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;f�-� C O n 5 e I h;;d� M i n i 5 t r OS: Nova indicacão- a"'-a�hã-
.·ibBR��f�IA. 30 "O ESTA- Goulart não tenha aceita- Sobre a indicação de "O Presidente da Repú- três (3) dias, o nome do dependerá do voto da Sid�nte da República de:
DO" - Amanhã deverá do nomes durante o atmo- candidatos ao cargo de 1° blica submeterá, em caso Presidente do COnselho de maioria de seus membros. verá, em Igual prazo, apre
,hegar ao. Congresso a co com o Almirante Ama- Ministro diz o ato adícíç- de vaga, à Càmara dos Ministros. A aprovação Parágrafo único _ Re- sentar outro nome. Se

mensagem do Sr. João rai Peixoto, 11guram como nal: Deputados, no prazo de da Câmara dós Deputados ousada a aprovação o Pre- também êste rôr recusado,
Goulart indicando um no- mais provaveis os sermo

vo nome para presidir Ó res, Monteiro de Castro,
Conselho de Ministros> in- Aura de Moura Andrade,
formou .o Deputado José que reune maiores proba
aontrécío. O Presidente da bílídades, Gilberto Marinho
República ainda ausculta' e ainda, zteivtno Lins,
os dirigentes nacionais par- Juscelino Kubitschek, cer

tidários para a escolha do los Líndemberg, Oliveira

nove nome que substituirá Brito e Abelardo Jurema.

1 Sr. Tancredo Neves. O ex-presidente .rusceu-

JANGO CONFERENCIA no Kubitschek 'chegou na

COM RANIERI noite de ontem a esta ce-

BRASíLIA, 30 - URG - PitaI atendendo convoca
') ESTADO" _ O Presí- ção de João oourart ao

ente João Goulart eonre- mesmo tempo que o Vis

.encíou com o Sr. Rsnleri coint presidencial partia
\{azzlli, Presidente da Cá- rumo a Capital do Rio

'ara, acertando .a jndíca- Grande do SUl afim de
co do novo nome, mdíca- trazer Leonel Brtzolo. O

o essa .que será feita Presidente da Republica
nanhâ. Após :1<; últimas também manteve demora

marches tudo indica que da e sigilosa palestra com

, candtdatc será passedís- o General osvtnc s'errelra

Alves, Comandante do lO

GERmNTB

DOMI�aOS FERNANDES DE AQUINO ..,

ANO XLIX

N.O 14.471

Embora o Presidente Exército.

drasil no
.
Conselho de Segurança da

ONU - Apôio Unânime da
América Latina

NACõES UNIDAS, 30 (AP) - A dplegoção bro
sileira an��e as Nações Unidos an ..nciou, á noite pa!!!.
soda que 20 países lotmo_americanos concordaram.
por �nônimidode, ap(for O Brasil em sue candidatu
ra a uma vago no Conselho de Segurança, n.a próxi�
ma reunião da Atsembléie Gérol dos Noções Unidas,

q,� s� i;;��71 ::�%�4��:o :in���::'cuio têrmo está

ç'l':r expirar, no v�ga que gerolmente é destinada II

W"'IJ, noçõo,4atin� omeriC4na. A delegação brosHei�a
r-se que a Brasil foi o único país.q1llt ,.ecebeu apG�o

"â�ime no votação, inclusive de Cuba. .

�IO, 29 (Q Estado) - A

�çâo do Botafogo adm."

que vende para
_

o JlI

!tus, de TUl'in, o paS3ê
atacante AMARILDO.

preço do ata!!ante cario

está orçado em 180 m;

'es de cruzeiros. Ama.

lo receberâ trinta e dn.
milhões de cruzeiros cte

vas e salarios mensais j�

,.dtimo dia do seu màndato

"'Imo apartamento e um

,ttomóve'L

: :.Nova Explosão

II Nuclear
HONOLULU, 29 (O Esta"

do) - Dia 4 de julho, resta
nacional dos Estados Uni

dos os técnicos no�te.illle·

ric�nos tentarão de nov)

fazer explod:r um..!. bornb:l

nuclear a grande altura. "

explosão deverá realizar "e

sôbre a Ilha Jhonson.

"Premier"
Sairá do PSD
BRASILIA 30 (O ESTA

DO) _ O. p�eS!dente JOõ.õ

Goulart acertou com o P"P

sidente da Câmara sr. R�

nieri Mazzilli, o envio a

essa casa do Congresso,
segunda feira, a Indicaçao
que fará do novo pr�meirc�'
ministro, Tudo indica que

o novo candidato ao post::l
sairá das fileiras db PSD.

A apreciação da mensagf'M

'Presidencial 50bre o() novo

"premler" deverâ se venfj

cal' na Cãmara terça fe:r:l

prÔxima.

,

FLORIANÓJ;>OLIS, (DOMINGO), 1.0 DE JULHO D� 1962 - EDrçAO DE HOJE _ 8 PAOIN

o Pagador de Promessas
v

Comunicações Com Brasília -

Calamidade Pública
BRASILIA, 30 - (Q ES'

TADO) _ o comnel Da�o,
berto Sales afirmou que as

comunicações de Brasiiia

com o resto do oais são WO
blemas de calamidade pú'
blica. atribuincl,J a "Força!';
Ocultas" o colapso no ser.

viço de comu"ica.ções. Não

esc:areceu 1?0r",.n se as for'

ças ocultas são integl':Lã!l,
de sabotadores ou de esp!
ritos etilicos que influiriam
decisivamente no ânimo

dos servidores responsáveis
pelas comunicações. AÍlr'
mau mais o diretor do

DCT que até dezembro es

tado amllliados os servi

ços do DCT entre Brasilia
e Rio, inaugurados .os tele'

I
tipos, fonia e alta seleti'lL
dRlle em Curitiba, Reclf,�,
Belo HOl'izonte e Santos.

.. �ú*'b� con(�" üWó""V41ha �i,s�-rJa'
Data ela de--vários anos e se refere a um contra

to feito e socramentodo pelo então Govêrna com a

Prefeitura da capital.
A esta altura alguns leitores já estorõo penscn

do: "mos qUE chato, voltam sempre com os -rnesmos
histárias,.."

Paciência. que culpa temos nás? E vomos oo

Causo:
Pois era uma vez um çovêmo que, em troca de

um terreno doado pela Prefeitura do copttcl, para. a

«onstruçõo do novo Insti'pto de EZuc"Vão, se com,

.promet!o a realizar vórícs obras e benfeitorios pore
'a supro dito prefeitura. •.

Nunca que o prefeito de então, no sua boa fé,
_ pensou em receber um calote.

'\
I POIS fOI IStO um calote

\
Cedeu o terreno, o contrato fOI csstnod-, (la ti.,

vemos oportunidade de dIvulgar trechos do mesmo\,
'o cot:1strução no terreno fOI logo InlclOda

\. DepoIs o tempo correu e nodo do govêrno Cei

\ cumprir com o porte que lhe competia

t
FOI preCISo que mudasse de govêrno, poro que

os promessas começossem a ser pagas
, E o mo h engraçado e que la agora na OpO',>I_
çõo, os entõo govêrno com�çaram de berrar "vela

Sl sa com se encontro o ruo tal, que barbaridade, que
mlsena� nosso Cidade se encontro abandonado o go
vêrno não cuido de nada!"

.

Queriam que o gav�rno fizesse num já o que
êles não haviam executado em quase dez onos.

O que a foto·mostro é mais urna parte do com-

Brasilia pram���to����g���ae�lO��s�of�:a���O�erd�ag�� o Av.

RIO 30 ((J ESTADO) ._

Mouro Ror:n�s: �l1e. depc�s de todos os l:omplicados
A fl'e.��e da .Ju\-.entude De ���;����to,.n,clals, se encQntra pront,o paro receber

m.ocratlc_a reltrou suas nh\..
AI.ás calçamenfo já iniciado, conforme proVl!-

��::����oe;ael�n�:�or ;:;��� remos' em próximo fotografia.
'

nal dos Estudantes para

UNE Para

Brasilia, onde deverá ficaI"
sua sédE! nacional de acôr.
do com as normas expre.:.
sas no próprio estatuto da

entidad-e.

Brasil Defende Inversão de Recunos
Em Países Subdesenvolvidos

SALVADOR 29 - (co

correspcne. /0 EstadO) - l·V Preocupa Q) Papa'r'ermtnou a greve de pro-

testo dos marremos. ban.
.

f�r;o:e :�!::�O�u:'z: CIDADE DO ""TICANO, 29 (BNS) _ O Peco
te 24 horas, parallzcu dez oõo XXIII afirmou que os produtores de uma série
mil homens. . .tlmodc ou programa 00 vivo paro o televisão 'não

iodem pretender apenas divertir ou fascinar O. vasta
audlêncío de que dispõem, declarando esperar que
IS organizações católicos procurem gUiar os profis
sionais dessa indústria no sentido do educação da so

ciedocté usando sua arte poro enriquecer, esclarecer
e elevar o olmo dos povos.

Suo Santidade fêz essas declarações em carta
enviodo 00 Cardeal Paul Em;1 Leger, Arcebispo de
Montreal, por ocasião do Conclave Católico Interno

cional. em realização ndquela cid::lde.

NOTíCIAS
NEV YORK � 1 - ("O

ESTADO") � URG _ A

União Soviética lançou on

tem um novo veiculo es.

pacial transportando U(l1

satélite que já se acha ela

Recife Terá
Reator
RIO, 30 - ( OESTADOJ

- O ministro da agricUltu'

����:o��o�e���: �n�t�\:���, Feira do Livro
:':e:e:���d:u�:::; t:;tI��:�� Em Lisboa
agronomico do nordste. o

reator nuélear do Reci!'}
estará a serviço da agricu!
tura do nordeste.

órbita da terra,

Juracy Deside
SALVADOR, 29 (O. E.J -

O governador Juracy M!!·

galhães desistiu de candL

datar se ao Senado a1l'w·

ciando que permanecer:). :l

frente do Governo ate Ij

J'!1!:llJ:?

RIO 30 - (O ESTADO)
� O Brasil contÍl!Uará a de

fender na reuniào do Co'·

íelho ECOn?mico e Socinl

da ONU, a inicial·;e na pr?
xima semana em Geneb:·rt,
a inversão no dfjSenvo!vi.

menta dos países subdesen.

VOlvidos os recursos SVCI"

tualmente lib�rados pelo rle

sarmamEnt.,! A delegação
brasileira ddenderá tam

bém maior pa,ticipaçâo
dos países industrializac.os
nos próximas anos no dr

senvolv;mento da nações
menos fortalecidas,

LISBOA, 29 (O Estado)

apresentará, no 111esmo
prazo, outro nome. Se ne
nhum íiu: aceito, .caberá
ao Senado Federal indicar
::'01' maioria de seus ruem
tiros o Presidente elo C)U
setho. QU& não podera ser
qualquer dos recusados".
Como se vê do artigo

acima, o sr. JOã0 ooutart
pode, ainda, apresentar
outro nome, para o que
tem o prazo de três dias, a
contar das 17,30 horas do
dia 23 - quando lhe foi
entregue a comunicação
ortctat da Câmara sõbra a

reje:ção do nome por "êle
indicado - e, se êete tam
bém rõr reíottado. dentro
de outros trcs dias, apre.
sentar o terceiro e ultimo
nome. Ocorrendo nova re

reje.cão então caberá ao

Seriado fazer a escolha do
Presidente do Conselho de
Ministro1. que não poderá
ser recusado pela Oàmai-i.
Terá, assim, o sr. João

GouJart, o prazo até as

17,03 horas de hoje para
levar à consioeracão da
Câmara o nome d� novo

"Prcmjar".
Isl'o acontecendo, o sr:

Ranieri Manim deverá
convocar -essão extraor.jt
nàrla para a noite de ama

nhã,
.

para ser votada a in

dicação.

Churchill
Pabd Beln

LONDRES, 30 fO ESl'/

Dal - O ex prernier Wim_
t:qn Cht1�'chlll, submetido a

..
ul'h", -iJ!te�·p',cã'l_,..r:J".\J.!.1>)(:r,-pas.�ou bem a 'tr1tuua nofl.:t',
segundo os médicos que
atendem o veterano estadia
ta de oitenta e sete anos

de idade. Churchill como ',I)

sabe, sofreu ha dias unra

queda fraturando o Iemu-.

Kennedy !lO

México
Cidade do Mexico, �O -

fUPTl - O presidente x-o.

nedy saudado por cerca de

um mnnêc de mexicanos,
prossrguirá hoje sua '/i_;J

ta ao Méx'cC). !JiscurS<J�lJ)

ont.Em, o presidente KSl:

nedy afirmou que o �eu

programa AUancu Pa�a o

Progresso é a renovaçãlJ pa
cHica na América Lnti.
na. (Q Estado):

Café: Quolas

Fixadas
Washingt,on. 30 (UPl)

- o arôrdo intern3cional
do Café' fixou n. scotas rIe

exv�rtação corrpsp::ll1delrtG3
ao tr'mestre de jllll�o :\ sr

tembro num nivel mai.,

alto do q\le sc e�p�l:a'i:l.
Vinte e oito nr.ções par�ic.i.
}l:ll'llll1. da l'euniElo em �ae
se <Jutorizou os paises l)r,�
dutores a exportar o r�ue

p05suem de estoqlle<; de r-o

fé até I:Quidar o que l'e�ta
de suas cotas anuais.

Laboratório

Condenado
ERASILIA, 30 (O

do) - O Supremo Trib,m;;J

Federal c�ndenou. o Labo

ratório Park Daid de! �)

Pauío a pagar 20 mi:hôl.'s
de indenização ao seu C:;.

empregado Araripi de C�m
pos Rodrigues que desde

1951, demandava rontra o.

x x x

Semana Industrial de 40 Horas - O��I=:_EIF�Ç�S-C�:U�lst::-S
realizaram ontem l\ ,ma

Recomenda a (IT maior prática de artllhana

desde oue donquistarm °

GENEBRA, 29 (BNS) - A Conferência Interno territór:o da China Conli
cionol do Trabalho em que tomam porte f02 países, nentaL Grande número de
,"cordou finalmente uma recomendação destinada à

'gran.adas atiradas de Am0Y

:�e;���ã::a�:�. semana industrfpl de 40 horas co_
no entanto a maioria d;?"

