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RUBEN;; DE ARRUDA RAMOS o TEM P O (Meteorológico)
(Sfnteae do Boletim GeomcJeorolóQtco. tU
.... SEIX�:; NETTO. válida at6 cb 23.18 Mo do

dia 2� de junho de 1962
FRIA: Em curse; PRESSAO ATMOSI'tRI

: 1016.0 mb; TEMPERATURA M&DIA:
10 DADE RELATIVA MtDIA: 82%; PLU-

E: 25 mms: Negativo,- 12,5 � Ne
gativo -\ moo, de nevoeiro cumular - Nel4>elrO

túmido
-g empo "'dio, Bom.

,

°Tensão e nervosi;�o caracterizaram ont;;;;;;;;;e;;;;;;;;;;;m�ail:iilse�s!!!s�ã�o da
-

câm��
Sena�o a�rovou 13� salário
BRASíLIA - 27 - UBG -"O ES-

, TADO" - O Seaado aprovOll hoje em re

gime de urgeacia o projeto oriaado da Câ·
IDIra qae atribai aos trabalJaadores o

chamado décimo terceiro salário ou seja
o aboao de aalal.

A lei irá agora a sanção do Cheia do
Govêrao. '

Acidente
Grave

OBRBNT.

DOMINGOS FERNANDES DE AQUIRO ,

ANO XLIX

N.O 14.489

São Pn�11o, 27 (O ESt:I.''111
_ Na passagem de nível ,)0

. Ithaí, a composição de or -

flxo U,P.212 apanhou o .'1

mlnhcu de Itaquatecetuba
dirigido por Mario de C'�'<;

tro, 47 anos, prensanqo�o
contra os postes de susten

tação da rêde elétrica ,_la
ferrovia e destroçando o

quase por completo. O mo

torista ficou grevemente
ferido enquanto que ';�!1

ajudante prevendo o eno,
que saltou do caminhou

saindo nêso. Está sendo 1'

cusado como raspcnaávcl
pelo acidenta o

'"

Cancéla" Delvlno Bispo -t.e
Santos que não recuara a

cancéla ao stnai de passa,
gem do trem.

Pieia dis�olYe
SALVADOR, 27 (O. E.I -

A policia dissolveu á noite

pasada um comício de es

tudantes na praça mUnici_
pal regjatrandc - e vértos

Incidentes na ocasião. 05

promotores do ccmícíc se

refugiaram no gabinete do

prefeito sómente saindo

para suas casas na medru,
gada de hoje.

,Terão
,Vencimentos
�eduzidos
RIO, .27 (O Eshdo)

Mais de qulnhent.os feL

cionários do DCT que pa�

saram por concurso vão S;'1'

rebaixados nos seus vend_

mentos, no nlvel 14 ao 12,
porque a divisão do Of'!5_
soai daquela r.epartlç(\'),
usando a manobra, do en

quadramento definitivo VII]

colocar no lugar dê5t;,s
4tÍnclonárlOS que fizer.l-m

provas outros apadrinhados
e que entraram pela ja:!;'!.
Ia. A denúncia foi feita jJor

Tensão e nervosismo ca
racterizaram ontem a ses.
são da Câmara Federal
em que foI apontado �
consideração da casa o
nome do Sr. Santiago óan
tas para o cargo de Prí
metro Ministro.
A sessão que teve o seu

Inicio às 21 horas prolon-'
gou-se até alta madrugada.
Estavam presente, apro

ximadamente 300 deputa
dos e as previsões mais
otimistas davam ao Sr.
Santiago Dantas 140 votos.
Como se sabe, o ex-chan
celer necessitaria para sua

��:I!:����a no cargo de

Para encaminhamento
da votação usou da pala
vra Ó Sr, Santiago Dantas
Que fez uma análise da si
tuecão nncíonut e doI seu
programa de governo, de

si! enviará 100 sacos de fendendo as chamadas re
café e 100 sacos de açúcar formas de base .

para os refugiados arg�:!� Após, falou o Deputado
nos Que se encontram em' Martins Rodrigues líder da
Marrocos. As doações f( - Maioria na Câmara, que
ram feitas pe;c rnsututc se pronunciou contra a in
Brasileiro do Café e peto dlcação do Sr. Santiago
Instituto Co Açúcar e do Dantas. Em seguida usou

ercoct. da palavra o Hder da UDN
O Mlrustério das Re!"l.. Deputado Meneses Cortes:

çÕE!S Exteriores solicitou ao seguindo-se os demais lí

Lólde Brasileiro o traru_ deres de partidos.
porte em navio da linha :10 Até o momcr.to em que
Mediterrãneo, faZendo aem encerrávamos a nossa edl
bém semelhante pedido ali ção de hoje ainda não t-e
Ministério da Aeronéuttoa Via um resultado da veta

para efetuar .(J transporte cão, no entanto, as prevl-.'
em avião da FAB. de cêccn sões eram virtualmente
de 400 quilos de medtc.» contra a eceítecêc do Prof.
mentos e objetos dtvereos. Banthlagr Dantas.

Brasil ajuda
argelinos

A Cruz Vermelha do nce

Presidente do BNDE no Paraná

co nacional do desenvolvL

mentoeco nomco sob a che
..

tia do presidente Leoca:jio

Conselho Superior da U.B.L.
Por ato governamental ro Forles nustcnaante,

foram nomeados para o Francisco oocvêía e Josê

runc.onamento da l,

Figueira F.nanclada
BNDE.

COnselho supeuor da Au

tarquia Usina de aenen

clamento de Lelt.e os srs.

Jorge José de souaa, Lau-

de Oliveira Malta.
A nomeação atende ao

dlspôsto no artigo 50, pa
rágrafo 3°, da lei 1.430, de
27 de Janeiro de 1.956.

Terroristas Continuam a Agir Em Argei
AROEL, 27 (UPU -

Terroristas da Or(Ianiza
ção do ExérC'ito Secreto

(OES) fizeram lr pelos
ares duas centrais telció
nlcaSl e incendiaram umll

repartição de Sa.úde PÚ

blica em Oran, apesar de

um virtual estado de sitio
impósto. .\ cidade por fôr

ças dos Serviços Armados
de Segurança.
Milhares de soldados cus

todIaram os edificlo<; oúblip

cos de Oran, cercados
-

com

arame farpado, por ef�ito
do Imponente incêndio Que

devcstou, durante toda a

diversos !unclonádos (;1) no!te, a zona por�uárla.
DCT Que serão prejudl::'). lJontudo, o impressionan
dos. I te deslocamento de fôrças

Novo�auto-bomba.!

O Incêndio, que destruiu
todos os tanques de depó
sito, excet.o um, das Insta

lações da "British Petro

leurp)', no cals, ainda eX"

peUa nuvens de fur.:aça
negra, à ultima hora da

:�:��,io;':��i;,a�: ;:� G
o

h V I 700 M·lh-�:isr:a���:J:ao:t:sr!:�� arriBe a a e I oes

pá,âpõ,to, Corpo de Bombeiros
Nova e moderna "fiatura A bomba é ainda do ti-

em granue numeru, sob o

comando do general Jo

seph Katz, não logrou Im

pedir que os tanátlcos per
petrassem os atentados
contra. as centrais telefõ
nicas e o central edificlo
de Saude Pública.

E n f i m

Uma das obras das Quais se ressentia a nossa cidade

era a complementação da rodovja Jorge Lacerda, que
liga a capital ao Aeroporto Hercílio Luz."

Atento. co-se nenhum çorernante. aos problemas de
de F[orianópolis, o Governador Celso Ramos ordenou à

Secretaria da Viação e Obras PúbliCas, através do DER,

Que cesse inicio à complementação da estrada, no zrê
cno per�ellcente à Prefeitura.

As fotos, acima e abaixo, mostram as obras, com o

muro de arrimo, demandando o Saco dos Limões, onde

encontrar-se-á com a atual estrada, que será asfaltada
ale o centro da cidade. ainda êste ano.

vem de ser adquirida para
o Corpo de Bombeiros,
eonfinnanti:>, UtD8. vez

mais. o carinho com que

pc centrifuga, com capaci
dade de 500 galões por ml

. nuto, à pressão de 120 li
bras por polegadas qua
drada. (dois estágios).
A carroçaria tem aco-

IBRAIM SIMÃO RESPONDE PELA SECRETARIA SEM ,PAlTA
Ectá respondendo peja

Secretaria Sem Pada. en '

Silva, titular da mesma, o

tem olhado a Policia Mili
tar, em t.odos os seus se

tores, o Governador Celso
Ramos.

modação para conduzir
uma guarnição de bom

beiros, tendo também com."

partimentos para equipa
mento e "SUporte para ma

teriais.

quanto durar a ímpadtmen- ""...c,'.'�••"""

tfl do dr. Ren:tto Ram-ss ria

se. Ibraím Simão, figura
basta nbe conhecida e que,

a\té o momento, vinha exer

eendn, com grande descer

tínio. fi cargo de Chefe de

Gabinete. , ..

Trabalhador �
....
de reco

nheeida capacdlade, esta
mo� certos de que o Sr.
Ibraim Si�iio, enqaunte
esth'�r à testa daquela im

portante Secretaria de Es
ta do prosseguirá na t�_J'efa ......

encetada pelo tttutne.

Prefeito de Joinville agradece Gov.
Por moüvo do rene rr. "Sr. Celso Ramos, DD. o govêmo de V. Excla. vem

sultado das demarehes pa, Governador do Estado - encarando e prncurandn. o
ra aquisição de uma usina Patácto oovêmo _ Floc;'l. tueões meurantes dos pr.l"

:�:L��é���::l, n: fil�ah�� �:.�lo::�le�nt;n\��:I�;:�iOEX�'� �!��r:�e��:. a��e:a�s r:�:
fazer face às necessidadr s ato que vem atender "O

de maior consumo. de en-r

gta elétrica em .rotnvme e

na região norte cataríneu

se, o pref.eito Helmut Ii':.l!

jgatter encersecu ao g.-:
vernador Celso Ramos o se

gunte telegrama:

cuuvc. vem externar a V.

Excia. suas ccngratulacóo-,

pela aquisição da usina -te

produção de energia :.1'

t-eu para suplementar !."Ir·,

dução da Empresul QI1�
con-ütu demonstrn.çio ro

pa tente tnterêssc com C'i,'e

.iusf( anseio dos jolnvlll9n
ses e da reglã'J norte �.;)
Estado torna se V. E"Cla.,
mas uma vez, credor ae
nsoso reconhecimento. R'!!.3.
paitosas saudações. (a) -

Helmut Fallgatter, Pretel ..
to Joinvilie".

Trata-se de um Auto

Bomba-Tapque_modêlo $.SI
BI - chassis - Fotd. A

bomba é de
..

bronze espe-

clal� �tada n.,a _ p8r.r.te. A viatura toi adquirida
posterior da' cabine, em li- 'da firma Kldde Sul SIA,
gação dird�a com o �o"tor. �:��:!S ::s::uspr:::.res���
do carro, sendo seus discos
equilIbrados' e centratios' va & Irmão, vencedores da

com precisão. O efxo é de concorrência realluda pe-

�o ·inoxldavel. girandQ em Jo Departamento Central
csferuti à lu'ova d·úgua. de COlllpras.

RIO,27 (O.E') O Bot·-

fogo rejeitou proposta. do
Juventus de ItáUa que Of03.
r,ece 500 mllhôes de cr'J_

zelros pelo passe de QAR
RINCHA e 165 milhões 00;
AMARaDO. A Informaçao
foi dada a UPI pelo '-r.

Paulo Azevedo, presidenle
do clube carioca. Em �W1.

r.esposta ao clube italiano
u Botafogo esclarece :tue

• Garrlncha é patrimônio
do foot bail nacional e que
nâo pretende apesar à�s
cifras"tent.adoras abrir mão
de s.eu concurso_

levantamento
o Plameg contratou os

·serviços de levantamento
topográfico e cadastral de
Camboriú, ora em anda
mento. A provldêncla. ob
jetiva urbanização e me

lhoramentos na famosa
praia do Estado de. S-anta
Catarina, foco de conside

'l"á.vel tluência. ae tUl'�t.. ::;.
...... �. �
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QUANDO fALO DE AMOR
Quando falo de amor é dêste amor sublime
que tod:) mal esquece e todo mal perdoa!
Quando falo de amor, é esta palavra boa

que não pensa em vingança e que absolve o crime!

Quando falo de amor, é dêste amor que imprime.

em Cad<t coração um grito que ressõa!
. Qurtndo falo de amor, é esta palavra boa

que à mesn1a esfera etétea eleva e nos redime!

Jt dêste mesmo amor, amor que tês Jesus
caminhar, qllRSe exangue, ao pêlio de uma Cruz
� mOn"er, petdóll.ndo a tutba enfurecida!

��r 4ue 'a:! com que a côdea de pãO
p').$�1l b�r

_

repartlila, de Itmão p-ara irmão,
J90tql.lC -romos Itmãos na Jornada da Vida!

JA_CY MONTEIRO

Srta. YARA PEDROSA
E' COM g' a,nde ptaz.. r

qu(' "O E,tàd.o" rfg1stfa ho
'jc o tran<;-cur.�o éh� nlal.;
um aniversãlio nattl)('ij
da elegante s-enhoma YlI.
ra P{'d�o.�a dllete. raha Jo
casal Alte� Pedrosa e um!'!

dn� mfú destacadas \(._
voens da s3tiedade1 l:atarl
nen'le.

TJonita, Intellgente (! ele
. gnlltc, Vara Pecll'o�a é
uma jovem qUê cativa peIrt.

sua slmpilcidaüe. HUje, da
te. do Seu nataJicio, por ("'!.'"r

to sera muito homen9.I!".�:l.
da, não só pelas seus t!')lt

gas do Oablneté de Reh.

çétes PÚl'Jllca:'!, Ilias por to

da n sociedade flórianopn:1
ta na a quem "O E�t9.�l')"
se usocia formulanâo :l

elegante seilhorHã os mais
ardentes votos a.e tê'k'f!J.
.des.

'AIIM ANOS HOa
- :sr. Pedro Ferreiro Wanderley
,-;- menifla Mafio T!rezihho Bonna
- srto. Matia A. Ro�ti
- srta. Doris Santes
- sr. Adit Cabral Neves
- sr Húmbefto Piccollo

- srta. Uely Gonçalves Schmidt
- sr. Pedro Leão Coelho
- sffo. Mario ArGújo Duorte
- sf. Homero Natividade dó Costa
- sr. VifedO" Zanelli
- sr. Atger'tlifo Cêbfol
- sr. Roberto t3esso

- srta. Maria Brita
Com j�usitodo regozijo consignamos no efemé_

ride que noje transcore mais um aniversário natalício
do gentil e prendado senhorita Maria Brito ciestacoda

funcionória do Servico de Relações Públicas do Paló_
cio do �vêrno onde goza da estima de todos que ló
labutam.

-
.

Acr-escente_se. (lindo otJP o nataliciante desfru
ta em nossa sociedade de sólidas e merecidas aMit�_

ds motivo DeJo Qual na dota de hoje seró alva de ine_
Quívocas demonstrdtões de oareço e estimo por par
te de seu vasto círculn de amizades, às quais nos os ..

saciamos, prazerosomente.

ou SOLTEIRA
=',.�N.d__lIlli

CASADA

use

REGULADOR GESTEIRA
·\)"IU.I ...,,�

';�'?TT''''':�'"''':;;;�1�'%:e�s?�lí:,;];Ij,,\ii'Mf1�, .'!'J ,� �("'.�

'"j)
.
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Sociais

1 _ o t.tons c.uue ___;,__, -- j oo acadcmtco de Dlreit-

de Florianópolis vai proun 7 _- Na. próxima se José Marcia Vieira. O j'.l!l
ver Blflgo em prúl do BO"" mana divulgaremos os na tar foi .10!! serões do Prui;

p ta' de 1te�b!litac5.o. V,1h mes das debutantes co une Clube em coqustroe.
(J,�OS C bonitos prêmios se. para o baile oficiaf que nes. _ .--

rüc sorteaztos no mvrmcu. LC ano terá o nome "clU;18

tad'J B.ngo cenartcíente da MetGna Mm;a".

2 _ O senhor De L·'.'

f o Lapes Vielta P.esldent .. l'It pata rf& o mêeím-nto_.-
da cãmnra .run'or cnnr o la resta "No;te (ler 1\.;!�·'
mou ao colun'sta Que será tue ael'rflfel!etã nff pi'óXil'l) 14

QUE SERA' A NOVA RAINHA DO
(LUB� DOZE DE AGOSTO!

13 - Na s�('retatla' J ....

clube 12 de AgOsto Jtj:Cj').l

uoje fi venda ue m- ...n" nó!

li - rfão serã su u�" ta t( resta "Noite do 1'w;.:t·

Benjamin Franklin, gran
de estadista, cientista e d1•
plomata norte-arnertcano.
foi também, entre munas
outras atividades, preside!'.
te do primeiro h�sPital voo

tun.àrtc dos Estados Unidos,
organizado em Filadélphia
e ndmmtstrado sem vis.ir a

l"f""'r por um e-rum etc (".

dadãos locais. Hoje, existem
mais de 6 mil tnsütutcões
do gênero nos Estados Uni

dos.
na primeira quinzena de tia sete fias eeões do (.;h. h:mpotada na ':d!l(l{' IH

setembro, a Fe:ra de Li ee 12 de Af:)sto. Tàmh�J:rl ray:lhD"�a, vo'tou fi. �q.�lall;

vrcs ern nossa c!dade. estames c'!ttti� tHI cet a delf!gac1n eo M!ni3t�' ..·,')
- -- rMPla €la l'fi('jrt"r eIJ1 s � do TtAbalho o M'llhOl ]\lt;S

I__ _ suéter c caíót aos brt,tu • 'lult-a f
3 -- A cidade de Rio e C1,féreflte ---- !

��('�u�errt:;���,d�:r:ln�PJ{: � --

_

\, ,

1[1 _� M��\1€, 1/
n1l2"cão do Desfile Bangn 9 _ COi§;tl'1-U-Rm trfe I'R a b�jl;; ma dc�ol,,(Í

II
--_ ...,� �- f'lO""lO"flS a n,flV, da ('tl'1"la SC!\M Na II'

mentada festa )ul1'na 'III ,,� ,1� Cl {uma qu�nd} r�

4 - _ Prot;edente elU arohteceu com quaur!ll"n e ri rau <;e a benç!io nu)",-,'-'
R'o de Janelto o senh:)r l' llUtras bn:nr-fldelras LI '"1 �enl1o-lt., 1\1" l\j"n'l'

oy Stud g-erente da D Cl ra Tenl� Clube "001 o 'Ir l-{.l I) I DC'( t:! 1
'�'!rla Farmácia Catarl"'CI.--- eh 1
e em nosga c!dad�

___ gUln�O --;ePif�e�n�mtnu:t� 16 O ��;} d�,,·�t Mio há ,Ienos pa
5 - A Diretoria. do gente bem em lu"'uosas re gênio Do:nn Vieira (G:·!l.�: r!l ';ma reunia-oClube Doze de Agosto ',ai sldências. cia) estao circulando t::n 1

Q ti �, "

:::n�o::r�a��:�olha de --- noss� cidade. iI Kernedv de GuaU
11 -_ Y".ra Pedr(Jsa

____

o

estreando capa ele Cll'lV:J 17 - C:rcuJou e1:1.

