"c:tlJ nenhuma n('C"€3sKlac!C' de ('�plica:' [;�

alem5.o ,�e':io denunci&\dos como "gen:,- nos�a parte a csses vlsl.Lanle.� :l difrrctl

ras de Hitler, para sugerir aos propa�{f\;1 ço entre Berlim Orientai e B:,rlim 0,.1,
ouvintes e Le:espcdadores .da pr.op!l.ga�l- dental. Voltando de BCl'Jfm Or'el:I":1',
da comunista, que a Re�bllea Feder']l contam eles, � sempre abalados, cO!n'J'j;

da A:emanha é a contin-ulcão do nazi�- dos e ao mesmo tempo ,espantadas lmk

mo, ::nci�:al��:d�94:�bem os r')munj,ta� qu�u�;a:�ertas. hom"lls (' mulheres po

muto bem, llU{' n::m estes métodOs, aI1II- bremente vef:tidos. 'ajas 'com pouca n,er

cados sob o slogan "o ataque é melhl)r cad'Jrias, pes�oas cochlcha.ndo um com

qUe a defesa" con�cguirão silenciar :u outro, fisionomias tri"tl'S; e nbatlda3 ('

realidades p�Iíí,I{'as cm torno da QU('.-;!,lo um clim:t, gemI U)lco de estado total;�

alemã. târio e policial.
lhtão .!'Ofrcndo os {'omunlstas dhri Não é, preciso o testl·munho dos a

amente o Impacto pSiCOlógicO, que sl<::;lli lemães dn Repúhlica Federal que pOderia
fica para o regime da chamada R'!pü- ser classificado como sU�l)cito por t1"a

bllca Democrática A'emã, o "muro lI-\ tar-se de defesa em eau�a própria, Bas

vergonha" em Berllm, muro êste, coa ... !- ta invocar, é preciso Í1h'oear, o testemu

derado no mundo Inteiro o simbolo da nho de todos que viram e a':slstlram li

tirânla (! do tota:itarlsmo bolchevista, esse e.!.petaculo incc!lto, a ,,"!Oe drama dI

que está escravizando 17 mn;lõcs de .de vida cotidiana. 1""p'esrnlada nas rua�

mães,- negando-lhes o direito de alltJ- exubcrnntes dC' I3r!"lIm Oc'<!cn!.al dr UI'1

dt'Lerminaçã.o de eleições livres c de lJm lado e nos (ttl:"l.d,('iriirs tristes e cln"l"'l

governo con:�Lltuldo segundo as r('�ra.s (,os de Brrlil11 COlllunlst.a (1(' outl'O 1:\<10.

{'J:\.R.';il�IIS do. democracia. Não /ü p"opagflnt!a (·omulllsta que
.

QUerem esconder os comunllita� possa conv"llcrr nqu"1('. O(lC vlll e :u;.:;i."

�m Cll, :'t��ue� de )'ropag'1l.l'idn:. (I tlt1 i'i �ta -rMi:llnfffl\"' lmrrr�'(m:tntl' '"

de c:lmpri r.ento c lnrgura
variando muito. A pcle es

trlada mostra·se. ainda. fi

na. enrugada e um tant:l

quanto t.ransparente. Quan
do ao número de estrias e

xistentes em dete�mlna
da zona varia .muito. indo

desde uma ou du<,ls a:é dez,
vinte ou mais. Um1.' vez

que essas cicatrizes se for,
não desaparecem

mais e se ucent� um :l1es-

���'s�;�
a i1�1��.��en��u:: '

p urido se apresenta n;)/;

Il'eais onde elas existem.

Nfto está .ainda muito
bem definida ;) causa de

tais Sll!COS cicatricais. P_

reccndo cnoretanto que S:J.J

determinad'Js p:l\" \lma gran

de distensi'w da pc.c e é

JJJI' e/;ta razâJ que sâo vis

tos. princi[.almen,c, por o

r::isi:iu da g,ravidcz ou apÓ.·
uma CUl a de emagrecimen
lo. Nessas condições a PE

le, dep.1is de um periodo
amplo de repuxa.neuto '101

th novamente ao seu estado

anterior, deixando como

vesti,;,io uma série de es·

trlas. Tam�ém _durante à
adolescen('ia ou no periodo
(ic creSCimento podem apa
reee\" as c.,Lr,a.�.

Qoomo a:) traLamento,
nada de \)Ositivo até hoje.
Algumas cintas usadas :t ti

Lul'.l preventivo são abs,
lulamenLe inúteis. Parece
que a vitamina A em aI

tas doses pode dar algum
resultado no inicio do apa

recjmento das estrias., E
interessante cltar, ainda

que os indivíduos que pos
suem a pele estriada apre.
sentam. também, uma hi

per função eortico-sllpear
lcnaL Desse modo, uma hi

per-produção destes har

monias agindo sobre os e.

len'cnlos constitutivos do te

rido cut.::meo seria respon
rú"el pe:a fragilidade da

pele e, notadamente, de

sua rede elastica. Certas

experienc;g_s já demonstr�.
r:un a.liás, que a adminis

trarão de altas doses de

c .... : tisana é susceptivel de

determinar o aparecimen.
to des�a5 estrias.

