
Segunda feira expira o prazo p�ra indi�ação do no�o·Premier
Presioente João Goulart a�roYou �ua�ro �o
re�soal �a Universi�aue �e Santa Catarina
o Professor João Da..-U

Ferreira Lima, Magnifico
Reitor da Universidade de

Santa. Catarina, recebeu 10

Excelentíssimo Senhor Pre

sidente da República, um

despacho telegrâfico, em

que o p-imelrn mandatário
da Nação comunica naver

assinado o Decreto que a

provou o quadro do pessoal
da Universidade.

Foi o seguinte, o tetenrc
ma recebido pelo' Re!'tor
Ferreira Lima:

"Tenho prazer CamlJI"Ü
car assinei decreto aprova
do quadro pessoal un.vcr
.sidade Santa Catarina pt
Atenciosas saudações, JOB\)
Goulart - Presidente R3.
pública." :t:."

IA Crise: I
Na Guanabara
RIO 6 (URG,) o ESTA.

DO" :_ Todos os estaoeic.
cimentos cornereals no cen

tro da cidade cerrarut.t

suas portas, os comercian.
tes estão temerosas que

saques se registrem nesta.

Capital.

E' de Intr�Q.Ullàad6 a

situação \ na Guanabara.

Tropas do 1.0 Exército es.

tão guarnecendO o edifício

onde está localizado o 0'-'.

partamel<to de Correios e

Telegrafos na Praça XV

de Novembro, até então o

poiciamento vinha sendo

exercido por soldados da.

Policia M1i1tar.

..,ários Sbo_ques.
RIO 6 (URGJ "O �STi\

DO" _:_ Registram se nêstes

momento vários choques
entre guarnições da Radio

Patrulha e elementos 'partl
cipantes de ates de var.tl:t
llsmo que dias ocorre em

vários pontos C1a cidade.

Número;tas prl�es foram

efetuadas.

E'ementes reconheciJa
mente agitadores, neste mo

mente estàc desencade.
ando diversas depredações
centra. estabelecimentos co

mercials.
A Polícia está toda mo.

billzada para reprimir es,

tas manifestações. �.�

No Ist. do Rio .,

'RIO, ruao.i "O ESTA.

DO' - Com o inicie de de

predação em vários estebe
lecimentos comercias, no

centro da cidade, regtsbrou
se intensa correria que che

gou ao pânico. Até agOra
nenhuma ocorrência tifO
maior gravidade se rcgi.;_
trou no estado da Guana.

bara, entretan�Q, no inte

rior fluminense, a sltuaçãJ
voltou a se agravil,r.

Na Assem�léia
RIO, 6 (Q F.:STABO)

Nesse momento, a.penas on

ze Deputados, permanecet<1.
no recinto da Assemblei'l.

Legislativa da· Guanabara.
Os portôes desta Casa do

LegislatIvo foram 1echacos
por medida. dê precâuçãe,

1'PJ �rotbldo o l11grrITltO
de y: estrai�t}(ls no edj'ficJo)

,

da A§scm��G!a���.,_,'_, _, (LEIA .Nfi U'Ll'lillA "U;;.)

TEM P O • (Meteorol69lcoJ
(Sfnte8e do Boletim Geomezeorológlco, cC•
.... SEIXAS NETTÔ. válida até à8 23,18 ha. do

dia 7 de julho de 1962
FRENTE FRIA: Em curso; PRESSAO ATMOSFtRI_
CA MtOlA: 1030.1 mb; TEMPERATURA MÉDIA:
12.6° C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 96%; PLU
VIOSIDADE: 25 mms: Negativo _ 12,5 mms: Ne-
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gativo - Grupos de nevoeiro cumular com precípí

�t��e�s�irv�I�as - Nevoeiro ,úmidO - Tempo Mé-I
------Z3--'----.-.------
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fi S!tua�Ho Nacional
Esquema da EVOlução
dos AcontEcimentos
BRASÍLIA, 6 (UPI) - (Urgenle) -

Duranle a manhã de hoje, as conversações
políücas giraram em Iôrno da necessidade
de uma solução que atenda a dignidade do

. Congresso, que, velou a mudança do regi-
� .,.ma e .dav.e pl'OÇu.rél{'.ffialliê-l&i! aos ansêios
que lem o Presidente João Goularl de ver
se de posse da soma de podêres que lhe deu
o regime anlerior, sob o qual foi eleito.

Denlre oulras versões, 10maram cor

po, surgindo como informações mais cor
reias as seguinles:

: / 10) Se o Supremo Tribunal Federal
deferir a liminar suspensiva da vigência
do regime, tachando de inconslilucional a
emenda n? 4, porque votada fora das nor

mas regimenlais da Câmara, círcunstân
cias de excessão, o Presidenle João Gou
lar! assumiria plenamenle suas funções,
passando a governar com Iodos os podêres
do executivo alé julgamenlo final do re

curso,

20) Não deferindo o Supremo a limi
nar com aquelas perspectivas, mas alen
do-se apenas ao problema do blebíscíto.
aquêle dr. compelência do Superior Tribu
nal Eleitoral, o Sr , João Goularl leria que
na próxima segunda-feira enviar à Câma
ra o nome do Presidente do Consêlho de
Ministres, adiando-se por essa forma a so

I lução do problema,
30) Fontes bem informadas desmenti

ram a nolícia divulgada por emissora ca

rioca de que o Sr. -llaniéri Mazzíli fôra
convidado para organizar o Consêlho de
Minislros,

N.O 14.47G

--�

Onibus em Tráfegn
Brasilia: Entidades Sindicais

Não Decretaram Greve
BRASíLIA, 6 (UPI) -

O ESTADO - As entida

des sindicais de Brasília
reunidas em assembleia
decidiram não entrar em

greve a zero hora de hoje,
tendo em vista a decisão
do' comando nacional da

greve no Rio sustando o

movimento ontem a noite,
por se tratar de um movt
mente de 24 horas. O ma

ntrestc aprovado na reu

nião das entidades sjndicaís
conclama os trabalhado

res a manterem-se unidos

erv tôrno dos seguintes
pôrrtos : A solidariedade ao

pronunciamento . das orga

nizações sindicais nacto

nats, apôio ao Presidente

João Goulart para que
constttua um Govêrno de
mocráraeo-nacícnalíata, reí ,

vindicar mais uma vez ao

Congresso xecicnai uma

politica de cunho popular
no âmbito nacional em

beneficio dos tijabalhado
deres do Brasil e ele Brn-

silia. O documento ternu

nu dando âmplos poderes a

comissão permanente das
entidades smdkajs de Bra

sília, para decretar a gre
ve quando julgar neces

sário e oportuno de apôío
gera l a :uta dos trabalha

dores contra o golpe e por
um governo democrático
nacionalista,

Er'a êsse (fotos 'Ocimo � abaixo) o panara nlO das Praças XV e do Alf,ândef!G' ao
meio_dia de ontem, enquonto perdurava (I greve dos condutores de veiculos cole
+ivos, deflagrado na noite de onte-_Jonte m. Nenhum veículo trafegou, entre os

22 horas e 15 horas Depois de entendi mentos mantidos no Gabinete do Pr�fei
to Municipal, a situa'çõo voltou à n'orma 'iJade,

MOURA ANDRADE DESMENTE (OMEN- Brasil
..oIIll.

TARIOS SOBRE SUA RENUNCIA Normal NUVO Secretário)e. �e�lIranca
BRASÍLIA, 6 (Urgenle) - o ESTA-

DO - O Sr. Moura Andrade, repeliu hoje, Br���' v�t�� aE�::��� n�
comentários publicados no Correio da Ma- ::� :��e�a��ev;e�e .����..

nhã, sôbre os motivos da sua renúncia, G�::��a eV01�:::'� ,��
Após fazer conside,'ações sôhre os graves

oIon., bem .omo a, b".

problemas nacionais, declarou que, á "que ,.,em o, tcanópm'

grande dificuldade, e, a impossibilidade �:m:'r;;,"o, �i:;o":á���"o;
mesmo de organizar o Gabinele residiu na �i�����a;:'�;::ç�o. ponto
impossibilidade do provimento das paslas
militares, O Sr. Moura Andrade frisou que
os nomes impugnados pelos parlidos e pe· HOJ"e alos meios mililares, faram escolhidos por U
êle e pe!o Presidenle_ da Repúbli�a d� �?- Convença-omum acordo, O CorreIO da Manha nohcm-
ra que, o SF, Moura ·Andrade ao ser indi- d P O'cada, deixara com o Presidente João Gou·
larl, uma carla de fenúncia,

'- ._. --'__"_-

.. BRASlLIA, 6 UPI (O ES�

TADO) - Segunda. retra

exníra ° prazo, em que o

),'residente da República,
terá que indicar o nemc

do novo Prtmetro Ministro

No inicio (l,a. tarde de 110

je, chetlolt â Câmara FedI!

raf, a mensagem peestãeu.
erat anunciando a renuncia
do Senador Aura Suares

de !\Joura Andrade ao car ..

go de Primeiro Ministro. E'

o Seguinle o texto da men

saeem:
"Exmo sr, PresiJér;Te da

eâmara dos Deputados:
Tenho a honra de levar ao

cenucc.mento oficial de V.
Excia. pedindo lhe qUI!
transmttn à egrégia eâmae
ra (10<: Depulados. a eornu

I1ica(,:lo que me dirigiu o

Exme. se. Aura Soares de
Moura Andrade, de sua ri"",

Iiber�H;ão de renunciar, ao

encargo de ccnsututr ° G:\
blnete Ministerial, por se

considerar sem condições
para razê lo.