6 -� Eqtam:)s in!':. 'edll pura vermelha, de no��9. c:dade. o credenr'in
mados dê que uma Se'"1.hfl. mesmo "Sohw" de bom �G' "o :t-l'.'" .... , ... ,., "!a c'dade r!"

ra da s<l"ledaCle carioca em- to e eh,gãncia. Uajai Dr �q..,"'.{) S(1uza, IH('
nossa cldAdf'. "DI r"atlz" r para11do pan"!.� nina

11m chá, com desfile de / V!ap:C''11 ao Pe:'u L.ma e N�

�·.Qdas. 12 - Multo bem C:J va York. '

•

. .

rn"morl!o1q a l(lq(le tliJV:l :'

�êõNsiLíiÓ$II_ÔfãÊU1ÁF
Seios caídok ou fláCidos

Dr. Pires
Designar. • e como seios

eaidos ou fiáchlos os que
ntio possuem tirmeza lI';

dureza. VUlgarmente COr.�lf

cldo como molt" mutChos

ou sem fôrQa.
O conceito de selo caído

é multo variado e diversas

são as op'niões destína.das
a classUlcar Oq vários �r:"'
us de ptose nome pelo qUJ I

Se chema c�entitlcamenV:
a flacidez mamária..

De um moL!o geral e pró
Uco poc! - e sugerir que hil.
ufntl. cluéda do selo a par
tlt do mómento em que, ie

vantand{i��e a. giar.dlll:-
com a rtlão, observ,· e Q.u�
o sulco Infra mamário �or

nr--.<;e uma lir.�a nitidn
bem v!slvel, com o asp.>c:o
de uma. ranhura mais ou

menos Jharc'l.da.
'

t!iih teuu;â.o aos taUlre!

-lü� fjMel'li. OCêslonà.r It que
di dl'l séU, dltersa.8 sàd as

te6tla! e�18têt!.lê"S. A opiil!.
ão clásslcit' ê que a ptose e

veniente do peso excessIvo
da glândula em relaçõ.'l a

insulflciêncla dos seIOS co.
mo melo de apóio.
Trntand6 se de seiOs ":0,

Jumosos, a questão da 1C'1
da gravidade explica ,,0r
si só t:J fato, e pot mais fer
tes Que sejam os 6rgãós de

ampar od� seio, termlham

estes por cederem à a.

ção do peso da glându;a
E' isto aliás, o que SI!

observa em certas hlpe.o
troflas mamárias de jo
vens de' dezoito a vinte

e dou ano:'!: nO começo o.�

sel.os são flrmes apesar do

volume que apresenta'n

tanto, dê ptéise de seios de
I volumé normal e sobret.u·

d6 reduzidO, é preciso n'.}.
tar que a incapacidade de

sustentãção tia gllndul;\' é
motlvadá pela. Interven<;ào
de ou�ras questões multo

mais importantes que não
.a lei da gravidade, apenM
E e�se� fatores são ln:,!!"
velmente, uma distens'lD
(lo sistema suspensor e
uma distrofia dos revesLi�
m(>ntos adífJ9�0 e cutane\l

Enfim, as ptoses são Vi.itD�

tembem nos ca'lQS de �ur'l

gia plástica.
Modt.rnamente

to estão tentando na E!!

ro'ps a terapeut:ca ti�su llr

(método de Filatov) o qual
feito por meios de enx,,)'�

tos (Implantações) oU pJr
h1jeções e�tás apllCl!d�s
na ptóptla região m8fll>Í

dr -emagrecimento gencta'J ria.

::;l� ou C��10dO=��:S J:Zl��� . NOTA: Os nossos leil.M,"!s

pattos. ���::I�oO s��:.�It:\r:t�:�.��.:
Citamos acIma as cau�:\s to da pele e eabeJ'Js aq mé,

principais c'apazes (t.. ' O!'i�': �djeO e�PêClallsta Dr. Pifl's

nar os seios caíao� ou fiá à rua México, 31 Ria de
cidos. Janeiro, bastando envia� o

Qu!':into ao ttatamento f'�t8
te uma sé\".i-e de métodos
que vão desde e::; simples
produtos iocais até a eh'lIf

p esent.:! artigo dêste JOIO
na; e o endereço complet:)
para a resposta.

-----�_._--_.- _._ ------ -----

ADQUIRA

S�A TEN HEY
máquina elétrica

pelo preço da manual!

�"

Fácil a sim�les operação pelo tato,
li Espacejamento automático para

o corte do papel,
Grande ca:pacidade: soma até

bilhões,

VEHDHE.
oumo ponto para qual

I"!l'('r ran-c de comérc;c com,
instnlaç5es contendo 2 sa

Ias.
N('r"or-i"s d.e o('D.�ião s;to

no Estrçito. Tratar à Av.

Santa C:tln!inn nO 11'.1 no

pct"ioclo da manhã dlarln.·
mente.

Washington, 28 - Fundo
nários norte·americanos dls
seram que, embora se te
nha sugerido que uma re\' •

njão entre O Presidente Ken

nedy e IJ Presiden�e de Gaul
" les podia ser de grande uti
lidade não ha no momen�o
nenhum plano para tal con
fel'ência entre os dois' estr.
distas.

Algumas publicações 0.-

�e�n�:��� qu:::� d����\��
marcada para êste ano.

Pansexol
entret:1n

TÕl"'ico neui"omusr.ula,· que

rejuvenesce dando FÕl"ça,
Vitalidade, Virilidade e

Vigor,

Pansexol
Frigidez, insuf:clêncln Qva.

:1ana, obcsidãõê' ou ma

greza exces�iva, perturba
ç5es da idade . l:T!tIr!1:. :

t6das deficiêncir.s ,I� IlI:.-

gem glandl'�él.r na ,�ulhel'.
Pedidas à ALBOR S. j\ .. -

Repr. e Com� rcio _ nU:l
15 de Novembro, ·164-

JOINVILLri:

Burroughs do Brasil S.A.
AGORA TAMBEtt1 A LONGO PRAZO

PaRamentos M�n�ajs a Parti,

de Cr$ :6:800,00
Distribuidores Exclusivos
LOJAS PEREIRA OLIVEIRA

'Rua'Trajano - 23 - Fone: 2359

29/6/62.

UM

Voando a uma vetoctuaõe
três vezes superíor à do sou.
este bombardeiro natte arrie
neano com asas em delta
eruzon os Estad'ls Unidos da
costa oeste à este e vtce,
versa no" tempo recorde de
4 horas e 42 minutos. A ue
run ave. que tem uma trtpu
meâo de três homens. foi
reabnstecida em pten-r ar,
sôbre o Oceano Atlântico,
antes de iniciar a víugem
de volta. A velocidade mi o
dia do avião foi de 1680 km
h.

A fim de estudar os movi
mentes das aves ffilgrató.
rias, o êervíco ee Cnçtt c

Pesca coa Est.ndos Unido.�
admtmstra urna série de
postos por todo o país, A.�
aves .são atraídas por meio
de mnnc para nrmanuhas
onde lhes colocam um nnet
de ulumínío ás suas patas,
Indicando a hora c o nome

tia estação. sendo depois en

tão EDItas. Já se encontra
ram aves na Flórlda que ti
Ilham voado desde o Alar..

Terrello - Ven�e-�e
Com area de 728m2 _

frente para rua 14 dc Julho
_ fundos para rua 7 de Se

tembro - Estrelto.Com com

trucão antiga. Preço 'de o

casião. Trat:J.r r'ua Crisplm
Mira, 19 - Fpolls.

5/6,62

III PREVIDÊN�IA�
� a, CaJ.,.. If.hi:ttor�

"M"

COMPENSA SER MEMBRO CLASSISTA DAS JUNTAS
DE JULGAMENTO E REVISÃO DOS INSTITUTOS DE
PREVID:@:NCIA SOCIAL?

É pergunta que e�utamos periõdlcamente e responde
mos afirmativamente. Compensa siml Vejamos o que diz
o artigo 415 do Regulamento Geral dd Previdência. Sro
cial: '-O.q membros classistas das JJR perceberão, por Sf:S�

são a que comparecerem, até o máximo de 16 (dezesseis)
sessões mensais, uma .gratificação de presença Igual a

um viP"e�imo do padrão de venc1mento atrlbuido ao Dele

gado da Instltulção, sendo-lhes extensivo o disposto nos

� � l° 3° e 4° do artigo 414". - Em rest�mo. um membro

classista_da JJR dos IAPs, está pcr.cebendo atualmente
cerCA de 35 mil cruzeiros acrescido do salário·familia.
Com o aumento de 40% (quarenta por cento), passará n

perceber n1als ou menos 40 a 45 mil, confonne os comp�.
reclmentoJ;, mais o salário-farr:ilia.
) A R�hJ(':ãt,,".253, do Departamento Naclonül"da Pre
vidênr!ll Sodal, que veio regulamentar o parágrafO 30 do
lT'enr'ion3do nrtíga 415, deu mais as seguintes vantagens
aos membros classistas das JJR: "O Conselho Dlret-or do
Departamento da Previdência Social, por unanimldo.<le,
considerando que a Lei Orgânic:'l da Previdência Social
(Artigo 124 parágrafO 4°) extende aos membros classistas
das JJR no que couber. as -vantagens asseguradas aos run

clonários dos respectivos Institutos, como derlnldas I'ro
Estatuto dos Funcionários Publicas Civis da Uhlão, RE·
SOLVE que Os membros das JJR fa2:em jú:s II remunera.
cão naoueles C:lSOS de afastamento legalmente tlulQriz,a�
dos desde que a hipótese se enquadre entre aquelas em

que o Estatuto assegura vencimentos aos funciOnárioll,
isto é, licença para tratamento em pessoa da fumlll:l, 11·

cença ii. gestante, licença para Serviço MUltar, fét:tas II!

faltas em virtude de casamento, falecimento do cônjuge,
pais, filhos ou Irmão" ..

A eleição para renovação dos atuais quadros das JJR,
se""tmdo estamos informados, será em dezembro. O seu

Sindicato de Classe poderá proporcionar melhores deta
lhes a respeito.

"F"

I On�M�
PASTEIS E "CONCORDANCIA" Os primeiros). vã lá.
COm aquele respeito á concordância de minha crônica ul
tlma ... não concordo. E' uma colaboração dispensável. E

não solicitada. o que é pior. O leioor inteligente sabe on.
de está a sincada. .

_

O QLICHJ!J DA PLACA DA PONTE Na ultima página dês
te jornal, ontem. Com a pont.arÍll certa. E houve quem
não compreeud(!sse.

� Enigma, charada ou logogrjfo - pergunt.a.ram ..

Nada disso. Computo a data, veja.�e o trabalho que
ali se faz no momento.

Sõbre a história daquele "asfaltamento".
Entendeu agora?
Bem agora?
Pontaria certa. No centro ....

AS ESQUINAS E OS VENDEDOREs DE FRU1AS Até a

gora nenhuma providência foi toIi-uida sõbre a necesslda�
de da proibição de estacionamenlh dos já célebres carri·
nhos para vendas de frutas, exatamente nas esquinas da

Praça 15 e ruas transversais.

O perigo presente,
O trãfego dificil e provocando confusões e até amea.

ças aos trânseunttes com aquele movimento continuo,
Será mesmo passiveI que ninguém exista por a1 f4ue

não veja o perigo I!!l não ou"a as constantes reclamações?
Então, vamos esperar por 'mals um acidente, porrjue

já outros têm servido de comentârios�

PRBMIO PARA QUEM bESCOIIRIR Reserva·se C\Lft06o
mimo para queni descobrir de <lndt! 8M aquela a,Ultlho.
preta e suja, aU pela sargeta da Praça. 15 (tlols lados),
rua Trajano e oulras.. I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Para cabal elucidação <lo

problema de saber se o 11-
censurando uma poUtiçp.
ex-proprtetóna. ou de ares
são tribut,.âria, contra D

•

grande 'e média proprleda
de?

vro "Reforma Agrârla
Questão' de Consciência" é

contrario ou favorável n
- O livro erra ou nccrtn

ao sustentar que é absur
do VCI' o latifundiárlo·M,.
lueh, que no Brasil é o Pc,
der Jlltblko, dtvtdlr as ter
ras dos mtcro-reutundtã
r1.6s que são os partícula-

tunn rorcrmu agrária ru-íx

tã e "digna desse- nome",
al)L'pl;('nt:Ullôs aqui as sr"

.

ç'lIlntcs {lu('l;tiíes:
_ O livro pede de mais

ou de menos em lavor do tra

bnlhador rural? Em qlIC? res, ao invés de distribuir
suas próprias terras por
uma politica de colonlz••
�':.IO Intrépida e pioneira?
Todas estas razões mos

tram cunnto carece de ba,
se o texto publicado pelas
"tnrormnuons Catholiques
.rn�ern,"Li(Jnales" como sen

do de autoria de Sua Emi.
nencía o Senhor Cardeal
p. C�lt'los Carm;l� 'de Vaso

- O livro pede de mais

ou menos em favor do prn

llrletário? Em que?
_ O livro erra ou acerta

mnntrestando-so a favor da
mrmutcncâo da grande c

médtn propriedade, a par

da <tjfusJ\o da propriedade
pequena c da »sststênoíu

a esta?
- O �Ivro erra ou acerta

A, GaNIA6A
INCORPORACÃO E VENDAS DE IMO'VEIS

Rua Teai"na, 12 - Sala n.' 7 (Ed;f;c;o Sãa J�
Fone - 3450

Tem Para Vl'nder
-. Apartamentos de 2 c 3 qllGrtos
- Casos de Madeira nos Barreiros
- Terrenos: Morro do GerDldo �

Jardim Atlôntico _ Jardim Aero�,
porto e nos Barreiros.
Pagamentos a combinur.

Grandiosa Festa do-Divino EsPírito
Santo - Na Matriz do Estreito

'PROGRAMA
l?o dia 22 de jun�o às 19,00 hs, até 2 de julho

hovera novenas patrocinados pelos Festeiros. As fes�
tividodes externos começarão no dia 28, quinta _ feL
ro, depc;s do Misso vespertino, haverá BARRAQUI_
NHAS. serviços ãe bar e ml;litas atrações,

Sábado dia 30 de junho: As 18,30 hs. _ Cortl?�
ja da Residencia do Imperador até o Motriz. Haverá
noven!l em sequida.

Depois da noveno barro()uinhos e churrasco.
DominQo dia 1.0 de julho: As 9 30 hs. - P(és_

tito do Jmrério à Matriz ond� será feita o coro.'l.çÕo
do Imoerndor e cantada o Missa Solene. Churrascc
a.o meio dia.

19.00 hs. - Cortejo do Império à Motriz e

Misso vespr>rtina.
22.40 hs. Oueima de fogos de artifício.
.5egundo feir.a, dia 2 de junho: 8,00 hs. Missa

em ocão de gra.ças
19,00 hs Cortejo do Império à Motriz e Noycno'
22,30 hs Queimo de fogos de artifício

ADUOGADOS
ADVOOAOOS.'

DR. HELIO PI!:IXOTO.
DR. MOACYR PEREIRA.

PREVIDÊNCIA SOCIAL: - Recursos à Juntas de Julga
men,to e Revisão.
ApOOentadorlas.
Beneficlo.\ elc.

QUESTOES TRAB ....LH1STAS,
CíVEL f CRIM1NAL,
Rua Felipe Sehmidt nO 37 - 20 I'.. ndar _ 1:Iala 4

Das 9 as 11 e uas 14 à� 16 horas.

nencrn. ao longo do filial
se foi difundindo o texto

a cle atribuído, foi ertnndo

para nós uma snuacão in,

sustentável.
A legltuun defesa r-nns,

L1tui neste caso pnrn os

13il>po; co-autores do livro

nêo só um direito, mas um

grave dever. Incumbe-lhes.
cQm efeito, velar por que

nãp se desedifiquem a seu

respeito o Clero e os fiéis
Acresce que não são, os

Bispos, os únicos autore.!'

de "Reforma Agrária -

Questão de Consciéncia". O

ProL PlinlO CQt'r!�a de Oli

vcira, que é,. cC'mo eatólt�

co, como intelectual e ec.
mo homem de ação, um

dos grandes vultos do Bra

sil contemporâneo, e o eco.
nomista Luiz Mendonça de

Freitas, que, por seu talen-

Antes de conetutr. temos

pnrtlnulnr agrade em reanr
mal' (ie público ao Ernlnen

tíssrmo Cardeal - Arccbis

po D. Carlos Carmelo de vas
conceuos Mot.tn toon a vc•

ncracão e amor (jll('_' Nos
merecem Sua Pessoa e a

Purpura Romana.
E, envolvendO no mesmo

ato de respeito e afeto os

egrégiOS Cardelas.. os Arce.
bispos ilustres, os Bispos
vcnelfandos, os apóst.Dl!cos
Prelados-missionários Que
constituem a Sagrada Hle
rarquia no Pais, testemu�
nhamos os Nossos si.nceros
propósitos de fraterno. co.
operação com todos, para
a. dilatação do Reino de
Cristo em nosso bcm-ama�
ào Brasil".

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Secção de Santa Catarina

Edital de Convocação
O presidente da Comissão Executiva Regionat do

Dtretório Regional do Partido Trabalhisfa Brasileiro,
Secção de Santa Catarina, na lormo do art. 44 letra 'E",
do estatuto em vigor. convoca ordinàriamente, a con·

venção· regional do Partido pa.ra Os dias 7 e 8 de Julho
de 1962, a fim de deliberarem sõbre os seguintes assun

tos:
aI - Escolha. dos candldato,� partidlÍrios a.o Srnado

à Câmara Federal e Assembléia Est.'ldual.
bl - A.'iguntos gel<lis.
A Convenção Regional sera OOI�� 'QÇIIIg"

dos de ca.da Diretório Municipal, escolhidos dentre seu,�

U1í'mbrOR, pot' escrutínio secreto, sendo vedada a autor.

�a de poderes. Os suplentes. t:unbêm em número dr 2

por Diretório Municipal, serüo cscolhid.as pelo Ille,�mo

pl'oces,<;o. podendo, porêm, ser elcitlJ qualquer membro
do P:uL\do no Estado (art, 35, � ln, do eS!:1tlltoJ,

F!()J'lan()po]i�, 6 de junho de 1ge2

DQUTEL DE ANDRADE, Presidente

Partid" Social Democrático

Diretório Regional de Santa Catarina
o PARTIDO SOCIAL PEMOCRATICO - D;_

retário Re!=jionol de Santo Catarina - por seu Pre_
sidente t'm exercicio, infro_ossinado -devidamente
autorizado pelos Estatutos do Partido. CONVOCA
os membros do mesmo Diretório pora uma reuniõo
ne"to Capital na séde partidária, no dia sete (7) de
julho vindoiro, sábado �,nove (9) lore (,a mUllhã

poro trotar da seguinte "Ordem do Dia":
1) - Elaboração e aprovação das Normas pa

ro fun(..'Íonomentc da Convenção Regional do Par_
tido marcado para a dia 7 de julho do corrente onã;

2) - Organização dos listas de candidatos do
Partido às funções leqislotivos federol e estadual
por(J serem levadas à consideraçõa do Convençõo
Regional;

,

3) - Orga'nizoção de Diretórios Municipais;
4) - Outros assuntos do interêsse partidário.