Segundo o recomendação o semana de 40 ho- baterias de costa partici:'l:l·

Ias devera ser olcançada progressivamente sem ne_
ram do ataque,

)humo redução dos salários dos trabalhadores. Quan x x

�o a duração do semana normal de trabalho exceder LIMA - 1 - URG - "O

48 horos, (levem adotar-se medidas imediatas poro o
ESTADO' � Haya de b

volta o êsse nivel, sem nenhump redução salarial. Torre vence até aqui aI,;;

A recomendação nõo se aplico aos setores do eleições n' P-erú. Anunci:a�

tl'anSRorte marítimo, pesco e agricultura poro o·s se que as fôrças armadas

q[l�i , �, �eve�ab9reCe( dáusúfas �ÃPJh'ois, '>'''_ ��:'tlp:�;trf'::��eC;;:Pk;::.gCJ 'do o rrf-erlda ,recomendação, aproYa�a. Ilpr 255 iv�l;Fr \Ti llil
Yà lr-é4ó'ob-s!'ei1ções.. -I l, 'lo' "�, ,çõe�. ,\,�'... "

��_.:f .. _

._I.-.
. -�-�·-7'--

_ A Feira do Livro que

desd·e o dia 15 se realiza

numa grande est.ensão da

avenida dR Liberdade, ce

lebr.ou o dia do Livro de

Brasil. Nos 45 Standes viii

se as cÕ:'es brasiieiras de

livro editado referentes ao

Brasil, Os diretores do Sil�"

dicato Naconal das Edih)
res e Livreiros, recel')eram

Maestro Alda K,ieger Nesta Capital
Encontrro'e nesta .C<1p!

tal desde ontem e p "-GCt'_

de�te de Brusque o '::ontJc,
cido maestro e composJto,'
Aldo Krieger. O autor us.

canção marítimá ARATAVi.
e de tantas outras bdp..s

Cral de Florianópolis, em

sua terceira audição.
A perfeita técnlca e a fll'

meza do regente fazem p:e
ver ob�enha a Associaçã:J
CO:'al de Florianópolis, �m

mesmo êxito do� conce':ros
anteriores, Ao lllaéstro Aldo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ENLACE SILVEIRA - ULYSS;A
Constitucu oconrectment-, marcante na vida

social de nossa Capital o realização do enloce rnc.,

trimonial do nosso prezado e distinto conterróneo

Capitão AYRES MELCH IADES ULYSSÉA do Exérci
to Nacional e servindo no 16° Ctrcuncrsçõo de Re.,
crutamento, com o centtlfssimo srto. WILMA NE!
DE SILVEIRA, estremosc filho de nosso prezado con.,

terrône., Sr. Octaviano Osório do Süve!ro e de sua

('xmo esposo dna. Dagmar Medeiros do Selvetro r€'

sidentes nesta Capital à Avenida Hercruo Luz.
.

-io.

179.
.

O Capitão Ayres Melchiades Ulvsséo é filho de>
nosso particular amigo e dist�nto conterrâneo Sr
Remv Ulvsséo e os suo exmo esposa dna. Maria
Octov!o Melchiades Ulysséa, que residiam por mut.,
tos anos em Loquna e present,emente estõo residinGíl
nesto Caçital à Rua Julici Moura no. 5

Civil e religiosomf'nte o enlace reakz.ou_se on.

tem dia _ 29 de junho, às 10 horas, no Capelo do Di
vino Espirita Santo, servindo como test,:'!munhos no

ato civil, pr D"rte do noivo o Escritor Juvenal M .. I_

����:� S��z��'·�Op:r ��rt:x�a ne�i��saO �r�' I�:'!e�e;i��!'
Ber,;:nhouser e exmo esposQ dna. Heleno BerenSO'lspr
no ato rel.iaioso. I")or parte do noivo. 9 Capitão Oto_
vio Melchlodes Ulysséo e exma e':poso dno Neyde
Narbos Ulvs�é':l ,� por porte da noiva o Dr. Gabrif'1
Berenhouser e exma esposo dno Garmem do S'.!'...eil-J I

Berenhous-er.
Apó� os u"imônios o jovem casal inicioró via

cérea. vioqem ele nUPc,ias acomponhanda·o� oS \'')

tf'<; de per"'''''.-<; fFI;cidaéles do arande Circulo de 8_

���o�ss�c�:r::��dores, quais, prazerosamen!e_:

FAZEM ANOS HOJE
,

A galante menina Deise
_...

Meri de Freitas, encanto do
venturoso lnr do nosso ami.

go e c"Jnterráneo Sr. Dilson

Dionisio de Freitas e de suu.

exma esposa c'na. Alvim! Ca
r,Hlrgo df Frei�as, vê trans
COl'I er o seu 30 aniversario
natalicio.
Por tão significativa data

muitas seri!_o as felicitações
qlJ.e recebera, jljntamente
com seus dignos genEores,
do vasto cil'culo de amizades
e de seus familiares.

� sr. Arnaldo C. Santiag"
sr. Ari Wagner
SI'. Ney Carv(llho

� sr. Jumndir Linhares
- menina Ana Lúcia
C"hl IlhlsiLado p.azel

consignamos na efeméride
de amanhã o tei'cl.iro anl·
nho de vida da galante me

nina Ana Lúcia, dileta f!lhi.
nha dJ no!>so colelI'i de re'

dação Lázaro Bartol"meu e

de sua exma. espôsa d. [r...
Gema BartoJ.:llneu, persona
gens sobejamente conheci
dôs em n:)�sa s:lciedade, on
de gozam de real estima, ....

A galante Aninha, bem

aos, seus genitores, por
de tão auspicioso a.

(ontecimento, os no.ssos eru
sivos cumprimentos.
Scciedade dos Atiradores fie

Florianópolis "Tiro Alem&:o"
Na noite de 2;3 p.p. vespera
de São P0dro, comemorar.

cl;) C�ll1dignamente a efemé·

ride, realizou li Sociedade
dos Atiradores de Floriané,
polis excelente festa junina,
tendo compa\'ecido, abrllhan
tando as festiVidades gran
de mjmero de ass:)�ados,
clanrlo um colorido todo'
e�p3ciaJ.
A p:'omoçao daquela so

f'Í"<1ede alcançou inusitado
êxito com a tradicional dan
ça da quadrilha. "O Estado
se fêz representar por Divi
no Mariotti.

- sr. Plínio GorSini, atual
mrntF' "esidindo em São
Paulo

- Si·a. Júlia Farias
� sra. Célia Latis
- sra. Adelina Faris
- srta. Henedina Ol!veira
- srta. Rita Nur.e3 Pires
- srta. Lenilda Maria L'.

FARÃO ANOS AMANHA
- srta. Ieda Izabel Mat

tos
-srta. Nair Melo
- srta. Ieda Pire3 Gomes
- srta. Ophália Cunha

-------._-
-

AÇÕES PREfERENClA!S DA
PETROBRÁS - A V I S O

v C0/7/eá77entoS. . Sociais

(arlos Eduat'do chegou Elayne vai ver neve. Os repre
.

seDfantes da WiIlys recebem para um (oQt.�le,1.
!

.1 _ O brotinho S�ndra Daux tes cidade, na segunda semana do mes Ch

i
tejou idade nova na última Quinta febl. gosto.
Na luxu.osa residência de seus pais se!

nhor e senhora Jorge Daux (Doris), Sa'1 14 - O jovem eennor e tvcs Fa

dra reuniu para

um.
jantar americano. �:ai�OiCI�::enag,eadO com

..j.antar,2 - A [ornat.ste Jacy Monteiro
em nossa cidade. trabalha para camp.. 15 - Na lista Bràsífa Pa�:>,'r-

nh a Asststêncta socrat. Na última ser.-•. 1 Hotel o casa] AI.l'IO Fcm.an

na. dr. Jacy Monteiro promoveu !P."L:'L I Ruth) pssand 00 weeej, end.

juntna na sede do Tiro Atemêo. para '1.

compra de uma Ambuláncra.

3 _- Deixou o internato do coreg:o
"gacrequer de Jesus" em Curitiba par 1

passar ferias em nossa capital o orou

nho No-ma onerem Barbato.

4 _ Logo mais a brotolandia f'11!

pauta no cccuitei da "Wiliy" para o 1<1)]

çamento do comentada, "Gordíní' .

•

_ Blus.es ou coletes para ca'cas

r. compridas, devem ser usados com ma

�� 't.as que dão ao complemento. à not-i

chique na nova geração.

6 � Paulo Terço. Hen-Ique e E,j

zabeth, receberam convidados na IU-"l:'J

sa restcencta de seus pais. senhor e se

nhora dr. Paulo Fontes, para movímen

tada festa [uniria.

7 - Uma esticada num aparta
menta no silencioso bairro Ohacara de

4
Espanha, aconteceu na noite de quinta
re.ra com uísque, "twist" e ena cha ena

16 _ O casal dr. Pauta Bauer, F'

,

Nova York _ A cidade de
Nova York, tocaüaada no

estad ..
' de meiimo nome, é

a maior cidade dos Estados
Unidos e a terceira do mun

do. superada pens por Tc ..

cuto e por Londres. Centro
rmuncetro e (.�os negócios

dos zstaocs Unjd.)g Nova

York se saucnta também

por suas rccnsccõce cultu
rais. Dos cinco sub-muruci

p.osque compõem c

ctdaoe, a ilha de M:whatt3.n
é a mais [mpcrtante ec-,
bera Brooklyn seja Q mais
populoso. Sempre no. vnn

gar das movaeôes. Novo'

kjngs tenham navcg<lclo pe
la costa ncr-t., uncr+cana
PO'J' volta do ano 1000. e c

expla.rado,r italiana ela Ve<
razano tenho. percorrido a

regrêo em 1524, nlnguúm
prestou atenção à pequean
ilha rochosa é hoje Manhe t
tau. Poí em 1609 que ttcn

drik Hudson, n.ivegndnr »c
Iandês, descobriu a ilha ru

I'}rcu.rcr o rio que tcvoi

Yory é uma cid:I.I:!e que s.

renova constantemente. Suo.

população se orgulha da

mcvrmentoeãc inc assantc

que é u-na d:ls CIl.I·:U:tc,Í,·,t'.
cas de sua v.ue diária.

NOVA AMSTERDAM _ Em

1613.·os holandeses envia
ram uma expectcão COme).
cíat à ilha de Manhattan,
ali estabelecendo seu primei
ro centro de colonização na

extremidade SUl da ilha.8 _ Na última sexta feira o casa: lho esta de parabéns pejo ncsctm �ntc

senhor ,e senhora. dr. Pelagio Parig,ot d", de Car:,lS Eduardo. No cEche acima ;

Souza IAair) festejou o aniversario de senhora Ftauer Filho (l\firiamJ em noi

seu filhinho Pedro Luiz. te de festa benificiente.
'

9 'ê - O Clube Nautic,o Mart:nelli, -1.7 .

Em .c�mpa"hia de sua m�,' :"��i: �I�%���a�'��a� ::�l�
prepara se para, umJrelr3(ta em liIuel\lGS df, LP �mm. viaJOu para cidade de Sã, \ La do Al;.ânti,co hlorte.
• '·es'. \ � .� J-bll (11m a senhorita Ela"'ne. '

I�'
'1t \." I'·l'l.u � AmjJlas referencias comercia s e t:xpc�iên('h 11(1 sel.{lr

. ,�i OS INGLESES - Em 1664, de v�ndas.lU - Viajou ontem para o Ria, o 18 --- De volta de sua Lua de Me! Os illg'lêses enviaram trc.
brotinho Joyce Ramos, onde. p.

aSJará o. casal dr. Marco Aureliõ Kriger (Car0

p.as que capturaram Nov:J DisP'Jnho,de dCpó.�ito próprio. C�I'tn.s ii. TI BtLrcaro
suas férias.

__ ._
i

lma.

, �����1�:1: s��s :�l�;�:�! Rua Verguejro, 1066 � S. PtLulo.

11 - A Associação mateJnidad� I: 19 � Cumprimentamos ao Desem Nova York, em homenag'em
Infáncia�na. cid3.'de de Tijucas. 1'�ll bargado� e senh�ra Osmundo W. da No.; ao Duque 1e York. Os ingle
com.a responsabilidade da promoc:l>J bl'fll!'!l, pelo nascimento dI'! Carlos Edu

�
ses continuaram dCQois a

Desfile Bangú naquela cidade. ardo. fazer prospera,' a colõnia. ...� _

Embora os h"l'landeses te- llIIPi. >1J,.
12 Recebeu convidados para ur.l 20 � Esta festejando. idade non nham recuperado a cidade -lU;;'=_�,

chá Quando festejava aniversfi.rio, �� Y: a senhora dr. Alencar Souza CElian'l. 1 durar_'!;e breve espaco de

n.
hor.) Juba GoncalveS rSorayal Acontecimentos Social cumpr,\!lenta

C0r:1
tempo; ela permanec�u in·

-- _.,. votos de fe.lcltacoes glesa até a RevOlução Ame.
13 - Em grandt.", at v.dades o Di' ricana.

oa,tamento de Relacõc" P1ilbl'ca do Pa PENSAMENTO A gen� leza e a pI
,acio doo Governo, para G Festival do C mel"'a vaidade que a nat,ureza roo PROGRESSO - Nova York

nema Brasll-elro a se realizar em no,sa mS!)lra
,

rapidamente se tornou a

, �.�_.'V ... __ ,.. co!ônia principal do Novo

Êsse centro prosperou e len
tamente cresceu. Em 1653
sua p..;pulaçâo era de 800

Mundo. Por volta de 1700,
sua populacão crescera até
atingir 7 m;� almas e chptu

palco era palco de ativida

de constante, com navio.
trazendo mercadorias da

rara uma atmosfera cosmo Europa e rcvenjc os prodi-,
poltta. ali se talando 18 idio tos da colônia para o Velho
mas diferF'ntrs. O põrto e_,_a_M_u_nd_'_.__

" ÀS INDUSTRIAS
Aceito representações de indústrja.� ctn Sul elo Pais.

( 08FA.LOO II&Lu
ATIVIDADES 00 INSTITUTO BRASIL E. UNIDOS O
programa estabelecido pelo Instituto Brasil-Estadds Uni
dos para o més entl'ante registra várias atividades im
portantes. Assim é que na próxima Lerça·feil'a, o ilustre
Consul Arthm Feldman e o Instituto, o:erecerão ao S!'.
Gove:nador do Estado e dernll.is aLLtoridades um coque'
tel cem a comp:lréncia dos sacias daquele estabelecimen
to de jntercámbio cultural.��!.�!!�� ��I������' ",'.�1lf2!9usando de misericordic\

/. � _ . ':
cu:dar �arinhosamell�e, ,(C),1U,.l)IIlgt'''(.::-illit. ti"

d�s .peQuenlnos.. �". f"'�bu '_int. �.It
Direitos de educar, e.,310al',
admoestar e zelar.
Direitos de velar com a.nor

e fidelidade.

espargindo luz nas Ht.

MATRICULA .

Cont_inua aberta a mot,ricl,Jla �oro o curso de
cral'ças deficientes da AUDiÇÃO (Surdos e Mudos)
criado pelo Legiõo Brasileiro de Assistência.

A inscriçõo podero ser dos 8 hs. às li horas no

prédio do Parque Infantil situado na Avenida Maurc
Ramos, ao lado da LBA

vas;

levar do próximo cru'�es

,e peSares.
Direitos de firmeza inaoa
lável na fé em meio' ele

tórmentosas dúvidas
Direitos de sempre, sempre

perdoar.
O Direito de ser impo�

luta

Cheia de verdaqeira J'l.1

dade

piedosa e meiga,
Eis os mais belos e nobr()s
direitos da mulher.

Atenção Estudan
tes de Medicina

. Ven�e-se livros de 'M.{di
cma, a rua Nereu Ramos,
61 NestaA Petrôleo Brasileiro S. A. � PETROBRÁS, avisa aos

mteressados que foi prorrogado, atê o dia 31 de julho pró
ximo futuro, a subscrição púi:Jlica de suas ações preferen
ciais. \. . _ f... ..,\

Nesta capItal, os subscrItores serao atendidos atê a.... _
quela data, no Banco Indústrh c Comércio de· Santa Ca,
tarina S. A.