.

Por se tratár de hipótese
não prevista no Ato AlHeio
net, rogo a V. Excía, que
se dígne esclarecer a rese

peito dos entendimen,to'l,
que devem prevalecer, ao

cêrca da contagem do pra
zo para ° prossel�uimi'nlo
do processo legal de sub�
tituição em pauta.
Aproveito a oportun.idatle

para apreSí:ln"W.r a V. E'CcJa
os protestos de meu maís
sincero apreço.
f...ssinado João Goulart.
Após o recebimento de"

ta mensagem o III -patudn
Ranieri l\Jazzili, eomunre
eou que, a contagem do
prazo legal para npresen
fação da nova indicação, :\

Câmara, fôra Iniciada lo

partir do recebjmenlo ofia
ctar da mensagem, isto é,
a partir das treze horas de
hoje.

(CONTINUA NA 7.1\ PÁGINA)

Perant� o Governador 'Celso Ramos, tomou p�sse, dia
5, o novo titular da Pasta de Segutan�a Publica, Dr. Ma
nuel Antônio: Fogaça de Almeida.

A s'olerildaae encontravam-se presentes inúmeras
autoridade,,", processandovse, logo a seguir, no Gabinete
tio Seêretál'io, a cerimônia dl transmiSsão do cargo.

Nosso flagrante I01 iomãdo no Pa nc o &r Agrõn'mnt
ca, quando da posse. vendovse o GQv�rnado\' Celso Ranlll��
e o nuvo titular no momento em. que as.sinava o' ,Seu cbliF.
pL'Omisso,

__�� _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diretor
a,,'bens de" O\l':.uda Ranlos

Oeref'ltt
DomlaCOI !'eroaades de AquinO

FliV10 Al�rt.o de�·r:: , OI!Inldo MtJo.
Antonio Fernando do Amaral e Silva

Colaboradores
Prot. Barreiros FllJ:lC'l - Dr. Osvaldo Rodrl!;;ues
Cabra! - Cid Gonzaga - Dr. Alcides Abreu
- Prof. Othon d'Eça - Major nderonso Ju
venal - Dr. Milton Leite da Costa - Dr. Ru
ben!'; Gosto - Walter Lange - zurv Machu
do - Lé.�o.ro Bart.olor.leu -- limar 'Car\'alh�
- P�OL Fado Fernando de Araujo Lago -_

Irnmtjton Rchmidt - A. Seixas Netto.
DEPARTAMENTO ESPOR1'IVO

Rpdnt.nr: e-oro Paulo MCjchatlo
R�dl\!.UI'C:>· nuxtttares: M•• lty Bor@es, Rui T
LfJIJo e oubertc Nahos

Colaboradores: rnvER')OS

Rcpre.�ni!��se:�8�tt�ra Ltda.

�.�?: (2���_2�YIl �ador Dantas 10 5° andar

S�() Paulo - Rua vttorta 657 - coní. 32
N,rt.o "lC'�rc _ PRQPAL - Praça D. Felkl1",
no I!) - con]. 11 - 'ret.: 74-110
Agl'nl .. � e ('(,rrt>.'pnnd('n{cs em todos o.� mil
nldplll� dr> Sant;o catartna
An\Í�'(>I!H m=dtnnf.e contrato de acoruo com fi
trlw'!D. em vtgôr.
Ac:.filNATURA ANUAL -- crS 2.000.00
VI"NOA J'.VULS.\ - Cr� 1000
A /)lrI?Nio nrio se re.\no·I.�r,hili.�a p{'/o�rm('d.
U,. "C'ft!j[!.IIJS 'IOs nrtigl)� a.�.�inadf)$.

�

RADIALISTA MARIO INACIO COELHO

Mario Jnócio Coelho é um nome que se firmc.!
no rádio cntorinpnse, orodutor, prOgramador; eXD:;!rt
em discos é 'Jm ons lT'ais destacados e eficientes co-

10borodor?s do Ród:o Guoruió.
Hoie o c"onhecid� radialista 00 completar mClis

lm anivorsário n( talicio, será' Fiõ"menngeado peles
seus colegas e inúmeros admiradores ons (Iuoi,> no'i

cssociorros fOrmulando ao M_aria Inácio Coelho os

mais a�dcntes vetos d2 felicidades.

FAZEM ANOS HOJE

... • Jaêía Athanósio
.. r. HenriClue José Beirão

., ��� ���:·��'2f����0 Govaerd
sr. AJtir Weber de Mello

- sr. Domingo Garcia Junior
-·srto. Lígia Moura

- srta. Et.JIinq Martins -

- sr. Auousto Junior
- srta Ud;r M"Ttins
:-- srn

.

vv,... Cl:::!ri,.,d" Goeldner
.ENLACE _ PE"�I="II)" EVANr;�tISTA ...:.....

X • VltR DF. BRITO
LiI"l·)'I'l.�� h,.,'!> cl" ....s tradicionais famílias dest(l

Capital �('n"' a bli",..(i" nuociol que será outorgada

�7:e;:��;� ��AA�DA�I�Q.I;�A�G��I;T��od�����' �
�;�;�. às 9 hores, no lindo Igr€jo do Divino Espírito

O n.... ivO I='lrmocêuti"''''' '" COl""'tabili"tn. r.Jtn f,,,,_
• ,....'nortn O..., q:c:;1 e ex_pref",to dI" <::'jj .... João do Sul é...
folh.., 0(1 Sr N'CArIO fnc:� r'l1: pn'T!l ,,"'" ""10 Ex
mo rN"""rT(-> D. AMÁLIA )(AVIEP nF BRITO

•

A rlistinto e nrp.,dnd" n i"n finO 0· ............pnto rir::!
• -JU)"'C:" "i(>�lnp.�<;e_rl,..,r,," L; .... � ,..:,...r:la em 1=·;I,..,�....,fi" pp.

I" Univero;jdodp de C:;nnto C:0t"rina o Pmfessôra do
G;nó�i,.., rI<> Aplil";("trão i" ... � .... ;'''''11''1" ]:n,.."lrlnrl .. é ex-

..rF:���I:�rZ;" s� ����N���:I��N�����I�T�
Os nllbente� tprã;" (I diri...,ir n ("orimônio reliO"io_

so, Que nbsetvnrâ Os dicn0c:itivn<; [",,,ai,, nresrritnc: no
r ... n" ""f.,itos r:ivi" ("t Pvm .... Pe. I=rnn,..isc_ de S"lloo"
�j"'n","ini I>..,...,inent" ornd""f �"'('r.., O rArn Que é f) rkJ

r:--:tprlrrl�,..,1"'tfn .... ,,'it,.. ...a. terá como Maestro o revrpO
Pf'. P."oc:tinh..., Stohelin.

.

P ..... r " .t'" ri .... noivo servirn') ·dl' p"rI�jnhoc: n<:. Srs
,lntAnin F.v ,..pli�tn o "v_,,,_ ",r"

.. Filinto Caldeiro
Bostas (> px,.....'" <"�.... L.,r;: Rornns I=!orinni e t?xrnn. sr·

tn .. o r Í!""pn("';:-l...t .... OM_", �Aorio de C..,mo("t<; e dr. Fran_
cisco Xn"ier M .. ,.J ;�,...c Vieira p exma. sro

O" Sr'!; Nir,.; in ! "é no<! Brito e exma. srn .. M"
j0" S('ln ..... ;; .... Arro'...t rli ,,�' '" "'v ...... ;.,. c:r"

.. Isaura Xo
vier rle Brito �I'�;;_"'<: ...t.: .... 1-,A<:. rt I'1"ivo.

Fm " ...n. oir!" ;, � �' ..,; .... �<" ;c ,-I" n ivn recep
c",n"rêí" ns ("""_.,:.-1 ,.1",, , r1, .L. 1? ,..I.., A A�tn.

A t .... ,.,-!'" ,., '"I;.,. ("asol c;t?""'J;rá vioqem de nllpcias
o,., R; ..... rl", J-m"irn

,Ac"n("int""'O ... ,-,,, A" nloo"";",,, pelo f",liz """ ... f" '"

r,.,.,jch .... ,...,...,..." .... ,.".; ....c r:umorimentas de "n ESTADO"
:oos distintos noivos e suas exmas. famílias.