Florianópolis, 23 de junho de '.962.
ADERBAL RAMOS DA SILVA

Presidente da D. Regional. em exercício

Partido Social Democrático

Diretório Regional de Santa Catarina
O PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - D;_

retório Regional de Santo Catarina - por sell Pre_
sidente em exercício, infra-assinado. devidamente
autorizado pelo orgão partidário competf>nte CON_
VOCA, por êste no formo dos Estatutos, o CON·
VENÇÃO REGIONAL DO PARTIDO poro reunir�se
nesta Capital, no próximo dia sete (7) de julho, c;ó�
boda, às catorze (, 4) horas. no auditório do Rádio

Guorujá à Ruo João Pinto nO 42, paro discutir e

deliberar sôbre ,:1 seguinte "Ordem do 0;0":
1) - Escôlho dos candidatos do Partido às

funções legislativos do Estado e do União, poro 05

eleiçõe'i de '7 de outubro do corrente ano;
2) - Trator de outros a<;suntos de interêssl'?

partidário,
ADERBAL RAMOS DA SILVA

PrE'$idente do D, Regional em exercicio
F orianópolis, 23 de junho de 1.962,

VÂLORE,S
�o Ulgo.!o ILlbt;J.ra

Quem analise com esow
to de critica e com tserr

cão de ânimo a aítuaç Io
nacional verificará por ..:c;'

,to\ 'Que tem todos os parti'
dos pcnticos grandes ou p ....

quenos, existem elementos

Que são vernaderrs Vrt.ior.s
e outros que, para infelid
cace e vergonha nossa são
a antítese daquêjes Isto t'!
são valores nrgativ�s.
O moamo ,�t' dá com 0,<.

nossos representantes 11('1:

diversos eteuvca. (�u('m r(

lancear a vista pela. uossn

Assembleia Legtsja í.Ivn �1\
pe.as de outros Estndus, ve'
Ia Câmara Pedcrnl ou pelo

Senado. vertrtcam que mu!

tos Deputados Eldadu:li,;,
Feda-ais ou Senadores �.-�o

de fato rcprcscntnmes rtr

covo. São vetores reais 'j\:C
uêo medem saertneros ..

nem poupam pn('rll.'ja� 11:'

ecrcse de no,�.�o,� nucrüs-o

c tovantamouto c J)('OI!;:"';

so dos Es�ados e do Pai •.

Outros, pelo eontl'll r:'),
apenas pensam ('m si nlCS

mos e pouco u nada fazem

no toeante as convenli·l1

das do povo DU da NaçaJ,
Há mais... Ou tros '1111

dam de partidos como nr'>�

outros trocamos de ca'n!

Não se sentem bem

em sHuações que não 'ih"

oferecem vantal',r.ns... SU,I,)

refratãrios, l�or excclên"!:l

à condiçã.Q de memb"'os J'

partidos que não sejam b:\

fejados Pelos favoritililllO

Que .() 811>U mamo lhe

possa proporcionar ....
E estes valores I se asst-r

nos é dado chamá los)
não SM a mínurln.
Seria interessante que

houvesse um rlisposltívo
em a nossa Lei Eleitora; pc
la qual tais representenios
tivessem os seus mandu;«

caçados, autcméucaruentc,
quando dexassem legeneu
sob a qual foram ercttcs.

'I'al medida estaria rlts

eípttnando tal abuso e ::oi

b.noo ditas fugas. Por ot

Lro lado sor:n ainda a oerri
imposta àqueles que, trnt-i
do a. connanca dos eteno;
res e do proprio partido dto!
sertam das fileiras a qm
pertencem engrossar )11

tras .cgcndns.
Acho curioso para n i.t

dizer e-ómir-o, como tais t"

tomentos i'e portnm 'êm : �

('(' elo ercttorndo quando
rt-tvtnuíenm o "(lil'!'ito" ,I!,

rootorcào. COIll que ror"

gr-m irão c'es disputar a

eonf'3l1Ca do eleitora,lo

que tão s['>m ce�im')"Jio�·

mente trajrnm? Acredih

rão éies que sã') imunes 'J

ridiCulo? Qu{' pensarão t ... is

vnlorps, enfim?!
.cnbe ao eleitorado dM'i

di" (l.os c\('stino� de t ...:.s

eandidatos que, para os

conscienteS de j,als neg'l�i
vos valores. sõmente n4
um c::tminJlo a �egu'r. "

CII."I'Tola pelas ll!'llfL�.

Fpolis, 26 d{' junho d{'G:!.

-'.':;;<

:'q,;",r':'i�\*'i�',
l'Uvro "Relor.ma [�I·ária Ouestão �e

tODsciência' e 0- ��isco�a�o �aciODal
éonceuos Motta, cujo nome to e sua cultura, se vem D.

decllnamos coIl( B. devida firmando como um dos

veneração, mais autenticas valores n.o

Para verificar a exatidão ços do Pais, atingidos imo

do' referido texto, os Bispos pljcitamente pela nota a.

co-autores do livro envia, trtbuídn ao cgrégto Oar

mos a Sua Emineneia duns deul-Arecbrspo de São P:1U

cartas, que foram entregues lo, faziam jus como co-nu

1)01' portador nos drns 3 c Lares do livro, a que de pú
20 do fevereiro I'.P Não lllico se desse cabal explica
tendo obti{lo resposta, nada ção a todos os prcblemns
podemos afirmar alai rcs- sugeridos peta leitura da

peito, referida nota. Supomos tô

O snêncto de Sua Emi· la dado nestas ünhns.

TINTA I'U JiO, .• �r1�"re'!"�.��:�!';,',��"�SOLÚVEL • an,I!_m6to í> �"m ch('lrn

EM AGUA • lallllllltl .. hOl'a..lopó. ""Íi II.llIICeçao

�::;:i:':�,:d�:�::::'�;:� : �10{�;}.�:�;i,���:�F;,�;;:: .

.. t:,,�I:l nlldw "o,,�o • 13 cf::í>li IIInrn,""IIlS· .. df!C�r.llll.�
I..VEt.tP"_·l;M TODO o aRAS'"

•

um produl()'d.

elA. DE MII'IUAÇÃO SÃO MATEUS
U<lP�,;.' I!M"I. 1't�J.""HI oos ti;"NTOIi
'11'"1 "114" ......"O•• iI? ":::HJflm"'lIu

,M.IRICULA .

Contirtl)a· obert:1 '0 mqtricula pOlÍQ o curso .dê
cronças deficientes do AUDtCÃO (Sl-ITdos e Mud:;Ls)·
criado pelo Legião BrasWeirq de As�istênçjo

A inscrição 'podero. ser'''dos 8 hs. às 11 ,horas no

prédio da Porque Infantil Sltllqdo na. Avenida Moura
Ramos, ao lodo do LBA.'

'

,

CLUBE DOZE DÉ AG()nO�""
r-

OIA 30 de Junho - Sábado

D J
.

"C·A. F' F
. GRA.NDE FESTA�UNINA

. oaqu!m: lenCla e e OI D.onças de q�adc;lha Can'ae;as, Sahf.nas das

O Que Aí Fui Apreciar"
Gaiteiros Dando ���� �Qa���di�tc.Roceiros, Embola_

o professor Franklin Ass. Jn!lquim, Arcebispo NAS MESAS: -Laranjas, Corujas' Brainhas e 0-

Joaquim Casead.:i, Ilustte Metropolitano
MESAS A�����AQ�'im��CRE�AliA

.

,::�:te�ad�s�t:nhlan:u:'���: ---H-·-IST"o-3IDS;', VERDADE-IRISde Florianópolis, receb..:u

de S. Excia, Revma. o sr.

Arcebispo Metropolitano, D
Joaquim Domingues de Oli

veira, a seguinte CarLa:

28 6 62

Escola Industrial.

Fhrianópolis, 17 dt'

j�nl.lo_de l;._qUt.
�ltntOt -� .:.ar: "?frtt.
PrankHn Casrae!l
ESCOLA INDliSTRJAL

Sauda.ções e .Üenciosos vc.

tos,
Ainda sob a grata{ tmpres

s�o da visita que, atendr-n.
do a. honroso eonvite, tivc

• rnsejo de fazer a essa Es

cola Industrial, percorren
do·lhe as várias dependêl'.
elas c admirandc.'he a

grandiosidade das inst:1[:-.
ções, desejo trazer·lhe por
este modo o vivo agl'D.dec·.
menta não só pelo muito

que aprendi, como pela� fl.

tenções, algumas em extre
mo generosas, suas, do sr.

Diretor e dos dignos e com

petentes Professores de�.
sa Casa.
Ciência e fé foi o que ai

fui apreciar. Os seus tra

balhos são uma verdadel�'a

expOSição de Arte Cristã.

Arte Inspirada na crença.
O utl} ac :'\gradável, como

já a seu tempo preceitua
va, com autoridade supre,
ma, o· grande poeta Hora�

cio: utiledulci. Já o Dahte
não ,duvidou proclamar
Que a Arte é "'neta de

Deus'\ a Dio quase é nipo
te (ln!. II, 105), Se é de

Deus, natural é preste h('.

menagem a Deus,

O resultado é também es
I
se espírito cristão _ esphol.
to de ordem e· de respeito
que admirei nos alunos. Se

rão os cidadãos de ama·

nhã, Como a sociedade, que
:1meaça esfacelal'.�e, tem

necessidade desses elemen,

tos sãos e conservadores.

Queira, de novo, agrade
cer por mim a Hnda c Im�

portante preleçào do jovem
ProfesSÔr. Ciência pura e

ao alcance, até, de simples
principiantes. E' a arsdicen

di - saber expôr.
Neste grato ensejo, for

mulo os melhores votos, e

com prazer me professo -

mui atto. servo adm. dor.

���fi' �U�V!

�",' f,.,,,lIu ' ..

ln da série

LEONARDO BERNSTEIN
- O público norte .. amerJ�
cano te_m um profundo ln
teresse pela múslc:a, erudi.
ta, inte.'êsse êste que está
aumentando a cada ano

que passa. As numerosas e

excelentes orquestras sinto
nicas, as companhias de ó
pera e os solistas Que se r.
xibem nos Estados Unidos
são nomes cada vez mais ta
voritos do· público. Leonard
Bernstein, o jovem e dino.
mico regente da Flla.rmÕ
nica.

de Nova YOrk� ê dm dos mil
sicos que mais tem contrai.
buido para que o público
norte-americ:1no se Interes
se e compreenda melhol' a

música erudita. Com apl',
nas 40 e poucos anos de
ida�e, Bernstein é hoje um '

PRECEDENTE - E' uma

tradição nos EstadOs Un'.
dos que os regentes das

principaiS orquestrns nor.

te-am�ri�anns sejam J!urOJl'

peus. Quando Leonard Bérn
stein assu,rnlu o pãsto de

regente d:l FIla.rmõnlca de
Nova York em 1958, êle senome mundialmente famo

so. Pessoa de extrema versa·

tilidade, não só é ll\:1estro tornou o pI'lmciro regente
de uma grande orquestra
nortr.<tmerlcann nascidocomo também compõe mú·

siC:l erudita e leve, sendo

cutrossim excelente pia.nls·
ta.

�

nos Estados Unidos, Com n

penas 40 :1nos de idade,
Bernsl,ein rompia. assim fi.

tradiçãD.

FAMiLIA - Bemsteln nas�

ceu em Lawrence, no esta.
do de Massachussetts, em

1918, filho de Imigrantes

russos. Seu paí através de

muito trabalho, estabele·

ce um vitorioso negócio de

cosméticos e espcmva que
Leonard mais tarde seguis-

INFANCIA - Bernstein PIANO _ Quando. Bern-
gostava muito de esportes stein tinha 10 anos, uma
e passou a maior parte de tIa pediu para guardarem
sua infância jogando belse seu plano na casa dos pais
boi e futebol americano, A de Bernstein, O dia em que
tc Os 10 anos, nUl1ca mor. os carregadores levaram o

trou maior interêsse pela piano representou um mal'"

co nn vida de Bernstein.
música do que o normal
em meninos de sua Idade.
No colégio, foi aluno médio

Desde o n10mento em qne
éle pôs os olhos no piano
sentiu-se atmldo pelo im
tru.mento, e ansiosamente

flliperou que os eorrelodo.
res o eolocnssem em !leU

� }u�al'.

porém muito lJOPular com

,�{'llS prafessot'lls c eomp�.
llllrll'Oli,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dr.. flávio A'�erfo de nmorim
, '

! ADVOGADO

--------.--.-----r---

DR. CLO'VIS DIÂS DE UMA
CUNICA ME'DICA

F�t'lm�I!'O. Intestinos, rigado e vias bUlares.
Consultório:
Rua. Jeronlmo CoêlbO, nO lB "alas 21 e 22.

ut:::'iJe�cla:
Rua ti{o Jorge 32 rone 2721.
Diariamente das 15 as 18 boras.
(\tende das a às 10,30 bOlas no Ho&p1·81 dp, Caridade.

DR. LAUaO DAuaA

Cllnica. Geral
--MIlO!l.:O-

[';speclal1.!:!a. Bill n!IlJe.stla. de 8enhOrSr,8 e vias m· I
oa:-18:vCuru rad1:ml da.s �nfecc.;õel. ...guCl,8_ e erÔ·

me;.s, do "parêlhc. '3enito-urmárto em ambos 0/1 I
Oiexos. Donnça& ào ap&I êlho D1gtl8tlvo e ao sunv·

n:a nervoaG.

Horãrlo: das 10 fi.a 11,30 tloraa e 4as 14,30 6..:117,00
bo'al$. - ConsultórIo: Rua Saldanha M".llnho, .3

LO andó'� (estl. da. Rua loão noto) _ Fone: 3.'l:4f1

t Residência: Rua Lacerda (;outlnbo, 0.° 13. (Chá
<;Ilf" .lo I!illpanba) _ Fone; 3248.

-------7

»3. SAMUEl FONSECA
CIRURGIÁO-OENTlSl p.

Preparo de co ... icf",des relo alto �elocid�<ie
\3C�DEN AI'''IOTOR S S 'v\tHITE

kodiologio De"tórlO
CIRURGIA (. PRó.ESr BUCO-fA.CIAl
Con::.ultÓrin Ru", Jefônimo Cve1h..:: 16 _

}O andor _ Fone 22:!:o
E.clu,õ"o,",",nte C[lm horas mOrCQ6-1

SéRVIÇO DE MUDANÇAS URBANAS INTER
Ml;hICIPAI$ E 11-J1ERESTAOUAL.

��ão é m"'I"c;<;óro n cngradamento dos móveis.
Int.Ol"moç'=""c; à (lia Floncisco TDip..,tino, 01'>34

fone 2395

Prepare-se para o Futuro
I...(�qujrindo loles de terros, p\!Quenos chácorcs e

ércas paro :'ndL.strios em

B.&RREIROS
no "E'AIRRO YPIRANGA, or,de estó situado o GrulJo
Esccdor !o:ol.

Os interessados p·)dcrõo diria!r <;(' diretamente ao

ESCRITORIO DE VENDA; DE IMOVlIS d.

Oito Julio Malinil
Ruo F�lipe Schmiut. 14 - Sobrado _- FO�é

2347 - Florianópolis
SERViÇOS T<Ct<;ICOS ADMINISTRATIVOS

ORGANIZAÇÃ:l E REORGANIZAÇÃO DE SER

ViÇOS
, "'.

RUA CONSELHEIRO MAFR.A - 1(;0

�Í'LORIANOPOLlS SANTA CATARINA

1&,!0 - R<!�'cnua J-7

Ir,55 -- Cl)rresponde!lte CC'LUMBUS
. . _

;�:�b -= �[:;�;��o AE�;;��O BRHAMA AULAS
21,30 - COI't"et,pondente COLL"MBUS

�:��r�!�Ge��::D:/�����!�I�OE���:�;; _ Tels,J PARU(ULAREl
38111 _ 3822 RádJo Grtarujá d� Florianôpo!is _ }.n AUjas Partlculurel:i de

�J. ·R POTS:NCIA RAJIQFONWA DE SANTA CATARl-
POR'1'UGUt� - Ll\fIM -

NA· l-USTORll'l -- FRANCtS -

PSICOLOGIA _ FILOSO-

IiR. MARIO GENTIL COSTA
M .li:DIC O

C.UVIDO - NARIZ - GARC,ANTA
CLlNiCA E CIRURGIA

ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.'

JOS.G: KOS, 00 RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOlS HOSPITAIS DE FLORIANOPC.US

HORARIO DE Cm';SULTAS: - Das 14 às lP acres

Pela -cennê, hora marcada, inclusive aos sábados
'reieroce: ;;;';:189.

CONSlJLTO>;tlO: _ Rua Ten Silveira 15 - coní. 203.

- ED1Fl"CI(' PARTHEN(.)N

CUNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
A'lgustla _ Complexos _ Ataques - Manias

prcblemâ.tícc Afetiva e sexual.

Tratamento pelo aietrccnocue com ar-estesía -

Insullnatcrapl9 "_ Cardlwolorapll!
PSlec..:erapla

Direção rio:'. PslquHu.rall -

DR. PERCY JOAC DE BOrtBA

DR. JOSll: TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BAS'fü8 DE ANDRADE

CONE:lULT,AS'. Das 15 às :i.� horas

&:ndereeo: nvenvta MalHo aamos. 288

(Pra�a Etelvlna Luz) - Fone 37-53

_- ---------_.
__ .� ----

"Curso Preuaretório Continente"
DATILOGRAFIA
TAQUIGRAFIA

PRE·GINASIAL ADMISSÃO DiJRANT. O "NO
AüLAS PARA CONCURSO"

CURSOS ESPECIAIS
PAR" PROHS�OR�S.

DE DATILOGRAFIA
_ Suseodo no! mais ,,,ordenos proce!\'iO, pedo

gôgicos.
- _ E;"Juipo.Jo com móquino! novai.

Oirigidtt :: elo'
PRC'F. VICTOR FE�F<�IRA OA S,LVA

HORÁaIOS, "IURNOS E NOTURNO!
Faço suo in!õcric-io fi Ruo Dr. Full"'fI Aduc�1

onti!'ü 24 oe M!J.io, 1411 _ 1" r.ndot.
�STREITO �lorift.,6pnlh
----- ------_-_------_-

I�� WALI publicidade
I li 1·' em Sta. Cat.rin.

,� conlec��o e cons:r:aç�o:. p:lnél5
em toda o ESt3do

R.� n;rneni:l� Ma:hl;lclo. G - 12 end�r • -fone 2�· 13
-

�

-

� *tqR1ÀNÓPOLIS

�",!,'
..