3-"-62

ADQUIRA

SUA

máquina elétriéa
pelo preço da manual!

TEN MEY

Fácil e simples operação pelo tato,
• Espacejamento automático para

o corte do papel.
• Grande capacidade: soma ate

bilhões.

--------. -------

Burroughs do Brasil S.!AI'
AGORA TAMBE,.. 4LOtfGO PRAZO

Pilnamenlol Ml!ntais a Partir

de, Cr$ 6:800,00
Distribuidores Exclusiyos

. LOJAS PEREIRA OLIVEIRA
.�ua. Trajano, 23 - Fone: 2359
," .,�,

.

.1',.<,.",,,.:,,,.',. :.. '� "
, �---

I
;.

Na quarta-fpira, fará no salão de festas do Institu
to. a dra. Cecilia Aragão, uma conferêneia, C]t\e versará
�ob impressões de seus estudos recentemente feitos nos
Estados Unidos.

Nas outras duas quartas-feiras vindouras haverá ses
sâo de cinema com filmes novos e que passarão pela p�i.
meira vês.

- ,

AQUELE TRECHO ESCURO É PERIGOSO Muito apropria
do para "espel'us" levadas a efeito mais de uma vez.

Na' cabeceira da Ponte H. Luz, lado do c::Jntinente
Run. de passagem para pedestres que residem naqUel�
local.

Por ali também passam á noite, estudantes de Esco
las Noturnas.

Duas peswas já foram assaltadas e si nada houve de
grave a lJ.ll1entar. deve-se ã comparência no. local de ope
nirios que residcnl !}or ali e conseguiram fazer correr os
miJiantes.

Atendendo a constantes solicitações dkls moradores
daquele trecho de rua. foram colocados postes para a

ilun:inação, parêm, até hoje, Bem lampadas nada pois a

deantando.
Interessados no assunto, por nosso intermédio pedem

providências.

CUIDADO qOM A RECOLOCAÇÃO Do C;Ai:..ÇAMENTO
Nwna gr�de extenção da Avenida H. LIDI estão SE'ndo
colocados cano.:; para esgõt-:>. O t�·abalho vlli sendo feito
com· prestêia. llUS. depois de errterrados.os canos c reco

bertos, sobra muito ?arro ao lado do meio fio e torrões de
arêia sõbre o passeia.

.

O scrviço de recolocação dos pararelepipados merece

ser cuidadosamente fiscalizado.
Está mésmo. digamos, muito mal leito. As carreiras

é na base da "matação".
Sem nivelamento, apresentando lombas e deflitos.
E não ha quem passe pOl' ali que não veja.

Quando o trânsito de onibús e de out.ros veic.llIos voltar
a ser feito, em poucos dias 'teremos o calçamento aballdo,
[n7.endo buracos e dificultando a passagem .

Se -nã(l acr.edit,nm & só vêl'

f.;stã� ÍlleSlllO na cara.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



38 dias de �reordlnáriar.
comemorações em que são

proporcionados 09 ja" +radicionam
dl$COlltos que este ano, 9ri'o de

E além disso. você .Jambem usufrue
de vanfólqem especial de aniversário. adquirindo tudo
a prazo, em

tO PACAMENTOS,
SEM filTRADA E
SEM AUMENTO !

1;,.�� <�1�t;=,lW�,�,��W,!\L��'i��:'���:,?t':.
". .�.:�

..

9 ANIVERSÁRIO

dà1/totltlmô
38C'!1'\I2ei� em oada 236 cl"UZe� de COOIpreg !
380 'I 2.� 'I

3800 " 23.800 'I

36.000 'I 2�8.000 " "

POR ICgO l! CANJ/A O P�E9ENTE

nO

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

-\ Hoje Argelinos votam su
o�����;.�o ��)Ex�dt�

Inpependen(,.aSecreto (OES) fez, hoje
um epêtc aos colonos euro

.pcus para que votem no

plebiscito de domingo vin

douro pelo nascimento de

uma "Nova Argélia".' O di- tassom a favor da índe- anunciado em 17 do cor- confiança no futuro", Em

rtgente da OES, Jean- pendôncía desta colônia rente, como -reconnecí- oran. que rôra o bastião
Jacques Susmí, um dos francesa. Estão se n d o menta de nossa luta, da da OES, exaltados árabes

aprontadas 6.500 'cabines a garantia de nossos dlrei-
fim de que os eleitores ins- tos".

Mas adiante, disse: "Pe-

Lavrador

DOBRE SUAS COLHEITAS!

Cientl!icomente dosados, fornecidos em ror.

mulas especiais poro cuerentes culturas, de
'

ccõreo com a natureza dos solos. Diversos

IIp.,S oe adubos paro coreto. cano. monot

oco, lumo, muno. arroz, Ieijõo, trigo. corno
.es. jurdins.

BUSCHLE & LEPPER 5 IA,
'·JOI�Vlll�. RU,," 00 PP!NCIPE. 125
8\UI!ENJ.U, �UA nusou�. 115
ÇL'�11!8"'. DESEMB"'�GADO� WESIPHA\EN, �.2"

Este é um dos elicopue ra. Com capacidade para ractrrnente �er transforma·

ras 111 FAqHadrio de Elic'lP- transportar um pelotão uc Ito em arnhutiuH'ia para II

urM da E!>quadra Hra�ill'i fu:úleiroS, pnraquedisras &11 tran!'porte clt' f"rldos,

J:'rupOli de 11emoliçâo, pode

principais organizadores da

rede terrorista européín,
pediu para que se votasse

"Sim" por "uma Argélia
de coragem, de progresso e

de fraternidade". -neve

mos soerguer êste país
.

juntos com todos aqueles
que nos estenderem a

mão", declarou Susínt em

uma transmissão pela rá

dio clandestina.
Desta forma, a voz do

co a todos que tenham

proferiram lemas nacio

nalistas enquanto punham
abaixo as cêrcas de arame

farpado que até há bem
crnos posam emitir secre

tamente aeu voto. Compa
recerão· êíes 40s referidos
postos para responder a

uma pergunta: "Desejai'
vós qu ea Argélia se con

verta em Estado indepen
dencla em cooperação com

a França?". Espera-se que
99 por cento dos votantes
digam -stm''; Susin! elo-

Exército Secreto aderiu ao gjou seu pacto com os mu

apêlu para que todos vo- çutmeno, nacionalistas,

Cresce o Déficit: Comércio Exterior
RIO, 30 (V.A.) - A Assccícçõo Industrial e Co

me-etc! de SÕo Cristóvõo denunciou ontem 00 pró,
priQ Banco do Brasil que o-seu flncnclcmento poro
estocogem do carne verde está sendo aproveitado po
rc especulações. ° produto poderio baixar de preço
em' virtude do ôbundôncia apesar .do entre-sofro,
mos, "sábio ou osrutemeote, trotou-se de elevar qro
dativomente o preço do carne resfriado". Em conse.,

quencio da: tudo isso entre outros coisas o "ftlet
mignon" subirá em' setemb-c poro CrS 650,00 o

quilo.
ZENGER - John reter

zenger, imigrante eiemêo,
foi o personagem central

do estabelecimento do prin
cípo de liberdade de 11:1

prensa no Novo Mundo.

Impressor de profissão.
zenger também pulícuvn
um jornal em Nova norouc.
Em 1735, foi julgado no!'

acusar as autordades ingh-.
sas em seu jornal. Sua ub

sorvtcão foi uma vi tória de
suma importância pnrn a

liberdade de imprensa.

INDEPENDtNCIA - Quan
d as colônias norte amero IMIGRANTES - Como

canas declarararr- se inel.· cipal pôrto do lit:Jral

pendentes da Inglaterra '!ITl Atlântico, Nova roraue
1776 e cmeçou a Guerra de tornou ponto central do
de Aevotução, a tmportâo. fluxo de imigrant-es vi

cte de Nova Iorque para a da Eur.opa. Muitos d

causa foi enorme. Numere» procurando líbe-dadê
sas batalhas foram trava

das próximo à cidade, que
ficou alternadamente ":-.'1

poder dos dois tacos. De

pois da Guerra, foi precisa
mente em Nova Iorque qua

�:S°:';deO�:��in:r�:lJ. ;�:
aídeute dos Estados 1.'c:
dos,

Pára-Quedista Deram o Salto
RIO, 30 (v ..... ) - Fazendo um lançamento em

massa de centenas •.pára.quedistas e diferentE's
tipos de moterialis de ••erra sõbre o C.mpo do GrOI.
mercho o Mueleo ela Divisáo "'eroterrestre contemt;t
rou, ontem, o salto n· 200 mfl. No eesete a Fôrça
Aéreo BrolHeiro também inaugurou, oficialmente, o
emprêgo do, !',eUS 'aviões C.119 em operações dessa
natureza. R'epresentl'lu o presidente da Republica
na ."tenidsde o 'UMecretório da GuerrIJ, gen. Ma'.
chado Lopes. O cOflHjndonte daquela divj'io. gen.
Santa Raso. soltou com, o párallllquedas popularmente
canhec:ido como uperiqulto", multfcolDrido.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DR. (LO'VlS DIAS DE �lftfA
(L1NIU ME'DICA

1!IStomago, intestinos, flgado e viM blDare::..
Çonsu.tórlo:
Jlua Jeronimo CoêlttO, nq lB ..aias 21 e 22.

�êncla: '

Bua elo Jorge 32 tone 2721-
Dlàrlamente das 15 às 18 norae.
At.ende das 8 U 10,30 bOl'Ba no HOollpl·al d� Caridade.

L A U a o DAUBA

Clinica Geral
--14&D1CO--

'Bapeelalli!!.a em DlC'llést1a de Benhoru e vlaa .itl
ni-tad. Cu�a rad1W dna !Jlteccçõe� "gu�,a... e erõ- 1

nI�s, "do "parêlbr. �en1to-ur1rlAr1o em emuoe 011

d8J:08. DOf\n� 40 aparêlbo DlIuttvo. do alate·
ma DenOIO.

Bol'irto; dai' 10 1111,30 boraa e 1M 14,30 6& 17,no
bocal. - Cons\lltórto: Rua Saldanha M'\tlnho, 1
1,0 andn (eat\. dá Rua loã'l nnto) • Fone: 3.":4&
Rea1dênc1a: Rua Lacerda C'Alut!nbo, D,o 13 (Chá·
cara do Espanha) - Fone: 314a

SA:'4TA C"TARIHA
'

FONSECA
CIRURGIAO-DENTIST"

.Preporo de eo'f'id'odel pelo alto ,ell)Cidode.
aCRDEN AIQOTOH � S ....HITE

Kadiologio De, .tório
:C:IIWR(i!IA l PROTESr aUCO-rACIAl
�ftório' Rue Jerônimo COE'lh..: 16 _

1° ondcr - Fone n.:;:�
.1rClu.;"Gft\\!"..e c;om hora, rnareao....

lTENÇÃO
!lJg:,.:?SO E DElhl�����i;0A�RBANAS ·INTER

Nõo é ne ... "'�<;áro <l enqrodcmento dos móveis.
Infnrmaçr-c; à ruo Francisco T ("I1p..,tino, n(l3'

e 3805

Prepare�se para o Futuro
quir:nda lotes de terras, pequenos chácorcs e

s poro índústrtcs em

B.tRREIROS

s tnteressodos oode-õo diriair "f! diretamente 00

ITORIO DE VENDA; DE IMOVCIS de

000 Julio Malina
Ruo FeliPe $chmiot, 14 - Sobrado -- !to!"!.

47 fE"R���;6D�'��"-:iCOS ADMINISTRATIVOS
RG"NIZAÇÃO E RE\)RGANIZAÇÃO Df SER
ÇOS
ttA ÇONSELHEIRO MAFRA _ TfiO

FL .. ' OPOll$ SANTA CATARINA

8,1,10 - ooercspcnd-nte COLUMBUS
8,55 - Repórter ALFRED

10,30 - Resenha Esportiva CINZ.\NO-FIREST'.JNE
10,:.15 -" lnfor<1l'\tivo CASA BRunQUE
11,55 - Reporzet AL}O�RED
1225 - Oorrespcndente COL1JMBUS
16.00 - Co. r-espondente COLUMBUS
16,55 - Roporter ALF.r<1!:O

lb,1O - rceeenne J-7
.

1[1,55 _ Correspondente CC'LUMBUS
•__-.--.-----

;�:: = �f:;;�e� ����o BRHAMA

AULAS
��.�� = �����nf��6�����u;UARUJA �. PAR11CULARESDI. partar.. entos de NO�ICIAS l ESPORTES - Tels.·
38UI _ a822 Rádio Guarujá de Florlanôpolis _ A Aulas Particulares de

MAI0R POTl!:NCIA RA:'>IOFONl\iA DE SANTA CATAm- POR'rUGU�8 - LJ\flM -

I-USTóRII\ -- FRANC.E:S -

'PSICOLOGIA - FILOSO-

DR. MARIO GENTIL COSTA
M&DrCO

"UVIDO - NARIZ - GARAANTA
CLINICA E CIRURGIA

/ ESPECIALIZAÇAO NA CLINICA PROF.
_, JOSE: KÓS••DO RIO DE JANEIRO

CONSlJLTO�IO: .- Rua Ten. snverre 15 - Conj. 203,
- EDIFtCI(' PARTHENON

-ruNI(A SANTA (ATAm
Clínica Geral

üeenças Nervosas e Menfôis
A'lgustla _ Oomplexos - Atn�uell - Mantas

Proble!l1ã.tlcO Afetiva e sexual
Tratamentn pelo Eletrochoque com

Ibsullnaterapla - cerdtcactorepie -

PSlcCo�erapla.
Direção doa PsIqulátras -

DR. PERCY JOAr DF BOr<A/\
LR. JOS.€: TI'.VARES IRACEMA
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CQNf}ULTAS' pa, 15 às i.� horas
xnrtereco: AvenirJa Ml:f.lIro na-nos. 2M

(pra:;a Etelvina Luz) - sone 37-511

DATILOGRÀFIA
TAQUIGRHIA
PU-GINASIAL ADMISS,\O DURA.NTi: O ANO
A;..tlAS PARA CONCURSO�

CURSOS ESPECIAIS
PAR" PROFES�_'oES

DE DATILOGRAFIA
_ IJoseado nos mais l�ordeJ\os processo. ped.·

gógicos.
...- EquipadO' eom máquinas no"al.

Oirigldto .,.,Ia'
PRN. VICTOR FE�P"RA 0" SilVA

HORÁXIOS, o)lIlRNOS E NOTURNn�
Faço sua inJio:;ric;o a Ruo r)r. ful",IOQ Aduc�'

onti�4 24 Gil! M:Jio. 748 - 1(1 !lnda,.
�Ii;TR(ITO

.

I�'� WALI. p.u�licida�e
I • 1-' em St •• Catarina

Con.eeçao e c:onservaçio d. palaila
mi todo o Est:ldo

, -

R.. Fernanélg M ..chaclo, 6 1 e end .. r -fone 2-4 13
-

_

..... fU�R1ÃNÓP0L1�

NOTl'CIAS E ESPORTES PELA

RA'Dm
'

UAIlUJA'

NA.