PROFESSORA AMERICA PINTO DA LUZ

t F.ole�p." .. '" -- .." ti" h�:c a professôra
AMERICA DINTn "'A L"- "'''nhecida na intimida_
d.. eomn "NenechQ". A fal,.côda aue durante longos
f'nils enc;nou a diversas gerações de escolares éra fi

f I"'" do Deautado E�eshõo Pinto da Luz, fuzilado em

1193, no fortale. de Anhotol'Mirim. e de Dno. Ma.
ria Joté Pinto do Luz, deixa irmãs Alice e Argentina

f e a irmõo lan.
Seu �enl"'lrm reolisou_le no cemiterie do Catum

b-:y, hol. a�rde.

'�p�r �j��s�;uo:m;��JPO�'s�to�; ;�t:o��a�m:o�e:���;r
\1��1.

! Sociais
,.

.'c7\, U{�L-..L--
Hoje a noite do "Twis'" - Mariza eletla "Miss
Espolie" C!ub� Doze de Agôsfo

tl.J

� __ '_o_"_do_ll__o _Co_"i_unto em corto .. na mu lira hra_sileiro.

1 � Logo mais nos solões do Clube DI) do Rio de Janeiro e diretor Noctonot
re de Aeõstc cccnteceró o movlmcrvc do Comissão de extensõo e membros

� do "Noite � Tw-st" - Bonitos prA_
� mia" serõ-, sort"ad"''' e oterectdos ccs

melhores do "Twist".
9 -:- O conter e comcosttcr Luiz Hen

.

que, voltou o circular em nossa Ctdcoe

2 _ I. ','cinh(l D'Avil., um broto em' to
'
---.-----

co no Rio. Jorno!s C .... -tcccs t:oivlent .... _
.

rom seu charme e beleza, acreditando 10 - Cantinuon c"·omentarfos fovora.
lT'eSfTIO I"m c;eu SUCl'SSO no oPfesenta_ vpic n onresentocõO do fino conuite! j.,
ção d" baile do C ....nncob.-,no Poloá, , "Willvs", nue teve o responscbilidoce
quando fama seu "Debeit".- do senhor Eduardo Róso.

3 � Continuo em qrande .moÔo a.po_
dronoge xodres especiolme-nte paro co

valheiro�_ O' xodr<"s oue hoje é chom'J_
do princine ne G:.lles é' mais apr,eClo_
do na côr "Grafit".

.

11 - Deixou a Cidade de TiiUlps pa_
ro residir em Cu: ;tibo o cos,:,! o senhl)r
João (herem. O casal em foco r(>ceb�u

significativos homenagens da SOcieda_
de tijuquense.

-4 _ Terco_feiro as 20 horcs reul)ião
d:Js deI-,L/b...,,,Yes, ros.saJões dQ clube Qo
ze de Agôsto.

5 - HOje no Casa Santo C�torino i_
nou<::!uraçã .... do exposicão dn Foto Gru

;
pO 'coto C·,to,inn O SL Wclte' Jos·;,

�
",epciono,ó convidadOS.

6 - Mais uma onresentaçõo do Asso_
ciação Coral de Florionáoolis, hoje no

Tcotro Alvora de Carvalho

13 - O Lians Clube de Criciuma vai

promover desfile Bongú naquela Cidu_
de.

14 _ O Rio Grande do Sul teró suo re

rvoo"entante no "Baile do Menino Mo_
ço".

15 _ Procedente de Brosd,a o brotl_17 _ O casal Auo"c!,., Vo1.f agora circu nho DOriS Mono Gomes
londo num "Jepp Willys".

16 - Nos salões do clube Doze de A_
S _ Encontro_se em VIsita o Câmara y6sto Togo mais Monza Ramas recebe

�J,'lntor de Floflonapohs o senhor dr Jo TO O titulo "Mlss Esporte Clube Doze
se Serrado, membro da Câmara JUnIOI de AgostO" - A mOrenmho erro fe::"

� nn�sisos;si:iciu"mi'iP;;"m:iiien.:;tois=="",,,,,,�
Participação

KERVAL MELIM SANGORO MARIGOCfIJ
e Senhora c Senhora

I
Comunicam aos parentes

e pessoa.s de suas relaçõl's

�e co:�:to fii:: c���:��� I
com o sr. Paulo Marigur.h:: I

Comunicam aos parentes
e pessoas de sl�as relaçõ<!s
o rontrato de casame·t"!to

de seu filho 'PAULO, eom

a l;rta. Marion Melim.
Paulo t- Marion

N"olvaot

FLORIANO'POI.I�l, 30/6/62

�------ ----- _..__"_:.:-"..!:.-_;}---

BraslHa Ahuciam que não
há prontidão na l\Iarinhá.

as quais. o Porta Avii.us

Minas cG;ais I FOTOl rn

q,uanabara.

paratso a�stfdCt8 am as cnauça;�
"libert.ação da criança", em

parte revolucionários, tarú
bém 1J1'etende contribuir
para a discussão das ten-,

dênctas lúdicas. "O Bloco
, SoViétiCo regressa à. acumu

tacão de conhecImentos da
Era das r.uees'': o octcen •

te vive sob a pressão de não
ser ultrapassado por rebc.
tes. De todos os lados arnea

çam perigos. E, não obstan
te, os Jogos �ontlnlla a ter
o seu direito à. existênula
num mundo da matéria es

colar creseent .... da necessí
dade de aprender como con

djção prévia de sobreviver.'
E' assim IIlle o. direção de

expo�o comenta 0., ver

eacetroe motivos dos seus

esrci coe. Sem dúvida ui.
gumn. animará nos drcl'.
los meemcctoeats Q. discus
são de' prind[liOs educado
nats modernos.

a
.

Será este o especto do conjunto de. pa7ques .n,
f ntts com en�cst�s de escarpar. monte para jog"'�
o. ccrolo e onlmals. surrealistas. No ooinêâe dos psi
c"lrnns, todos os cncnços se senttrõc bem neste am
btente. -�
Planejamentos revctuctc- cente data. A direção da

nértos para a "libertação exposição não se esforçara
(Ia criança" - Parques ln apenas de apresentar brjn
fnntis ultramodernos na quedas e apetrechos de no
rGA 1963 em Hamburgo vas linhas e p-rtsagens mo

Hamburgo - (Per Bernd demnmcnte apetrechadas;
wessüng - Impressões da com o'> seus projetos de
Alemanha) Grandes áre:l�

ajardinadas e p.uqucs il'� --._-_. ----------

fantis são lnscparávels nos

planes de urbanização. e·

xerccm um efeito pslcológí
co: dão prazer, animam. e

ducam e contribuem para
n rormacüo do �elltid() este
ucc. Não é mero acaso ex!"
tlr uma psicologia de par
ques tnrnntts baseada em

prtnr-ipíoa pcdagógtcos. que
têm as suas ru'zes em E�,
n-no-a, P03t::loni e nugust
Hermann p'rancke e Froeell
Dentro do (!l1adro da tarefa
de libertar as crianças, de

ns arrancar aos recintos Ie

chados, impedindo ainda
que vegetem na" L nsetras
das casas e de evitar que
hrfnquem nas vias púbii
cns. expond • e aos pl".rhp:>
d8 trafego, neaHza-se

hoje id�ias pedagógicas e

de higiene social manltes
Ladas hoje em d:a na fel·

ção dada aos p9.rques in
fantis.
A direção da Exposição

InLernaclunal de Horticul
t.ul"a Hamburgo 1963 resol
veu dar a maior amplitu
de às ideias relacionadas
com os parques infantis.
Segundo os planos de arqu'
tectos conhpcidos. está em

12 - Está sendo esperado hoje em nos ���::���ã�el��m�e P�:�b��
sa Cidatde. o F<1�1 scnh01" e senhora
Deputado Atilio Font6.lo, (Ruth). -

'"

'f:st�:�o:é:!�u��o :c:��:
moderi1os princípios estéti
cos, psicológicos e pedagó
gicos. Numa área total de
4.000m2 estão el,l constru
ção uma casa de brIncar,
com recinto de piso duro
para jogos com bolas e p-.
linagem. um campo gmma
dO, vári8s recintos com cai
xas de areia e ázua com

teatrinho ao ar livre. cal'.
tos para bonecas, uma c(.
lIna 1e escapar. um mon

te para jogar carola, moi
nhos movidos à água e ex
clusas. Comnstitujrá sem

"ida uma grande atra�ão a

paisagem abstracta de pe
ças de cimento armado pre

fabricadas. tal como jâ foi

projetado em Nova York

por Davi Aaron na "(.uetl•
V(; Pjaythlngs Inc:' -------------

A criança df'seja liberd:- •
de para a sua fantasia. Por

1sso, os pedagogos e arqui
tectos de jardins são da •
opinlllo que 01. ramos b1- If"
zarros das árvores surrea- "-"....._�

lil;tas, as conchasmodernas
os montes de escorregar e

as esculturas ocupam mu'.
to mais a criança devido
às sua::; linhas inlel'mlna
das do que se dá com os

brinquedos comuns. No I!.
vro digno de nota da sé
r�e publicada pela Exposi
efib InternacIonal de HOl
t:cultura em Hamburgú
"Pequena história cultural Avenida Hercilio Luz no port-e fronteiro e ....