�,....;>c.��-;��I�rla�:;:��:��mw�._:.:..c...--,,--_;__;_":";;:'_ __;;__"'.-
. lO'

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

.�I�·· I • �= '# -==�.�=���= J:
•

�o a.tR�t.OMe' l� "3.
, - -:-,

��S;,�:::;::?�;�I:: : Casamento de Terelinha Dulra com o •

Ex-Intemo por concurso da • D S
.

f Ia· d· 21 d Ab·1
•

...",wdad,·"'coln. (s" r. erglo. rllKil CCI Ia e ri ,
.vIÇO do Pro!. o�t�vlv RO' Proxtmo dia vinte e um ela "Collnatda "F!orlacap" classe gcharp, que 3ers'
�:g:e:�I��m:�, CI;:;��!er�� ., �e julho, mlss Santa �lI.ta. J�

,
_-- disputada na Lagoa Qua.�

._

lAPETC d RI • nna 1956, srta. T�rezi� , v., . rapírenêe, no MunlclplO de

::S:��:�r�, M�d'IC� do °HOS� • Dutra, tem um encontre :�--:_!.: Santo Amaro em São "pau'
pItal de candaue e do. Ma-

marcado 'co mo dr, ,S�_fli';), Ouç.��_ hoj�, às 17,05 hs. 10, de 8 a 12 de julho. con.
ternídade 1)7. Carlos ccrrêe.• F�a?eOlacel,

.•

no ,�it�r" ?o na ,Rádio 'JuRfujá .Rad�r tique;', ".Pinducn.", PIlJnl�:••
PA,i�TOS _ OPERAÇOES' DIVlllO Eaplrltu S.moo.! /l.:; ril!, ....���I(C!:��� 8p�scntado ro", A\l.daz c zangado sao

OUI:!:NÇAS UI:!: SEN.lluttAS, onz� noras. os conyl�adll,� ��,!o. C?Junlsta e pein, "G9.l·_ os barcos que estão em ;. r".
_ PARTOS smu iUHt p",l(; ser�o _rece�clo�ad.os .. na �I' �<\1!;!ln�". parativos 'para a rcfilrlda ••
método pslco�profilatico • socl�ça Atletlca Banc�: dq

" .

_- Regata. •
ccusurtcrío: Rua .rcuc r'ru.•

aresn. O sr, Bduardo R��.l
_ ,�.�:---

_-

to u. 10 _ das 16,00 iU tra e dr. Sêrglo Prancalâc -- •
lB,Ot' horas. Attluut: coo,

t mes e bebes,
.

..J:. Ju;]o H. Zadrosny e --
_.

--.

��;.� �al��;��êncl�·eler��:. 4
. .

- ':.l"!�:d�:[;n�lI�ir���rgu��, ('.��:�� dd�aE�t��:Ui�O.
_.

__ � r:1Hclat ela CELJSC, seo n-l França') será realizada 1''1
Dl. Ay.rltl}: H lJ Os noivos 'rereernna Ou.. mca denacaõos na adn • Te:.�ro a.vero de cerva

CLtNICA DE CRIANÇAS ,f�i contrata_do para os No) .. nlst·'ação do governo ccr lho, a peça Infantil_ d� 1.>11'

CIIUI'U1tas; feia manha III �I, m:?rcara:;' viagem de o Ramos.' cía Benedetti - �oaozlnnO",
no HO"(lltal dr Carjdade.

" Lua de Mel, por Sâ,o �a1J --
' _'_ Anda Prá 'rréz", aa 11) 1. '.

... taeue, "li eunsuuon • lo � ��o de /.tnelro. Depois .

I

---'- raso Direção de .1y 3,Jt'

,d:lS 15,an :.Js. às 11.3r t • .", •
resre.rão nesta capital. -'-.-t .' _- ges. ,

M�:;;:�:();i"� l�U:nd:�/l: •
�- -�

�I�:��� .��:� t��:��MR;'� �-

,

t�lernne 218". •
�-

--,-" nha �h_�.Uã.?tIC<:> cata-L �
Residência: RuI<. padn-. �o. Clube 6 de J;,.nelt('j �ense: �ao -gannou no ccn -� _--,

R�a..:_ 6.:_:_Tel��.on" l1J• • �r;:��:r F��tiv60 �:o�::�� ��;�,.:!is�l:r:1JJ::��o�úl Miss Florlanópoils 19�2.t
Dr. Acácio GarlbalJi \ �:u�� ��v��:����r�::mA�; -:;;;- •

--

����:�á em órbita mut ..

o�
..�:;t�����:�����dO �:��:�':1::::�F":� n�t�:�::!��dhOj�éa�mc;',·

-- _._.:
Questões tratlllhht&s.

nhoras dos Rdt�rta.nos e � �cn�Wl; c!a $:Ciedade ) '13 -- �
ldnunl....ÇlílÇâo dI! ber:lI

sr. Norivaldo cle f!elta'i, a que'tls�, 9ue acompanh'üa

ImóvcLi. Defesas n�'::a.�
de PresIdente. ·do Rotar, d ,e$ua- tamUl .. tstâ eX::lll,'. Mais wna debutante tt:"'

�.�a Q����e sc�::st:, �:1! -_ �::t:e a��a:!:�l�O'I:�nt��: swna�do· pe'e; Europ�_ ��:�::u n:nte�n:aco���:�;'
'.216

do convite do atual Pt'�sl.. .
..• _'._'__ ta ne.sta Redação mais �ar'

dente, ,Industrial. 'N!lh,:r _,_-'. __ ._ de divulgarei o seu ncm�.•

��:Ptl���:; �;:�,vo Kl!�.s
-- •

na. 'Lucas, HUda 'S(iJSJ�,� ••
Sch1ichtlng. �e.Ien � Pe,rarl, 'At\Clina -- •

: ra�:, ��: ;:��:m� ;;,': P:v �uu��.�'��;::m�rte�I���� __ __.
Janeiro, regressou o ca3�1 lit�a. ·$UVa. r Adélla Ami>n; I

I dr Stravos Ko.tzlas Encon ��d� B. �IS, In� vaz, Ma On��m o casal Edu (V......t
• trei no Maracan�zJnhC! a�' r.lI.· C�'er-ern Buendgens a.. ra) Marques festejou 1)9

• slstindo a Copa d,a �eí.::.l�, 1,f511:� :r«órlt'� Ilca, Az;t,mbUj; cinco' anos d� sua filhinha:'

,
�� . ';""-:.- $l�,a.s. M��se, H09terno;_ OI Regina •

ti A F�a�TlnE'n �:!er:��ZL ;:��:
-_ ---,

• se de ',I'eiifs.'�8t�rltl :o Lehmbl � Ce)l)s Ptnnp' �li\� e... _.,..,.-.
" Campronato de Tenls SPJI db;"'A:.quetll". O clube "7 de Ju'h.O" de'
, pies Aberto. para os rit�3 !:c- . .......:... .....,- Tubarão em grandes preoa

T-er.eno V.�n:i-e�- �e ' �oe 8T�:n��h�� ��r:l�.U�. � '-.-'-,.'_- __ ::�T:'r�:.raq:e B:!�nt�:e�â
I " II ...

� 'com Bandeirante de BIU;. 8aê,l�a. c,tarlna, estará no dia sete de Julho próx·
Vende-se um terreno na • que, já marcada Rara. O,:J repre...entada no Camoeo. mo. As "Debs" serão \'p ..:e .

• �:!:OS�01�:.e:��t:m10 ��� •
dib.s :;0 e l.o� na" quad:,as .��to' : ..Qrf.siíel,o. de Vel�l', sentadas .. ,

' ,

Tlbau. Faell1ta�se o paga-

.-'. --.-�- ..�.�_ ... _ .. - - ---� ...� ••

mento.
Tratar nesta Redação

cóm o Sr. Osmar

Cr$ llO.OOú,O(),

Dr. Walmor Zomer
Garcia

HOTl'ClAS E ESPORTES PELA

RA'mo UARUJA'
5-6-62 CI��MAS. � ftàrtazes �o dia

Ch.e SÂO lbSJl
1'001: "$534

8, ...0 - CI'rre:õpundr'nte COLUMBUS
11.55 _ ReporLer ALFRED

10,30 - Resenho. E.sportlva CINZANO-FIREST'JNE
10,;:>5 - l11I()j"lll'1.tivo CASA BRUI1QUE
11.55 - Repl'rf.e'· AL:to'REL>

1225 - CorresprmdenLe COUJMBUS
16.00 - Go,re.spondcnt,e COLUMBUS

16.55 _ Rl'porLer ALFt(r.�D

Omla média - l_I.. :O kc]s - 5 kilowatts
Ol,JfI f;lJa.TA - 5.97� kcls· 10 kllowatts - 49 me

. ,-----' - ----�-----...:_- ......... -_ .. _

,
I ---

"2
.-_

��uiEl r;'A�,'t"?5h,; ts- L
� .

PROGRAMA DO MÊS
FROGRAMA DO MES DE JUNHO

Dia 26 - Ttm;o_feiro - Cnemu
Dia 30 - Sábado - Fest.l de São Pedro.
NOTA: A Diretoria dC' Clube .:omunico que, nos

dias de festa o Secretaria fL:ncionoró das 14 as 1"1
horas não atendendo pois em hipetese alguma o

solicitação de cOr"vites. após êste horárb.

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

'y AVISO

�b��_�e13j�ortos. Rua Gol. Bittencourt, 85

QUARTOS
Alugo se poro estudantes e fU{1cionórios.
Rua, Gal. Bittencourt, 85 fo�c,3137 ,.• ,;f.

-BAiliOS-

Cemro tiaé Gl.ORIA
às3-7%,-93ÃhS. l!:streito

às 7Y:= - 9Yz hs.

CANTINFLAS

HOTEL .00 BÂnULlI'O
>!M

Inicüo do Grande F-estival da United

"MARAVILHAS QUE VOLTAM"

1.0 FILME

Censura até 5 ano", Lang Jeffries

:Rhonda Fleming
EM

FIA. A REVOLTA DOS ESCRAVOS

Professor: V"iC'turlno Sec Centro

Informações: Oscar Pa
lace Hotel, à tarde,

TotaIScope EastmanColor

Censura até 14 anos

2.0 FILME .

Gran�c F�sti.al �a �-:,it�d
"l\1ARAVILHA� QÚE vhtTAM;' Fone 6295

CÍli� IMPtBlii
Estreito

Tony Curtis

Mariiyn Mouroê

às 8 horas

Carlos Lopes Moctezuma

ElvIra Quintana
EM

QUA�O MÁIS QUEí'ITE, MELHOR EM

800 LE'GUAS PELO Al\lAZONASCensura atê 14 àn03

ARTIGO 91 Chie ROn Mexiscope..EastmanColor
FALADO EM PORTUGUES

Ginaslo em 1 ano. Curso

Continente, O unleo com

professores espeCializado:>.
Nova turma pam setem

bro.

Rua: dr. FúlvIo Aduccl,
748 _ Estreito.

·CElt.'TRO Censura até 14 anos

âs 8 horas Cine BAlA (5. José)
Sal Mineo

Jerome Couurtland
EM

TONKA E O BRAVO COMANCm

as 8 horas

Richard Burton
l3arbara Rush em:

SABOROSOl
SÓ CAPE mu ESPINHOS DA CARNETecnicolor

Tecniooior

Censura at.é 5 anl)s
CC�.�Urf\ :lté 14- :l.I10S

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ESTE E' O CRUZADOR

TÁMJi.NDARE', QUE ATE"

'HA POUCO OSTESTAV.\
EiU

.

SEU J\.IASTRO A FI.A

MULA DE CAPITANEA IH.

ESQUADRA.

C01\1 A INCORPORAÇ.<J,O
DO MINAS GERAIS (hlo

3. baixo) QUE A PASSOU
A SER O CAPITANEA, ,)

TAMANDARE' Nl\O MAIS
HOSPEDA O COl'\1ANDAN·
TE EM CHEFE DA ESQ(.',\
DRA.

"Aliança Para o Progresso" Envia
Fei,ião Americano Para o Nordelse.

Ch-egou o Recife. procedente dos Estados Unidos
um correccmenre de fetjõo suficiente para alimentar
mais de 74 �il fomlltos nordestinos, durante um o.,
no. O tcmectmentoé porte do' programo "Alimen
tos poro o Paz", lniciofivc do govêrno norte_Qmerica�
no poro prestar assistência nos têrmos do "Aliança
poro O Proçresso" O carregamento represento U(T1
torol- de 6.670 toneladas.

semb�rc::��õdo�on���s ':;�Io�ohn�'�:, e������oc��-
ren". oue transportafam, respecttvcmente 2.780 e
3.890 toneladas. Trota-se do primeiro re-messa de
uma série de embarques de generos 01 imenticios que

serão enviodos. o,.., Nordeste, num esfôrço conjunto
dos qovernos do Brasil e dos Estados Unidos poro en.,

����.tar o crise de abastecimento naquela regiõo do

Conforme as estimativas do
..SUDENE. no Nor,

deste se consome em médio, 18 �ilos de feijão, a_

nualmente, por pessoa. Tomando-se em médio o fo
mílío de 5 pessocs, o total do correaamento dará pc ,

ro abastecer durante um ano, 74.206 famílias.
O feijão, que começou a ser desemborcod., no

último domingo dia 17, no secundc.fetro já estava

s,�ndo envíod-, poro o. interior do estodo de Perncm,
buco. O produto seró distribuído. principalmente, nas

áreas dos chamados "frertes de trabalho", cnde os

trabalhadores que se dedicam a construção de obras

públicos vitais tais comI) estradas, reprêsas e ac:udes,
recebem pnrte de' seus solários em ma:1timentos.

A SUDENE se fêz representar no cheaoda dos

correname"tos em Recife, pelo economista L!lÍz Vac;�

cancelos. Esteve presen'te também, no ocasião, o Sr.

Robert Peterson coordenfl.dor do Programo "Alimen._

tos poro o Paz" no Nordeste.

inform

ROMANCISTAS TAMBEM PERSONAGENS _ Na co,

leçãQ Letras Brasileiras, da. CULTRlX, acaba de aparecer
êste livro de Eneida, onde a conhecida ícmansta apre

senta uma série de reportagens com escritores brasileiros.
Na "Explicação", ela. esclarece que não penaou jamais em

reunir essas reportagens em livro - princlpalmente por

que só escreve sóbre um autor quando gosta do seu livro

Acnamcs que isto dá uma nova dimensão ao volume: a

lém de nos transmitir, com a inteligência e persplsácia
que a caracteriza, um flagrante dos romancistas agora

personagens, contando-nos o porque � como de determi

nada obra, temos também, PaI Intermédio ,do volume,

uma visão das tendências e do gôsto da entrevistadora,
no tocante ao setor romance.

MATEMATICA DIVERTIDA E DELIRANTE - Na

série de obras de Malba Tahan que as Edições SARAIVA

vem lançando, é êste un1 dos mais caracteristlcos e curto

ses. Procura provar, de maneira original e atraente, que

a matemática, longe de ser uma ciência árida é, antes,

uma manifestação do espirita em que a Imaginação pode
ser levada às suas últimas consequências. Trata-se, por

tanto, de obra que interessa não apenas ao estudoso da

matérta, mas também ao leitor comum que tenha gôeto

pela ciência numérica.

DIDATICA DA MATEMATICA - '2'" vOi,ume - Nêste

volume, desta obra que representa Importante contrtbu'e

çá<I para a renovação dos processos do ensino da mate,

mátfc .. , Malba Tahan, através da experiência escolhida

durante anos de exercício da cátedra dessa matéria. abcr

da os seguintes temas: o estudo dirigido em matemática;

o método do laboratório em matemática; a preleção mls

ta em matemé'nce: o método eclético 'comum em mete,

méüca: o método eclétiCo moderno em matemática; o

caderno dirigido;' õ jôgo, o [õgo de ejasae e suas nneuôe,

des didáticas; o jôgO de orasse em matemática; a método

logla de [ôgo de classe em meteménca: e recreações ma

temáticas, EdiÇão da SARAIVA,

MONTEIRO LOBATO _ O volume 65 da popular co

leção" NoSSOS Clássicos", da AGIR, é dedicado a ldontel"

ro Lobato. Encarregou-se do volume José Carlos Ba:rbosa
Moreira, escolhendo os textos e situando devidamente

ML dentro da nossa literatura.

REVISTA BRASILIENSE - N. 41 - "O Projeto de

Lei de Remessa de Lucros", de Cal J Prado Junior; "Pro

letariado no Brasil: Situação e C\lmportamento', de Fer

nando H. Cardoso; "DesnaclonaUzação da Industria Far.

macêunce", de Mário Victor de AsSis Pacheco; -conscs

êncía 'da Classe e Partida Revolucionário", de Michael

Lowy; "Cinema Novo" de Maurlce capovllla; e "Revol�
ção e Contra Revolução no Brasil", de paulc Dantas, sac

algumas das princi�ls colaborações desta Importante

publicação bimestral (número de malo-junho), dirigida

por zuas oneves Neto, e que é, sem dúvida, uma das me

lhores co Bra;sil.

_ a dor pro.voca .m.Bis teneãc, mais preaalo, e :rMia dar!> 86 Fontal, com sua fórmula superior.

Foi.·
. ·._1�;::",;__. __
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

.

Secção'de Sinta Catarina
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

o presidente do Díretô-Io Regional do Partido Tra
benusta Braallelro, Secção de Santa Catarina atendeu
do ao disposto no art. 39, letra "A", do estatu� em vigor
convoca os membros do Diretório Regional para uma.
reunião a realízar-vse no dIa 7 de junho de 1962 a rim
de deliberar sõbre os seguintes assuntos:

'

., �a) --: Fixação da orientação política do Partido e
eutortaecêc de al!<tnças partidárias.

b) - Homo.logação dos pedidos de registros doa
Diretórios MunlclPaLs e SU&3 eeepecttvas Comissões Exe.,
cutlvas MunICipais.

.

c) - Assuntos gerais.

(Para remessa de publicações: 8M - CP 384 llOLAlIIAlIJIPfEJ'1I,DOlIlAIlL

Florianópolis - Santa Catarlna)
_.._ .............. ::-�..;,:"'"...1 -

CASA

CHEZI�HO. N�OI
C��E �1�OI

Vendesse umc Chocara com uma casa de mete;
rial em boas condições sito à ruo Louro Unhares.

Terreno 18 metros de frente por 100 mts de fundos.
Treter ruo Felipe Schmidt no. 2L

29/6/62 Florianópolis, 6 de junho de 1962

OOUTEL DE ANDRADE - Pz:esIdente
. I

UCES Rechaça Pressão Sôbre

Líderes Secundaristas

T'�----

�'i"fstado de Santa Catarlnà;
PAGAMENTO DE PR�MIOS

-_ ..

-.-�i"�-""�

EDl TAL
Com o presente são. convidados os' baixo reloclo;

nodos. para dentro. de 30 dias, a contar deste

�����c�;:�o�: Per-crio desta prefeitura prestar es;

Numero �ome

Em reunião realizada na do.
noite de segunda feira em
sua séde, a' Diretoria da
União cetertnense

:

dos E�
tudantes Secundários' resot
veu colocar à. dísposrcão de
lider estudantil Ajmbere
Machado, de Araranguâ, o

cargo de Secretário de Cul
tura da entidade estadual

IVAM o TERR1VEL

ii-

.

.

-

•

..
" ....

�.�,.,

_ PAGAMENTO DE PRS:MIOS -

A Administração da LOTERIA DO ESTADO pagou
os seguintes premias maiores:

Dez décimos do prêmio de ors 800.000, que coube
ao biJhete 2075 da extração de 11 de maio próximo pa�.
sado ao sr. EVARISTOSANTOS NUNES, residente em

A_RARANGUA; Cinco décimos do premio de Cr$ .