Nota: - Os nassos leito
res poderão sujicitar qual.
quer conselho sobre o tra

.Lamento da pele e cabelos

ao médico especiallsta Dr.

Pires, á rua México, 31 -

Rio de Janeiro, bastando
enviar o presente artigo
deste jornal e o endereC)o
comple,to para a resposta,

qual parUciparam entre

outros o diretor Anselmo
Duarte e Claude Roche, na

qual foram feitas acusacõe
ao cinema teuno-amenca
no, com o exclusão do era

sllelro. A maior acusação
foi reua a 'Argentina, como

ré de dur aos seus rumes

ccroeecão européia, fugin
do do ambiente social do

quul dcvin nascer o rume,
éomo esta fazendo o (·in'.
tll:\ hrnaljelrn, dando as

xfm \I entender que "1'010-
carum em ovldcncíu Que o

dilema brnxllciro não nspi
ra ser cint:nl:l nrusuco
mas, deseja mostrar a rea

lld:\(fe brasileira."
LANGAMENTO DO NAVIO
A MOTOR '"CI'l"TA' Dl Nua
RO"
Aneonn JAjtf'nda Itáli:l)

Foi lançado a') mnr o nr-,

vio a motor "Città di Nuo-
1'0", construido n'JS estatct

ros de nncoua.
O moderníssimo navio,

que poderá transpartnr
1200 pnssccetros será cesu
nado a !in,11.l Civíta vecchta
- Olufa. Com u-n

"

d(!sloca
mente dd 'S.liOO toneladas,
tem um (:llnljlrllllcnto de
J 20.50 metros c uma largura.
rto 11;.30, e o convés onncr,

I

pai está a '1,30 metros da
linha d'água. Sua tripula
ção é 104 homens.
ESTRANHA PEDRA EN·

CONTRADA POR UM MA
TElRO
Trento -(AgênCia Itália)

Uma estr.lOha pedra decc,
rada cem inscrições inde�
cifráveis, fOi encontrada
pelo' mntetro üiacomo 00.
brteut no M11lte Mulat no

torrttórtn da comuna de
r'rt-dazao. R('I"()lhcndo le-

nha. um dos tronco-, I)().� 3

dosc-sborto 11m l)('d:��'{) de "�����II!!
graníto

'

rosa oc forma re

tangular com as dlmen
sõcs de 30 x 15 x 15 e pesan
do cõrcc de 15 kt los. Com
:1 curtcqdnde despertada,
eOül('ÇQU fi oxamtnar a pr.
(Ira e ouccrvou nnc na suas

.�1tpe1"fi('ie estavam 1'.�r\1lpi
d'�<; numerosos (ff'�rnl1i)S

geomêtricos recobertos por
cristais de .cuarteo, em uma

das rece, da pedra esta
esculpídn uma plramide um produto II'

rcrrena de seis faces c elA. OE MINERAC;ÃO SÃO MATEUS
também i (acoberta de um

IIUj1r('�., 111111;' TO;.Eno !lns ." \lliTU,>

�'lJ��:ia�:i���I":e f;lun:�I�� '- "'�m_".c..,:l,_,'_'"'_."_"'_"_'..'_'''_u"_,",_,,,,_, ---'

fada ti di�"p3Slçào d'H cstu
.

diosos pnrn eventual uccr- ----'--__�-'----�

fr�l('iio dos misteriosos dese
nhos. .":

TINTA EM r-o
SOLÚVEL
EM AGUA

b) - dioqnóStico do intervenção cirúrgica;
,c) - se foi coso de urgência
2 - Recibo' dos despesas medico_hospitalan's
onde deverão constar, se fôr o caso, além dOS
preços:

a) - número de diários hora do entrr \'1 e snída da
doente: (cxemnlo: diórios pntrodo 7.1-.62 às 15 ho_
ras. Alto em 10.1.1962 às' 9 hor:1.s)

b) - solo de operações
c) - tipo de onestesio (qerol, locai ou roquidean:1.)

�)�����e;�u�n�r�����od::�:���;�ros, inclusive
os do safo de operoçõo
"(') - quantidode de curotivos;
f) - ol!t1ntidode. em qramos, ou centímetros cúbicos
dos trens fusões de sangue ou plasmo;
o) - tipo -e quantidade de exames de laboratório e
Roias - X;

v�o�p�:s�����;os profissionais, discriminc;mdo O; ser
i) - número de apli,cações fiSioterápicas, especifi_
candC' n tipo.

.

j
3 - Em q> tratando de dt'spp"Os efetuados C0m

denendentes (mõe esposn pai filhas etc) apre.
sentar atestadn policial de deoenriêncifl €"":on-\""i('11
ívê� '1 nrt;ao 16 do Regulamento Geral do Prcvidên_
cio Sncioll

Encominhor n requeri,nento endereçado 00 De_
legado do Instituto.