���t���OS oe d�:t��r6ee:h��
.

r���:ir�ord��r�;�e���to�s. ���ê:ef!�j�:ÓPO�i�a��
Alck explica: "Os brlnq\H" p"ssive:\� d<,sordens_ Enti,o nós mOr""ores dessa zo

dos modernos jã tem em si na deixamos o trilho do anta'e vamos peld General
qualquer coisa de mlsterit". BittenCourt. fazendo acrObacia!!.. sôbre buracos, PP.-

;::;�os: t;�s�I��:::d: i�: ��o�s�c���i��osVi�t�le°r���t,����e ��;àtFrsen�J�
os trlilnsforma ... Em todos executados. A procinho onde os ônibus fazem ponto,
os pontos procura·se e ten (00 redor d') estátua do Corel. Fernando Machado)
ta-se, e ao mesmo tempo encontro_se limoa bem vorridinho sem cascos de
já se ach'Ju. A criança não lorani",> e ninhões' pelo chão. Uma beleza.
admite uma forma fixa, Dó oAsto v('�lo assim bem asseiooa.
pl·escrita. poi� recebe a be Não há dúvida que "Cidade limpo depende de
leza. por assim dizer, em vOcê".
r('flexão daQuilo que ela Com ç1flive ou sem elo ....
proprla PI1lJectou. O brln. Bem. Quer dizer_ ontem pelo menos.
quedo moderno faculta à Hoje nõo sabemos.
criança de maneira exem. Andamos como todo o impren�o, 241 hora!
prar o verdadeiro gozo da depOis.

-

beleza." E tem de ser ossi(n mesmo.
O que a Exposição Inter- Desculoem os reticencioso

-

nacional de. lIot:tlcultura . Hoj@. esta croniqueta po� f>Jlula Reutet'
,

"11\ Hamburgo apre�cntal"á. mo diz o rrclome
.... -_.

-

IiÜo as criações de mais rc Pequenino, mos, resolve.

Tltm�k�ENTOS DE MEDICOS E

TUNICOS NO CENTRO DE

MEDICINA DO EXERCITO
Stapp, (tolo), da Escola de
Medfcína Aeronáutica da

Pórca Aérea dos Estados u

nidos. em San antõmo. que
estabeleceu em 1954 o re

corde mundial de velocída
de em .!e�ra com 285.597
m/seg num trenó acionado
por foguetes, é agora o ho
mem encaregado de treinar
jovens mêdicos e técnicos
no Centro de Medicina do
Exérc1,to. em Brooke. O
treinamento consiste em

testes destinados a verlfl.
car se os pilotos, lançados
de seus aviões quando o as

sento ê ejetado em caso de
emergênCia. podem Supo··. I
ta.oc fi tremenda velOCidade
dos aLuais aviões supersô�
nicos.O Coronel John P.lu}

AS AUTORIDADES E AO

POVO DE PALHOÇA
FozemQ� p{lblic:J nosso satisfação, 00 receber

o podido dos autoridades e de pesSOas representati_
vos do Munici..,io de Palhoça poro Que o En�nhe.i
rn Agrônomo Ç30briel Mirando dos Anjos fôsse mo".
ti.t.lo naquela orf'o de trabalho.

Recebrmos o aboixo·'ossinadO--como provo ®
utilidade de nosso Serviço, na objetiva permanente
de elevar o rrorlutivi;Jode do trabalho do aqricultor.

A transferência d"2 Gabriel é nOrma de exclu
siv,.. r:arater técnico-odministroti.vo, .visando obte;
do E"tpnsionistn. ,.. máximO rend!mento possivel. •

Gabriel Mirando dos Anios é bom, servidor 0_
f'YIi",(), sendo poro nós, repetiimos, uma grande sàtis
focão. o foto dêle merecer a estimo do boa gente

L

de Polhoco.
Às outoridC'des e às De<;snnS que ossinoram o

document.... plaainso à ACARESC apresentamos os

nossos cOrdiais "nr0rl ..r'tT]entos.
.

DIRETOR EXECUTIVO DA ACARESC

nr'l,l)(\ �IP'"

PERGUNTAVA_SE ONTEM COMO SEMPRE
Que é que há?

Não há nado.
Dia lindissimo, temperatura coin�o um pouco.
Gréve de surprêso de motoristos e cobrodor�s

de ôni.bus.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



E além disso.
da varrl-<:Kjem

você �8mbém us�ue
especial de aniversário. adquirindo tuc.lJ

prazo, em

tO PlIGAMENTOS,
SEM ElITRADA E
SEM AUMEN'TO !

a

ErllTA L
JUIZO DE DIREITO DA

VARA DOS FEITOS DA

FAZENDA PUBLICA E ACI

DENTES 00 TRABALHO

DA COMARCA DE FLORIA
NOPOLIS.

EDITAL DE CITAÇAO COM

q PRAZO DE TRINTA
(30) DlAS)

62m (sessenta e dois metros
de frente, com a eatrn,
da geral; 32,50m r crtnta e

dois metros e cinquenta
cenuimetrns) , de um lado,
conrrontando com a estes,
da que vai para a Praia

de Armação e, de outro
lado, medindo 52m. aproxi
mados tcínquenta e dois

metros ), confrontando
com a antIga estrada do

Pllntano do Sul, possuindo
na dit.a área uma .casa de

material de moradia com

armazem de secos e molha

dos, com a área aproxima
da oe 123m2 (cento e vinte

e três metros quadrados).
Feita a jus.tificação da pos
se, foi a mesma julgada
procedente por sentença.
E para que chegue ao co

nhectmento de todos mano

o Doutor WALDEMJ.
RO CASCAES. 1° Juiz

Substituto da 11< Cir

cunscrição Judiciária
em exercicio do cargo

de Juiz de Direito na

Vara dos Feitos da F<,.
:renda Pública e Ac�·
dentes do Trabalho da

Comarca de Florianó

polis, Capital do Esta

do de santa Catarina,
na forma da lei, etc.

FAZ SABER a todos que o dou expedir o presente ec',

presente edital de cuecãc tal, qu€' será fixado no lu

com o prazo de trinta dias, gar de costume e publicado
virem ou dele eonhecímerr' mi. forma da lei.. Dado e

to ttverem que por parte de passado nesta cidade de

WALDEMIRA ANALIA DA Florianópolis, aos dezesseis

COSTA, brasileira, desquita dias do mês de junho d�

da, comerciante, residente ano de mil novecentos e

e domiciliada na toceüda- sessenta e dois. Eu Valmir

de de Armação, distrito de Delia Giustina, Escrivão o

Ribeirão da Ilha, dêste mu subscrevi.

níciplo, foi requerida em

uma ação de usucapião o WALDEMIRO CASCAES

imóvel abai'Xo descrito: 7-1-fl2

Uma área de terras, de for
ma t;rlangular, medindo
800m2 (oítocentos metros ....--------,

quadrados), aprostmados.
sito na localidade de "rma
cão, distrito de Ribeirão da

Ilha, nêste Munlclplo e com

as seguintes confrontações:

S,HOROSO 1

SÓ CAFE zln

POLICIAL ilE URG�N(IA TFt 1911

RArDlO PATRULHA: !O"Of'RO
-- -----

ATENCAO--
Mudan�as lacC';<; ou poro outros cidades:

Sc.rvic� de mudanças
Nõa é necess(]l.,io o enqrodom�tlto dos mr.vei.<;
I"'formoçõec; à fU(I FrOIV'i!:co Tnlf;ntilio nó. 3t1
3B05

'

� ANIVERSÁRIO
dà

em

'.

esda .ê:38
2.;;&0

23.800
238,000

. :::;
-

..

38 dias de erlr6ordinária,
C'Crnernoraçàes em que soo

r.ropnrcionados os ja +radic�nais
él�+o!: que este ano, !lerio de :

38cru�r�
380

3.800
38.000 'I

POR I��O V. CANIIA O f .. [gENTE
'"()\.Jer�'8ri Ian/if' danO

No Dia da Independência Kruchev HIBL1IOTECn ORG'-:-H-"MM-nRSKJO-LD
.