800.000.00 que coube ao bilhete 4015 'da estração de 25 de
mala pp ao sr. HENRIQUE EICK, residente 'em JOINVIL

LE; Cinco décimos do mesmo bilhete ao Sr. JOSlt VI
GENTE DA ROSA FILHO residente em JolnvUle. Dez

décimos do prêmio oe Cr$ 800.000,00 que coube ao bilhf>.
te 4429 da extração de 8 do carente ao sr.' ARIO MI

GUEL TURK, vendido pela Agência Moura FlorlanÓpc.
l1s; Cinco décimo de Cr$ 800.000,00 que coube ao bilhete

te 4429 da extração de 8 do corrente ao sr. DARIO MI.
MACHETA, residente em INDAIAL; Cinco décimos do

mesmo bilhete ao sr. HOST WULF residente em TIMBO

Hoje a noite a diretOria
da UCES reunir-se-á nova.
� :ente, a fim de apreciar
um violento protesta da en

tldade máter secundarista
estadual, contra a. campa-
nha de difamações e tnrê,
mias que se esté levanta!'.
do por detenninado grupo

reecíonéno, q'�e de cclégíc

em colégio do interior cata

rInense, procuram desmo
ralizar a atual diretoria da
UCES.

r...

M"·
F' Um produlo de
;''', qualidade

SIKA·

SlKA S. A. ProdutOI Qufmlco$ paro Construção

po�l::au:.���d' ��:çada. .� Vendar em FLORIANÓPOLIS:
,

28-6-62 "

Tom T..... Wildi & Cio .

....�_. , __

��:::..P._e?i--!;_gâmora _. Av_. R._B�nc�' Tel. 2850 3.k?2.J_l_.".!!

81HD

Com essa atitude, a zxe
cuttva da UCES rechaça a

pressão de Que foI· vítima
o estudante Almberê Ma

chado, obrlganCl.c.) a renun

'ciar do cargo de Presiden.
te da União dos Estudarttes (ass.) êérgío Oliveira -

Secundários de Aratafiguá, Secretário de Imprensa
logo após ter aquêle líder
estudantil asslnadb uma

- ---_--

:?eclaração de- PrincipIas
em termos de· libertação' e

,oo"anlo. nacional,. Gral'a Alcanl'::adaA pressao de que' rolVítl"" y..
ma o estudante, 'parttu dos

.

__ r-..

educandArios particulares •

daquela cidade, coadjuva
dos por agentes da subver
são, secundáristas e unlvel
sltários da capltaJ do Esta

... '

Assunto

��0:1��� e' Ga%��dyCk Tertuliano da. Silvo ., Consto

3.516/61. Milton Mello... Acréscimo
1.775/60 .. Texoco Brasil IhC .. .r� Habíte.se

1:��g��11 .: t�:t� ���i�\TI��Z� .'
..... Acréscimo

de Madeiro Legarizoçã� casa

2.796/61
'Predia
2.769/6;
Muro
4.344/6� Nicolino-Tancredo .. Consto de Muro
2.957/61 .. Amancio Pereira Filho ., Acréscimo

�;:c�6�e'ÂI::�I:�� Ramos Nascimento,'. Consto

3.595/n 1 Luiz Gonçalves .

Acréscimo

�:0�5/61 Melchiades Lous' � . . . • . Reforme
3 6/61 ., Osny Raffs Desmembramento

1.065/61 .. José Mois�s dos Passas •. ,. Reform'J

� '���j�; .. ���fel toão, cíe Almeida .• Demolição

,1:212/6.1
..

Ad��aNo��s:i�� P��h��o'
,

...•.. �::����
· ����:r� j Jacinto Pereira Const. Ra,,!cho de,

D4.181/61 .. Odilon B Vieira (Orlando M. Ferrelra1
esmembramento

4.030/61 .. Joaquim P. Santon ...• Acréscimo
4.098/61 .. Valmor Lopes de Carvalho De 1'-

·

����ir�O .. Lourival �otta .••.. (. Rec��r' a �a��Ç��
'3,96R/61 .•. Osv�'do Calixto de Um'o •••• Reforma

�h�1��6��de/r�rgee �;;;no Bernardo .. Consto Ron_
3.R21/61 Mohoel Silveira """." Reformo

�õ�8��6��dei��opoldo W91ingu Filho •• Canst. &11_

3.866/60. :. Valeli �oestri .. _� Desmembramento
CertrflC? outrossIm. que findo o praz,.... indicado

sem aue sela prestado Quaisquer informações por DOr
te �os acima .convocados sere I"") respectivo processo
arqu,v?do, o VIsto do que disoõe o paréarafo único
do ortloo 44 do Lei no. 127 de 14 de julho de 1962,

·

nho fee�o9�2m.ento d� Administraçao. em 25 de ju�

.4
.

Odete Silva dos Possas . Reformo

Marlene Mario Loureiro .. Consto de

frK�sti"a A. Guimarães
C,.w'� ._;'" L. .....I-'. � 1';",0",..;1
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PELO PROGRESSO DI

SAN,A CATA�INA

HO SETa.

UPOkTIVO

E
Ilo]o, ú ncito, amistosamete, voltarão a

se defro» r Pouln Ramos c J\ vai, desta rei-

ta tendo 1 Inc'll o estúdio da rua Bocaiuva.

Os dois rivai (1'1(0 c1Olningo�jlssac1o realiza

ram
.

·1:1 r rincipal da rodada pelo CCl'':'

tame eh t' I'ldl" vencida pelo íricclor por 1 x

0, conservando-se, assim J1a liderança es ..

1ão aptos a crctuar novo c clctriznate duélo

o qual, csnera-sc, tenha a assisti-lo llIn� Públi

co condbr-nfr- com a importância dos "Clás

sicos da Amizade"·

-- Moury Borges _

! Remos no suo caminhado em
be-c lJ pcto Avoi na tarde de do.

I a ,IIlS vistas poro o Atlético que
"0 adversário. No verdade ninguém

lU o Paulo Ramos cumprisse campanha
1\1(1, e, mesmo que venho a perder o tl.,
1 zqc! ...) olóm do que poderio se proqncs-
IiI" o Poula Remos enfrentoró 00 Figuei-
1 t::nccrrQró os seus compromissos. Basta

, t.h,;.fi("(l poro :1ssegurar o titulo

r uã sua grande oportunidod.e de
(l. (flmpconato. Curvou.se mais UMel

ln, Poula Ramos que lutou de igual
õI'Iborlf ambizs as equipe$ estivessem

hnqc c responder. Agora tudo tornou.se bem
mais d"f"-" pt)ro os (lv.;Iianos. Terão que enfrentar ao
Tomoltdcrre ... I 90 em seguido ao Atlético. Acredito1.
mos qUe? "('Imente muito sorte, dará condições a que
.... I\.voí \. ha a terminar o certame na ponta da to.
belo. -�.l

o AtlLtir flue assistilJ de camarote o "tombo"
do Av,.;. embora desejasse o seu triunfo frente €;lO'
paula R I ",c; e' QOSIOu do empate conseguido pelo\
Tanv, I n' dinnte do Figueirense pois foi o clube
Clue lucr,-,u rom os resultados desta rodado. Estando
di<tollt l 'eno"- um pon10 do líder, estaró jogando
tolv '10 "Ul G:mlndo definitiva no suo próxima exibi_
cão qU\lIlUO dará mmbate 00 próprio líder, ou sejq �o

Paulo Rnm"s S(' vencer, restará aoenas o Avo; pela
frente. SE rcrdN. o título seró do _Paula Ramos.

:
O C"..,,,,.. ...�f'.,, r"Clionol n"qa faqo. Paula Ra.

mos .no grande finalíssima. Como vemos os �uorto
re" na c�rrid., pelo titulo. O Paula Ramos tem 11'I�is
doj� f'nm"lr ,.iSS'lS o cumprir: AtlétiCo e Figueirense.
O Atlético cVMpri,á aindà dois jogos antes de ent:er�
ror seus com"romlssas na atual certame: Paula Ra�
mos e Avoi. O Avai vai OQ!ltO enfrentar ao TaMon.
daré e no Ati ;tico na pelejo semi fino I da compeo'.
nClto. O Fíqut'i, .......... .;Ioenas enfrentaró ao PoulÇf Ro_
mos n., qrand(' f;nlíssima. Como vemos os quoho
candidatos a .... titulo estarão se empenhando mút\lo.

. mente e óqucle que melhor ultrapassar os ob�tpcu_
los, ce',to",ente arrebataró ,. cobiçado lourél. Porém,
o Paulo nomos c o q�e estó mais próximo enq�anto
que o Atlêtico opol'ecc na brécho. O resultado do crJ..
teia entre Poulaínos e Atleticanos poderó ser cteeisi_
vo poro qUQlquct clube.

__..._�...---"
i

Scns cionol poro o publica carioca será à cho_'
Que de hoje à n0ite no estádio municipo! do Mqroco_
nã quandf) .8 ,t"lfogo e Palmeiras estarão empenhados
'num grande·dwílo. Espero-se uma arrecadaç6-J supe_
rior o' 'cinc milhões de cruzeiros pois estarão desfi_
lando os bil'ompeões do Chile. De lado do Botofogo,
rcoparecer;I". { ',olho,>, do público e de sua torcida.
Nil!l:n r(· .. t 11 li, (jarrincha, Amarildo e Zagale.
Do 1·1(h d,., P11mf'iros veremos Djolmo Santos, Zéqui.
nha ( )mtido de g.randes astros poro uma

plut,

� de Fytebpl de 1962 será
iniri

,.

'Iumin{lnse c çOl'!tg do
Rio, Maracanã. Domingo. à
t'Jrrl� �",··afogo c Camp..... ç,an&le

, "" MorõC'anã. Madureira e.
- Ivao. Vasç� da Goma x

;tá�! "f(' São Ja,nuárjo. Partpguê,a e

i� 4.. e...strot que é n eampQ oficiol
Qtd'nen�R poro a temporada

.EDATORES-AUXlU ....U:

MAUIY lO."U, III! LotO F

GIU.UO ",lHAS

COLA_ORADOR'S: DIVERSOS

No c. N.-D. Anistia e reforma do código·bra
sileiro de futebol

concedeu crcno suspsnstva . - - - ----- -_ ----

-oUem São Os H�róis da Taça
Jules RimeI de 62

III - MAURO

RIO, 27 (VA.) - o C.N.

D reunido na manhã de
ontem tomou entre outras,
as seguintes decisões 1 mui
tar o Santos em CrS

10.000,00 por ter excursro,
nado em janeiro e reverei
1'0 sem téomeo dlplomndo;
II) suspender por 30 di!l,� o

Floriano, de Nova Hambur

go, por LCI" jogado em Mo'o
tevtdeu com a seleção uru-

no recurso do Coritiba d.\
docísâo do Supcrelor Trilm
nnt de .rusuca Desportlvn
que declarou campeões d(
Paraná o Opl!roir!o c o Per

gualn sem autcneacão: UI

suspendei por ln dias I}

Esporte Clube 14 de Julho
de Itaquí IRia Grande ;:!G

SUl), por ter jogada na Ar

gentlna sem eutortaecêo.
IV) autorizar a s'eceracãc
Gaúcha de Fvtebol a real!,
aar jogos à tarde, em din�
úteis, de julho a setembro
em virtude de, transferên.
cics devido a mau tempo;

V) estudar a possibilldaj'.
de concessão de ampla a

nísttc aos desportistas por rovtártc: VIII) .marcnr pa
motivo da conquista do ��i ra 5 de julho às 9 hora-s
campeonato mundial de tu uma reunião extraordtna
tebol; VI) manter a dect ria a fim de tratar da Le!
sõc. do Superior Tribunal de 'rranrercncías c d� ue,
di' .rusuca Desportiva QUI"! forma do Códig-o .arasnerro
absolveu Q técnico Mar;· de Futebol.
nho, di' notarcao: V!V

..,.-.c---'-� _.--.:.....,_ _...____

NOME CO!\-trLETQ: Campeão Mundial de 1962;
Campeão paulil1ta de ��,
49 53 57 e GLj Campeão Sul

amertcann de 49 � vice ue

59; Caml)('ão brasileiro ,te
52 e 56. Foi reserva de Bl'

Manro Ramos de Oliveira.
E' mineiro de POt;OS de Cal'

dus, tendo naseídn no di.!

Sü de
, agõ!'llo de 1&$0, IIU

r-c.·a oilo dia al)"'� ter vin

du ao mundo nutro campus
'

Ilni.
.

no Mundial de 1'958.
ão: Gilrnar. não ienno jogado uma só
MaUrl) é filho de I,jn�!ll vez. Porém, êste ano, invpr

fo A. {II'! Oliveil'.1 e Surtsie tcrerae-, e os papéis c 81'
lini não een-eagulu prese ...

"a no Scrateh. Mauro teve
uma honrosa incumbênnln,
a de ser capitão do quadro'
saindco'c perl'eitamente
tal como o (ii:... nettnt ('ln'
58. Tem 11m metro e cncr
ta de altura e Ilesa 76 qui.
10$.

EM ATIVIDADE A JUVENTUDE
DEMOCRA'TlCA CRISTÃ

la Itamns. InipiQu"le no ,\.

/l. Oetdeusc, de sua terra

natq.l, em .946, tendo d,'

nots pas!':�!Io para te 810
Pj1ulq F.C. !! �1l1 6G- para' o
S;l,'to s F.C., UPr qtlem ,h

tua. THulqs CU!lquistad'h:

A JDC realizará nos dias

6, 7 e 8 de j unho próximo o

I ENCONTRO REGIONAL
SUL DE JUVENTUDE DE

MOCRATA CRISTA.
Tomarão parte jovens de

São Paulo, Paraná. Santa

Catarina e Rio orando do

aor,
O Dep. Paulo de Tarso do

PDC pauüstn, faro uma ecn

rerêncta na sessão de uocr,

tura, no salão nobre da

Fac. de DIreito desta cap',
tal, dlu 6, ás 20 noras.

O Governador Ney Braga,
do Paraná, raiará no encer

ramento as 20,00 horas do
dia 8, no Teatro Alvaro de
Ca/valho.
Na oportunidade serão

debatidos temas de real im
portancre. como revisão da
atuação da ,lDO. nos Esta
dos sulino,:; e respectiva pro
gramnçáo: problemas sõcíc,
económícos da rugíâo-sul ;
a juventude face à crise
constante em nossa Pátria,
etc. RIO. 27 (VA.) - Des-te

ontem o efinlcntc dl::mtl";.
ro AlÓnral' do E.C. Bahh
prr!·('ll<'e ar) Pnlrnelms, !1�
Siio P:llllo filie :U!f!lllri'l
por 3 mjJhõc� pagos à Vlt
la.- 1'111 j'hl:que QUl! (oi Ino<;
tl·tldo à reportagi'm na sr
dl! da C.H.D., pe;o presld{'n
te do tricolor da '"BOa Ti!]'.
ra" sr. Osório Vilas Boa.>.
Disse o dirigente- baiano
ignorar quanto r('cebl'ró.
Alencar do seu n'lvo .'lu
be.

•

- PEDFW PAULO MACHADJ -

1962 é frcmccmenre do "B!". Bteompeõo dQ
mundo acaba de levo-it.ir o Brasil, reeditando, no "T------_Chile, a proeso conquistado na Suécia. com a qucsí
totalidade dos seus astros máximos. Lago bicampeões
Gilmar Djclmo San-tos Nilton Santos, Ziro Gar_
rincha, Didi, Vovó, Pelé e Zagafo, dirigidos' pelos
mesmos homens da Componho da Suécia exceção
feita a Vicente Fe�lo que passou o direç60 técnico
\.10 selecionado o Aimoré Moreira. Bicampeão de iu,
vents e do torneio "initium" de profissionais cccbc

de levantar o Botofogo de Futebol e' Regatos, no Rio:
Bicampeão do E;stado soçrou.se o Metropol, de Cri ..

�

T;radenles Vii bem e Poderá vir ii 'ctúmo. ítcondo o MocciHo Dres com o bivice-compao ,

noto. Bicampeão dos torneios "initium" de profissio_

Displ!tar Pela Primeira vêz o Esladll�1 ���;:g�U;��;�d�Og:���:�dO �i;T�':.:�edo,'t��, �i:dl-
Contorme já vínhamos 'dentes entrentará .os m:.if confirmou o façanha de 1961 obtendo ]lavo titulo

p"evendo 1 comentários nn caLegorlsndos csquadrÕ<!t-; {le dos illVenis, estando o clube alviprêto bem próximo
terlorcs o Tlradcntes de Ti Sanla Catarin'l.. do "bi" em eficiência futebolístico. O Poula Ramos
jucas cada vez mais sc a Tíjucas ,�sportiva inicia domingo passou pelo Avoí e marcha firme em busca
proxlma da vice IIderanl'a desde já a sua campanha do bicampeonato de profissionais. E o Mortinelli COI1_,
da Liga Desportiva Bru> em pról da construção �Il! tinua obsolut,.., no remo catarinense, devendo, em no

Quense, sendo muit.o pro\·", um alambrado para i""" vembro. repetir o proesa do ano l3assado. Na corrid�,
vel sua parUc!pacão l)Il praça de esportes, detalhe ciclística. reoJi:ada domingo e promovida pela Rádio
Campeonato Estadual ";I'� 'imprescindiv<c1 par:!. as �����o. �:�;�6á,;,�7s�ividuC!llmente, sagrou_se bi.

dr:;:�dO O Pays.�andu F,C ��::�:�IÇ:sai�s:-��vr�:nt:�e xxxx
da c1dadl! de Brusque per qual seja o do Campl'ona pesso�o��oR:d�� G����j6 ;'�i�o��r���� �it6��gO a��dido dois pl'eelo�os pontf).�. to mó.xim'o do Estado.

conçodo no esporte de Santo Catarina, já Que não háquinta feira última, 'lllllll
o DTo,n,aÜdn,gn"tesdiaen��e(�et;r�lh� contestaçõo quanto 00 êxito obtido pela "Volta 00do foi abatido por 3x2 fr{'1'!

Morr�que desta feita' deixou o tradicionalismo dC'te ao UsaU S,R. da cidade PaY6sandú em seus dom!
flPrcur<;o nUA levo o nome oara ser travada na �entrf.'