• 1�'1':ri1io"�"�"•.:':���;::'ll"
• an!l_mMo., ..... ,,, ,I"·,,,,
_1"vúv('0148hon, ;'I""",,,,,,,'lh·nrlO
• s,"ondIClonad" ,.,,, �a"" d .. 1':.",,1

����;'ir�i��:::�:�:;'�i:::-'��:"��· - r��tJ':�.',·��:::,�·ll��I��,�.q"",
to CU�1.a mulTo 1',1(0,'" • I:! '"ú .. ·�< "",11,·'-."" edr-cornllva._

.

A VENDA. El'tI TOOr} o BU.SIl

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Secção de Sanla Calarina

Edital de Con,ocação

.

Patfid9 Social' Dernocrátl�o
Diretório Regional de Sanla Catarina

o PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - DI

retório Reqionol de Santei Catarina � por seu Pre_
sidente f'm exercicio, infro_ossinodo, devidomcn�e

autorizado pelos Estatutos do Partido, CONVO�"

��s;:e��ft�ld�o�:�:�a��������� �;adi�':�t:�t7)1��
julho vinn(}" ro, sábado �.., nov;> '9) 10re (-.I m(!IIhõ

paro trator da seguinte "arde,," t:!., Dia":

1) _ Eloboracão e oPfQveçõo das Normas po

TO fum.:io.-.omente do CI"''1vençõo Regional do Par_

tido marcodo paro o dia 7 de julho do corr�n'c anõ;
2) _.... OraC"nizccQo dos listas de candIdatos do

Partido às funr0�'i le'1isl:Jtivas federal e estadual

poro Serem levados à tonsidcroçõo da Convenção

Regional; , . ..'

3) - 0rqonizocõo de DiretOrias MunlclDolS;

4) _ 01.ltroS assuntos do interêssl' partidório.
Florionnn,..,lis,. 23 de iunho de 1,962.

ADERBAL RAMOS DA SILVA
Presidente do D, Rl'gionol, em exercício

O presidente da Comissão Executiva R�gional do
Diretório Regional do ParUdo Trabalhista Brasileiro,
Secção de Santa Catarina, na formo do art. 44 letra "E",
do estatuto em vigor. convoca ordinariamente a. con

venção regional do Partido para Os dias 7 e 8 'de Julho
de 1962, a fim de deliberarem sôbre Os seguintes assun-

tos:
'

pREVIDÊNCiA SOCI!.!.. t
�, a.� P.J,.i.tt.r __ :,

Os interessados em requerer no IAPC o reem_
bolso de despesas médico_hospitalar devem obedc

Cer ás seQuines insrucões:
.

-

NO REQUERIMENTO DEVE CONSTAR,
I - Nome c. )mpleto do requerente e en

derêço (ruo r,úmero e cidade);
2 - Nome dr) nosocômlo (hospital) e suo loco
ildode (cidade);

3 - Categoria (empregado, empregador, deSt'm
pregado, autónomo etc.);
4 -- Emprêso ou emprêsas, pelos quais contri_

�u� �a�t�/t��:sd!;p!��:eie�:;es;
6 - O n"me complE:to, bem como do vínculo
Ir(oIando-se de despesas com dependentes (filho:

·----+t1t-r.r"�e�so-"mae''"�:T _,. -"-::""-----.--
DEVE IN<TRUIR O REQUERIMENTO COM A

SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO
I - Atestado do médico assistente, com firme
re('onh"cida. isent" de sêl" dl'"'ocõrdo com o ar_
f:"'n .d 1 F! d .... Decreto no. 48.959 _ A, de
199 1960, esck:recenda:
a) - noturezo do moléstia;

a) - Escolha dos candidatos partidârlos ao Senado
à Câmara Federal e Assembléia Estadual.

b) - As.o;untos gerais_
A Convenç�o Regional será consUtulda de 2 Delega

dos de cad:t Diretório Municipal, escolhidos dentre seus

membros, por est'rutínio secreto, send.o vedada a autor.
p:a de poderes. Os suplentes, também

.

em número de 2
por ,Diretório Munif'ipal,. serão escolhidos pelo mesmo

pr(_(ce.�so. IYlr!('ndo, porém, ser eleito qualquer '1l1l'mbl'o
do PartIdo no F..�1.:ldo Inrt. 35, � la, 00 estatuto).