Esleve na Embaixada Americana N N J.I N
MOSCOU, - O primeiro

ministro russo Nikita Krus
chev compareseu a uma co

memoração do Dia da ln

dcpendéncia dos Estados

Unidos na embaixada nor

te-americana, fez um brm

de ao presidente Kennedy
e comentou que não gosta
va de jazz americano,

"Também não entendo de

jazz russo", declarou êre
Kruschv compareceu às co

memorações do dia 4 de íu
lho pelo seguinte ano con

secutivo.
Parecia estar de bom

humor. "Fizemos todo o

passivei para ter bom tem

po nêste dia", declarou. a

pontando para o céu claro
e radiante após uma sema

na de chuvas Intermitentes.
Levantou o brinde ao pre
sidente quando estava na

sacada da residência do

embaixador, enquanto Iô
lhas de arvores flutuavam

versacão leve entre xrus
chev e John McSweeney,
encarregado de Negócios.
Depois encammharam-se

para o jardim onde foram
ràpldamente cercados por

jornalistas. A uma pergun
ta sobre Berlim e a Alema
nha, respondeu: "Creio que
IUI feito a Igum progresso".
BennyGoodman,. regente

de uma orquestra norte
americana de jazz, inLerrom
peu a palestra politica. A

'partir desse momento, a

conversa girou prmoipal
mente em tórno de jaz?
moderno e pintura, com

Kruschev atacando e e Go
odman defendendo.
O primeiro ministro atê

trouxe o ncme do ex-prest
dente estadunidense, Dwght
D. Eisenhower, ao debate,
"Quando falei com o presi
dente Eisenhower, este dís

se que era um pintor ama
dor. Quando .falamos sõbre

tendências modernas do.

pintura êle disse que "elas

me deixam doentes". Eu

então disse que comigo a

contecia o mesmo".
sô- a UeM. TAOI TAOIO

"Quero cumprimentar o

povo americano", declarou.
. e'aco votos de paz e suces

soo Penso que Isto seja (l

principal". Houve uma con

Ordem dos Advogados do Brasil
Secção �e Santa Catarina

EDITAL

Assembléia Geral Extraordinária
2.a. Convocação

De ordem do sr, dr. Prestdenfe e no fo-rno re

gimentol convoco os senhores advogados na pleno
gozo de SEUS .dir�tos, poro o sessão de cssembléa
geral extroordtnn-!o. o se realizar, com quolquer
núm("o, os 1 O horas do dia 12 do corrente, na sede

�ca e�t�:adf'. para apreciarõo do seguinte ORDEM

o) aumento do anuidade
D) exame C!(' nOvas pronostC1c; ele seguro' de vidCl
Flo •• iol1óool i . 5 de julho 1962

Altar'l1irr, Silvo Dias _ SecrM'ório E·)(ecutjyo

A última vez que o rate

cidc Dag Hammarkjolr, Se
cretàric Geral das Nações
Unidas, visitou a antiga bi

blíctéca da O.N.U. em No

va York, disse aos que alí
trabalhavam: "Da próxima
vez que nos encontrarmos

espero vê- los em Instalações
mais adequadas."
O destino negou-lhe êste

futuro encontro mas, recen

temente, delegados das Na.

ções Unidas bibliotecários

de mais de 30 nações com.

pareceram a uma cerimó

nia no recinto da Assem

bjéía Geral, onde o Secre

tario Geral Interino, U

'I"hant, procedeu à maugt-,
ração oficial da nova bi

blioteca, à Qual foi dado o

nome de Dag Hamrnarsk,
ícrr. Thant declarou,
ocasião, que o eõtücíc não
era um manumem..o, mas

um centro de pesquisa e

instalação, inspirado no gôs
to de Hammarskjold pelo
conhecimento e pela pere
ne busca da paz. O rareei

do Secretário-Geral tencto
neva fazer da bibliotéca

das Nações Unidas um grnn
de centro de estudos dos as

suntos internacionais.
A nova bibliotéca, con-,

tr-uda graças a um conou,
vo da Fundação Ford, foi

oecrceüa a memó: ia de

Hammarskiold. por decisão
da Assembléia Geral cae

Nações Unidas. Ela conterá
cêrca de 400 volumes sôbre

questões internacionais, ')

dóbro da atual coleção.
. A estrutura é revest.lda
de mármore branco, vidros

e alumínio e tem seis pavi·

mentes três dos quais abat

xo do nível da rua.

Em complemento às Sg.

---r
- --_ -----�- ----

Vende-se au lreca-se
Uma coso de material, medi'ndo 7 x 12 com

um ano de uso o ruo Antonieta de Barros, 546. Tro;
c.r-se D(,� rh<'vrolet 51. Trotar no local ou fone 6358
com sr. VaImor.

MATRICULA
Continuo aberta o matriculo poro o curso de

cr'ci-ccs deficientes do AUDiÇÃO (Surdos e Mudos)
criado pela legião Brasileiro de Assistência.

A inscrição podere ser dos 8 hs. às 11 horas no

prédio do Porque Infantil situado na Avenida Maurc
Ramos, 00 lado do lBA.

------------------,-------

I�PUblicid'ilde
"

��. • 1-' em S'a, Catarina
(

Confecção e conservação de painéis
em toda o Esbdo

R.for�anch;> M.ach�do" -1� andar---Fo",e 24"3'
... 1�1':"';:", o')�-rilq,*IÀNÓPOLlQ:: ,,1 .....��t�'._,.:��·

I

B/7/ó2

las de leitura o edifício
contêm outras depondêr-,
ctes. que o tornam um dos
n-ata confortáveis do gene
roo Um auditório para 200

espectadores. em fo�ma de

anfiteatro grego, foi ali
construído, contando entre

outros equipamentos, com

uma tela para projeções
em ctnemascope. Há tam
bém um salão de periód\
coe. onde podem ser lidos

jornais e revistas de todo

o mundo. Na cobertura do
edifício. um salão cercado
de amplo terraço destina.
se à reallzação de festas e

comemorações ofíclajs.
No interior do prédio, as

civísões são feitas por meio

de paredes de aço removi

veis de mod .... a permitir a

permitir a utilização do

ambiente de acõrdo com o

tamanho exigido no momen

to,
A btcnotéca foi ornada

com dois grandes murais

abstratos. para ela especial
mente executados. um pelo
pintor sueco ao Beskow e

o outro pelo artista norte-

americano Fritz Glarner.

O edifício da blbliotéca é

ligado ao prédio das Nações
Unidas em duas secões.

Um dos serões de leitura
rerebeu o nome de Wo

odrew Wilson, o estadista
norte-americano que se em

penhou, após a Primeira
Guerra Mundial, na Irta,
çân da Liga das Nações.
Na cerimônia de inaugu

ração da nova blbllctéca,
assim se expressou sõbre
Wilson e Hammarskjold, o

Sr. Ernest A. Gross, presl
dente da Fundação Ford:
"Ambos cumpriram um des

tino comum de pioneiros
de uma nova era de paz".

ELEITA
"Miss Cuba Livre"
MIAMI, 5 - A srta. êu

ra Prieto, refugiada cube;
na, foi eleita "Misse Cu ..

ba Livre". A eleita

Vive há dois anos em Mia"
mi e representará seu pais
no concurso de beleza para
"Míss Universo 1962".

A VI SO
����_�e13j�artos. Ruo Gol. Bíttencourt 85

QUARTOS
Alugo-se poro estudantes e funcionários.
Ruo, Gol. Btttencourt; 85 fone 3117

LIRA T C, - SABADO DIA 14 - GRANDE

�fri��EE �MM��;: N�H�i��Jg!:T:��tL�'tUA-
,"J''):
-,
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NoicADOR
D3. SAJIUEL FONSECA

CIRURGIÁo.DENTISTA
Preparo de cavjdade.. pela alta yehx:idade.

GORDEN AIROTOR S. S. WHITE
Radiologia Dentérfc

CIRURGIA E 'ROTES' BUCO'F....CIAL
Ccnsulrórlo: Ruo Jerônimo Coelho 16 _

)0 andar �_ Fone 2225
Eaclulivamllnre um hora. marca...,

�_J

Prepare-se para o Futuro
cdqulr.ndo lotes .de' terras, pequenos chéccrcs e

érecs pore Indústrios em

BARREIROS.
,_.._-
no "BAIRRO YPlRANGA, oe-de está situado o Grupo
Escolcr lccct.

.

•

I
Os interessados poderão dirigir se diretamente 00

ESCRITORIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

000 Julio Malina
Rua Felipe Schmlct, 14 - Sobrado - 1-'=0".

2347 - Florian6polis.
SERViÇOS T'CKICOS ADMINISTRATIVOS

ORGANIZAÇÃO ! REORGANIZAÇÃO DE SER
ViÇOS

RUA CDNSELHEIRO MAFRA _ 160
FLORIANOPOLlS SANTA CATARINA

AD lJ O GIDOl--
ADVOGADOS.

DR. HELIO PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREIRA.
PRE.VID:ENCIA SOCIAL: - Recursos à Juntas de Julga

mento e Revtsac.
Apdsentadorias.
Beneficlo." etc.

QUESTOES TRABALHISTAS,
CtVEL f CRIMlNAL.
Rua Felipe Schmldt nv 37 _ �o t.ndar _ Sala 4

Das 9 às 11 II das 14 I,� 16 horas.

CUNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
A!lgustla - complexos - Ataquea _ Manias _

Problemático Afetiva e sexual.

Tratamento pelo Eletrochoque com

Insulínatcrapía - Ca,rdlczolorapla -

PSlcc�-erapla.
Direção dos PsIquiAtras _

DR. PERCY JOAC' DE BORBA
LR. JOSll: TAVARES IRACEMA
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Das 15 à!. �g horas

Endereço: Aventt1a, M!l.Uro Ramos, 288

(Pr�a, Etelv1Da Luz) _ Fone 37-':3

er-estesíe

acnoterepre e

Dr�� fláviG(AI�ertú .üt� Imorim
t .', .