��u Sã: J���o.d���I::a, c:��,'� �ii��d:c��ull�t�:I���/�d�� da metr6oole, por um motivo muito justo: O mau es

grande favorito no amhi<!1 O time dirigido por .In· tO�he�idoR���;�ad�'�i-E���oo�;��'i'z�u;e ��c��o�� ?d��=.onado titplo de vice campe ci Brito e que vem de jti lizoda por essa. figuro de escol da radiofonia bor�igaão da L.D.a., já que a jj. mflS perfomances, espera verde que é Nozoreno Coelho e animada cons.
derànça pertence ao CI11be brindar sua aguerrida tar tontemente pelos baluartes da "Pioneiro" que sôoAtlêLico Carlos Renaux. cida com mais uma vito Acv Teive Fernando Unhares Luiz Osnildo Morti_O aivlceleste da cida.'le ria, trazendo para sua cHa nelli e outros esteve perfeito,' não hov.endo um só
de Tijueas acha se apen�s de pela p-imeira vez, a 'P')S senão Que viesse empanar, ainda que liqeiramen.
distanciado por 1 ponto 10 sibilidade de partlclp:u do te, o brilho excepcional da disputo ciclística de do-
Payssandú, Sendo que �.�te Cmpeonato Estadual. mingo.
último deverâ saldar '! O povo de Tijucas abn XXXX
compromlsss C o prlml"!iro, lutaml!nte confiante na Estefano Ulandoski, o louro cicli$ta do Ciclo
apenas um. ça e preparo de seus :lU<:- Clube Monark do Paronó venceu o "Volta ao Morro"
Vê assim a grande torl:! tas aguarda com invulgal . de maneira sensacional demonstrando os suas que_

da tijuquense a posslbi1!. espectativa o desfecho ':la !idades de pedal isto eximia. dõndo ao vizinho Estado
dade ae vibrar com a dls- partida Tiradantes e Pay o "bi" do prova. Venc.eu tão bem ouanto seu conter_
puta de bons pr.ellos, =Iual sandu, na cidade de Bms f?neo Diair Silva no ano oossado. O 2.0 lugar cou�e
sejam os do Campeonato que. o Mari('l Asdrubal poulistô, vindo em 3.n o nosso

Estadual, quando o Ti�a ( do Corespolldcnt,�) Rubens Santos, vencedor do I I Volta e ainda em for_

____ ,mo. tendo. no penúltix�x�ta liderado o prova.

G nu �I' L "-d SESI d , 'Quero ser dos p,-imeiros -a obracor, hoje, o jor_rupo l,erCIIO UZ O ,erro a nolisto e codiolisto Lui, Osnildo Mo,hnelli pelo t,ons

C C Curso de sua dota maior. Cronista talentoso impor_Alunos do olégio alarinense ciol e sob "tudo ope,oso e honesto. olém de desDoctis_
No domingo último dl.l ao "Hercilio Luz" por 4xl, ��q��:s:a�o c�fô���� :s��·:��it�s fa��:,ini�liláde��e ����!r::n��I:��'seàSc�3�õ��r,:� Os artilheiros qUl! dl!ra:n

tontos anos, tem dadn o melhor de seus esforços pe_

misl.osp os rapa7.cs do CrI) ��i1����: ����ri�ri���� A: �oe�����ll����to ad��g��p�r�eJ:i�a���;� ;�;a;�n�o�����po "Hercillo Luz" do S�r vitom (2); Silvio e Luiz :\1.
aos ll1ilhores. Repita: quero ser dos primeiros o abro_viço Social do SESI, c';:n berto
ço-Io mos, temendo nã() encontróJo, deixo aqui o's(lS alunos do Colégio C:l.t \ Parabêns aos jogador<:s meus' parobens, com votos de felicidade, extensivosrincnse. e a seu trl!inador sr. Nel i
qos que lhe sõo coros.

A parllda foi rc:l.lm�nte Coelho ,elo sucesso d�t.� XXXX
renhida cnbendo ti -vItória eneontr-C'.

Alencar no

Palmeiras

CANTINHO ESPORTIVO

Clube de Xadrez de Florianópolis

,

Aimoré �ão merece �1perdão. F�il�e:"c:'�7n:�_
.r5l se�do p tecnjco, incompreendido de ·sempre. A opi_nla? noo e 1n?ssa, e de todos. Imprenso, ródio e de_

rr'0IS de!;port1stos. todos são unônimes em afirmar
que se posj.Jirnps um selecionado campeão do mundode 58, então nessa base e nesses homens devElriom
r�pous�r to?0 o trabalho com os alterações necessó_nos. AIrTlore entretanto preferiu convocar 4 I elementos COm exceção de Oraco que, como todos sabem é
um do!; .melhores quartos zagueiros do Paulicéia.

.
Ayrton, por motivos que não nos foi esclareCidofOI cortado logo de imediato da plantel cebedense.Germano, Que seria o melhor extrema esquerda de

nossa seleção. jó que !)avia conseguido superar o Pe_
pe e Zaga lo, também foi colocado à margem sem meIhores esclarecimentos. Quorentinha reclamou comrazão dizendo que não tivera oportunidade de de.monstrar o seu footboll. Calvet Rildo e Joel tombé".,foram alijados sem explicações'. Finalmt:nte Julinho,vendo Que o negócio nõo lhe estava favorável resol
Ve4 deliberar suo própria causa pedindo suo' demis:são elT) caráter irrevogóvel. E Nei, segundo Aimoré,estavq muita verde Paro servir 00 "scrotch". Em nos_
so opinião,. acharrQs q4e, pera menos porC'l o períodode treinamento Geraldo I do Palmeiras Rafael do
Corintiqns e Ger!;on, do Flamenga. deveriam ser con_
vncaQQs. !=ntretantQ,. o sr. Aimoré Moreira juntamen_
te Com os demais membros do Comissão Técnica, 0+
chQrom por b�m deixar de fora oquêles jogadores,bastante considerõdos em suas verdadeiras posiçõe'i.Os corintianQs, pelo fato de três de seus Queridos ído_
los nqo terem tido oporh.Jnidade na seleção brasile?ra,

.

fizeram severos restrições ao trabalh,.., doquêle prepa_
rador no ,comando do plantei cebedense.

Digo.se. a bem do ve�çlElde, que o foto de Qreco
l1ão ter fiqurado entre as jogadores selecionados pe
lo Comissão Técnica da CBD. cou�ou grande sUrprê_
50. porque além'de ser êle um dos melhores Quartos
zaqueiros da Paulicéio, é ainda um dos nossos cam_

,

peões do mundo de. 58. � após tantas fofoqukes e
O Paula Ramos. na Qualidade âe líder, domingo incertezas, o home(l1zinho ainda jogou"com a sorte:

passou por um grande obstáculo às suas pretensões' \oÕaqrou�se bieampeão mundial de football. E, opezar
o Avo!, (1IJe acabou sobrepu/od,.., pelo tricolor por um dos pesares, Aimoré Moreira é o único bicompeõo es
Q zéra. EI1Quqnto isso no estóJi0 do rua Bocoiuva, o ouecido. Continu-a o ser o t�cnicn incomoreendido por
Fiqucircnse colhia I ItT'l empate com �nbor de der,f)ta tndos os torcedores nacionais. Após estas considero._
frente tio rT\odesto Tamandaré, por dois tentos. Fi_ ciies, tl'mos certeza Que iremos ser criticados pnr

r�í�;�qMf'�::�:I�Çvõaj �oF�%�1�e�L�� ��il:1.Si:��;:o P��� ���mf��\��I�.u���U�nce��o�a;�e,n�:b��nhb���:Pe��:
Rqmo!; f'! AlhHico, lír�er e vice_líder, separados por ,.. nnsso'se'lecil"1nndo jamais consequiu reeditar ou pro_
um ponto. O!Õ jogos que faltam paro o encerramento d'Jzir mesm(').70% do Q�e produziu no Sl!écia.IGuando certome: Tõmandoré x Avaí n? próximo domingo, df') Gilmnr, Dialma Santos Belini, Orlando Nilton
P�ul:l. Ramo� x Atlético, Atlético x Avo; e Fígueiren_ Santos, Zito, Didi, Garrincho, Vovó, Pelé e' 2agolo,
se l!Ç Rqula Rqml'!l5. Portanto. sõo quatro ainda 0& que.- comondl1dps por Fegla encherQm-p.1! Qlhopt de tÇldo
.l!tQO nq ,6r".

.

'a. crítit05 tnUl'ldic;is •. .". ,

Convocam·.�e os sllbsc�!

torf'.� de a.rõrs l! doma's

p(,s.�oas InL(')'l!llsadas em �I!

as�ocl:n 11.0 Clube de X,.

drez dI' Florh\nópo!ls i),\',(
a Assell1bl(>la Geral a III' ,.

nllzar no próximo cUI!- aO

i'lflbltdo, rt!! HI,:iO horAS eom

i ��i{llut" ,.r�'n.:J. d.Q dia;

Aprovação' dos Esta�utos e

do Regimento InLel'110 (! t�.

lriçi"to da Dll"ewl·la. /I /Iii

s�mblê:a Sl!r:i. !'oallz["j,da J1:l-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



!!ffl��!!�!.1�����.��:,.;jíi'��·_"'.. �ii":��.'1\;I1;:':-�"·'iI<'.,",.,�
...<;,:,_,�.�",.,-',': �,��ç ,�i·���.?>,*ic�,*t�," �'i44'� ? �i(\�\+�::' Z:;'%'t,·'/&i;,;,,:.,,-�-!:&t;t;�::�It:'?��·.'*1�;�'1.'�;'
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r=:» ,,',

concorro, ccruo couso�:O-Llxlll(�res,.o civilizoçób. -' [J :Qf ,,'
•

.
-' .

. ..
F -' -' __ •

Aco.nte::.e por6m;"Que,.nos povos moas opulentos, G 'I
" A Sensacao do �1omentoos homens cada vez 111\JIS cv.dos dos bens terrenos, I':) anCa ves .

põQor:o--mt:l:jo e$jjiri o o
-'

gem d uma te
.

ci§Siirlo A r po-"rtqem do or 1
vida o ser aqui vivido poro sempre. � foto tombêl"'l, "O Estado" esteve J1rt'Jea_
oee ce

.

homens não. apenas t?�m �onsciência cod::l te no Qb�rencla. Pale..;c
dia mais de que ga%am dos direitos Integras e totcts Hotel �ara conseguir in
do pessoas hu�ono, mas empregam mes�_o t�os os rormcs a respeito da akm�
esforços e m�los p�ro �stobelec�r r€loçoe�,mutuos! cão da cêmara Júnior .le

certor:ne�te mOIS eqvrtoevos e mais proporctoncdos o
Pôrto Alf'gr'c, através doe

suo dignidade. . esetareetmentós remccidca
Dêst�s fotos a�uol.m.ente comecem os homen� o

elo Júnior Carlos Icarary
ver sues nquezos soo finitas e o procurar com aplica p

.

D' t de.
côo maior �o que antes os coisas do. espírit_? � tu�o ���:��"::'I!::xt:�s�� e ':.t<!]�.
��:í��eo:�������g:smp�:����nnsi�f�:q�� np��s��ro��: bros dessa entidade. P ncs

xilio uns CIOS outros em vista de muitos e lItilissimoe; trava o rcrcrtdc jjtretor
com os júmors Deodar

L011l'h Vieira c r'órtctcs L.uh:
d!.' Medeiros prado, I·()';IJ('('.
ttv.uncntc PI"(..stdonte e 1.)1·

reter da COIllI�-I.�fto de Kc

tacões f>út)lleO,� clu Cãhl!1ra

auntcr de Pórto Ale�re VI.�:l

_ NA MATER ET MAGtSTRA
Dlus 'UNDAMEI'fTO DA ORDEM MOtIAL
_.

- JOÃO XXIII -
Poro que existo confiança mütuo entre os pr!n,

crpes e mais se entronre em seus espíritos. é precise
que parte o parte conheçam em prtrrre!ro lugar os lei,

verdodetrcs e justos e os obser ...em
Quente aos pracettos sôbre o moral e o virtude

!l6rneflM em Deus se oporem. Tttado Deus rtecessór.:
hlêNfe sé desfotem por cõm�leto. (') homem flÕo cone

to sô de corpo, mas também de olmo pela quul se rc

cohhece possuidor do razão e da liberdade. Assim

composto, o espirita exige a lei moral. firmado no r('

ligião, que incomR�Hâvelmente melhor do que qU(l! ..

quer fôrça extcrr5"r ou ne�essidode C'lnsegue resolver
os questões concernentes seja à vida dos indi.,.,íduús
seja à sociedade dos cidadãos, oU relativas o olgumo�
ou o t6dos as no<;ãe! em conjunto. �

Contudo não folto hoje quem professe,

pel"1grande florescimento dos ciências e dos téc.n.icos, p�_
der o homem, deixando Deus de Iodo. � auxlllodo unl_

.

comente por sues fôrças, alcançar poro si a ma)s ex-
celente civilização. Mas na verdade, é por estas mee;

mos ciêncios e técnicos que muitos vEzes coem os hQ
mens em dificuldades comuns o tod,..,e; ro$ pov')s e ro"e

s6 podêriam sc:!r completamente resolvidas se reconhé
cessem o devido autoridade de Deus, Autor e Govcr _

nadar do homem e de tôda o naturezd
O próprio progresso das ciências parece mostrar

ser isto verdode por uma infinidade dê provas; o qlJ('
leva muitos espíritos à opifiiôo de oue; mesmo nl1e;

ci�flcios matemáticos, nõo ser possível contemplar tj
tdlmente a natureza e os transformações dos ser� e

di1:ê_fos com palavras odeouados porQue molas 00_

dem ver por conjecturas. Equanndo, com seus ptópri
os olhos virem os homens apavorados Que podem $(:0(

empregados poro o bem ou pMo ruína do povo as po_

derosos eneraios em poder tios téc(\icos e das máqui_
nos, e nrecis .... aue êles sintam como deve ser o tud'J

prêfefido aquilo que se relaciono Com o alma e com u

moral, poro quê O desenvolvimento t:as ciências e dú:�

I
�_""""".,l........�.���.� .�i!I!�-,_.

corsos.

(MATER ET MAGISTRA - 3° parte -" Aspe
fos Novos do Ouestôo Social" - 5 -,"Colaboraçco
no Pleno Mundial").
voes CdNHrCE A OPINIÃO DE SANTO AG05
TINHO SIBRt AS IGREJAS SEPARADAS?
Sonlo AgostinhO) o grande Doutor da lqrejo Co.,

tólica e Bispo de Hipona, falecido no ano de 430 de uprn (1 futuro l' o que tem

nosso pro cristã. escreveu: "Há �errirc; em tôdo o por rettc até o momento. Com

h> mos oS beretes de uma reotôo NADA TEM EM CO referencia a C. J. desta 1':

MUM com os sectários d:, outro local ."
V(1!1�OS assim quC' nos primeiros séculos de Cris

tiúnie;mo já existiam ,jirmõos �rn"'rrrd('s". cristãos de_
Stmidas. , Ao lod .... do VERDADEIRA Igreio de Cristo
Nosso S. nhor o Inreio Santo, Uno Cntálica e Aoos_
tálic'o do (lu�.J foi B;�oo Santo Agostinh'l, e que já nn rar!io nf"O� júnlOl's que a

Quc!o'él)nco (5° o:;eclIlo) produzira tontos mártires soro compõcm".
tf)!' e dnutnrQS pncotravom. o:;� também os desconten_

tes oe; revoltrodlis, trrreno fértil paro o hervo má da

deSllnião.- No ocasiãn em nu" C;,.'Otn Aqostinho es- CAMARA JUNIOR D!!:

crevia os palavras acimo citados ió "xistiam, com I!. PORTO ALEGRE

f,,:h... ,....,�� .... tontoo:; "irw.. ios"; sepcif�"O:; � ... 1r,,��Ilt.

De CRI�T(\ .... , , .......�",. I'võrti"'rn no sr"" ,h rl!lZO:t'l, FlJi

"""""nas no decorrer do século passado que ro .n'·I",":"-"
d� <:-õtc'e; f'\'f' "e rli7pm cristõs '-I,-nent..,u crme;'derovf.'1
r"""Ient<', pr', virt"rJe do prooo",.,nd, semorf! ",.,i.,r f"le

fazem rplo i"",""r-nso, Dor tArln o nllrt". ,..,c; semeüdo_ sua importância em Pôri.O

��:r��'�'�"���,,�t::::���s��SrC�if)��S::5,��:P���:;��,; ��;r�'u;t�;]�� dpO;:c�:�:��:
das "'''"e; iorQi""_lY'õe. .

p'lncipalment�.... "CI\M

Oe: C("ItAI;�{)'e; dos primeiros e:p,-"Iroe; ",.,roh",..lnm GS PANHA DA SOBRA", (llIl!

",,,it....c Ar " ...tj" r"""" .,c:. I"\ .... ....,"c; d" MONT.t.I>..IIC;MO (Cu tanta rcpercmgân teve pp'o
i ..... iroío<lro fni no onn de 156 e o fim e'TI 400)

.

MANL Sl1ce�"O a!cnnca"o. Pr" ... :di.
0' ''-'("�Ar. ,� .• � .... � ...... .,r .... 'l em 2A1 A �-r"""nnu "'TI da pelo llr. Huo;o Hoffmanl'.
1"f\()\ ARI""IIC/oAr') (iniciado em 320 rr�b�', "m 3_ con'3eguiu d�ntr.() de !.."l

,1.'" ",r;çTr.nl � l"IC/l.M' (r.nmec("\ll pm Aon\ DEL AGIA
limitado tempo de exl;;:i:\�.

NISMO (:(1i�iodro e ..... AOS tprrninou -om 523.1 ... Tôd?s

ed"" inrl"o:;ivr " MONQFISISMO (nllF! inlcifldo Dom

400; nr:"h .... " "'.." 700L afirmavam solenefT':-nte ser �1

Unicn Ve-(I-.-l-:r" I,.,r<,jo de Cristo
..
mos com,., e:p ba_

seC'V""""'" n" pI:V()I.TA e no ERRO. e nõo no A�OR e

no VI=P"' .... f""Il: ....."I'c .... a pouco terminaram em po, co_
"CAMPANHA DA SOBRA"

mo seus fu��d:.�e:n��!r:7����� A<:;P _"'v E:;A1C, Rio

OS PAISES C· .,. .... 1 Ir.O< CiiÁO nc; MAIS ADIAN!
ta ru;�:�a��:�.rc�lza�;n:,�r�

gO,to�O��o�;�:�{,��h:2�,Ç:!��,O:f;����t�:;':, ��:::��t;:�.f,;:��:p,;::�;�:�!i
noções catál icas otrozados., ,." _

o cnntcórin dn Clt'!" dl7em os : �vch�eh;o: ..: d('mon�_ -
trondo_nos que CI� nocõCs colol<cros e. ou'" so:� osmnlS

,. _..

prósoeroo:;. 00 p,,�e:'1 flue os prote<;t?ntec; tem ficaria

mal c:oll"··.,dtJs. AI..,l'n<; I'xemploc;.; Fnl Cln_t:!D1,�.'_�""'-'<"""
reis cutólicos F:rnonda e Isabel, quando o catoliCismo

esponl),,1 era maio:; pujante, que o Espanha escrevl'U ?
glorioso história de suas conQuistü c d�c.obertos. F?I
õuondo o Itolio vivia o Si'US di6S d ..... cntóhc1smo mais

i'nten"o Que se tornou o vanguardeiro d'l arte no .mu�
d .... inteõrn. com os Qlorinsos nom�; de. oon,te, MI�u�
Anorlo Rnfoel- A Relqico nOCOe vlsc�roll1"' ..nL t_J
tólico é ('indo h ..... i" Nóspera. E o progressista C::modo,

nõo é noção católico) •

Ao centrári" sob�mos como os contemporoneos

lamentam com láqrimos o triste estado em que o re_

forma pr0t",o:;tonte nrecip;tou o Inglot�rro.e Alemo;ha
nocõt'e; cofólicos até o séculos 16. Ate h�le .em to, I? o

mundn continunm o ser os noeões de mOI.,rao �oto Ica

os mroio:; orJiortrl"s nne; ortrS, Ne"or ês�e foto e nego r

o -evid€>nci(1 /I ji"� nõo P01lCOS pbem Imp�rtonte." .de
conv""",;;"'e; dn rr .... tl',tontismo à Santo Iqrelo Catolico

�;. .... {lp"i(lno:; n vi(ln.o,...... de pese;oo" de temperamento ar

tisticF.�e;�o:s;S;��O:;I�or��i��_�;-_P'--U_b_!iC_O_c) _

da(!e. di!-isc: - "Cál)l;):a

da V;l}Jilal tem desenv,:,'I",
do pro[�ramas e campanl,;"_�
!iaLi�f;)tórJas. TI'mos ,'::1

púrto Alef.!:rc I;rande adrol �

T"'"",r'l-j'j h'Í. .�ri<; m�,1PS

2�0!�)O��:e::]:ill�� ;!J�:�;;
jbnor '. tem demonst.rlldo

da, de.�envolver uma cam

pnnha de tão grande res.�O

nn.ncia, ]"('c('bida pelo p·lVO
com aplau.�o<; e ximpati�.