�(!rlanóp(Jlis, 6 dr .1unho n: 19�2�" 2 _S
.

j)()IJTEf, nJ� IINDR.ADE. Presidente

_�\__ ........"'f;-2S--6-62

PARTIDO TRABALH!STA BRASILEIRO
Sel'r� de Santa Calarina
EDITAL DE CONVOCAUO

a llre�ld('nte do Diret(.� to Regional do Partido Tra
b:llhi�"ta Brasileiro. Se('l'flO de S<lnla ('_lt:)I"!nêl, atenden'
do :lo dis')lsto no <1ft. 39. Ict.a "A'", do ('stalut? em vigor
{,O:"""<I ('S nH'mb ')S d') Diretório Regional p:tra uma
reuni::!'l n.: re'\I'�'I1·-.se no dia 7 de junho de 1062 fi fim
de de!ibl'l'_\!' .�óbl·e os Sf'�uinte!'; :l.ssllnMk

.

a) Fixação da o!·ienl::l,.f,o politÍl"a do Pai"lldo ('

uutnr1z;1f''::'1 de a):'1nç:ls pUI'Udár"\1;
!) I I1r)I1lÕ!(J6acfto dos pedidos d(' l"f'dxtl"O� d!)s

DjrctÓ:·i(l.� Mm1kipais, e sua3� respedivas C'lmlssões Ex".
cutlv3S Mllllldpals,

c) - Assuntos �úrais.

1"!I'l"ian/l))')lis, 6 dI' jur.ho de !162

DOUTEL 1 DE ANDRADE - p(esid('nte
28-8--82

" �arfido Social Democrático

Diretório Regional de Sanla Calarina
O PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO _ DI

refório R�'gionol de Santa Catarina - por seu Pre�
��t��r:a�� p:7�r�ir��� ;�;�daÓs�i�oc�c;"pe�:�;�oC���
0���Ãbo�:����Lfogc;a p�����u��� �eu�i�:SJ�·
neslo Capital, no próximo dia sete (7) de julho, c;ó�
boda, às catorze (14) horas no ouditório do Rádin
Guarujá. à �ua João Pinto nO 42, por(1 diScufir e
deliberar sóbre o seguinte "Ordem do Did":

w1) - �scô!ho.. d()s candidatos do Partido às
funçoes leglslattvos do Estodo e da Uniõa poro :JS
eleições de 7 de outubro do corrent� ano;'

2), - Trotar de outros assuntos de interêss�
partidário.

ADERBAL RAMOS DA SILVA
..
Presidente do O, Regional_ em exercício

Florianópolis, 23 de junho de 1.962.

--CLUBE DOZE DÉAGOSTO--
DIA 30 de Junho..!... Sábado

GRANDE FESTA JUNINA
�ncn,; de QUOdrilho Contarias, SQ,flfonas do'i

Gaiteiros Dando Vida GS Melodia� Roceiros, Embolo_
das, Toooos, Etc.

NAS MESAS: Laronias, Corujas Broinhos e !)

Clóc;sioo Queimado
'

MESAS A VENDA NA SECRETARIA

;"D�REÇO
" RAIN':''' DAS I!UCICr,RTAs. :Jca na ,. /lo
f1nn�"'f'lr() Marr n." T... � um Tnll0 n SlIB

-... ..:5" li., VF.('AS E }\(�F.R�ó.�'-ns. f' 110 ')u1r., a

-""r(lÃ., de PIN'J'UUAS fi: CONCF.R'rUS_
'l't;WGtI", lU",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



TAIP.i!:, 26 (FP) - O Es
tado) - As autoridades
comunistas chinesas orde
naram a evacuação da po-

moral e material às tropas
do Exécito popular.

MANOBRAS DA 7,8.
ESQUADRA

WASHINGTON, 26 (FP

_ O Estado - As mano

bras da 7.8. esquadra. norte
americana no estreito de

Formosa devem ser consi

deradas como precauções
normais para fazer face a

qualquer emergência que

se apresente no Extremo

Oriente. Nos melas oficiais

desta capital, assinala-se

que não se trata de um

agrupamento excepcional
de belonaves norte-amerl

canas, e que as atuais ma

nobras da 7.8. esquadra,
sôbre cujo destino final o

Pentágono se nega a dar

informações precisas, tem
um caráter rottrreíro.

pulacãc civil da zona cos

teira, diante das ilhas
Quemôi e Matsu, segundo
anunciou o Ministério da

Defesa da China NacIona
lista. Considera-se que tais
medidas visam a dissuadir
os nacionalistas de seus

eventuais propôsítos de

atacar o Continente. Por

outro lado, nos melas de
Formosa não se excluí a

posslbUidade de uma ten
tativa de desembarque co�

munista nas tjnas.

Ensino na Marinha lI'erece cuidados especiais
fala a "O (sta�o" o coman�ante Sávio Duarte NunesNova crise

na Argentina
BUENOS AIRES, 26 (A. os planos políticos do chefe

P.) - O presidente Jose do Executi ....o. Foi ête subs,

Também as Escolas de dades civis, Militares e E.
Aprendizes de Pernambuco, clestéstrcas.

Bahia, Espírito Santo, Cea Esteve ainda S. Excla. e

rã furam ínsrecíonedas: comitiva em visita ao Arco

Pessoal, mostrando 'ambos
a satisfação por estar em

Florlanóp.oiis, cidade a,

cotnecora, ligada a MarL

nha pelos mais estreitos

laços de �mlzade, o mcs

mo acntecend com a repor,
tagem de "O Estado", rue

sempre mereceu matnr

atençã por parte de todo

pessoal de nossa Marinha

de Guerra.

Dia 21 a COmitiva regres.