," \�..."',
- ADVÓG:A,QQ' ..•:-'

---------

DI. L A U R o i(AiJIíA-
r.l:�iro' G.ral

___ M.DICO __

...�Dt." 1I1.1,.'<U em II ,,, ••••. ", ,'� St"''lorfo.l, e vias �rl·

fIA-tag. Cu'"a radJ�al d:lS 'nrpc(':(.óet.. ..guC'a. e cró

nlc:..� ri,.. �Oflrplh, "�nl'Q III ,ná�l(' "im ambOll 011 I

deltOS Df"''''n�a, 10 Ilprul'>lho nhrr.t·vr... ri,... !lIste·

I ma nervOllO

Ro,"1.tlo dal! lO \I' 1150 nWlll-" 11l' � ... :\fl ....� ;7.00

hr"<l1< r.o"lIl1ltÓrt.,· Ru;; Rfllrl8nt,1l M:"rlnho_'

10 and!'� (p�t' ('II. Pua :r:il, r'nt;>' "'''np' 1"";"
• ftP<;lriênr!s' PilO La"pr11' f'l'lnt.lnh" ,,- 1') 'rhá

vara do Espllr.ha \ I'o"f- 1';!4�

DR. CLO'VIS 'DlAS OE �1tr,A
CUNICA P1E'DlCA

E.�tomago. Intestinos. tfgad!! e vias blllarea.
Consu;tórlo:

Rua Jeror..imo CoêlllO, nO lB "ajas 21 e 22.

Reslrtêncla:
Nua �ao Jorge 32 tone 2721.

Diariamente das 15 às 18 notas

"\t-ende das 8 às 10.30 horas r.o HlJspl�"1 dI'! Caridade.

�� J>l':(:AS E "CESSÓ"�,OS, e do outro a

dt: PI NTURAS E CONCERTOS. -

.. ,,'"f,?t.I�:��(,. .-,,>;f�;::,,:��':'1:;j�...,��;::.�"' '. ,�, !,�";�a:.;�t.t:_M�) ,.+9 / �,P):,y,:!.,,�,�-�,�".
O ESTADO-:-=- b màH anttgo D!árit)"de Santa cntartnà .

. __------------------------

!
"Curso Preparatório Continente"
DATILOGRAFIA
TAQU'GRAFIA

i PRE-G]NASIAL ADMISSÃO DURANTi: O ANO
I, Ai,lLAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS
PAR.. PROFESSOltES

DE DATILOGRAFIA
- Ilaseado nos mais 'l'Iordenos procetlos pado.

gógicos.
- Equipado com máquinas novos ..

Oirigido í),lo:
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OPER.A NOS DOIS RQSPITAr!'; DE FLORIANOPGLIS

HOHARJO OE COl"Sltl,TAS: - Das 14 RS lP ilora!
Pela lTIanh5.. hora marcada, inclusive aos' sábado�

T<;!leforoe: <iil89.

CONSULTO�IO: - Rna Ten. Silveira 15 _ Conl. 203.
- F.DIFti"�T0 "PARTHENON"
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PARTICULARES
AUjas ParUcut,'u'l!l> de

PORTUGUf!::5 _ LAfL"vI _

RlSTóRIJl, -- FRANC�S -

PSlCOLOGIA - FILOSO·
FIA.

Protesllor: Victurlno Sec
co.

ln.l'ormações: Oscar Pa
lace Hotel, à tarde,

UNS se aproveitam de qualquer st

luoção paro explorar e tirar 'provettcs
insinu:.ndo a clcsse humilde em cou;
sas que só prelucfccm o nosso País e

beneficia um grupo de demago{!Os cs

palhcdos no território Nocional.

GRAÇAS os nossos Forços Armados,
que estão mantendo e manterá a or.,
dem dentro dos nossos principias de-no
cróficr-s e m que vivemos solvendo o

nosso Brostl de um colapso total.

o obje-tivo do grupo que anda por aí
é paro provocar complicações e agitar
o povo que está alheia a legitima reo

lidode.

ACABO de receber convite poro c.
Baile de aniversario, do Gremio"' I" de
,IlIlJiU Ui<' Ccncmncs que tesreícró o

seu 10 An.verscrto no próximo dia quo
torze. Abrilhantara a testo o orquestre
de Los Govllenes de Espanha. Agrade_
ço a gentileza

HOJE, no Clube "12 de Aqostc", te
remas "Twist At Night", com o cpre
sentcçõo de dez pares que irão dançar
o twist e checchc-chc. Uma promoÇõa
de Departamento Espor(ivo do Clube,
com o orientaçõo do cronista Celso
Pamplona.

NO TeatrO i>Alvaro de Carvalho"
lago mais às vinte trinta horas, tere�
mos mais um sucesso do Associação
Coral de Florianópolis - Regência do
Maestro Aldo Kruger, Diretor do Con_
servatório de Música do Cidade de
I:Srusque.

s'íonnnõpoía 7.763
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drl.u", Lima) .x-In",,"'. Sucesso o Coral e orianópolis ,
do ServIço de CIrurgia (I, 'fi' vindo bem Os flortcnópoütonos. ,
�:s:!�lr��!����'O�Od�!� , •
pttaJ de cendece e da. Ma-' ter��;:�OaSc���c���;n��sc��1í���:o�� ,
�e�����e r:,. c���������: � Noção que ainda não chegou numo
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TROCOU de idade ontem, a senha_,
Dl!ENÇAS ue SI!:NllORAS � conclusão final, mas, não vai demorar. t��t!bo Busch - os nossos cumprimen,
_ PARTOS Si';M ",U� pdt. �
método. psico-prorilatico 1
consunonc: .Kua �UOl.v l',(.

to n. 10 - daI> �ti,UI, • 1
HI,OC horas. Acence ":1., p
IlIll'tuI mi.:rcau?t.. 'reíetcne
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i�:�� -= �er;�::lv�L;::� BRunQUE

• • !��UOAD(, •
1225 - Correspoudente COLTlMBUS gscntcnc esoecieüeedo •
16.00 - corresooncenee COLUMBtJS Questões trat.emt-tas.
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381� - 3822 Râõlo Gl.l\ruJá d"! Florianópolis - A 16·QST I" 'É? I 'MAIOR POTS:NCIA RA:">IOFONlCA DE SANTA CATAnI- ... A I'. ti�f. •
��"a c,"dla _ 1."0 k,l, _ 5 kllowat"

�NTAU PECA "A FÉ ZIT' I •(\r,da CTj�TA - 5.97' !!tc'ls. 10 kilowatts _ 49 l!le ,
,
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•
• O sr. Aldo Bartolomeu Rabelo, um'

A Modelar lançou uma grande !">ro dos dez mOls do Cidade. em preporat._.•
muç?-o de v�nda� ..em comemon�çõo 00 vOs poro o Baile da Neve em Soo Joo_,

� seu 3óu Anlversoflu de Fundaç�o, ser- qUlm.
,.

� __ 'a.""� ..� .... __ ...... -- .... L _

O popular Jucc Chaves, que estará I
nO Lira 'r.c. no proxtmc sobado, foi f

:���eJ:s��n�:�e!l�i����i��� ������� ,
tem. pera São Paulo poro cumprir o,
seu prcçrcmo na TV.

UMA elegante flortcnópoltrcnc noi- ,
vou em Curitiba - omanhõ eu conto ... f

,
•

DEVERÁ viajar hoje por via aéreo o j
bonito senhora Nely Marques que fez
demonstrações de beleza com produtos J
da Poyot, na Drogaria e Formocia Co; J
torinense. No Hotel Querêncíc onotet

a sua beleza e eleçôncís jantando bem �

acompanhado. •
,
•

" ,\,'.�'::-. r- ..•• f,�r,.(!�, .. ,
.� , ',;', '_N,"'./.! .' "'_

•

•
FALANDO em Convençõo. o PSD"

��';��� ���C;;t�::r�n��j:�r��a������'
colhendo Os candidatos paro as prôxí; t
ma eleições.

COMENTA-SE que a Associação C�'
rol de Florianópolis, brevemente esto_'
r� �m Blumenau para uma opresenta_,
çoo. •- ,

.
A elee:onte Terezinha Dutra, almo_'

ç�nd.o n? Lux Hotel. com seu noivo dr.'
�ergro francalocci. acertando planos.�OIa o tuturo.

•
•

Na tarde de ontem .-!_;f.1
veram reunidos eom o e 1.

genheiro Karl Rlschbleler,
Chefe da Divisão Tecm.;a
da Comissão de Enel"â"ia
Eletrica, os senhores Pre

feitos dos municípios de

São Lourenço Trombullo

cent..al, Pouso' Redondo e

R o do Cqmpo, coordena'lo

os mels para dotarem ac

energia elétrIca, àqU2ics

municípios. dentro do pia.
no de eletrificação estabe
lecido pe'o governo ao E$

tado que vem sendo cada

vez mais Impulsionado p��

la C.E.E.