Onua média - u.;o kcls - 5 kllowatts
onde t.:URTA - 5.97f kcts . 10 kilowatts - 49 me

FRO(iRAMA DO MES DE JUNHO
Dia 26 - Terço.feiro - Cluemo
Dia 30 - Sábado - ,Fest.l de SãO Pedm
NOTA: A Diretoria do Clube coroumcc que, nos

dias de festa o Secretario ü.nctcncré dos 14 às 17
horas nõo atendendo pois em hipótese alguma Q

sclícttccõc de cor-vires, após êste horório.

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

AVISO
Aluqo_se quartos. Rua· Gal. Bittencourt. 85
FONE 3137.

QUARTOS
Alug;"J se paro es uCfonf€'S""7funcicnários.
Ruo, Gol;" Bittencourt, 85 fone 313� ...

Flo,iG�I,

Vende-se um terreno na

praia tio '�deio"; em Co'

queíroe, íoteemento co Sr.

Tib&u. Facll1ta-se o pa.s:a
mente.
Tratar nesta Redação

com o Sr. Osmar

Cr$ 110.00(i,()().

5-8---62

'GOSTA, DE CHÉl
BNTAo rEç� �UÉ ZI!' I

FIA.
Professor: Victurlno sec

co.

Informações: Oscar Pa
laee Hotel, à tarde.

ARTIGO 91
01nasl0 em 1 ano. Curso

COntinente. O unico com

professores esoectarteados.
Nova turma para setem

bro.
Rua: dr. Fulvio Aduccl,

'U8 - Estreito.

CINEMÂ� - cartazes �o dia
-BAIlIOS

tia. GUBIA
CÜiISAOJosI

Centro J'oDf: SkJ8

ás 10 hs.
Ione 82.Os anões Leprechaus .

EM· .;.,.
A LENDA DOS ANOES( MÁoÍces.

Tecnicolor
,.1 '�'

Censura ate 5 anos, f"v;" ,

às 1% - 3% - 7 - 9�" bs.
Stuart Whitman
Tom Tryon
Elo Eden

,

Peggy WoOO - EM -

A HISTORIA o-s RUTH
l:lnema5.:ope
Tecnicolor

Estreito
às 2 tis.

CANTINFLAS'
EM

"HOTEL DO BARULHO

Censura até 5 anos

às 4 - 7 - 91/" hs
4.0 FILME

do Grande Festival da Unlted

Censura até 10 anos

"MARAVILHAS QUE VOLTAM"
Yul Brlnner

Olna LoHobriglda
EM

SALOMAO E A RAINHA DE SABA'
'

ClnemaScope Tecnicolor

Ce�ura atê 14 anos

... -

CiDlam
Centro

ás 2 hs,
Albert Sharpe - Janet MJnro _

Os anões Leprechaus
EM

A LENDA DOS ANOES MAOIcoe
Tecnicolor

Censura at! 5 éncs

CiD. DlPtBro
EstreIto Fone 6295.

às 2',4 horas

Aventuecs eletrlzcntes no

coração do Hcrestc

às4-7-91Ah!:o.
5.0 FILME ! '

Grande FésUtaJ 4. 'Çaitett
"MARAVILHAS QUE VOLT.ul"

GUERRILHEIROS DAS SELVAS
Censura atê 10 aIlOS

ás 5'"h - 8 horas
Sal Mlneo

Jerome COuurtland
EM

Yul Brinner
EH "Wallaeh

SETE HOMENS E UM DESTINO

CimenoScope Tecnlcclor
Censura. até. 14 a.DD5

TONKA E O BRAVO COMANCHE
Tecnicolor

Censura até 10 anos

ChI' RAlA ($. J0s6Jàs 2 M.
Aventur.os eletrl�ntes. np "

coraçÕa do Floresta n 1····GUERRILHEIROS DÁS SIL'l' S

CANTINFLAS
EM

HOTEL 00 BÀRUl.Hn

às 2 hs.
Sal Mlneo
Jercme Courtland EM

TONKA E O BRAVO COMANCH!I
cANTI!IFLAS

Censura até 10 anoa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CAPITULO SANGRENTO

NA HlSTO'RIA DE UMA

TERRA DE HERO'S

Há cinco anos exatamen

te, a União Soviética, hoje

grande apologista da AU"

TODETERMINAÇAO, etc,

gava em sangue, com mete.

dos brutais que alarmaram

o mundo, e usando de tá

das as formas de perfidla,
a grande isurrelção popu

lar da nação húngara.
O heróico povo da Hur-;

grta levantart. 'e contra a

MEDUSA COMúNI$TA em

uma valente luta pela lí

berdade individual e pela
independência nacional.

publicamos, abaixo, da"
dos oficiais, excertos do rc,

laWrio s.p�2esntado pela
Comissão' Especial da Oro
ganízação das xacões uni

'das encarregada de Inves

tigar as razões da luta do
povo hungro contra a d:.
mlnação russa:

Este é o registro da re,

volta da Hungria contra o

comunismo � uma revotu

ção que a fôrça e o poderio
do E�ército S •.rvíétíco não
conseguem abafar:
23 OUTUBRO _ Estu'

dantes e trabalhadores de
Budapeste, quando faziam

demonstrações contra a

opreEsão comunista, toram

metralhadas pela polícia
secreta. Nasce a revolta.

• 24 OUTUBRO _ Tanques
russOg e artilharia abrem

fogo_ contra húngaros de.
lsarmados; Intenslficé'.;e °

combate nas ruas.

25 OUTUBRO - A revel
ta se espalha através do

país. O grosso do exército

húngaro se junta à Insur

reição, .soiáaoce entregam
armas a civis desarmados
Manifestantes marcham pa
ra a Leagção dos Estados

Unidos em Budapeste, aos soviéticos, em BUdapeste e

g:ltos de:. "Por que vocee
.\
em outros setores do país.

nao nos ajudam?" As tro- Lideres ttabalhístas' d,
paa soviéticas em Budapes- Budapeste assumem o co
te são reforçadas, uma vez mando da revolta, ordena�
que alguns grupos das tÔ). uma greve geral sob o I�
ças de ocupação se recusam ma: "Não trabalhem so� o

a atirar contra os húnga- comando dos' ocupan-
rcs. teso .. ". As tabrlc�s e. OS

28 OUTUBRO _ AntI servjcos de transporte pú.
comunistas controlam as blico ficam quase intetra.
pmvíncías. A râdio do gc.. mente paralisaaos. O povo
vêmo em BUdapeste comu- desarmado enche as tuas.

nica aos rebeldes: "Voces 14 NOVEMBRO _ Oa

venceram".
1 NOVEMBRO _ As tro

pas soviéticas retirarr sie
subitamente de Budapeste.
Imre Nagy, novo prjmeírc,
ministro empossado por
exlgêncía dos rebeldes, reti
ra a Hungri-a de sua alian

ça militar com a União Se.
víétíca. O govêmo promete
ôetetçôes livres e o fim da

ditadura. Jovens húngaros
libertam o prelado catót',
co, Cardeal Joseph Minds·

zenty, de uma prisão comu

nlsta. Partidos polítjcos da

éra pr{. :omunista voltam
a runcíonar.

4 NOVEMBRO - Durar.
te a noite o Kremlim orde

na a seu exército que esma

gue a revolução.
Tropas de assalto russas

começam a reconquista da

Hungria com 200,000 sotce,
dos, 5.600 tanques, artilh,.
ria pesada. Recomeça a

luta nas ruas. A Rússia de

põe Nagy do pôsto de prt
meírr .11inistro, ali instala.
do .rános Kadar para go
vernar a Hungria sob a di

reção soviética.
12 NOVEMBRO - A re

volução ainda não foi es

magada. Diversos líderes
soviéticos chegam a Buda,
peste para dar ordens. Bar.
dos de patriotas, surglnao
de becos e dos vãos de por
tas, ainda dão combate aos

nhôes soviéticos esmagam
as últimas nacionalistas'
em Budapeste - um grupo
armado que ainda' susten
tava uma POSição numa

llha do Danúbio. Vagões d�
caminho de ferro teaaca
dos, cheios de húngaros em

idade militar, partem para

a SibérIa com as primeiras
vitimas das deportações em

massa. Milhares de hUn8?
ros _ os primeiros de um

total de 130.000 - comr.

çam a atravessar a rrcnteí

ra para a A'ustrla.
23 NOVEMBRO .:.... Agen·

tes soviéticos raptam Nagy.
Consta que o chefe da pc,
ncte de segunrança sovrét;
ca, general Ivan A. Serov,
estêve em fiudapeste para

dirigir as deportações e II

captura de líderes polítí
COSo

29 NOVEMBRO � 'rrojc.s
soviéticas vindas da Mon·

gólla, chegando em massa

à Hungria ocidental, ter.
tam fechar as estradas pa

ra a A'ustrla) conseguem
diminuir em cinquenta poe
cento o fluxo de refugia
dos, para 4.000 por dia. AI

fôrças revolucionárias dão

sinais de reagrupamenta
em unidade de combate -

e 1.500 guerrilhas atacam

Os russas na Hungria orten

tal. Os grevistas de Bud-,
peste começam a voltar ao

trabalho.

Juízo de DireHo da 1/Vara-:-CíYeI da ,���Z�M:p��x�.::;:
Â Comarca de Florianópolis :�.�o��,;:,u�'��':n;;;o m�:

Edltol, pelo pr-ozo de trinta dias Soldado DescOnhecido, em

Poro citaçõo de JAIME DAUMM, que se en- ���a::�:: eO�d!e�Xd�t::
contra em lugar incerto e não sabido. ..

,

O Doutor AR'i' PEREIRA OLIVEIRA, Juiz doVo., patriotas mortos, e são me"

... r-r-de Mp.nor.es, no exercício: pleno dVcd:r§ô <:J§� ,y"p.aUlradaa. por tI;.QpjU 1IÇ".

Juiz de Direlto do lQ Vara Cível drr Comarca de
vtéucas. Cartazes escntce

à

Florianópolis, S.C. mão, incitando a nova re.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou". vQlta armada, surgem nos

dêleçccnhectmeoto tiverem que- pelo presente cito JAI muros de Budapeste. Intç_n·

ME DAUMM que se encontro em local incerto -e nõo sílica-se a residênchL sub.

da, com o prazo de 30 (trinta) dias por todo .o .inteiro
terrânea por tõda a Hur.

_

teor do ação de despejo contra o mesmo movtdc por
grla.

HÊLIO KERSTEN DA SILVA, conforme peçcs o seguir 8 DEZEMBRO .

__ HUnga·

transcritos:
ros atacam postos da ROli.

PETiÇÃO INICIAL: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Díret; cía secreta e unidades mur

-

to da Varo Cível desta Capital. Ht.LlO KERSTEN DA tares soviéticas em todo-o

SILVA, brasileiro, jornalista, desquitado, residente à país.

Ruo Silvo Jardim. nO 194. nesta Capital. vem perante
10 DEZEMBRO - um

V. Exa. através, advogado Infrc.nssincdo promover
grupo organlzado, c(lmpoJ.

ação de despejo por folta de pagámento 'de alugueis to de 10.000 húngaros, a"ta�

--

contra JA,IME DAUMM E SUA MUU1ER, brosllelros, ca os 'russos na área de

casados, êle proprietário, ela de prendas domesticas, Budapeste. A luta se espe,

aqui residentes fundado nos seguintes motivos: 1 ° - Ih�2 a���=�o .;... Dá-.se:
���faliJ�o�e F�����i'�oo'li;nÓ:�t�t��p��la :��f::s��� o reagrupamento dee", f��.
contra locado oos suplicados mediante o fuguel men_ ças anti-comunistas, inflU.
sol de sete mi! cruzeiros (Cr$ 7.000,00) pagóveis no

indo a malar parte do exer'

dia dez (10) de cada mês subsequente ao vencido. 20 cito húngaro, sob acamar..

_ Acontece que os suplicados, apesar dos esforços do do de um general da at·lva.

atual proprietário, nõó pagam, nem demonstram, in Uma greve geral parahsa

tençõo'de pagar, os alugueis correspondentes aos me Budapeste, e os manifestan

ses de abril e maio do correnfe ono. dando margem o tes voltam às ruas.

que o locação venha a ser rescindido. Nesssas condi_ ve 13 DEZEMBRO __ De

ções requer sejam citados os suplicados Jaime 00_ pois de 51 dias de seu inj" los.

um"; e sua mulher já Q\Jolificados, a que paguem 0- elo, a revo)ta contra a Rúr. Os presidiários em sinal

queles alugueis no prazo de cinco (5) dias, acrescidos sla ganha nosa Intenslda.

dos juros e honorários de odvogado na base de vinte de.

(20) por cento, sôbre o valor do pedido, além das cus_ 14 DEZZEMBRO - A gre

tas, sob peno de despejo. Protesta_se por todo o genê ve geral na Hungria con-

ro de ;=Iravas em direito permitidos; inclusive teste_ tlnua apesar do aumento

munhas se necessário e' depoimentos pessoal dos suo dos efetivos milltares do

plicados. Dó_se o volor de oitenta e- quatro mil cruze regime Kadar. Os trabalha.

ros (Cr$ 84.000,00) poro os efeitos fiscais. Têrmm dores negam.<;e a voltar ao

em que pede- deferimento. Florianópolis 5 de junh, traablho enquanto os seus

de 1962. (ass.) Zony Gonzaga -Advogado. dirigentes não torem IIber-

PETiÇÃO DE FLS. 10: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di_ tados.

reito do l° Varo Cível desta Capital. Ht.LIO KERS. 18 DEZEMBRO - Os tra-

���sDd� ;�����PJ;s�joo���g6a9�6t���ea�:���dcoôn��� �::::a:�restr::l�:ro!asvo: príncipe da .Igreja pelo

JAIME DAUMM e SUA MULHER, em" curso no Juíz, prooução continua multo muito que tem feito em fa

��s�� �:r���� �:�,�eá�n��Vq��fi�'o�:�i�1 '!r:'i�S�ii�; �:i�:e:���:l :0: paer�\:: vor dos seus fieis.

informou ter deixado de citar o marido em virtude de ção das minas de carvão. O MILAGRE

mesma não lhe ter fornecido o respectivo enderêço 19 �EZEMBRO - Ma� de.
,
Anteontem. após haver sido desenganado pe_

rec:uer nos têrmos do art. 177 do Códigf) de ProCesso 400 hun�aros toram presos lo medico que a otendêra, o inocente e frógil crian_

Civil. seja expedido editais de- citaçõo a fim de que se . pela pohcla de Kadar nos cfnha filho do nosso colega de trabalho sr. Osmar

ja efetivado oauele- ato forense. Têrmos em que pede dois últimos dras. C�rca d�,Ramos foi levada às pressas à Igreja Nossa Senhora

deferimento. Florianópolis. 19 de junho de 1962. (o' 3.000 refugiados hungaros .�e Fátima n_o Estreito a fim de que lhe fosse minis-

s,) Zanv Gonzaga _ Advogado. jâ toram transportados por trodo o Sacramento do Botismo.