Em palestra com a r?

portagem de "O astedo'', o

CapItão de Mar il. Guerra
aévtc Duarte Nunes, Chefe
da Divisão de Ensino da

Diretoria do Pessoal da Ma'

rlnha, Informou que o ÁI.
mirantle Waldemar de Fi�
gueíredo COsta, Diretor Ge
ral .do Pessoal da Marinha,
ficou vivamente Impressio
nado com o que lhe foi

dado observar na Escola r\�
jApren,dizes Ma-ínheírcs,
tanto na parte de conser,

vação da Escola, como ]:0

grau de aproveitamento
dos estudos dos AprendL

MOBILIZAÇAO pois nessas inspeções eào
colHidos .aíementos rn-üs

pensáveis à próxima reu

nião de Comandantes de

Escolas.

bispo MetropOlitano, 'rrtou
nal de Contas, Tribunal ele

Justiça, Prefeitura Muni.
eípal e 14.0 B. C.

Após a entrevista a /e

portagem manteve cordt.it

palestra com o Comandan

te .Sávlo e Capitâo 'I'enente
Alex Damazl, Ajudante de

Ordens do Diretor Geral do

HONG-KONG, 26 (FP -

O Estado) - "Todos os

cnjnêses das províncias
meridionais devem consi
derar-se mobflízadcs, ante

a ameaça de Invasão de

nosso pais pelos exêrcltos

de Chang-Kal-chek e de
seus aUados ocidentais",
anunciou ontem a rádio de

Cantão. DlrigIruio-se aos

seus ouvintes chineses em

tom dramático, o locutor
denunciou planos de inva

são e anunciou que nume

rosos comícios e reuniões

se tinha realizado recente

mente em Cantão e nas

regiões próximas, nos quais
os operãnos, estudantes e

camponeses tinha'I'Y� jura
do prestar todo seu apolo

Maria Guido viu se envolto
esta noite em neva crise

política que talvez redunde
na reorganização do seu mi_
nistério ou mesmo em uma

aUeração maior no gOl
goyêrno. O titular da pasta
do InClerior, Jorge Walter

Perkins, renunciou ao enr

go por estar desgostoso cow

tiluido por Carlos A. Adro_

guc, quem, como seu ante,

cessar, é congressi!':ta. pele
Partido Radical do Povo.

'As' últimas hras de hoje
circulavam insistentes ru,

mores de que haveria uma

reorganização no gabinete
de Guido que jã dura dois

S. Excia. o Almirante

Figueiredo Costa e ccmtã,

va, quando de sua est<l.rla
em nossa Capital, torem

recepcionados com um ja"i�·
tar no Querência zetece

Hotel, oferecido pelo gc,
vernador Oaíso Ramos, e

que contou com o compa.

recímento de altas auto.t-

sou à Guanabara.

g':ESTADO
\� � lo MAIS AHnCO DI"1I0 DE SAlfTA CATAButA S �

FLORIANÓPOLIS, (Quarta-feira), 27 de Junho de 1962
"Pagador de
Promessas'�
Hoje em Paris

GENERAL (UM 61 ANOS

SALTARÁ TAMBÉM

Também causou bôa imo

S;:::��loa "'���:S:;la� �':.Auto determínocdoArmada órgão que tem a
-

flnalid�de de prestar auxt '

:IO,,��SP;:�I::d:�:es�lta'" Sangue, cinza e láma-XVII
Disse ainda (I õomàndan- TITO CARVALHO ramente, ao encontro du- ra o diabo e o comunismo!

te Sávlo que tare Inspeçôea Estou a terminar estas ma desilusão. É que não se concebia a

são de grande utilidade crônicas em que demons- 'recamos para o local. A aliança do maioral COlOU

para a Marinha, pois são tro o desacôroo da auto- praça esportiva estava re- n.sta com a ditadura, por

�l�e��:���:�!: ��seer���I�:1 ��!��:aaçe:en:�::s a;u:�� ��e���!�SIS��:�i�OS�e ���� !�l�b:��:n�:��e��.:s: n�i���:
além de ser uma viagem de cas, isto é, o regime repre- mos na tribuna da ímpren- Olga aeneree, espôsa de

rotina do Diretor do Pas; sentativo. Podem ter coça- ea, dois metros abaixo da Prestes, grávida e que foi

soei que é também o tare. do pruridos extremistas, dos oradores. Prestes che- dar ii luz sua filha na en

ter do Ensino da Marinh", mas, apartidárm que sou, gou em automóvel aberto, xovja, sendo, em- seguida,

razão pela qual os órgãos são elas resultado da ob- dando volta "olímpica" ao executada.

de ensino da DP precisam" servação dos \aeontecimen· campo, sob aplausos e Estão, felizmente, além

estar sempre em contate tos de que fui testemunha aclamações. Depois, ao la- da compreensão da nossa

com as Escolas, donde set- e quase vitima. ��s de (��I��en�I:�s en�:��: �:�t.e, n��tud:;en�:e ���
râo os ruturos Marfnhe",