CIN�MAS gartazes �o dia
ARTIGO 91

01naslo em 1 ,ano. Curso
Continente. o U71ICo com

professores especjalb:ados.

bl":�va turma para setem-

.. Ru", d<. FuMo Aduccl,

•
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PERFEIÇAO - RAPIDÊZ

C�l\. SAí! JOSE
Centro Fone: 363"

Burt Laneaster

Tony Curtis

Olna Lo iobrig!da em.

T R A P F z' J. O

CinemaScope 'I'cnlcolor
Censura atê 5 anos

Centro 11'0ne 3435

ás 41/2 - 7Y2 - 9lh hs.

Van Hefiln

Tab Hunter
K2thrln Grarit em:
SANGUE DE PISTOLElRO

(,,1nemaS.:ope
Tecnicolor

Censura até 18 anos

cm,<'"TRO FONE 343�

áS 4 e 8 hs.
Red Skelton
Ja.net 81air cm:

AS LOUCUUAS DE !\IR. JONES
Censura. até 5 anos

-BAnJIOS
tine GLOBIA

Estreito Fone 15291.

ás 5 - 7Y2 - 9Y2 hs.

William Holden
Eleanor Parker

_em_

A FERA DO FORTE BRAVO

Tecnicolor

Censura até 10 anos

tin� IMPEllii
Estreito Fone 6295

às horas
Connle Stevens

Mark Damon em.

A FURIA DOS JOVENS MAUS
Censura até 18 anos

tine RAJA ($. Josél
_,

ás 8 horas
Stuart Whitmon
10m Tryon

Eloma Eden
Peggy Wood - EM -

A HISTO'RIA DE RUTH )�
CinemaScope_-I:cniC9lql" , =r-M.",�, ·:'ijf,i·�ibril·"I··I"·'[II·IiI,._.1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Aproveite Comprar Agora, Se�n Entrada e Sem Acréscimo, ou a Vista Com Descontos de 10 -15 e 20%

CIAU, DEFRONTE AOS DEPAR TAMENTOS DE CORREIOS DO ESTREITO
)
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TODO O MUNDO ESCREVE
AO PRESIDENT KENNEDY

Acham êtes que 1 % a ser trfburr o 1 % indistintamen

distribuído deverá ser feite te, isto é, proporcional aos

da seguinte maneira: 0,7% vencimentos de cada um,

para êjes e 0,3% para nós, pois, também nós pequenos

que damos agora o nosso funcionários contribuímos

grIto de alerta. tanto quanto êtes para a

Não basta aos senhores: sempre crescente arrecada.
-

Diretor, Coletores Escri çâo.
vãee, etc. a percentagem Entretanto, na imposslb
do L V. C., quando nada lidade de acreditarmos a.

recebem os barnabés apa- tendida a �ossareinvldlca·
varados que estão com alto çêo, sohcttamos a Vossa

custo da vida, e ainda a ex Excelência que dita percer ,

clusã.o da percentagem do tagem seja distribuida na

Impõsto de Transmissão base de 0,5% por 0,5%, ten

Inter-Vivos, que vinham do-se em vista que o coe.

percebendo desde 1957. flciente dos primeiros será

Depois de tudo isto, voe, ainda superior a dos últla

se Excelência acha que e. mos.

��U8tl�tt pel'" parte4ios· Finalizantto, queremos

'nossos superiores, quando deixar gravado que Vossa

elaboram um projeto que Excelência não se arrepen·

benetlcia minoria em pre- derá em ser justo, o que e

juiZO de uma maioria esma Hás e do Vosso reino, para

gadora? com êetes humildes earna,

bes que se sentem oprimI.
dos e desamparados .

ass. OS BARNABÊS

. o IGENTt••.
gi���ntinuação da 84 pá- comendador Martinelli, em punho, à espera do seu do, e o presidente acusa-o

com raras Iah-ípas no 'alto difamador, que, avisado a de "estar perLurbanao. a
da cabeça vazia de idéias tempo, se escafedera... ordem". Houve ccrpo-d ,

e cheia de expedientes mts., Numa das minhas crôm- delito, 'inquérito e.. ar

tlficadores, mais redondo, CRs para "A Tribuna" de qurvamento. contudo, a U.

com enxúndias prósperas. Santos, transmitidas pelo ção não vingara. Se já não

Sua tarefa, então, era dene tejerqne, eu aconselhara era possível, com a toieran

grtr o general GOis Montei Bal"re�o a limitar suas -ec, cia extinta, o trabalho ccn

roo Fê-lo na Constituinte, manas' aos sábados. Nêsses tinun de desprestigio do

com o objetivo de maIs uma dias não havia sessâo.. Congresso, Bar-rete lançou
vez desmoralizar a Asserr , previa o desrêcho da sérte mão' do recurso da publíof,
bléía. E só Nerêu Ram0S de aleivosias oratórias. Mas, dade escandalosa. Chamou

lhe impunha temor, pela. de encomenda, ou "aponte a reportagem d.�ma revista,
energia com que o fazia sua", êle estava desempe à qual exibiu intimidades,
cumprir preceitos regímen nhando uma obrigação; re- até a cama da Marquesa

tais. Contudo, Barreto cria peqr 1937, contra o qual de Santos, para as suas li,

ra a sua "semana" e pras- Café Fliho criara o "slogan" bertinagens e "posou" pa

seguia lapidando o Ilustre do "Remember" ra o fotógrafo, diante dum

mll1tar. Gols declarara Que Afinal, aconteceu o ven- "btseauté" enorme, de casa

"não ligava as indecênCias cínado. Barreto mais arun ca, camisa engomada e

dos ataques". Todavia, eu o dou na agressividade, acuo cuecas, como deputado re,

vi, numa das sessões, na sa sande Góis de malversação deral. A medida transbnr,

la de imprensa, de bengala de dérares, da missão di- dara. Nem mesmo os que

plomátíca no Prata, que se lisonjeavam o deputada dos

lhe confiara. Requeria mea 400, crendo agradar a Var

mo informações ao respecti gas, ficaram a seu lado.

vo Mmtstérto, RetirOll. re Iam-se Os aneís ... Por fim,
da tribuna e dirigiu-se à a Parlamento, em defesa

porta dos fundos, que dá do próprio decõro, cassou

para o elevador. Mas, lá es lhe o mandato, ponde.::. no
tava o senador Ismar Gols olho da rua, sem ímuntda,

Monteiro, que lhe despejou des para as suas façanhas
vários sôcos. Barreto reen, turbulentas.

tra no plenário, mangas ar assim, o incidente Viei·

.

I ,Osd co�tdbuintes dos Impôstós Predial Terrtto
regaçadas, com equtmoees ra-Fonseca não é novída,

re! .n ustrta e ProfissOes e outras tributos' aboix�
na cara, braços sacudidos de em nossas casas legisla.

�e Ca910nodos, fle.o,:, no!ificodos que serão 'remetidos
no ar, reclamando ampa- ttvee. E não será, também,

Q. ojyonçc .Judlclol os débitos que não forem pogus
ro e justiça ao presidente. o último, como sintoma de

��t!�sourona desta Prefeitura até o dia 25 do cor _ ��:�o J:����' ba��:����n:� ����:�� in�ae��C;!�ria, por-

-

....- RELAÇÃO
ralmente na Cachoeira de

������rr Nicolcccculus - Alameda Adolfo :e�UI�p!�C��:�:n��:���Zs, �
+:�:��i�;s�!�S - Joõo Carvalho n.o 144 :ei�llcVa���hÓo�so q���
Tereza Costa _ Joaquim Costa vança, pregando um "chu

Terézc Cclcçc Costa _ Rui Borbcsa
te" abaixo do coccíx do a-

. Terez!nho de Jesus L. Stuart _ Duarte Schutel n.
gente provocador. Inter-

Terez�nha Lopes _ Virgílio Várzea
vêm Souza Costa, Acurcir

Terezínhc Lopes Machado _ Servidão Franzon!
'rôrres e Pedro Vergara

,Joer:!;aha Magali dos Santos - Genrral Vieira ;:�:�a�laàn��ao��::;a. ��
�:���I�hd��eS:��� � ��r�ir�i;�'n�e� �'vim n. 16 ���:=o�a���r�: o A;���O
Tompz Gonzaga - Ângelo La parta n: 30 lf,Ogna'd�a pbroan,',�td••, ','n'·,V.,'",d:,', '----_iiiiii�Tomaz. Zill� _ Trinche4ra \ u. " • "

Tomazlo Lmhares - Saco dos Limões
- -_.� ---
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e" J.I
: Walburg M. Moritz e Irmãos :_ Av. Mour Ramas SESSÃO DA To. CÂMARA CiVil
Valdelina Francisco Ramos - Môrro do °Govêrno REALIZADA EM 5 - 7 _ 62

.