DESPACHO DE FLS 11: Defiro. Expeça.se edital. via aérea para os Es�ados ç�am aproximadamente dez;oito horas e trinta

E ...... 19/6/62 (ass.) Ary Pereira Oliveira _

'- _:_ d� D' : Unidos durante a primeira minutos, horório da Noveno quando a meniflo já
reito. semana da operação "Bom desfalecido recebia o sacrâmento sob fervorosos e

_E poro Que- chegue 00 conhecimento do referido JAI. Refugio". contritos ap,êl-os de -todos os fiéis que lá se encontra

�a.EncD,.aA,UeMexMpeed,.ndõaOaPpa�.ssO,né,I",',dd�"fa"1',Uq'uo., asele�Qa,ap'u;Qbnl,oco' �
20 DEZEMRRO - A el· vam, bem como de seu pai que, fora do Igreja oos--..

, , ,ma volta a reinar em B�� ;prantos, conclamava poro que- fosse salva sua filhi-

do e afixado no formo da lei. Dado e passado 'nesta dapeste, mas a produçao Inho-. �

cidade d� Fl0,ianópolis, Capital do Estado de Sbnto Industrial continua baixar. E-, eis .que um milagre se concretilzou pois tão

Catarina, aos vinte e cinco dias do mês de junho de' do em consequência ,da 1090 a criaturinha recebia .a Batismo, comó que im_

ano de mil nov<>centos e sessenta e dois. Eu (ass.) Me grande escassez de carvão pulsionado por uma forço exterior, voltou 0,0 seu es-

riG Juraei do Silvo Escrevente Juramentado, o datilo e energia elétrica. Eleva.ie todo normal paro satfsfaçã,o de seus pois e de todos

�ro:fei e subscrevo_' (Ass.) Ary P.ereira Oliveiro, Jui:z: já a 145 mil. o número. d7 os fif.is quI§.! 'lá estavam. ./

de. Dire.ito. refugiados hungaros que a- E .o Milagre se concretizou-se. pela fé e devo_
travessaram" as fronteiras <;õo, qU�E!:,:p_Çlis.,:;.finh(lm na ,'�iTuqros(l Nossa �nhorQ

_ dO" 11ais, de Fáti,wa -,
'

'

___;__�_-:-_

• em harmonia com o painel - fácil de
instalar, sem necessidade de adaptações.
• 3 faixas de onda e alto-falante de 6
polegadas - receptividade perfeita. Pv
têncte e alta sonoridade.

'"

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

compre o RÁDIO WILLYS n·o

concessionârío .mats próximo!

produfo da •

Foi homenageado ontem

WILLYS-OVERLÀND
""....I.ZJL:I, ,

.

fablj�ante de verculos da alta qualidade
d_o!II'*' """""SAO BERNARDO 00 CAMPO _ sso PAULO
COMPRE SOMENTE PEC,AS E ACESSÓRIOS

GENUINOS WlllYS
....

.=�.. ,-�

A-I-gu-m-as OrganizacõesAuiiIi-1 iedade Sovle

ares Comunistas �::fa:o�::��:':��::
s. PAULO CNCB) _

- União tnternecícnat de
seus .organís opa!p,�

'O ptópro Nikita xrucbe- Estudantes� e dlstrbuíçâu de pr
a .!:PO

como 10 Secretário do Parti _ Federação Internacional
da comunista como

do Comunista da URSS u' de Mulheres.
de MontevideU.

rige uma rêde de ubver.
_ As 5.as ColUnas do PC

;:�t1:�ndia�o���is�::a d: ; r:;���::s�e Internaclon
em todos os paíSes.

k:��i::resou_ c:�:::c�ôe: ���ternacionaI de. Ráo _

SOciedade de Estudos In-.t!t

ramericanos de!ita capital.
E acrescent� uma lista re

cente das mais importante'
organizaÇÕe.s, para que s-e

conheçam êsses veiculos C·O

munis€as e infiltração e ru
_ 'Unlão' Mundial da' J'U"

bversão de q'ue se .rervem ventude Democrática.
�

também os· conspiradores
_ Comité de SC1Iidàried-adt>

instalados nas Embixadas dos Pov� -.Afro4\s\átcOs.
da Russia, Tchecoslováqu_a

_ União Internacional 'Ir .._..��
ungria, Polõnia, Rumênra, Juristas Democráticos.

Albll.nia, etc., e no Brasü.
- Federação Internacion9,'

E.• :as: dos Homens de CIências.
- Conselho Mundial (leIa

- Organzação Internado·

Paz. nal de Jornalistas.
- Federação Sindical M'.1n -. Federl,l.ção internacional
dial. 'd�. �esstênçl�.

• na Penitenciária do Es·

... D_REÇO
.& BAINHA DAS -61ClULETAS, nea na e' ,..
Con.,�]]eiro Mafra 0.0 154, dt! um lado a soa

.acção dI) PEÇAS E ACESSOio...OS, e do outro a

MICção de PlN'l'UBAS II: CONCERTOS. _
W""aae· un.

tado o ArcebIspo Ceadju.

tor de Florianópolis D. Fe

lielo da Cunha Vasconcel-

de gratidão pela asSisten.

ela espiritual recebida

prestaram a S. Exia. signi-

flcativa homenagem.

A Coluna Católica asso-

ciandc.3e, presta também

homenagem ao eminente

IVAM TERR1VELo

. "

'_'. �
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NO SETOR

.... "NO' DF. LABUTA CONS'!"AI'.(�

t

(
,

ESPQkTIVO

A
Em prosrroguimcnto ao Campeonato Regional ----------------------------

de- Futebol hofi��·onal, jogam, na tarde de hoje,
tendo por kc I o c tódio do ruo êeeeteve conforme
ocôrdo, os coniuntus do Avaí c Tomondoré.

Um bom cncon� r c que o publico não deve per 4

der. O Avoi p
.

o venCCf o peleja, pois 'ainda OS�

pira ser ccrr.p ':'0 da cidade, enquanto que o 'olviru_
bee que etnde dor�'nqo último empatou com o Fi'
gue'ircnsc, torá o s u jôgo de despedido do eerteme

cesejeedc é natural surpreender o quadro alviozul
As dlUJ$ :l '5, solvo ,modiJic.ções, atuarão

assim constituídos:
.

AVAl _ M r ia; Bongo, Ner, e Mi,fnho; Gf'f_
cin� e Rob" S-I.,.Co· Gilson, Luiz: Roberto, Vodinho
e Eurid,.s.

,

TAMANDJ R.E' - Jaime J. Martins Irine"
c Abd.udo' ('h"�(!1 c Juarez, G'alega, Fido. Rato, Be-

tinha e Lalãa.
\ A pOI'"' da (";l marcada paro ter início àS! 15,30
horas, scnde que às 13,30 hor.Js jogarão os quadros
juvI'nis dos

No E ""O da Rua Bocaiuva o

ndaré
) para o Estádio da

, uccatuvu visto o en

r-outro Piguelrense x GWi�
.r r.uu nao sr-r rusnutaoo.

CA :mmo ESPORTIVO
-Gilberto Paiva

que suas regulamentações por
('<;crovizontes. Nõa no que con-

n o que, por sinal, ficam bastante
I( I� dq"'õo, Mos, sim parte tocan

, de que o faotboll se profissio_
v 1 IX!'judicado humilhado e espe_

zinhou J I I I Ihõ�s de nosso esporte, Outro
pr-o\ 8 . ,I) "nt (: o wela que se refere 00 "posse"
Qiz o- arti(i 40 uo deltberoção do CND que a 05-
s cio ã) t ró rref r{cncia à renovaçõo do contrato
com 01 I t I 'lU mIo, trinta (30) dias antes da ter
minoc(Jo d'l cnnlrato eomunicar à respectiva con_
federocoo (> f)Tt)p/ -,ito,' por Intermédio da federa_
ção a au(' "<;tivcr filiado. "E como se vê, embora o

portU<1'·· <'ein de má qualidade o objetivo do teêxto
não d I IJ margem de dúvidas: um ofício
O !"1n r ::I O que pertence, Suas conse-

.

{�':" I poro os clubes e prejudiCiais
-

() disputados por cifros astro
� ! Grrinch, dois dos melhores jo_

mt:lmento entenderem de não
I cnm o Santos e Botafogo, res_
clubes pderõo liquidar -com os

I .-l o r,,sço de seus atestados libe-
fras E se os "posses" daquêles

, arkl!liridos por outros clubes ou

n forem renovados pelas mesmos

(luais f'l"rte(lcem então êtes para
Dor tAd'Js, nõo terão mais o direito

n ' agremiações profissionais. Entre_
-1l)r nÕn presta paro um citdo clube

o li i {: a r :" i a d':'ixá_lo de lado: - "Ficará li
vre paro I'� "d", transferência, o profissional cu

j,... cnntr to ( n:";cindido pf)r interêsse do associa_
eco." ('lrti'1 41 'da deliberação do CNDl. Como bem
o'> I 't,

-

('I c ,I"V,!'Jtar Qpenas o clube é o be-
npfiri ! 'iif1(Jlm<>nte o Que nos diz o pa_
r6qrn' J liberação: - "Se ares·

f" 'i1eto, ficará éle vincu_
k,-f n deste, ou se no

fjrn "r>asse livre". A pro-
vo (I , os beneficiados oí
l": ,tó :lcianado por um pre_
"ir) n �ulqado por um simpl�s
(rn' o Ct-JD. Com esto atueI
reaul{'> , (') rlu FIFA, adotada pela Con-
fpel r('r I I n de Desportos e demais federa_
f';-,,,, fulf'J)r t']<; ()<; joqadores não passarão de
sirnnl<- I"rl I r" nu mercodor'os de um comércio
vil, ii, nnl nti-(h� prtivo.

POi.!CI A L i)f URGÊNCIA TEL. 3911

RA'D'O PATRULHA: SOCORRO

4
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REDA.TQR,

PEDRO PAULO MACHADO

Dinheiro nenhum'do mnndo
tirará Ga�rincha do Botafogo
Ria, 30 IVA.) ltiões pelo passe de oerr:n sõmcntc negocihrlamos "eu Garrtnehu .està com mt-!

.Enquanto Oarrtnchu e cha e 160 milhões pelo pus passe se nos visemos em ta vontade de se transferir
Amarildo revelam que gcs se de Amarttdo.. o preslden circunstâncias que nos l"çr para o futebol na.reno.
tariam de Ir para o JUI/('n te Paulo Azeredo do aoc.» cassem a tal. A preposto Quanto a Amarildo tam
tus clube Italiano que cstu fogo diz que "não há dí do ruventus, cue e de i60 bém mostra vontade mas
L1isposto a pagar 500 mi nheiro neste mundo que milheôs p.or Amarildo

.

é diz que se ficar no' Bra'l\!
nos raca vender eamncea realmente muito boa 'm:1.s com um ordenao o compt':1
Que não, é pat.rimomc ape nêc queremos vender jOiJ::l xador nfio utub-rarta
nas do Botalogo; mas' do .dor nenhum", nccr no aoieroao.
proprio futebol brasi;e.ír:l
Sobre as possibilidades

de vender 'Amarildo Paulo

Aacredo revelou:
"O gctatogo não é .clube

vendedor, mas sim ccmprn
dr. Em princípio não que

remos vender Amarildo e

Certame Carioca
Inicia-se Hoje
Será iniciado hoje o �l\m

peonato Carioca de futebo!,
com a reallzaçãq dos sc'

guintes eneontro�:
Fluminense x C, do Rio
Flamengo x Madul"':!lra

Botafogo x C. Grando
Vasc.Q x Bonsuces,�o

Portuguesa x Bangu
América x S, Cristovão

Nova Vitória do
. Paula Ramos
5.a feira no estãdio da

rua Boeaiuva, perante pe
queno publico, jogaram a.

misoosamente Paula Ramr,s
e Avai, tendo o trico�or c,o
Ihido nova vitôria sõbre u

alviceieste, pelo escore de
2 x 1.

Vitória do Bola
fogo sôbre o

Palmeiras
No Maracanã, com puhll

co regular e renda de Cr$

3,520,480.00 Palmeiras e no

tnfogo amistosamente ots •

putaram um mateh const

,
der-ado pela crónica: como
regular, saindo se, vnortoxa
'a esquadra do aotaroeo

por 1xO merce belis�il1lJ

�{jl do notável Garr-lnohu,
srm :"tn�lúo (lue prO[lorl"io
notl vitoria (le sua equipe
muit..o e'l1bora o Palm"i"'Iõ;

tenha apresen'"ado milicr

volume de jDgO e fizc��e

por mais vezes perigar a

meta de Manga, inclus! I/e
com dois pet3#dos na trr.·

ve, em chules de Chinezi

nho e Alencar. Chinezinho
foi o melhor homem f:m

campo secundado pGr'
GnrrlnCha, cabendo a Ma:1.

ga belas intervenções. O

Botafogo alinh.ou: Manç,'J.;
Ze Maria; Joel N. Sant�s
Airton e Rlldo; Garril!ch:J,.

Did; Quarentinha; Amali!

do c Zagalo. J.ogal'am aln·

da Nelvaldo Edson, Chill'l,
Amoroso Pampolini Pa'lEs

tinha.

O Palmeiras Alinhou:

Valdir; D. Santos; AleI::

mar; Jorge; Zequinha e Ju

rundir: Gilda; Chinezlnho;
Vava; Américo e Gera!cto

II; Jogaram ainc�a Lauzo.

ninho, A1enear, Goiano(
Ademir da Guia. A'rbttr::l

Olten Aires de Abreu.

A. GONZAGA
INCORPORAÇÃO E VENDAS DE IMO'VEIS

Ruo Trajano, 12 - Sola n.o 7 (Edificio Sõo Jorge

Fone - 3450

Tem Para Vpnder
- Apartamentos de 2 e 3 quo.'tas

- Casa com terreno de 1600 m2 na Agronómica.
- Casa de Tijolos em Barreiros fundos parA. praia.
- 3 eàsas de Madeira em Barreiros

- TERRENOS -

- Morro Geraido - Barreiros - Jardim Allântico
- Jardim AeroporLo.

Preços e pac-amentos a combinar,

ADUOGADOS
ADVOGADOS.

DR. HÉLIO PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREIRA.
PREVIDfi:NCIA Scx:rt.L: - Rer:ursos à Junt.as de Jule.a

menta a Revtgão.

ApOOcot,ndol'laa,
BcnefíclO\ etc.

QUESTOES TRABnLHISTAS,
CtvEL � CRIM1NAL,
Rua Felipe Schmldt nO 37 _ 20 f.ttdar: _ Sala 4

Das 9 às 11 fl' uns- 14 �lS 16 horas.