�u:���E::;::;t:it�e��;�� �:��:::::;�e:��::�:bi��:; �:�:::���e:t::�::::::;I�::
sa mOCIdade, com o apêgo lavra. Voz péssima, atin- que exalta o amor ao lar e

:ir���s�e d�u�:e;'ln��:d�á� ���m�n��tt: da�t�;� �iS:�!� !Jtm���ílit�is °seC:;��:�St�s�
���nioa C:����ia, d: ;�p��; quilométrico com esta per- como se registro em Cuba,

gunta: onde se vendem patriclos
_ Devemos marchar pa- como escravos, cabeças al

ra a ·'Constituinte com garismadas,. onde se des

Getulio?" troe nas crianças a sur

gente faculdade volitiva,
tornando-as espiões 'dos
próprios pais, que delatam,
automatizadas, fundidas

I'!a massa em formação, de

"élan" mental restrito e

estandardizado.

RIO - Será apresentado,
hoje, em Paris, em "event

premíêre'', o filme brasi
leiro "Pagador de Premes

ses'', Que conquistou O pi-í
.

melro lugar- no Festival de
Cannes. A fim de assistir
à exibição, que deverá des
pertar o interesse da alta
sociedade parisiense, se

guiu para a capital france
sa, viajando num OC-S r.a

Panair, o ts-atrólogo Dias

Gomes, autor da peça. Vã
rios apligc.s foram levar

lhe suas saudações de des
pedida no aeroporto inter

nacional do Galeão.

RIO, 26 (V. A.) - Os Jl�. sa, atualmente com. 61 a:
rtt'luedis:las de Exercito nos. Na oportunidade sem

"ão realizar, no próximo também feita unta ilemon..-.

dia 28,:is 10 horas, no tração de lançamento em

Campo do Gramacho, o massa de eerãtenas fIe párae
200.000.0 salto que ser{L exe quedistas e diferentes tipos
cutado pelo seu comandue, de m:ateriais empregados

te, general ânvrc Santn UI' por aquela. unidade,

ULTIMAS
"OII'ClAS
SAO PAULO, 26 -'- (O

Estado) - Segundo reve

lou a COAP após entendi.
mentos mantidos com a

COFAP cêrca de 60 mil sa ,

css de arroz já estão sendo

exportadas do Rio Grande

do Sul para São Pau�o.
Quanto ao feijão, porém..
nada existe ainda de ccn

ereto sôbre a normeueeceo
do mercado.

'

x x x

BRASI'LIA, 26 _ (O.B.) O Governador do Estüdo

[ I'- Devecá '" votado aioda fixou em "I 1.000,00 "mi

"CO �rIZ'lra-Qesta tai:de pelo senado I!ln �;��:Ii�:) s�ss�:�O�o d�o�_��: � U U � \J
;:��meq:ee ���:��Ia : ���� lho Etadual de Educação' P!'osse�ue o esfõrço go.

salário. Diversas deLega. do Etadc de Santa Catan. ::��l:�:��:�. no p�;t!���d:
ções de trabalhadores pro- na. recém·instalado. A reó'.

cedentes de vários pont0s
- }:!�ctiva despesa correrá à �;:�ó::a co::�:�:�ve:g;, s::

do pais estão chegandO a consta do crédito especia;',
Brasília para acompanhar a que se refere o art!'go

a tramitação do projeto. 9.°, da lei n. 3.030; de 15 de
.

maio de 1962.

Criados Em Genebra Grupos de

Esludos Técnicos
GENEBRA 25 - Representantes do Japão lndia

e Bulgária forem eleitos, por votação, para as presi
dências dos três grupos de estudos técnicos que exc.,

minarão os programas poro O cooperação tnremcctc;
nal no espaço sideral.

O Professor Tokeo Hatonoko, do Japão, prest.,
dirá o grupo que se encarregará de exominaq a pro_
posta norte_'americona paro um intercâm,bio de in_
formações cientificas relacionadas com (] tecnologia
e a exploração pacifica do' eSRaço sideral.

O Professor M. Kristoff,' do Bulgária, chefiará

o grupo que estudará a proposto soviético pal'iQ d�_
senvolver as relações eT]tre o Comissão das Naçõe�
Unidos sôbre o Espaço Sideral e outros orgçmizoções
dedicadas o atividades no espaço sideral.

.

O dr. W. A. Sorobhoi_ da I'nd�a. presidirá o gru

Po que terá 'J missão de considerar a proposta norte_
americano poro estabelecer bases internacionais pera

prajéteis·faguett". de sondagens sider. pacíficos.

Fixado Jelon

partido, e que não se

aguentará mais um ano, e

sentindo as convulsões Ini

ciais ao comando do gene

ral Fome, encostou ao

"paredón" tantos estudan

tes, heróicos remanescen·

tes de Sierra Maestra, pelo

FeZ uma pausa, ii espera
da resposta. E ela veiu de

tôdas as arquibancadas,
una, forte, retumbante:
"Não não não'" Nem si

quer' a "claque'; havia sido
Instru1da a tempo ...