PORQUÊ FLOI(I ANÓPOLIS

TOS" t..-V6 por oiljeL!v(l
prIncipal nuxuíur cinco tn
tidades 3<;.<;istenelaifi, qc'"
realmente nece:!\flttuam ,.

amparo: HOSPITAL SAh.
TO ....KTONtS, SPAH,. Ali
BEROU!!: NOT�NO "tf{l��
DA CittJZ", LAR SAO no
MIHOOS E !f'OSI'ITAL 8A:
JOAO !lA1'ISTA. �cOI!tr'.;
do )10VO 'OaúU\Q túdo. eso2
ele ele au�ilio. seaundo in.
rurmacão de carjo.�·1. Oun'
(,ah'f's. obedeceu entér.o
vliLvci c oüctetrte. Par"! o

fL'('oflllmcnlo dns 8tltJI"!'.S
o'ubo ou a .!eCUlnte dlv l

são: BORRACHAS, 1>L4,.�
TtCOS e BRINQUED�""S.
FERRO VlbROS, kou�
PAS E S"IPATOS. Mo'VEJS.
APAR'RI�H("IS ELE'TRTCOS
E DOM8'STICC'S mV�f·
SOS. O apio foi' InsoCbtná
vel. Todo pcv.o sabia d;\
re:tlidade dessa '!ampanh<:t
Houve uma putJ!lrld·Jc.f_
crcsC4:!nte e extraordinalia

Televisão, Rádios. Jarnil";,
fizeram ampla C/Jbcrtu�".
Além c!l:oto' o O;:.vê"'no !lu

nicipal ro:aborou sobrl"mn ..

nf"ra of:!rcccndo iOi'al II"

Ci)
mimH':;(> e Pnllcian;CI1fO ,.

NecessáriO.
.

,
A campanha pr:mou '.)(·1;\

organiza cão Set�)üa c

duas horas rOia suficif'llTe ._,(1J ........ _

poca ne",odne do po"o �

�.I'
Gaücho aqUilo quc de ;;ob�'a
inha em suas ca�fle;. A Cit

mara .Tfmior dc Pôr'o A'E

gre orgulha�se desta e;u�

colaboração aoo nl>cesslt3;·
Il� ..... HItFtTTa 00 1Ildt_

dos. E não não é para m"
''III R ..... l

���RESSOES DE CARLns PassaQens
Aumentarão

�nibalildorda (ost. Rica Pede
MedIdas Jurfdlcas Contra CUBA

DO ... tarnnnhoa médio e família
A V}o�NDA NAS FARMACIAS E DROGARIAS

J..)Jstrlbujdor: AfifolUO RIZZO S/A
Av. Presidente VOIlLlnhu. 61

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

."D.Reço
A ·kAI�"A DI\S BICICLETAS, :iea ... ,,�,
COn..��elr" Marra D,o 154. d� um lado ••u

lICtio de f>.'('",1' .. -\('F<;::<õ'I'I",ItIiii. e d••• t1'O •

� d,. .. • ..·'n'U" � f·lJlIo,'f· ...RT.I'l. _

....,••• fU'I
-

(OfAP a. rabelar. Thllllr.arlls
-

�IO, 27 (O ESTADO). � COFAP, eslá estlli:lando n
J .�crviço jurídico d:l possibllidd{' de recursos ao

Suprêmo TribullD.] Fcdrrnl

Wn!,hlngl.on,
- O Slst{'nHt Jntcl':tt"nf.'t·t

cnno "pode c uevc'' i':T�,:r

U.�f1 dt' in.�trtlm('!\to� ,in'TlJ
t-os fi sua di.�po,·!('Jo p".;':1,
pOI" fim à -consptrecõo to

teutartn'' geradn pela ç::.;.
ba Comunista.
Fez esta su<;grstáo ';1.'

Consl'lho fI,\ O:�anlza�_ao

1. GONÇALVES

dox E.1tados Itmerlcanos o

... r. Gonanlo J. F!tclo Rf'lVO

Embni7.u<lor da Costa tI:�!l
nnto n OBA.

O, cas 1:1li):UlO' utesc o

Bmbaixadar _ cenuoua
sedo "murro grave para o

S:�tfma Inter Americano) "

Vil a o drstin'l mesmo dn.
demoemria 11:1 Amérh'a"

contra a (Ieclsfi.o do Trl·
bunal Fedf'ràl de Recursos,
que concedeu m:tndado de
se�urrlnça ri numcrosos

tintureir')s ca.riocas, para.
que possam cobrar livre·'
mente por lima passag('m

de roupa m!lsculina a (mi
ca que ainda estava sob

regime de tabelamento. Co·
mo já anunciamos os tln,

'.\ln'iros estã:l ('obrando
220 p:lr um torno recolhido
no dom!cíli:J e 2(.10 cruzei
ros quando é entreg"uc em

balcão. A COFAP qUf'r

Cactos Icarahy G.Qnçai�
ves, Diretor da Comis,'-"'o
dI; Extensão e Membros da

Câmara Júnior de Pórto A;
legre, durante todo o te'71·

po que palest.rou com (1.�

dois membros da Cümar�
Júnior de F�ol'ianópolh,
tN'eu longas impressões [I

"l'�··:tf'M"�·de ,�.l

RIO, 27 (O. E.l � O au- voltar ri tabelar a lavagem
mento do prêço das pas· dos térnos masculinos.

sagens entre Rio e Niterói
é necessário pal'3. mantêr o

serviço em fllnl:Íonamento, �

pois a empre�a luta com

�I------�������l�as, d����ld�d:�ic�i� carta2es de'
���:l ��e c�����;os� 8�e:�= I �Wlin@Q®@®IT�
t'ou o Almirante Mcndf!s

COutinho. dlretor da supc-
I'!:.,>tudo. que vêm costrJ .,.·"'te"rlp.nr.!a de trnn�P""II-I"IiM�'-lbulndo eatgórlca e I;Ul1)re l III .,..rtt1mo� entre nio f'

"'W!i�",lIiMiI!!iii�en1t'ntt'mente pDra a n.e.. l ... ,erOI. ; PIIhoria das condições de

"gaúcho pobre". Aflrmr'u
ainda que reconhece no.; Militares
moços de Santa Catarin1. o

esfôrço no sentido de e;tu
dnr consCientemente lln:

.�os problemas e o tra'lal':'lo
desenvolvido para apres'!n
tar fórmnlas ao equ:lcjon;l.
mf'nto dos m('smos.

A . CAMARA JUNIOR DE
PORTO ALEORE e a C!)
MARA JUUNIOR DE FLo
RL4.NO'POLIS. �âo rea.tda.
d{'�: Vivas - honestas _.

(onvotados

'IO goyel"nador Celso P:t

mos vem de cunvorar !l.ara
o .�ervlco n�vo da POUCl3

MIlitar du E.�t�o dois mi

�i��:es od�\.!ie�(�::n�emu:�" I WAtl-Pü8UCIDA"f
noel'Otrmlullo Ribero e o G TEL. 2.4�tl

J2.° Tenente blnlz de Olivt.. i, Rua femanda M,r.h3I1ft,6
m Filho. _

c part:Cip:mtes. ,

UM MUNiCíPIO POBRE

IMPOS�T=O=S�P�A�G�OcS=�P7E�L�O�S�M=U�N�íC�I�P�E=S
Â UNI ÃO __ , __ , , , .4 9 ,9 ·1.

"Sr. Celso Ramos, DO.

Governador do Estado -

Palácio Governo Fjélrla

nópo!is _ O MuniciplO de

Joinvllle. atravós ê$l.e Exe"

cuUvo, vem externar a

V. Excla. suas congratula·
ções pela aquisio;;ão da. usl�

na de produção de energia

ejét.rica para suplementar
prodtJçâo da Elnpresul,
que constitui demonstra

ção patente Interêsse "coro

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

juIzo de Dlre!to da 1.8 Vara (ível da
'A_ Comarca de Florianópolis

Edital, pelo prazo de trinta dias
Paro citação de JAIME DAUMM, que se en

contta em lugar incerto e não sabido
O boutor ARY PEREIRA OLIVEIRA, Juiz do Va_
ro de M"nares, no exercicio pleno do 'Cargo de
Juiz de Direito do 1 ° Vara Cível da Comarca de

Florianôpolis, S.e.
""FAZ SA8fR oos que'�nte-editoi�

1!�Ó�;;,;�o :�v;��r;:n��e ��d��f�:re�t�tz ���
do, com o prazo de 30 (trinta) dias por todo o intt'iro

���,1;����TdtNd�s�e�fL��r�O�f:�:�ela��ds�:u��
transcritos'

PETIÇÃO INICIAL: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direi_
,

fo do Varo Civel d::_sta Capital. HÉLIO KERSTEN DA

SILVA, brasileiro, jornalista, desquitado, residente à
Ruo Silvo Jardim nO 194 nesta Capital vem perante
V. Exa. através, advogado infra�os5inado. promover
oçôo de despejo por falto de paQamel"\to de alugueis

-

contra JAIME DAUMM E SUA MULffiR, brasileiros,
casados, �le prol')rietário, -cIo de p�endos domésticas,
aqui residentes fundado noe; seguintes motivos: 10_

O suplicontc adquiriu o imóvel sito c Ruo Prof.essÔro
Maria Júlio Franco nO 11 n.!sto Capital que se en

contro locado aos suplicados mediante n luguel men_
sol de sC'tc mil cruzeiros (Cr$ 7.000,001 pagáveis no

dia dez (10) de cada mês subsequente 0f vencido. 20

-Acohtece Que os suplicados, apesar dos esforços do

atual proprietário, não pagam, nem demonstram, in --C-o-D-g-r-al-u--:l-a-çõ�e-sten<;õo d!! pagar, oS alugueis correspondentes aos me

ses de abril e ma;("\ do corrente ano dando margem o Por motivo do feliz

one o locoeõ:" venho o e:er r::.scindido. Nesssos condi_ sultado das demarches pa·

çóes reQuer seõnm citados os suolicodos Jaime oo_ ra aquisição de uma usina

umtn e suo mulher já oucdifir.odo$. o Clue paguem 0- termo-elétrl('a, na Bahia,

Clueles alugueis n,., prazo de cinc(' (5) dias, acresc�dos pela Empre�\ll. a !Im de

dlls juros e honorários de odvoaodo no base de vinte fazer fa';e às necessidades

(20) por cento, sôbre o vqlor do oedido, além dos cus: de maior con�u:no do.! ent;r-

tos, sob pena de deo:;of' iI") Protesto_se. por todo""] o gene gla elét� ica em Joinvllle e

rn de ;)roVOS em direit("\ permitidos, int.lusive t-este_ na região norte ca�arinen-

munhos S" necessário""] e depoimentos pessoal dos su_ se, o prefeito Helmut Fa]-

plicados. Dá_se o volor de oitenta e Qu�tro .mil <:fuze; 19arrer endereço uao 00·

• TOS (CrS 84.00000) poro os efeitos fiSCaiS. T�rmos vernadar Celso Ramos o

em Cllle pede deferimpl1to, Florianópolis 5 de Junho seguinte telegrama:
de 1962. (oss.) Zanv Gonzooo -AdvoQOdo.

.

PI::TICAO DE FLS. 10: Exmo. Sr. Dr, Juiz de Ol_

reit .... do 1° Varo Cível desta Capitol, HÉLl.O KERS_

t�N DA SILVA, por seu odvoqadn infra aSSinado nos

autos de açãn de desof'jro na 169-62, intentado con!ra
JAfM� r1AUMM e SUA MULHER, em curso no JUIZO

desto to Varo, vem oerant" V. Exrio. diz�r Que,. à v.is_
to do cêrtidão de fls. 8. no qual o ofiCial de luC;tl"'"

il'lfOtr'r'lOu ter deixod .... de citor o marido �m ... irtud� da

mf!Sf'nO nó lhe ter rornecido o rpc:.oectlvn endereço
t@rUc" not'�rmn!; do art. 1" dn Códiorr. de Processo

Civil �I!id e:(t>edid .... editC"lis de citn�[jo o fIm de que se

ia e�.ctiVoda r>nuele �f" Il"Ir"ne:Q Tf'rmo""]s em que pede
dpf"'rimento. Florianópolis. 19 de junho de 1962. (os

s.) Z���p;o;���UI�dv,o?a��firn. Fxoeça_5e edital ..
F ..... 19/6/62 (oss.) Ary Pereira Oliveira -

L.'_ de OI

··=,t�rn nllP chegue 00 conhecimento do referido. JAI_
MI: DAUMM e nõo possa êle, de futuro, ale�or IO�O_
rÔf1ciO. é e){Ot!dido O presente edital, que sera publiCO
d... e afi_odo no formo do lei. Dado e poss.Jdo nesta

rlrldde d� Flo,'lon6pofis, Copitot do Estado de Santo

Comtlno, aos vir\te e cincb dftls do n'lê� de junh'l rio
ono dê ",li l'YOVecéntnS e se�senta e dois. Eu (ass,) MfJ
rhi "-mi ti. '11.. Escrn...te Jurom.....da. o datilo

l!"='.nhonvo: t..... ) Ary Pereira Oliy�iRl'/�:1
Cltltfttre ...... arlgmal.

Merla JWl'Sci d. 'ilva - !i.KreventeJwromentóda
-

'if

Q.ue o govêrno de V. Excla.

vem encarando e procu
rando solu(;ões Imediatas

dos l}roblemas que aOigem
o povo catalluense. Por

mais êstc aio que vem

atende rao justo an�cjo

dos joinvillcnses e ela ]'c

gião 110rLt' do Estado tor

nu se V. Excia., mais \1111;\

vez. credor de nossO \"('(:0·

nheclmento. Respelt.osas
sal.\ltações. _ (a) Helmut

Fallgatter, Prefeito Jo1n·

vllle".

A R R

AO ESTADO __ , _"., .,43.6%

AO MUNiCíPIO, H., H 6.5"/.

o Impôsto arrec.ododO pelo Muni
cípio é aplicadO excluslvomente
em Serviços à População; em Es
colas, Ruas e Estradas, Limpeza
Público, AssistênCia Social. etc.

MUNICIPE
PA'U QUE TUA CIDADl "AI)
FIQUE MAIS P08RE, PAGA TI"
IMI"ÕSTO COM PONTUALIDAOI

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



TITO CARVALHO
Vale a pena conhecer-se,

em resumo, a história agi
tada de Cuba, para que se
aval1e o papei exercido pe
los Estados Unidos. Sirvo
me de dados colhidos em

"Ercilla", de Santjagn.
�; A posição estratégica de

� Cuba, dominando o Cari-
. ,

f
be, marcou o. seu destino.

4t-' . A Espa!lha dominoul8t até
...� �ins do século XIX, como

. u:tlmo baluarte do impé-
.,rio. A Inglaterra, a Fran
ça e Os Estados Unidos

! ���;:e����e��5 !��:re�:=
pois, a França e a Ingla
terra fizeram ullla p!'O
pos:_a secrda aos EE.UU.
para firmarem um tI atado
tripartite, fixando-se que
nenhuma da:; três potên
cias teria interêsse em

Cuba. Washington recusou
o. No ano !!egulnte, o pre
ilidente Plerce ofereceu 130

qtllhões de dólares à Espa
nha. Queria comprar Cuba,

i(IJ; •��:�es;: :dq���sia���,
Johr. Qulncey Adums ha
Via advertido, em 1823, qUO'
'''Pela própria posição geCl
grafica. Cuba tinha de serl
�neX!ldR aos EE.UU:' QIUt.l
�o a .Espanha se recusou a

1vende-la, em 1l\53. ievan-'
tpu-se em Washln!;ton uma,

'd,nda. de Indignar.ão: "011 a

-tende - exclamarum vá
,dos congressistas, � ou a

tomaremos". Mas, sobre
V.'elu a luta entre o Norte
e_ o Sul, aquêles encar'_ndo
tuba como um novo Esta-

_': ��rke:�����:t:m !�vi:e:�
>-t'o pa.!'a eliminar o domí_

: ÍliO espanhOl em Cuba. O

Palma, mas a alma do
mesmo é Jose Marti. Com
dInheiro angariado nos

EE.UU., Mexjr.o e América
Central, arma'!!e a nova

Invasão. Antônio Maceo,
José Martí e os dominica
nos Gomez e C"alixto 'Gàr
ela a dirigem. Marti morre
no desembarqu�, e a Espa
nha organiza a repressão,
a cargo de Valeriano Wey-
ler.
Estavam os EE.UU. em

pleno apogeu· inr.ustrial.
Invertera capitais no açu-
ii' cubano, obtinha van

Lagens do comercio com

Cuba. Mas, desejava mais;
como salienta o historia
dor Hubert Herring, os

EE.UU. já pensavam no
canal através do Istmo
c{'n�ro'amerlcano, e não
(11lel'ia (we a Ilha que do
minava o C'lrihe ficasse
('m mâos da Espanha. Os.
jornais "The World" e

"The American", de Joseph
Pulitzer e Wlliam Ran

dolph Hearst,- de New
York, narrauam as atroci·
dades em Cuba, durante a

:t;epressão espanhola. Fi-

SEGURANÇA MILITAR

'''Nossos lábios estão se

lados - disse. Não quere-
mos dizer ao inimigo o

que fazemos. A segurança
militar nos Impede de re-

velar maiores deta;hes".

PARA-QUEDISTAS

Uma fôrça de cem a du

zentos pára-quedistas Tn
donésios fOi iançada de

aviões de transporte da

Fõrça Aerea Indonésia a

uns 3 quilômetros da região
do lerritôrio que esta. ad

ministrada pela Austrália.
Os lançamentos anteriores
se concentraram sôbre o

setor ocidental.

_ "AÇÕES BÉLICAS",
Em Camberra o govêrno

da Austrália indicou preo
cupação peias reiteradas

"ações. bélicas" da Indoné
sia. Uma declaração do

primeiro-ministro Robert
G. Menzies, formulada de

pois da reunião realizada
pelo gabinete, diz r"ue "a
Austrália não pode com

preEnder os motivos pelas
quais se interrompeu o

processo das negOCiações,
cujo êxito se vê am'eaçado
pela agressão militar".