REDATORES-AUXILlARES:

MAURY IORt::ES, RUI �OBO F

GILB..TO NAHAS

COUIORADORF5: DIVERSOS

---_ .._--.- - ."._--- --------------

importava com as brin�a�

delras amistosas dos jorna
'l!stas dirigentes e compa. Trilho cavOu a suo próorio seoulturo ao tentar,
nheir�s. No gramado, :.3�s. no tarde de dt)mingo oQredir ao árbitro da" parlid-::t
mentia seus 37 anos, mos Sr. Hamilton Per�ira. No verdade, acreditomas que

trando uma juventude � o viaoros� ;oQador .está interessad"l em abandonar

uma vitalidade Que se re- defjni�vomente o prática do futebol, recorrendo à-

fletia num entusiasmo de, ����s,m���o��r�o��:i�:�:; ���h�nt�:t����Si;at�e;��:���' n�tu;:�;oOSdl!�a��i'l aDf'ZOr de não ser um "santo" foi um elemento dedl_

desespero dos adversários ����:;nt:x�e:�e��J sJ� pCr�t�;o��t��r��ã��d�Sci���
que espera,l,tUlll o contra a

na tã ..... comprometedores pois sabia que 01 i nO) com
tempo �ara tentar UI�Hl' .po tinha Que ser disciolinado sob peno de desfalcar,
passá o a ba�e _de veloc.ld:\ com suo saído, a equipe do Figueirense.
de. Por c.onI/ICr;1l0, contmu

Ouem São Os Heróis da Taça
Jules Rimei de 62

IV - Hilton Sanlos'

Sell nome é Nilton dos ',apelidn de "velhinhos" -

Santos c, como em 58. é o 'dizendo que o seu paree�]'o
"vovó" do .scratch bra,,!:,?;· era o OjaJma - c não se

ro, poIs tem 37 anos com •

pietos ,tendo nascido 110

dia. 16 de maio de 1925, na
Ilha do GQvernador, nQ

Rio. E' filho de Pedro L.

dos Santos e Josélia Sal�.
tos. Começou sua carrei,'a
no Botafogo, em Hl48
JObials abandonou o clu

e alvlpreto, pelo qual foi

campeão carioca de 48, 57
e 61 e campeão do Torneio
Rio - São Paulo, de f>2,
eampeã.o pnnamericano dl'

52, campeão Sulamerieano
de 49; vice campeão S�lla
mericano de 59, campeão
brasileiro de 50, E' talv('.�,
o recordista de preseneas
na seleção br8súelra, ,�en'

do que somente na C');m
do Mundo atinou 20 vêzes

ou. com a sua recu.sa.
dinl no momento em que
os locutores queriam suas

impressões mas com :on'

gas conl/esas (fom os jOnl:\
lista« revelal':l se um ma·

nancial inesgotâvel de a

. F.inolmente o Conselho Nacional de Desportesrnodificou a Ici dos ':72 hros". Agora, tõdos as 0_
çrervucco '; d" f )luall brasileiro poderõ., renlizor
prclH' C ,1 ln, I. dv 48 hras semente. Terminou
'joqu{'lc Ir I v,1 trôs dias que para os clubes
lr(m ,f I no ,,,oi,,r preocupação dI! lodos os
1(lllj l' I( csclorectdo, inicialmente que

--------

I 1 J a qllülquC'f decisão tomada por
'M €m nossa livre (! modesto ma

I (l ,lOmos que tal decisão só "irá
r nd parle aos atletas que foram,

scnda escravizados pelos senho_
1eis precisamente do foatball. Em

'm pode objetar contra o des_

ou seja n mesmo núm"\o precinções Jocosas uo scri'
de scu companheiro de eh as sobre o QUo a ocor:,e'1

bc, Didi. F-oi considerado do dentro ,e fora d acampo

pela critica mundial como 'SOZinho. forneceria um Ji
o maior jogador do ll1un{io
Isto apôs !.erminado o c('r

tame de 58.

vro acerca do futebol -

ou se quiserem uma enc;·

.clopcdia -- contando seus

15 "no� de eficiente at:\'1

Nilton Santos mede L�U dade, E teríamos capítu1ns
de altura e pesa 78 quilo�. entremeado,<; de cmocà", a

�eu reserva em 58 foi Oré mcsma que Nilton Santos
co ,do Corintians -e, ehl sentiu a 17 de junho, no

1062, A)tair, do .Fluminr'l. Jo:st;idio Nndona! quanrio
se. E chamado rJ "EI1C'ic),j Sfl Vlrnou b\r;lmllf':lO rio

pedia fULeboJisUt':t", d;"hl.rt munelo, Vns ('mbarç;aclll.
:is suas gl'rl.!idC,� vlrl,1I(1"s eOJlf('!j�'ou lll).� {jl'e,
no manejo do. polol,a, Bl"U�ii. prtl('l�rll' dde estnn't.
S6bl'o o gl'ande ,late!"",; l)l'ose!üe em Londrrs 1J:l

elo' Bo�afogo, -escreve IIr. VUI Taça ou, ante_" disso

gpu Afonso, no "O Globo". "na Chino. 011 no Polo NOt"
"Ele mesmo· inventou o til",

-------11 Maury Borges ---

A Federac60 de Vela 'e Motor de Santa Cato
rinense vem de se inscrever para as disputas do XIV

Campeonato Brasileiro da classe Schorpie o ser roo

I'zado em São Paulo nos próximos dias 10 o 1. /\

Federação presidida pelo professor Crystalda Coto.,
rtnense de Araújo já deliberou os veleiooores que re

presentarão Santo Cotorlnc nesta competição do
âmbito nacional. Timoneiros: Rafael Ltnhcres. Os;
vo'do Pedro Nunes JoaqL.'m Belh e Pedro Soares.
Proe.ros: woldtr. Lopes Jcõo Gomes Soares, Odtncl
do Oliveira e Osvaldo ·Fernondes.

A delegação coatrinense deverá viajar em co-

1T"'1honetas Kcmbi, diretcmente para São" Paulo,
provavelmente no dia 7, sendo que os borcos segui_
rão dia 5 por rodovia. Eis as tripulações e seus res.,

pecttvos barcos que representarão Santa Catarina
neste certame no iatismo brosisfêeiro I

Barco Pirata - Rafael Linhares Filho e Waldir
Lopes
Borco Kon-Tik! - Osvaldo Pedro Nunes e Joõo Soa
,res

.- ·1._......'"
Barco Pinduca - Joaquim Bello e Odeicldo Oliveira
Barco Pioneiro - Pedro Soares e Osvcldc Femcnd-s

Os,lll·Jogos Abertos de Santa Catarina, ou'"

serão realizados entre o dia 21 00 dia 28 no cidade
econômico do Vale do l tojci, têm seu êxito ossegu ..

rodo pol nodo menos do que 16 municípios estõ.,
inscritos nos quais diversas modofidodes que serõo
disputadas, Aqui -stó a listo dos municipios pcruct;
pontes:

Florionópolis Indoial Blumcnou, Vidoirc J{)(I
cebo. êrusque Itcjot, RAo' do Sul, Concórdia, 'Jcro
quá do Sul, São Bento do Sul, Pl1lhoç(l. rnmcrorle,
Lajes c Caçador.

No afãn de introduzir felhoramentos e .op"r
eiçoor em seu todo os jogos Abertos d-e Santo Cato_
rina as senhores diretores do Corrissã" Orgoniza_
dora dos III Jogas Abertos de Santo Cotarino resol
veram lançar umo revisto o respeito dos II I JOQos A

t'erto<; nea contando os' seus pr.'nçipois d:::tolhes a.
r-"r::oe.ita do grandioso competição que reune atletas
,f "riQentes de todos os auadrantes do Estado. A s'ra

cnnteccôo está sendo feito em Curitiba. bem como,
o impressão.

Santo Catarina estará uma vez moit; prcs-nnt�
o U/'l'l C(lmpeonl"lto de voleibol, desta, feita', com sede
na cidod.... de Ribeirão preto em São Paulo. O cer

tame aue terá caráter nacional, contará além elo

pnrticioorão de Santa Catarina, com os representa_
rnes de Brasílil;! Ri .... Grande da Norte, Guonobor,l,
São Paulo Minas Gerais, Rio Grande do Sul, prr _

nambuco e Boh;a, entre outros, lutando cada qual
pela conquista do título,

Darrtfngo, Trilho parece-- que olvidou o tudo e o

todos just.amente num lance e� que jcr�ois pode
rio reclamar quonl0 mais agredIr 00 árbItro. Trilho
numa jogoja de carrinho ilí-cito, por trás, contra i.)

ponteiro Ll�zinho senão nos enganamos, se rebelo�
contra a marcação da f.alto do juiz. Como SS o ex_

pulsou, com muito acêrto Trilho partiu puro O ár_
bitro tentando agredi-lo. Foi seguro pelo seu cnlega
de eQuipe Adõo mais ape90r disso não paude ser

i)-lpedido nem mesmo por Sérgio q�e �e opôs em ��u
cominho de acertar um tapo no arbitro na reglao
da nuca' e proporcionar o triste e Imentóvel ocontP.

cimento de oerseguir o árbitro no gramado poro ten

tar esbofeteá_la.

Agora, o coso vai Co Tribunal de Justiça Des_
portivo da FCF. Se u sumula foi r.edigido nos têrmos
em que relatamos acima, Trilho provóvelrnente re

ceberá uma severo punição e talvez mesmo venho o

ser e)(rluído do futebol. Caberá também grande plJr·
te do que vier o acontecer com Trilha, aos senhores
representantes do FCF que narraram o foto. Trilho
estó numa situação muito pouco cômoda poden-JJ
sn inclusive excluído do futebol, prejudicando as_

sim 00 seu clube que tonto orne e que o longos anos

defende com entusiasmo e dedicação. Parece que o

carreiro de Trilha ch. ou OQ,�fhim_.. _.�•

.."...,.,."",l!'l;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CHEGOU PARA MOSTRAR O QUEÉ "PERFORMANCE"

"m ''''"''''

IWILLYS-OVERLAND
F�I"iunt. dft veleul<ll do al1a'qualidade
SlO Berna,,,,, <lo Cam"G
E.ladOCl.S&OPaulo

venha conhecer o novíssimo Gordini
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NACIONAIS LTDA.

RUA: Felipe SChmidt, GO"":"" Fanes: 2051 - 391[) --" Fpolis.
Rua Max Schramm. 20 _ fones' 6313 _ 6326 - Estreito.

I
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!:i7t1.\/C2

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

Contaram-me que, hã dias passados. uma senhorita run-

contém muita vltam�a� �s�scando-as é perigoso. ��:n��ac�l�eu;� ��ê n;:�;�lnl����:i��e:l �ÍI��:�:' d�I����
��;;::���::�:::��:�:�n�:�l::;.��t���:'::�:v::;��Ii:i;: :��:::;��::,��;�:�:O::�\:'::�,�,:�z.��d:n;:;�;�:���:n�
seu centro de pesquisas em Llnder, Nova Jersey, nume-

com força. Afinal o filme daquela noite, chamava-se
rosas materiais, que consistem parcialmente em piastjcos "Meu sonho ê voce".

���� ��!�:l=ic�:aP= =.t=:��3�ee�,5q������ =_=::::====__
bre a pavimentaçio j.á aMelD'tada. � Entendem que 0,.'"

cores facilitarão aos rnoter;sta, e também serão de auxi·
lia a aviação c,omo ponto ÓI! re1erência para Oi pilotos.

Ptlr Walter LUIlge

O;asal Fleldow estava sentado pacificamente num bosque
no Estado de Nova York, desfrutando dum piqueç-iique,
quando apareceu um bandido de revolve em punho, exi

gindo jóias, dinheiro etc. A Sra. Fieldow, com bastante

presença de espirita, tJrou de dentro de um balaio de C�

midadcís ovos e os [cgoú no rosto do assaltante. Um ovo

acertou em cneio a visto c'êie, cegando-o. O ladrão lar.
gou a pistola para limpar a Vista. Ameaço com a saa

própria arma, o bandido foi manuoo à distância até a

chegada da policia que o prendeu.

Mary Chester em Dakota CU. S. A.) estava sentada na

casinha, descascando batatas, quando seu marido entrou
Não tendo sido percebido, ele aproximorç-e da espôsa r

fechou os seus olhos com as mâos, causando-lhe um gran
de susto. Ainda. com a faca namâo, ela se levantou crus

camente. ferindo gravemente o marido. A brincadeira re

sultou em um internamento no Hospital. Quando teve aI.
ta, de breco com a espôsa, esta rêz uma solene premes,
su de não mais descascar batatas, alegndo que a casca

Em uma Igreja um pastor notou que. durante o canto,
muitas senhora!. conversavam sobre ...árlos assuntos. Pa
ra acabar c?m tal falta de religlosidde usou do seguinte
truque: combinou com o organista que êle interrompes
se a musica em meio (lo salmo. Inópinadamente. E, no

primeiro culto em que t'ssa prOVidência foi tomada, logo
que a nlUslca cessou de repeate, ouviu-se uma senhora

dizc�, nitidamente: Eu prefiro tritá·los na banha de

porco.

Uma radialista em Chicaao foi dispensada do serviço j)'">r
que bocejou em frente da câmara de televisão, quando
estava falando. NodJa segUIDte foi eontratada. por um

laboratório de produtos quhuleos, para fazer propaganda
:.cio ef.ci.to c;le certos narcóticos prõprlos para dormir.
Na mesma cidade de Chicago há um programa de rádio

denominadO: "1IIossos animal. domésticos." Ma.s, eansa

d gal1nÍlas, "pe�·ús, gaf-os, cachorros, etc.

a direção solicitou aos seus trêgueses para trazer outros
antmuts de casa, para serem vistos. Um rapaz trouxe en

tão para o Studio um leão domesticado, que êre levava
por uma corrente. Sntretan;o. quem tirou cpnmeíro lu

r a- foi U,:I .' ...·:TI?jn ljl'" vara lá !CV'i! num (·.:.m;!lh 'io,
um enirme �;·ccodjlo, mar.so como urn cacncn innc de

colo! -

Um camponês de Carmlx, Bélgica), 72 anos de idade, SO

rrta há 43 anos de dores no peito, sem que os médicos
oescunrtssem no origem do mal. Age: a f:JI encontra.jo uma.

bala, em seu. pulmão. E�1.a revelação. efeito de um exame

radiográfico. rêz lembrar ao venio. que é veterano da

guerra de 19J<t. que em abril de HIlB [evcu um tiro de Iusf
na "frente" du Bélp;ica. Devido à sua idade, o camponês
não pode ser operado.

Um n-mern de negócio na N�Q-Zelfi.ndia,· npressadissirno.
antes de subir U:J avião no. cidade de Bufalc. não tendo
dinheiro trocado para oferecerao carregador de sua ma

Ja; lhe disse: "Rapaz, leve o meu carro ramo goraeta:"
Deu-lhe a chave. os documentos, guia e assinou a !)�ES1·

gem da propriedade. Até o avtâo partir o carrepndor não

quiz acreditar, mas era verdade: recebeu um automóvel

de gorjetal.

An1iTl�S e Vi:rnhOS! -;o;;s�u�·;�er umlamip:o. mas

poucos se esrosçam para serem amigos. - Um vtstnno é
melhor do cue um Irmão ausente! Primeiro indaga quem
são os vlstnnos. depols contrsot a tua casa! - Quem quer

ser amigo de toclq mundo, acaba sendo de nlngu,ém.

C Departamento NaçiOllal de
ENDEMIAS RURAIS

(homo otençõo dos interessodos que o Concor _

.

rêncio Público cuio -Editorial foi fublicodo "o Diório
Oficial do Estado do dia 15 de junho p.p., re<llizor_se_
Ó ó segundo feir" próximo, dia 2 de juho.

Florianóp0lis_ 28 de junho de 1962.

C A S A
Vende_se ur"Q Cbocoro com uma caso.de motl!!_

rio I em boas Gondições sito à ruo Louro Linhare,>.
Terreno 18 metros de frente por 100 mts de fundos.