AO lado de Prestes, Tri

fino Correia, mais tarde

deputada, (haveria de, no

plenário, em plena sessão
da Câmara, subli�.har um

aparte com os gestos signi
ficativos duma fruta, em

"decõr.o" �arlamentar ... ),
fazia iargos acenos com o

Chapéu, pedindo calma e

silêncio. O clamor se foi

extinguindo, até o -chefe
vermelho poder continuar
sua oração. E êle próprio
respondeu à sua inquiri
ção:

las de auia e, em fase de

conc�usão, Inúmeras üu'

tras.

Por outro lado, o Chefe
do EXecutivo catarlnensD

x x x

NITERO'I, 26 (O. E.) -

Entendimentos continUa1"'l

crime de manterem con

vicções contrárias at) tota

litarismo esquerdis�a, de

seguirem o próprio e lim

pldo ideal.

criou as escoías Isoladas lias
eendo ma�tldos !entre ro_

r f' S t
to localidades de Morro Nossl1

dovl',los e auto,ldades cum

re CitO lIn OS Senhoca da Satide e P"I.
petentes visando a .reallza. U nha do Silveira, respectL
ção ainda hoje de nova me·

vamente, nos munlcipios
sa redonda para soluclnar o

AI
.

� de Gravata! e Garopaba.
Impasse- em que se enco;'}. mel atfam as reivindicações da

��:�:� ��t;���I�:���� m::: ne�;acon;:�'i:'l de���eon�:�� Prorrogaça-oseu pedidO de aumento ·,a.
tratar de assuntos de Ime.

larial de 8.0 por cento. Os
reSSe de seu Munlcip;o o Foi prorrogado por mais

empresários ale�am que o
sr Santos Almeida dlligen 30 dias em todo o Estado

;:��n:;t�E�:����1� S�� ��:�I�e�:,�!:���:,:::��� �:b!:�I;�OC!�:�����::':�O
suficiente para atender a

Social Democrti.tico e figu_ 1.129, de 18 de dezembro
majoração salarial de 3li!US

ra de real destaque em os de 1959.
empregado.s. meios sociais daquela pra- A prorrogação está em

gressista cidade. vigência a partir da dia
x .x:. x

Ao ilustre homem publico 22, data da publicação do
RIO, 26 (O.E.) - Será.

os de "O ESTADO" desejt>m competente decreto no Diá,
iniciado amanhã na oUa·

f-ellz estada eru nossa capi. rio Oficial.
•

�:f::�ad���:�ii�a���v:� �� tal. �·W�!l
caso da colocação da bont_

ba relógiO na exposição
soviétlcS!-. A defesa arrolJu

20 testemunhas que serão

ouvidas a partir do dia 27

desejar àNão se pode
Não Houve Incidente nossa mocidade, nutrlta

na moral cristã, transitan
do na amplidão da liber
dade democrática, com'

direitos e devt:res enobre

cedores, a extinção da

própria personifl.lidade, mu·

dadas em criaturas abúll

cas, tangidas para rumos

contrários à nossa indole e

à nossa mesma condição
racial. O que se deseja é

que fuja à Imitação, ao

carbono do exotismo desfi

brado, construindo uma

personalidade própria, bra
sileira reta e superior, CO'"

mo base à convivencIa e

atuação na vida publica,
fazendo prevalecer as vir

tudes que distinguem os

homens livres dos reba-

sen�ll' o drama que vlve
rarr, e ainda vivem os po�
vos do continçnte �frít:a
no, C,Jm �s· Quais temoê l'Ifi
njdades culturaiS, ' rabiâ-rs e

RIO, 26 (V. A.) - O Ita

marati desmentiu noticias,
segundo as quais teria h.l

vldo um incidente dlllll),
'lllãtico entre Brasil e POr

tugal, com a entrega e de�

vOlução de nota de protes�
to sôbre a pUblicação no

boletim "Cartas do BraSil",
de dezembro, dlstrlbuido
III) exterior pela nossa

C,hancelaria, de trechos do
discurso pronunciado pelo
Emb. Frank Moscoso, ao

assumir seu pósto em Tú

nls.
Na ocasião, dissera o di

plomata: "O Brasil, que
sofreu a dominação colo

nial por mais de tres sécu
los, não pode deixar de

O só espetáculo estar

recente dos moços hunga
ros, imolados fero<!mente,

pvr quererem a indepen
dência da }:'átrla, por ama

rem um teor de vida prô
prio e tradicional, basta

ria para inspirar à frater

nidade estudantil a repul
sa ii monstruosidade do

Imperialismo soviético, que,
na pregação aliciadora,
clama por pão e liberdade,
quando, ao revés, mata o

povo á inanição, a fuzil e à

ca.rceragem em lôbregas
masmorras, nos muros de

execução, nas gelel;as si

berianas, nos imundos cam

pos de concentr�ão, he

ran�a do torvo nazismo.