"NEPTUNE"

A Holanda transportou
por aviões uns 1.200 ho-

TRANQUILIDADE

Da cidade portuária de
Morauke civis telefonaram
a Ho]lândia- e informaram
existir tranqüilidade e que
a políCia ordenou ,aos

2.500 indonésios que resI
dem na mesma que entre-

SEM OPOSIÇAO

-

ORLANDO BERTOLI ANA,;
LICENCIA.SE JOSE' ZANIN LISA SITUAÇAO
E ASSUME RAIMUNDO REGIONAL
STANGE O deputado Orlando

Bertoll, na mesma sessoc

fez profunda enénsa ue

ettuacão política, economt.
ca e social do país, às ver,

peras da eleição do novo

nome de seus antigos ser

vidores o Inspetor Cândido
Goulart, que em rápida
oração teceu palavras de

elogio não somente à pes
soa do homenageado como

tambem pela sua conduta
quando ocupou o cargo de
secretarló. Em seguida fa

lou o Deputada Osn1 Regls,

Secretarias,
Expediente
Em face da licença soli

citada peio dr. Renato Ra"

mos da SlIva, que se afas
tou para tratamento de

saude, o Governador Celso agradecendO a homenagem
Ramos' designou Os srs,

que acabara de receber, dl
Ibraim Felipe Sjmão e zendo que sentaj'se bas
Walmor Otávio de Ol1veLra tante orgulhoso e tinha
para responderem respec- certeza de haver cumprida
tivamente, pelos expedien- com o seu dever.
tes das Secretarias Sem

Pasta e da Agricultura.
.

O dr. Renato Ramos da
,C' T 1- V 1Silva, titular da Secretarla- �eu a ao a e

Sem Pasta e que vinha res·!

pondendo, t�mbém, pela' Um Milhão
Agricl,ltura, lIcenciou-se pe

lo prazo de 30 dias.

fmbaixador
!no Ceilão
RIO 27 (O.E.) - o .ul

meiro 'embaixador bra.sll �L

ro no Ceilão sr. Luis Ar'J._

nha Pereira, já ass'l!miu a

chefia dr, nOSl'a :epresenta�
ção diplomatlca em Colom

bo. A entrega do.s cred":'1

clais do novO ,embaixador
brasileiro deverá ocot'r<:!r

nos próximos dias.

,viajou o

Prol. Maciel
Por determinação do ti

tular da Pasta da. Educa

ção, Deputado Rubens Na"

zareno Neves, viajou na

tarde de hoje com desti
no à cidade de Blumenau,
o professor Manoel Ribas

Maciel, com a finalidade
de perCorrer os estabeleci

mentos escolares a fim de
tratar de assuntos refe
rentes às associações eseo�

l:'tre�. ,da� q1}:a!s e o encar

regado na Secrf'taria de

.t::dIlC:1\(i'IO f' Cldlura.

O prôxlmo milionário do

concurso "Seu Talão Vl.\e

Um Milhão será conhecido

sábado, da 30, no Teat:·o
Alvaro d-e Carvalho com o

primeiro sorteio do ano de

196�. Os trabalhos de apu

ração terão Inicio às 20

horas, reinando grande ex.

pectativa -em todo o Estado
óe Santa Catarina. Arem do

prêrr,1O de um milhão <le
cruzeiros, como é sabido,
haverá outros menores.

'�l

psvino Diz Que
"

bército 'Está

Com o Govêrno
RIO, 27 (v. AJ - Entro

os generais Augusto Mages.
si e Paulo Duarte Queiró'!;,
o general Osvino FerrlÕ'jra.
Aives declarou, ontem, .r.o

2.° Regimento de Infanta�
rIa da Vila Militar qu(>

queIra que "ficasse bem

claro" que o Exército e"t.á
"f!rme e coeso para px:e$cl.
giar o govêrno e as insti-

Geny Borges e o Teatro Infantil
Num sucinto ensaio sô- sabados e domingos np

bre, o Teatro rnrantn. oe- mesmo horário até o fhn
ny Borges formula que o do mês.

Importante e que a poesia Portanto crianças, não
do espetaculc desça da ce- percam a ocasião de dlver
na para a plateia e fique tarem-se e ínstrurrem-ee;
solta no espaço, e que ato- Todos ao Teatro Alvaro d
res e público vivam mo- cervenjo para mais ês
mentes de identificação espetáculo que diverte ao

completa. pequenos e a gente grande
Assim, pois como prece- também.

ntaa a diretoria do Teatro

Infantil Que tem adaptado
peças para crianças, todas

de grande exito, o primor
dial no Teatro Infantil é o

congraçamento dos inter

pretes com a assistência,
a criação -te um clima co

mum nos doIs setores.
Agora mais uma vez oe

ny Borges terá a oportuni
dade de apresentar para a

petizada a peça em três
atas que se intitula:
"JOAOZINHO ANDA PRA

TRAZ", de Lucia Benedetti.

Peça premiada pela Pre

feitura do Distrito Fede
ral.
A estréia será dia 14 de

Julho às 4 horas da tard
e será apresentada todos os

DIA NACIONAL DO PAPA

NOTl'CIAS DE BRASILlA
BRASI'LIA, 27 (O.E.) _

Já está pronta e serã (ln

·vlada dentro de pouco�
momentos a câmara fede..
ral a mensagem presiden_
cial indIcando o sr. Santfa.
go Dantas para o ,cargo d;
primeiro ministro. A infoI_
mação foi dada por um
porta voz do pla·lalto. _

BRASI'LIA, 27 (O.E.) _

O senado aprovou o projp.
to de iel que au.toriza o

governo a adquirir as açõe�
do banco de crédi to da a

mazonia pertencentes aos

governos dos EE.UU. Foi.
aprovado tambem pr.ojr-to
que autoriza a incorpora_
ção ao patrlmõnlo da U
nlão dos 'bens da faculdade
de direito de Sergipe.
BRASI'LIA, 27 (O.E.) _

O deputado Santos Lima

apresentou á câmara feoe,..
ral projeto de lei abrin�
o credito de vinte milhõeS

res, um seleto repertório
fOi organizado. Porém des
ta vez e em homenagem a

platéia florianopoUtana, a

ACF apresentara alguns

No próximo dia 29 de

Junho, ecmerncra-se o DIA

NACIONAL DO PAPA, con�

forme determinação da

IVAa. Ass. Ord. da C.N.N.B .

Em todas as Matrizes e

Capelas, InclUSive nas dos

coleglos, Conventos e Co

munIdades rellgiosas se

reaJj:c:am cerimônias 'que
traduzam respell;o, amor e

dedicação ao Pai comum

da Cristandade. Estas ce·

rlmonlas consil:llem em

pregação sobre o amor de

vido ao Santo Padre, co

munhões e m:açóes J)91
Sua Santidade e piedosa
oferta de esmolas para so

co:-rer as grandes neces

s!dades da Igreja univer
sal.

NA CATEDttAL METRO

POLITANA, sob a presi
dencia de Sua Excla_
Revma. o Sr. Arcebispo'
Metrop,olltano, a� a mis
sa vespertimi. .)1(19 horas),
realizar-se-á significativa
homenagem de apreÇo ao

Santo Padre, constando do
seguinte PROGRAMA:

,

1) Hino Pontiflclo - pe-
1<> Coral da Catedral.

2) Saudação ao Papa _

Sr. Ne'lson
João Haas

Encontra..se em no,�sa

Caplta(prOCedente de Por.
to Aelgre, o sr. Nelson Joã�
Haas, Inspetor do Banco
Agricla Mercanti;' S. A. que
viaja em companhia de sua

exma. espôsa.
"O ESTADO" deseja ao

sr. Haaa. e sua exma.. esp'osa.
u.ma ag(a<;l-íivel permane,::.
ew em 110NHO mei� .

fmp!acarnento
�e Veículos

IDep. Ivo Silveira: Comissão Parlamentar cumpriu
. missão • contacto com a direcão'-da C S N '

\�
.

o deputad� Iv-o Silveira, Veiga, vlce.preaídente da Ramos e o orador, na qua= vapor fino, reaendo,o re�r_ Foi apro;ada, em primai;: na .sessão, de _7 do corrente,
Iider do Governo, na ;es_ �prêsa argumentando Iíüade de presidente 'ia ter às condições vígcrantes ra dtscussae, o projeto do assomou a tribuna para h�
são de ontem, deu contas que Q J!:st-ado não estava CPE endereçaram ao ev antes de 1 2-S2. deputada Dib Cherem (J�e ser nova declaração .íe
à Casa das attvtcaees da em condições de arcar CO'.'1 meíro Ministro Tancred.� Observou-o roador flue declara de u�!lidade púbd. bens após haver deixado a
Comissão Parlamentar E.'C� o aumento de 80 mubões Neves um expediente, ex. outras medIdas que ínte ca a Assoclaçao oatannen, Pasta da Educação.
,terna req�erida para tia- no preço da energia, e que pedlente, expondo as raao es ressam a Santa cetan ae, se de Magistrados.

.

tar, na Guanabara. e cm isso motivara, inclusive, a acIma e sollçltando a mau", no estor em questão serêo
Brasília, do aumento (:<1 Iad de uma Comissão .te tença de parte da Cla. SI- estudadas, para ser Ievad.is
preço da energia determt representantes da Asse:n� derúrgica Nacional, do pra.. ao conhecimento do enmeí.
nado pela Cia. Siderúrgtea bléla Legtlatíva para tratar ço de cr$ 2,6607 por Kwh r-o Ministro no expedíen-e
Nacional. da matéria, junto a quem fornecido o Estado, e que a encamnhado do Rio de
Informou cue, ltderan Io de direito. citada empresa pague em Janeiro. Finalizou maní , Com a ücençe do depu.

a CPE, entrou em contecn, dinheiro os vetores do restando que a Qomissao tado José Zanin, assumiu
com os demais pertamensa. GOVERNO E CPE AO reyaíty Instrtuído pela Ieí Parlamentar Externa. cume o sr. Raimundo Stenge,
res que a integraram depu. PRIMEIRO MINISTRO que estruturou a CEPI prlra a missão que lhe rõr i que prestou o íurarccntc
tados I\'.Q Montenegro. Se: Mals'adante, so sl;natãri.)s Imposta pela unânímídarle de prere, sendo eumpt-i, "Premier", perttcuíertaen-
bastião Neves Oilce Cavl.l.s Após os entendímentos solcttam que a Comissão da Casa. mentado por seus pares. do a ação do Primeiro Mi.

�e�:lem�s:a�'��, ;::;too �{� �7:ra� �e��::lrn��rtoc�ls: �:�C:IV;ar��Plaenoab�ea:�: DIB CHEREMl: UTILIDADE OSNY REGIS DECLARA �����edore;;:v��a�t:, pr��i_
de aprovar qualquer u; PUBLICA A ASSOCIAÇAO BENS ma sessão, daremos meio.

O· ...... E-STADO' �;:t�r�o:r��:od���:r:�� DE MAGISTRADpS DE SJ
O deputado Osny Reg1s, ���n�e:�::�::t�.im})Ortante

da UTE da CSN, até o fu;:.

eíonemento da SOTELC.\,
'

.........� D lUlS A-NTIGO OIARIO DE SUJA CATABINA � .I e que a CEPCAN elabore

T h I d conti
I

"'''"0 no

preç,_o,dO,
carv'to

rcpas .

O an e,sas: ,c"on,muamFLORIANO.t"UL1>::t, ('-'lUinta-Ielra), 28 de junho de 1982
.

Auto-determinacao avançando sôbre Nova Guüné
Cuba e sua hístõrl"a • XVIII �OLLANDIA (Nova Gui- Tes�e�:��CE�!�orma_ :i�: �:�':��:d�s:acse��:;�e�

,

né Ocidenta}) - Fôrças luzes em terra. (UPI-O ES-

venezuelano Narcise Lopez nalmente, em 1898, a exct- da Infantaria da Marinha rum que antes da descida TADO).

_ velho inimigo de Boli- tação norte'americana to- e do Exercito da Holanda
I I

:::� de ���:�iz��50aSe ����� ��ars� pu���:�t:ma qu:;�� ��::e!����:��Ç:�d�lac:í� São Paulo: Imposto Rende 12 Milhões
com dinheiro coletad'o em com conceitos injuriosos, cies da reg�a? oriental da São Paulo, 27 (Q Esta. cêrca de 72 milhões' de cru.

New York, mas foi captu- do Ministro da Espanha ao Nova Gu_me holandesa, do) - As autoridades mu, aeiros. Enquanto isso gran,
rado e enforcado pelos ea- presidente McKinley. Nes- em sua açao tendente a

des firmas da capital ,:.Jt

panhoes. O grito de Yara, sa ocasião, explode o
.. uss Isolar e cercar os novos

niclpals começaram a cc. tlnuam impetrando manja.

;;il:��:e;fi:�E?:�� r���t:,c�;;t\�ff;;:l! ::�§:;e��t�:�;lJI;;:;;; �{�2; ��t��e�::,:�L1� �n2;;::.,:ç:ov:�n�:�,�
milhões de dôjares. que poderiam ser atinglw maiores detalhes da ope·

Em 1895, organiza'se em dos pela repressão espa� ração contra as fôrças in-

nhola. Houve comentaris" donésias que no domingo

�:�n��r�o ue�íl�:,v�::�i:l: tas que afirmaram que a ��!i�er�O::� lançadas sõ-

do por Tomas Estrada explosão fôra obra de paw
trlotas cubanos, para prO
vocar os· EE.UU. à invasão
de Cuba. Ao grito de "Re

member the Malne!" o po
\'0 dos Estados Unidos se

levantava, para pedir a

Intervenção. O preSidente
McKinley obtém autorlza�
çf.õ,o do Congresso e ao fim
de sangrenta guerra, Cuba,
Pôrto Rico e as FIlipinas
passaram à dominação
norte'americana, porque a

Espanha a êles renunciOU
com o Tratado de Paris

(1898).
Wal: er Reed saneou a

ilha. E uma vez vencida a

febre amarela e classifica
dos os mosquitos trans

mi.s:sores, Leonard Wood
Iniciou a administração
estadunldense, que se pro�
longou atê 1900. Tomás Es

trad-::. Palma foI, então,
eleito preSidente e obteve

dos EE. UU. um tratamen�
to preferencial para' o

açucar cubano, com a re

dução ainda de 20 por
cento das tarifas adu�el.
raso

Todavia, o descontenta
me:-.to contra o govêrno se

a'lolumava e '!'::.odoro Roose

velt nomeou, então, um

governador _ Charles

Maggon _ que teve de

abandonar a ilha sob a

pressão ,popular. A êsse

tempo, Inicia-se o desfile

dos PresIdentes, com José

Miguel Gomez (1909-913),
que se enriquece com as

concessões feitas a cuba-
mens do exercito e do cor

nos e norLe'americanos po de fuzileiros .>:.8,vals pa
para a eXPIOlação do açu- ra reforçar suas posições
car, fumo e minerais; Mâ-

em Merauke. BG-mbardel
rio Garcia Menocal (913-

ros "Neptt;ne" da Fôrça
21) que consegue dinheiro Aerea HOlandesa foram
fácil para os seus amigos. enviados ontem á zona e
A reeleição frauclulenta de metralharam as posições
Garcia provoca tumultos e

dos invasores.
Os EE.UU. enviam seus

"marines", para pôrem em

ordem a casa, que vigia
atentamente., Em 1921 che

ga à presidência Alfredo
Zayas, cuja govêrno se ca

racteriza por fraudes na

administração pública. Os

EE.UU. nomeiam, então,
um "advlser", o general
Enoch Crowder, que chega guem suas armas.

a Havana sem nenhum
título e Instala seu escri

tório' de super·vlgllânc-la
do govêrno. Em 1923 lhe e Funcionários do govêrIlD
dado o título de embaixa- dIsseram que ésses indo
deU. E afirma-se que, gra- nésios "não se opuseram a

ç�s a .. GrO"l'fcter. dlmlnul- er:tl'egar sua'S annaS'. mI"
1-.1m ;�s desfalques públio se tratar de uma situaç�o

'0::':��;�:�1!�;l-,,��jlIOVi'Olia.,

.Homenageado O Deputado Osni Régis
Contando com a presen- dade de ex-secretário de

ça de Diretores; da Secre" Educaçiio e 'Cultura, onde

,taria, Inspetores Regionais teve oportunidade de de,

de Educação, funcionarias monstra r sua alta capac!
e também o representante' dade de trabalho, hone'lti
do atual Secretário de dade e dinamIsmo, con'

Educaçã.o e Culturl\, Depu· q_uistando sem_pre em. cada
tado Rubens Nazareno Ne- um que o procurava um

ves. na noite de ontem aml�o, dada a marlelra
tendo par local a churras· gentil e cavalheiresca com

caria Blumena'u realizou- que sempre tratou os que

se' wha churrascada ofere- o procuravam. Ant�� de

cida ao brilhante parla- terminar a citada churras
mentar Deputado Osni de cada usou da palavra em

Medeiros Regis na quali·

O titular da Secretaria
da Segurança Publica, sr.
Jade Magalhães, designou
os srs. Hermes êartort e

Milton Haymussí, para
funcionarem como peritos
vrstortadores durante o

emplacamento de veículos,
respe-ctivamente, nos mu

nicípios de ccpmeaí e 010-
nísio Cerqueira. Por outro

lado, tornou sem efeito as

designaçôes para os mes

mos municípios dos srs.

Celso Gonçalves da Silva e

Edmundo Angelo Wagner.
f

pelo Prof. Dr. Helio Bar
reto dos ,':;antos.
3) Credo - de Braun _

a 4 vozes pelo Coral San
ta Cecllla.
4) ;PoesIa - por uma

aluna do' COleglo Coração
de Jesus
5) Discul'so _ pelo

Exmo. Sr. Arcebispo Me
tropolitano
.6) Hino da Arquidiocese

- a 4 vozes - ,pelo Coral
da Catedral.

de cruzeIros para a con!;tr"
ção de hOSPitais de pronto
socorro em varIas bairros
de Fortaleza.

BRASI'LIA, 27 (O.E.) _

A câmara federal aprovou
projeto de lei constitult!d.>
a comoanhla slderurg!ca
de Santa Catarina.
BRASI'LIA, 27 (O.E.) .,.

Fa!ando na câmara federal
o deput9(l.() Jose Si.v�;ra
afirmou que não .existe'su.
per produção cafeelra llO
Brasil e que a safra do
prOduto no país atende II.
penas as demandas Inte!.':
na e as solicitações Inter�
nacionais normais. Ao mf:!s.
mo tempo pediu provld�n.
clas ao mc no sentido d;
reformular o regulamc1nto
de embarque a fim de .�U�
s lavradores e os trabalha
dores rurais possam sp.r

devidamente ,recompel!sa�
dos.

Istáel �ão

Teme Ameaça
JERUSALEM, 27 (UPI _

O Estado) - O Ministro
das Relações Exteriores de
Israel, sr. Goldan Meyr dtl_
clarou que nenhuma a�eo...
ça, parta de onde partir,
iogrará que Israel Inter

rompa seu tabalho no UrJ.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