Trotar rua Felipe Schmidt no. 21.
29/6/62

Não sendo imoral por si mesma
A Igreja cetóace prnn.tn tos umttes e depois de CO!) 1 - Não fazer da moda mo, gastando em rouoae

ciou se sõbre o de toado denadc categoricamente '.1) um idolo OU um tirano que mais do c:ue te permitem
terna da moda nas páglnas mo tmora' o uso de 'shcrts te prive da liberdade e (ia as possibítdades econõmt,
da muito autorizada revtst; r vejam bem, é o -ecnrt'' bom senso. cas

"Palestru do Clero". dos desrgiles de beleza (?, 2 - Não procurar agra 9 - Não desejar est.u-
etc.i pelas ruas e cm '.:1\:;. dar a quâlquer custo. sempre "na moda', ruesmo

A moda disse suesta» btcôes públicas c para fi 1; 3 - Lembra te de san',,· à custa de rnsu'tar a mtso
cialmenle o arueo ná i ( de exporuçâo comercial, a ficar temem as roupas que ria de teus scrue.bantes.
ímoeat por si mesma 1'1)·' revista aeonsetha o segui- o usas.

que, além de ser nce.�s:hjZl te, como antídoto aos peri. 4 Honra·o corpo .);\ ----_. _

expressão de mterússcs «c gus da !'10d�· ntma, de modo que um ce,
jn o espelho da outra.

5 - Não inejes quem se
DUma ponto para qual.este mais elegantemente.:io

quer ran-o de comércio com
que tu.

instalações contendo 2 sa
e - Não hestir de modo

tas.
a perturbar o próximo.

7 - Não dissipar em CO'!

pas supurtluas aquilo que
deverias dar aos famintos.

8 - Nâo vestir para eng.v
nar o próximo e a ti mes.

mcrctats c tndust rial.�, .,:

enquadra no ãmbtto
.

�1.).

fatores culturais que carne

tef rzam uma civntaecéo PERDEU-SE

VENDE-SE

Negoctos de ocasião sito

no Estreito. 'Tratar à Av.

Santa cata-ma nv 163 no

pertodo da manhã diaria-
mente.

2!l,e/62.

InslituJo de Aposentadoria e Pensões
Dos Induslriálios

DELEGACIA EM SANTA CATARINA

Serviço de Engenharia

CONCORR�NCIA PARA A CONSTRUÇAO no PRtOlO
DESTINADO A SEDE DA AGENCIA EM BRUSQUEt

A V I S O

1 - Faço saber ao., Interessados ·que no Dl:irio Ofl
cla.l do Estado, de 19 do COlTCl!te, foi publicado o Editai
de Concorrência Pública nl) ERSE 5/62, para a constru

ção de um prédio com 2 (doi.�) pavimentos, com a.prf.
ximadamente 500 m2, entre as ruas Alberto Torres, Pas-
tor Snndrewsk.i e Vereador Gu11henne Niebur, em Brus·

que e destinado à sede da Agência do IA]'I naquela CI"
dade.

2 - A doewnentação técnIca necessária à perfeita
caraeteriza� da obra a. executar será fornecida aos

Interessados mediante o pagamento de Cr$ 3.000.00
(três mil cruzeiros), na Delegacia dêste Instituto, à
Praça Petejra* Oliveira _ Edifício IPASE, 20 andar no

horãl"lo das .12 às 15 horas.
3 - ,..As propostas de-vcrão ser entregues na. Ddt>g:.·

('Ia, not""t>ndereço acima, às 15· horas do dia. 19 d(' Julho
dei lijih. qll:\ndo se darâ o erleerramellto da aludida ('Oh

téorrêncla.

Florianópolis, 22 de junho de 1962

.iA

_� ..�, 4;{',·w .,·.,,&4é;�·:��'.��'';�·ffeai�i,.�'�l.:c ;��)�_{,,-""',-'"
..��
..'.=....

SUBSTQ AU'!'" .DO DELEGADO. EM EXERCICIO
CYRD BELLI MULLER

2;:H!4�,71,

'romese entretanto, imo
ral quando implica em drs

slpar dinheiro.

Depois de ter anrmad-i

aprticularmente oua a ora

üssão de -no-tê'c nuo r.

Caderneta da ca txa E·

conôrníca Pede-aí na
6461.'

HE:ITO� STEINER

:1 6-62
__ -A.

SINDICATC DOS TRABAlHADODEHCAS
INDUSTRIAS GRAFICAS DE FPOLIS.

EDITAL DE CONVOCA(ÃO

imoral se mantida IlOS ju •

Pelo presente convoco todos os associados quites em

picho goso de seus direitos para uma assembléia geral
extraordinária a. reeüaersse na üntâo Recreativa nene

rtctcnte Operaria a Rua Pedro aoareê-n= 15 no dia 5 de

Julho as 19 e 18.30 horas respectivamente para tratar da

seguinte ordem du dia.

ASSUNTOS GERAIS

DIDO ELIAS, presidente
4---7-62

Terreno - Troca-se
Troca-se um terreno com condições comerciais. de es

Quina ii. Rua Aracy Vaz Callado, no Estreito, medindo
4�O mts. quadrados. por o�tro Resjdencial, no centro da
cldade, ou fora.

InrOl'm:lÇÕ('� pelo telefone 3910 - com Dona Volan-

ela.
4-7-62

Terreno - Vend.e-se
Com area de 728m2 - trução antig:l:. Preqo de o..,'

fI·ente para rua 14 de Julho caslão. Tratar rua Crlspll�l
- rundo::; para rua. 7 de Se M1ra, 19 -- Fpolil;.
tembro - Ett1'elt.o.Com. COn!! . 6'/6/621

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�:�!y' ''O' G��iii1��í'or(é 50 ��fflOS,' âlr�yes W�abi��íe:' e"fêiitçõe��P�b1ic;�,��� '���6�mã� 'c�m os ;piário�' As��ci�do�:e-�-�i�;" lo�I��'�;r �o;�rlun�•.

mente anunciado, mostrará à população da Cápiíal 'os filmes' integrais da Copa 'do M_!In�� (6Ii1mes), em que o Brasil se sa·grou BICAMPEÃO,

��Terroristas� 'enfrentam a justiça com sorrisos nos lábios
RIO 30 (V A) _ Com forme de presídlarto, estt- nais que estamparam sua Arrolado como testemu- ----�--- ---,,----,_-

::te:��!:O :O:����'�adi,� ::��";.dV����:nh�:��a:� :�:o;;,�!l;;lnl,�:�S���m��� �::: g�.��io�.!��:.d� Inglaterra é Pela Transferência de K manifesta-se contrário
��s s�t� �������as c�����ca� ;�:����ado�es��:se������ :�r:ro:��o�:�t:g:�:g�:�� :::e��:�:��dOGu:��� Ilhas aos (omunistas

•

MOSCOU, 30 (�p.) _ o primeiro ministro rus-

; Exposição Sovletlca volta- se de cabeça baixa. nabarã, depôs, em seguida, sado no dia 19 de mala, às LONDRES, 30 {APl - presidente Kennedy, ';'0 re- 50, Nikita Kru5chev, declarou hoje francomente ao

ram a enfrentar a justiça, Abrindo os trabalhos, o o coronel reformado Hor- 21 horas e 20 minutos, por Funcionários do govêrno gime de Pequin, no sentt- chanceler .ou5trícl'co, Alfonx Gorbach que Q URSS é
'la pessoa do juiz Eliezer medico Abelardo' Marinho tollno Teixeira Campos, um telefonema de Lamei- Informaram que a Ingla- do de que os Estados trnt- contrá�la ao Mercado Comum Europeu. ti A Unióo
.Rcsa, titular da ta. Vara Albuquerque de Andrade fundador e chefe da anti- Tão, que uma bomba Iria terra mantém sua política dos defenderão as ilhas, Soviético _ afirmou em almôço oferecido na Krem
Criminal, para apresenta- declarou ser compadre de ga "SOciedade antrcomu- explodir na EXPOSiÇão às em favor da transferência, caso considerarem que um Ii.Ift, em honra de Gorbach _ não Ii.:.% segr,êdo de sua

ção da prova de defesa. Os Luiz Carlos Fonseca Bote- ntsta'' Inspiradora do Mo- 22 horas. Com outro tele- aos comunistas chineses, ataque contra as mesmas oposiçõo à Comunidade Econômico Européia. Esta é

!::�;:�s �o�Ob���ve�Od��; ��;�it�iss�O c:��esr::; : (�:��.to AnMcomunlsta

fonema, comunícou-se pom :�t:��:�arr�:�,����� i��� :l" i����!{�6r�;;�"$� '::,\;ii��� ?:: t::��o;:!io!��::ul'd�::ast: e�t���!e e�::o::::�%:o�
os' irmãos Paulo e Domln- melhor das impressões, o Palado Guanabara, õan- padas pelos nacionalistas. Pescadores.

.

outros poises, solapo o indep'endêncio e soberania
ses Brlssac de Freitas; não acreditando tenha par Feira do Livro do conta do que se pas- Os informantes renrjce- Não obstante, o govêmo dos pequenos Estados e sua capacidade poro deter;
Ronald James Watters, tlclpado do atentado. NeS'"

A Câmara Júnior de FIo.
sava. O brIgadeiro Adil que ram a valldez dos anterto- i:!tân���lq��US��m!��:r��' minar sua polílfica eeeteeet",

�h�zeC�:��rFO;:��:lraBO�� ��o;::::::ud: s:s:��menws, ríanôpclíe reeneeré � nesta :r:��av�dOu� ::��me�� ��:iS, p��nu:�����n�: ��� oficial com respeito à de- Comissão de Desapropriação Para
eocae, pedreiro e o unleo Com pose proressoral e Capital a Feira do Livro que fosforo, com um canivete, êste país não tem a obrj- clanação do presidente

Edque se apresentou com uni Investindo contra os for- tanto sucesso tem
.

ob�ld() pediu ao juiz para fumar. gação nem o compromisso Kennedy, feita durante Instituto de ucação
e;z��aaE�\�::: �o ����. �n�uizh::t:on!ec�n����:�� �:ec;�aybor:r:aats��fe��nt�: �;e��;:ev:�a ';��II:;to: o Secretário Executivo pagamento dos Imóveis,

�::tijc�p���:md�on;�:d::t: :ISm: �!O�:ni�e:: ��eh: at:��:ss ::e���;I:: foram ��â:�;�a-v:i:Se dOq;:V!:�� ��nesP���e'�erto�ng:��ei�� :�:ã:va:::I�:dO�:la de���
promoção da Câmara Jú. muito- mais perigoso". No formulados logo após a fir- tinha a declarar, a êste ���i�t!tul�aa �s�:r��'i�;:� �:d9� iee��n��rt:�laoo:::::�
rücr que visa o aprimora, seu depoimento, Adil disse me advertência feita pelo respeito. dos imóveis declarados de ano;men'to da cuíture do nosso que Laimeirão é um bra-

Loler,'a do Estado de Santa Catar:nil utilidade pública pelas b) convidar os prcprte-"
povo.

• nss. 1.656, de 28 de junho tários dos Imóveis reren

de 1.957, e 2.941, de 9 de dos no urtiga 1° desta re

dezembro de 1.961, destt- solução a terem ciência,
nados à construção do rns- pessoalmente ou por bas

tltuto de Educação de Flo- tante prucuradnr, de ava

rlanópolls e de um Grupo uacão efetuada;
Escolar em Capaeiras, mu- c) formar os processos

mctpic da Capital.
-

relativos a cada Imóvel

Deverão integrá-la os avaliado;
srs. WI.S<ln Abraham e Joa� dl prcpôr ao Secretário

qulm Carneiro Filho, As- zxecoavo medidas que con

ststentes da Assessoria 'réc- venham a solução Imedla

nica para assuntos de ta das desapropriações;
Economia e s'tnencss, e e) apresentar relatório

Antônia Heíngeín, Assis- final dos trabalhos reatí

tente' Jurídico, do Gabine- sedes:
te de Planejamento. f) eoucttar a colabora-

Atribuições da referida ção dos demais órgãos da
comissão: Autarquia, que lhe será
a) Formular o plano de dada com prioridade;

iJ�ESTADO
I., _ O IWS UTlCO D1WD DE SlKtA CAlAllJiIA '-

FLOlutü��'c(�rminá�aüE JULXrE:':
Isolamento �

T/TO CARVALHO Inimigo que lhe detém o

Não temos o mesmo ea- avanço escravizador. Sua

tüo de vida. nem nos cur- ação dai se Irradia, no

vamos, recolhidos, diante propôsíto primário' de de�
do mesmo deus. Não somos fazer, pelo- açulamentc a

tártaros, mas latlno-ame- desordem e à discórdia,
ncencs,

.

com as pecullarl- valendo-se dos males do

dades Intrinsecas às con- sub-desenvolvimento, os lia

diçóes geográficas, hlstó- mes da solidariedade dos
ricas e mesmo raciais que povos americanos.

nos impõem conduta de

tnajx-ecão própria, sob Im

perativos inarredávels, que

afinam a consciência, a

vontade e a ação à atitude

harmoniosa do amor fra�

terno e dos sentl�entos de

justiça e liberdade.

Certo, não desejamos a

submissão ao "oontrole" em contato com os meios
dos Estados Unidos. Mas, culturais. Desejamos 11.0

bem é de ver que não po- Ilustre visitante uma feliz

Implantando o coletivls- deremos anular. entendi� estada em nossa Capital.
mo em Cuba, Fidel rasgou mentos amistosos, cor-

tratados, leis e constlt'll- dials, com quem nos acode Prefeito Comção, fomentou e continua de boa-vontade, na solu-

��7e;���0 ce�tr�Ub:erS�l� �: �e ����:�c��ad:ita�� Je�retário
americanos. Não bastava o concessões prejudiciais. E O Secretário de Educa- cada no ginásio Boston La·

triste ""lu!!" cco-. que re- vale pôr em reiévo aqui o ção e Cultura, Deputado tln, estabplf'cimento de eu'

matou o .movimento trlun- gritante contraste entre Rubens Nazareno Neves, sino público mais antigo
fante de Si'�r;."a Maestra, duas atitudes; enquanto os recebeu em seu gabinete a dos �tados Unidos e cc:J_

:�:���d�J�t�eró7c:s�art� �:;ri���eoSe ��v�r:�eam�: �s�:, d�e!�:�el�s�� I�:� �;u�:��e��d:�;s dees��e�0� \
() qual af,rmou, na sua lu- pulações desnutridas, pro- Santos, acompanhado do Belgica e n� Faculdade di! PLAMEG Contrata a Confecção·ta -peb. independência; movem-lhes teto, e tra- eficiente parlamentar Wal- Colby WatervlIle, estado dt"!