Não sI! pode levar â. con

ta de ,ideologia salvadora,
sólida, sincera, a que le

vanta estátuas a ditadores

truculentos como Stalin,
endeusando-o, para depois
derrubá-las, denegrindo, re

pudiando a memória do

ídolo, ou que resolve suas

divergências sem a consul

ta popular do voto, mas

com expurgos homicidas.

Recorde, nesta passagem,

a versatilidade de proces

sos do esquerdismo, com

sacrificio do próprio senti
mento individual ou cole
tivo.

Em 1945, creio, finda a

guerra, Prestes reaparecia
no Rio, em comício reali
zado no estádio de São Ja

nuárlo. Meu companheiro
Machado e Silva, jornalis
ta amazonense, talcnto e

valentia, com prfsões por

;����s�:do��:���la ����a�
vigentê, da ohda de stmpa·
tia momentâneo formada

em tórno do ex-Cavaleiro
da Espernça, insistiu a que

uL)j[5 �â c:�t!�:s�ep����e o������
e�[lI]g@:8fj;l1iiJ '

-. palavea d< ."stes, eu

11 w;niiil,----I for:l'al'ia nas sua.' hostes".

. Li?...!_CJ....!:;.!.Jà___j_ Aquiesci. observando-lJ'!_e,
... "il ......... p::lrém, que êle ia, certei-

religiosas".
Esclareceu o Itamarati

que apenas um funcioná
rio de Angola, ao ler a pu
bllcação, sentiu-se melin

drado com a referência à
"dominação colonial" e ex

ternou particularmente seu

pensamento ao consulado

do Brasil naquela provín
cia. O consulado, então,
transmitiu a observação ao

Itamaratl. A questão não

passou disto, o assunto en

cerrou·se automàticamp!,\
te.

- Sim, devemos!
E pôs-se a desenvolver

a sua justificativa. Mas,
grande parte da assistên
cia perdera o interesse,
começando a retirada. Ma-
"hado e Silva, carrancudo, nhos atirados às desgraças
travou-me do braço, arras- irremediáveis, de que sub

tando-me, Indignado;
-

sistem a desolação do san�
- Você tinha razão. Pa- gue, da cinza e da lama.

Depúiado Ivo Silveira: Comissão
Parlamentar (umpr:u Missão �
Contado Com a Direção da UN'
o deputado Ivo Silvei r:.>., Ida de uma Comissão de

-!ider do Govêrno, na ses_ repr,esentantes da Ass�m·

são de ontem, de:u contas bléia Legislativa para tra..
â Casa das atividadeS eh tar da matéria junto a

Comissão Parlamentar Ex. quem de direito.

do corrente.

x x x

PARIS, 26 (O.E.) - Uma

nova acusação foi hoje for_

mulada contra o ex·Generl\l
Raul Salan, pelo Juiz de

Instrução. Os entendlmen.

tos com chefes de bandos ai'

mados toi a causa princi·
paI da acusaçã.o Este crime

poderá ser punido com a

pena de morte.
x x x

RIO, 26 (O.E.) - FI ina:t.

gurada hoje a nova séde da

Escola Primária Heitor Li"
ma. lcallzada na rua Guará

terna requerida para tr;:.·

tar na. Guanabara e �'1l.

'8�íIia, do aumento (10

preço da energia determl
nad pela Cla. SlderúrgJ.�a
Nacional.
Informa que, liderando a

CPE, entrou em conta::t,').
com os demais parlam('nt'1.
res que a integram, depu
tados Ivo MonLenegr, 5[!

bastião Nves, Ollcc Ca,d;ls

e Ademar Ghlsl, com o �'c.
neral Oswald,o Pinto da Vei-

OIB CHEREM: UTILIDADE

IPUBLICA A ASSOCIAÇAO
DE MAGISTRADOS DE SC

FI aprovada, em prlmel�'a
discu'5são. o prOjeto do de

putado Dib Cherem (!t'e
declara de utilidade publi·
ca a Associação Catarinen.
se de Magistz:ados.

na Penha.

x x x

PARIS 26 (O.E.) - O

primeiro submarino aOOmi·

co frances em atividade em

1969, \Segundo 'iniormou o

Chp.fe do Estado Maior da
LICENCIA·SE JOSE' ZA.
NIN .E; A�SUME RAIMUN.
DO STANGE Marinha francesa.

ga vice p"'�'lidente da em. x x x

'presa, al·gumentando (jue Com a licen'.:a do depu. BONN, 26 (O.E.) - 11'1

() Erlado não es�ava em tacto Josê Zanin, assul!l-:ol adiada sine dle a greve d.ls

condições Me nrt,ll' com L,) (l ��. R'lirnundo Stan5''', trabaiharlores mineiros de

aumento �e 3:1 m; hões 1:r. que prestou o juramento BO'r'ln. A decisã:. reS',J.}t,ClU

1,. preç.o da
_

ellC"g:;l c .,11(' óc pra,,_e.
!,> sendo eum,:>ri�: dos e�fmços do Ministro d,)'.,.,J!III_••__

",�S,St im�l�vara, ,iEclusive,
" m'�Àf�t�'J;t· 3\�:':lh? ",

.
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