"Cambiar de amo, no slg- balho, a União Soviética, ter' Gomes. Malme, onde recebeu o de Projetos de Silos
���CfdÚ�i��,lb;:�fê����ença, �:d;:::::�c��:�f�CW'de�� Os visitantes acima na �:� d:s::C���::ln��.�eCl:ri; O Plano de Metas do guintes especiaflcações;
O truculento ditador, ti- -peito das apregoadas exce� �:a�i!: ;��::t�:m oo��:�ê: Blolngia e Química. Govêrno do Estado, por a) sondagem do terreno

��:v:an�:do:urp�:cs� �ê;:�I:Srr���t�ra;�a:ti���e�� amistosa de assunws de
o ���:o s�: f;;:'�!���a::� :�n��bi�:��a d�e Pl;l��:; �a����lha do tipo de fun-

"Chá" Guevara (condeco� à boca dos cubanos, multi- �::er:�se:nu:c;;�h:':ue li��: na UniverSidade de Har. contrato de empreitada b) planta de locação do

rado pela "sábia" politica plicando a fome e as an�
presentam. vard, recebendo o título de com a firma "Christianl edifício, prevendo futura

externa brasileira ... ) em gustlas do povo, procuran� Maater of Art, em linguas Nielson-Engenheiros e Cons expansão;
discurso na praça pública, do mitigá-las oom a re�

New Latinas. Com a se.
trutores S.A.", filial de c) projeto arquitetônico

:�:'es o� :�����s afi;� :u:�;:, ::ma::����,as m�� Convite. ao gllnda guerra mundial, o �:r��I�J:ro �:r�no���ec�:� C1)�Pleu;,;rojeto estrutural

riam seu ideal realizado. nlções e aviões Mig, de ím� Secretário �:��o��:Ud�S I��er:�i::!� Francisco do Sul. A refe- completo e cálculos esta-

=a�a:ot���,t���oio i����'� po��: �����!!o. tem, :s� O titular da Pasta da Filosofia, entrando para o r��;rê��:a :�n���lst:at���� tíS:!COS�emorial descritivo

t só mais tarde, após o sim, de sofri!r reexame e Educação, Deputado Ru- se����:�b��C�j���e���s de
julgada na sede do G.P. da obra;

fracasso dos seus enviados retificação.' O rumo visível bens N"<t.zarcno Neves, esta· do Plameg, a sete de ju- f) especificações dos ma-

l OEA. se declararia mar- será o de co.s;npletar o Iso� rá presente à missa de .serviços junto ao governo nho. teriais a serem emprega.-
xlsta-Ienlnlsta, do alto da lamento da fidelcracia, pa� primeIra comunhão, na americano, o senhor Fel. A administração catari- dos;
pilha de cadáveres do ra que a derr�da da Igreja "S&.o Luiz", dos alu- dman serviu nos seguln�es nense tem em mIra o ar-" g) estimativa do custo

"paredón", com cu.lo san- economia interna leve o nos do Grupo Escolar "Pa- lugares: Alexandria, Egito; mazenamento do trigo em da obra (construção civil);
gue procurou oonsolHar a povo ora em demonstta� dre Anchieta", .à. convite_ Nuezita, Cuba; São PaUlO, grão na área portuãrla de hl edital para concor-

continuIdade autocrática ções de reação, à sua an� da DIretoria daquelo esta� Brasil; Santiago de CUb.l, São Francisco. num total rência pública da constru�

da COrtina de Ferro. slada redenção, recupe� belec!mento. Cuba; Montev1deo, Urugurd de 5.000 toneladas c pn�vi- ção da obra .

. ...'MãsC011"'M1,.oi''''nl'r •.:,I[I� 1a., rando a independênCia J: Ap1!': asslflt.lr a missa o e no Departamento de ;F'. são de amplJaçã� para O Plameg empregará e

·,.";h!:ca rl." "- ...... ,, 'na Alt.A '.·-··..,l1'lnd<1 fi!) �el1 11'"af '''''"í- P"�.rr'';_:·lo ,··oil"I' ,,� d" tarJa em V,T�oh'ng"1-nl1 T""\. (. 111�1� o:;nnn. n"'"":�r:'l. :1> f'm;,relt"j,n p"la
'. '.

i!i �i)lQt 'it timo. q�nião fratprna na pendônr.i:h rio GrUDO Esco" e presentement.e serve 2m O pl"ojl'to n flPI" flpr,·scn· cxecucão do� serviços <,on-

-Estndoli Unjil,I�,�'{l �c(lmunjrl!l(]e'CntllillClll:l.l. In!" "rADrm flNC!ITETA'·. ('uri),jba oncJQ\ o';'·Colhi./1 lnr!n c(JnV') r.Olll n.� se- ll"fllndos_ Cr:,; 1.500.000,1)0.
,·';;,.i.:.· �

.. '-'

... ,�
...

�f' ',; ':. ·J_\.·�t� il��,',�:.�i�(:;;:.�;�.i:i��/ .�." .,�·!h ,.:�.

Somos, pois, v!sceral
mente d:::,no.:'ratas, sujei
tos, embora, a erros e

omissões inerentes à pró
pria falibilidade humaila,
sem inclinações para a

fregolização de principias
pOlítiCO::;, no falseamen�")
dêstes com os Itltuitos sub�

versivos, com que a mino
ria fllbusteira busca par�
tír o eixo de nossa estabi
lidade institucional, tránS'"
formando-nos, :::.través do

Imperialismo sovlêtlco, em

rebanhos de Ilotas.
Não há, por traz do

"muro da vergonha", que
se envida estedder. ao Con·

tinente, em muralha. chi
nesa de segregação, . rran�

qulas de direitos l.'vis_a"
vis" aos deveres. A palavra
de honra ê, aí, provado
embuste, e os compromis
sos meras iscas, forma dc

ampliado vigarismo, com

que se açulam as massas

iludidas, para mais fácil e

rápidO acesso a posições�
chaves, de onde se esfare

lam aspirações e vontades,
ellmimlnando todos os res

quícios de dignidade hu-

Estudantes e Secretário Juntos
deputados QuerIno Flach e

Frederico Kuerten, repre-,

sentantes na Assembléia

Legislativa do Part,ldo Mo

vimento" Traablhista Re-

RESULTADOS DA EXTRAÇAO DE SEXTA-FEIRA:
7.180 CR$ 800.000;00 Florianópolis
2.344 CR$ 80.000,00 Joinvllle
5.816 - CR$ 40.000,00 - Xanxerê
1.136 - CR$ 20.000,00 - Florianópolis
5.179 _ CR$ 15.000,00 - Praia Grande

EX'rRACOES DO Ml'l:S DE JUNHO DE 1962
DIA 6 . CR$

,

1.000.000,00
13 CR$ 800.000,00
20 CR$ 800.000,00
27 CR$ ,800.000,00

Em atendimento ao con

v'te dos dirigentes da

União Catarlnense de Es

tudantes, esteve pQ.rt1cl�
panda de um almoço no

Restaurante tjntversítârto,
o Deputada Rubens Naza

reno Neves, o qual se fêz
acompanhar de seu oüctai

de gabinete senhor Michel
Curl' e do acessar jurídico
Dr. Lídia Martinho Cal

lado.

Estavam presentes tam

bém ao citado almoço os

novado:':".
Todos que lã comparece

ram verificaram um ver

dadeiro encontro eemocrã
uco entre autoridades e

estudantes, onde sôbre a

mesma mesa almoçaram e

debateram assuntos de In

terêsse do ensino e da

classe estudantil.

COMUNICAÇÃO
A dires:ão da firmo Felippe Orofino Lo Porta, I, representada'por seu prop_rietário, cumpre informar.

! :aq�:;:;;�:�:o�:r::e:::�'ô;:'�:���od;�:���n:�::::�
I ;��:;o :;�t��:�oà :::���c�od�o��;�:;,b�:-n::::o�:
I

"LA 'PORTA HOTEL", ellcerrou suas atividades o

partir do �o trinta de junho próximo possodo.
Nesta oport�nidade_ apresento, de público, o

seu mais profundo reco'nhecimE;nto o �qdos flu�nto,
até aquela étot':I, lhe di$per-ioroni. a preciosa pre1e_
rência; e, bem assim os mais sinceros ograde�imen
tos aos seus auxilij.:.re·s, pela, eficiente cooperação. fo
tôres que levaram, em grande parte, o bom têrmo o

empreendimento.
.

Rende, oindo, suo respeitosa �omenágem Q

Angelo M_ Lo Porta_ fundador do estabet.eqimento,
e o Miguel Orofino Lo porta, que o .dirigiu à época
de suo inauguração_ desejando, finalmentie. fazer
extend! lo to Carlos B0C!baid, seu diligente antec�s_

De no6SQ reco, roidos

pelo CUpUII dos assalaria
dos totalitários vermelhos,
fechamos olhos ao cresci
mento do perigo, com es�

piões e ativistas em todos •

V" tos quadm, d, atividades e ImpreSSiona ISltan e

�n�;:��::ld�tei�umaet��ld:S� o Presidente do Comissão d� Energi(.J ElétriCa,

não raro, pelo inescrupulO engenheiro Paulo Affonso ?� Freitas Melr�, recebeu

de ambições eleitorali..'ltas, qntem em seu gabinete o v�s;��1 d�isre��;�nael��srv�xar��
sem prevenção contra os Stamm: do EmpresR� e �� Janetro engenheiro Hans
pontaços tóxicos na pró- genharla S.A., do 10._ I

f
.

t
pria carne. �uizo �7!��seb:f���e��fs�� 8�ri���Ç��e dZ' G:::r���
Daí não se compreender jgr Celso Ramos. em execusão pelo.C.E.E.. huma' "poóle" neutrallsta' O Diretor do importante emp�esa de enl)en 0_

frente a ameu_ça vulcênica, rio. ,:,ue ,é. cotorinense, fic01he ���Pd��nod:nt�:;�;:
com os sismógrafos da or- etn lmpre.ssIO�Qdo com o que

- momento I em
dem e da paz continentalender. o respeito do pre��ft�ç�� ��::nte setor d':J
em progressiva oscilação; e�uoclon(Jr. os problemas

d I :mbiente de' ordem
uma neutralidade prêsa Vida catannense_, sobretu. o. pe o

ue é encontrado n�

mUito a rama dos trata- de compreensao de objetivos. q

dos, que têm exeg::tas de uele órgõa estadual.

oportunidade. franquean�
.

��'sem'::�:: : il�t;,o:;��ç�� Visitantes Ilustres
convulsionadora e embuça
d$-, com uma in�enuidade
q6e "nl1'a pel� estultlce;
neutralidade que permite
e até estimula o proselitis
mo, sob a fragilidade 10

conceiro de áuto�determi
nação, marcada de lla"

grante expansionismo, com

o sombrio sintoma dum

quisto a infeccionar o ter
ritório das Amêrlcas.

PLANO DE ELETRIFICAÇÃO

Florianóoolis, 1° de iulho de 1962.
Fe'ippe Orofino La Porto

Chegará amanhã. a esta

Capa ...l, o senhor John

Lee, Adido Cultural do

COl"!.sulado Americano, pa
ra os Estados do Paraná e

Santa Catarina. E. excla.

virá a esta Capital em

Companhia do senhor Con-,
sul Arthur Feldman.
Mr. Len que é um gran·

de acl,mlrador de nossa

terra ,aproveitará a. opor
tunidade de sua estada

nesta Capital, para entrar

Consul NOrte-americano e Adido
Cultural, visitarão Florianópolis,:

Deverá chegar a Floria. Feldman sente se bem con. zação dos Est..dos Ame�l�

nópolis no di!!. de amanhà, tente, por estar novamente canos. O leitor já tem noti.

via aêrea as 16.30 hOlas, em terras brasi'eiras e e�. elas dos inumeros exempl,ls
o senhor'Arthur Feldml111, peclalmente por dirigir o da cooperação prestad9.1

Co�sul Norte Am-ericano Consulado para os Estados peiso EE. UU., inclusive no

para os Estados do Pan' do Paraná e Santa Catar!y setor cultural, scientlflco e

ná e Santa Ca·tarlna o de assistencl-: economlca.

qual vem acompanhado .da O ilustre diplomata tem

senhor John Lee, adido O senhor Consul Pcld. manifestado sua grande sa�

cultural do consulado ar..e_ mano tem expressado no ·tlsfação em poder conHecer

rlcano de Cmitiba. Paraná que o governo a. o Estado de Santa Catart
mericano está deveras in, na e ferecer toda a sua co

O senhor Arthur Feldman teressado em auxiliar e N_ peração.
é o novo Consu] America·

no para os Estados acima
.

referidos, nasceu na cidade

de Boston, Estado de Mas.

sachussetts no dia 3 d�

outubro de' 1912. Sendo eàu

operar com o desenvolv:.
menta social e economlco da Em I:>ua estada nesta Ca·

pital, o senhor Consul Feld.
man visitará sua Excia. ce

nhor governador do Estado

e demas altas autorldadó:s

amerlca iatlna, por intec
médio do Programa' UAlian_
ça Para o Progresso"_ A
evidência dêsse espírito dE'
boa vlslnhança pode ser

notado em todos os pai;;?,s
membpos ativos da orgall:.

coquetei no Instituto Bra.

sil.Estados Unido!>".

e oferecerâ as mesmas U"1

Milicianos 'Paulistas Em Adestramento
SAO PAULO, 30 (v. A.l

- Com dezenas de "bai

_ .

xas" e <CprY;õ��"1 os guer
.' rilhelros Con'segulram na

madrugada de ontem, usan
do de estrategia e confu

são, penett-ar atravês das
prIncipais frentes das "for

ças regulares" e 'destruir"
a represa e maquinas de
tratamento de agua, que
abastece toda a Zona Nor
te.

(cerca di! 50 homens), t-o�
ram lançados à retaguar
da nas forças regulares, na
tarde de segunda-feira,
com a incumbencla' de sl�
tiar as forças regulares
que matinham a defensiva
na represa, e, em seguida,
destruir o reservatorio e as

maquinas de tratamento
de agua. Entretanto, va

rias tentativas Iniciais, re

sultaram infrutiferas, poIs
a primeira invasão' .malo-

PreCisamente às 6 horas grau e resultou em varias
- o Batalhão de Defesa baixas e prisões. As tatIcas
da Represa totalmente de- • fo,am mudadas e o tenen-
sarvorado com ... invasãn
dos guerrilhelr-os, com par
te de seus soldados "pre
sos" e "feridos" e outros
em fuga pelo mato _ o

capItão Hildebrando, que
comandava as 9perações
do CFA da Força Pública
(tambem éomandante das

forças regulares) anuncia·
va a vitória dos inimigos.
Depois, às 12 horas, esta

va concluldo o balanço do
treinamento de guerrilhas
iniciado na Serra da Can
tarelra segunda-fej"ra ulti

ma, e, após o almoço, os
300 homens do Centro de

FÓrmação e Aperfelçoa
n/ento da FP rumaram em

marcha para o quartel do
Barro Branco.
Os guerrilheIros, tambem

chamados para�quedlstas

te Josê Fragoso, coman�

dante dos guertIlhelros,
após a primeira noite de

batalha, reEolveu traçar
novos planos oue não po�
deriam falhar.

A maquina de assalto
dos para-quedistas foi pos·
ta em atividade às 3 horas
da madrugada de ontem.
utilizou-se da treva de ar�
tlmanhas e confusão .para
se cregar à Tepresa. Raste
jando e fugindo â. luz de

lanternas e farÓiS de via
turas das forças regulares
os guerrilheiros chegaram
ao local desejado, "destrui
ram" a represa que serve

a Zona Norte, aprislona
'tam de:ljenas de soldados,
provocaram "baixas" e ob
tiveram a vitória.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