:�'��'7�r Antunes J. M. Guilh�n - Carlos Fogun. Acórdãos conferidos e publicodos:
Woldemar Bôo Ventura da Rosa _ Aroldo C. AGRAVOS DE PETiÇÃO:
Roulino n. 423 - Itoiápolis - Çlgrovante: O espólio de Leo
Waldemar C. Lemos _ Valdemiro Costa poldo Guetten e agrava0os- Vitório- Posqual e sim
Woldemar Corrêa _ Conselheiro Mafra n. 56 n. 524 - Hojoí - agravante: Dorvolina dos Santo�
·Woldemar José da Silvo _ 3302 _ 5 e agravado Luiz Manoel Leite.

����;ar Manuel da Silva --:- Ruo Dom Jaime n. 523 - CapinzaT - agravante: Mario Balzan Fin

Woldemor Oliveira _ Monsenhor Topp n.' 73 ��tr�i� �g��d���ri��dústrjos Reun�as Ouro SIA. Co_

Woldemar Pacheco _ Antônio Carlos Ferreira n: 533 - Blumenau - agravante: COmpanhia Na-

���::;;� ��;�!ii�a� �ris���c'M�r;;-n!�ã2 Pinto 59 ����:. de Seguros Ipiranga e agravado Antônio Co_

Waldemiro Dias _ Crispim Mira n. 111 APElAÇÃO DE DESQUITE:
Voldemiro F Garcês _ Trindade n. 1.927 --,- Canoinhãs - apelante: dr. Juiz de Di-
Voldemiro V. de Oliveira - Ruo Rui Borhoso n. 96 V€AP;tEoLAexÇ-�EffsicicoIVeE�IS�elodos José Rodrigues e sim.
Valdice de F. Ferr-eiro - Belizário B. da SilveiJ-a 80 u

.

Valdir Carreirão _ Esteves Junior n. 186 n. 5.198 - Flodonápolis - apelantes: Teixeiro &

Voldemiro Muller _ Afltônio C'Orlos Ferreiro •

Cio. e 0aury Martins e apelado Nosso Posto S.A.

��i�:� ��;�i� �fe��rla;d�g�r�r� ��;r:s p���:\ A� c�e��i���p�ndS fam. de 0áqui
Valdir Pacheco e Irmãos _ Almirante Lamego n. 51 n. 5.208 - ConcórdCo - apelan'te: Emílio Bour_
Woldi'r Pedro Delprâ Netto _ Loura Meira khart e opeloda: Conceif;ão Mie-uel da Reso.

Waldir Schmidt _ Soco dos Limões n. 5.�03 - Timbó - apelontes: Walter Gessn-er e

Woldir Vargas _ Virgílio Várzea sim. e apelado. Domingos Mafra.
,Waldomiro Malischeski _ Demetrio Ribeiro JULGAMENTOS:

Valentim Vifiro Brasil L D. Silveira n. 177 \ APELAÇõES Cl'VEIS:

Volentinho Manoel Machada - José Maria do Luz n.· 4.942 - Aroronguó - apelantes: Edward Avon_

rt. 22
. ; cini Mendozz:o e outros -e apelado. Raimundo Elias

Voleriano M. Soares _ Soco dos Limões Botisto. Relator: Des ALVES PEDROSA - Unoni-

Wolmir Vieira _ Cap. Romooldo de Barros memente negaram provimentO 00 agravo no auto do

Volmira Bronco _ Morro do Mocotó processo. conheceram dos três apelações e deram

W-olmOr Alves dos Santos _ 3301 provimento
-

a de NeTson Alves de Paulo Almeida

Walmor Gomes Soares _ Silvo JardIm poro excluí_lo da sentença, -e poro esclarecer qu;
Walmor e Olga de Olive�ro _ 3601 - 2 o conch.sõo do dito sentença se refere à Sociedade

Walter Bernardim _ J. Eufrásio n 51 Imobiliário de Terras oe Investimentos Ltda. pelo
Walter de Oliveira _ Trav. Santos' Quontio de Cr$ 158.000,00 e 00 dr. Edward Avonci-

Walter Nietche _ Si�va Jardim nl Mendozza pelo quantia de Cr$ 260 000,00 Cus�

Walter Piazzo _ Frei Evori�to 1"). 52 tos pelos executados

Walter Santos Filho _ Vilo Operár� n. 5.285 - Chopecó - apelante: Industrio e Co-

Wolt.er Souza Vera L. Souza - Vila Sõo Joõo n.126 mércio AraçE..Li9g. � .. QP�lodo Ury Artêmlo Grondo.

Walter Stodiek _ Frei Caneco Relator: Des ALVES PEDROSA - Unanimemente
. Vasco do'Goma Lôbo D'Eça - Av. Mouro Romos conhecer da'apelaçõo e negor_lhe provimento reti-

"_"i!" Wa-nda Broqnoli Bi.ttencourt - Trincheira ficando oorém, o sentença na porte em Qu_e 'Lulgou
'��Wpnda Schlemper --:- Bento �onçalves in!'ubsistênte o penhora. .

:Veleiro da Ilha _ Silvo JordFrl1 VISTO: José Ca.,alhtfro Mendes - Chefe da Secção

�'�9.•��.,�.e:ro -:- Servidão F. Reffs de Jurisprudência e Publica�C;es. .._ .. ��__�

,i'('''� �,; V
.�; "i- ;(_.-.,

Critiquei-o rijamente, em
cronicas paqamentares.
Certa vez, brindou a banca.
da de imprensa com cane
tas-tinteiro;" como chamr
riz de Simpatia. Eu Cheg�:
ra rnaís tarde. E, no dia
seguinte, vetu a mim: "A
sua caneta eu trarei ama.
nhâ". Respondi-lhe recu

sando a oferta: "Para. ma
lhar você de rijo basta es
ta Sheaffers". Deu uma r'.
sada, afirmando: "Bem
mas você faz critica eleva:
da. Para mim, elogio e cri.
tíca significam apenas uma

coisa: Cartaz" ..

A essa altura, Barreto jâ
era milionário, graças ao

Florianópotis
Departamento da Fazenda

COl\SELHOS de BE.LEZA
SARDAS E MANCHAS DA Um rosto sujeito, portan.

coItselho sobre. o tratamet_> Janeiro, bastando envia!'" o

PELE to a tal espécie de desgra' t� da pele e cabelos ao mf!. p-:-esente -:lrtigo ceste jor

{;Í�sidade merece cuidados dlco eSPeclallsta Dr. Pir�s nai e r. endereco oomplet:

especiais. O Primeiro é evL. à rua México, 31 - Ri? dr para a resposta,

��: o(:�!,c�::�::P:l::l'; CONVITE - MISSA---
cremes para evitar as Irra·

diaçôes solares são necessá.

rios. Evitar o uso de prepa

rados chamados fortes. Re

gra geral descascam a pele,
as manchas- parecem melho

rar, mas logo depois elas

voltam mUito piores. Os sa

nões comuns também de.

vem ser postos de lado.

Preferir os de forma liqui.
da ou' creme. Meihor ainda

será limpar diariamente a

cutls !;om um oleo. Para

clarear a pigmentação pc.

de-se lançar mão de uma

pomada descoiorante, como

a seguinte: agua oxigena.

da, quatro gramas; lanoli

na, vinte gramas; vaselina,
vinte gramas. ApHcar ao

deitar, somente nos lugares

JUanchados. Esta �ormula
é mais apropriada para os

cioasmas e panos. Para as

sardas melhor será recorer

a um tratamento flsloterapl
Co (alta frequênCia, neve

carbonica) assunto aliás da

alçada de u.m médico espe-

Os funcionários bamabéa
do Tesouro do Estado es

peram contar com o apoio
de Vossa Excelência, para
o que passam a expor.
Chegou ao conhecimento

dos funcIonários que Vos
sa Excelência enoemtnbaré
à Assembléia Legislativa
um projeto, concedendo ao

Tesouro do Estado 1 % sôbre
a arrecadação tributária.
Magna a idéia, não re.'".

ta menor dúvida, no entan
to, achamos uma disparlda
de flagrante o que preten,
dem 08 senhores: Diretor,
Coletores, Escrivães, Inspe
tores de Coletoria, Tesourei
ro e Chefes de ServIços e

Secções do Tesouro, na par
te referente a distribuição
da refenda percentagem a

ser dada,

Apresentamos aqui em

números a percentagem que

cabe aos barnabês e a que
caberá aos superiores em

relação aos vencimentos.

Os que forem Incluídos na

base de 0,7% receberão uma

percentagem mínima de

67%; ao passo que os in

cluídos na base de 0,3% per

ceberão apenas uma percen

tagem de 23%.

Realmente Senhor eover

nador, existe uma despro

porcionalidade que tira o

estímulo ao trabalho.

Senhor Governador, so

mos de acôrdo que exista

entre os barnabés e os suo

periores uma diferença,
mas nâo essa desigualdade
berrante da qual não pode
mos calar-nos.
Seria mais humano que

Os elaboradores do proje
to tivessem procurado dis-

Dr. Pires

As �al'das ou efelides e

as manchas, vulgarmente
conhecidas como panos e

cloasmas, constituem as

mais conhecidas pigmenta.
ções cutaneas.
As sardas são conhecidas

de todos. Caracterizam-se
por pequenos pontos ama.

relados mais ou menos a

bundantes e que se vêm
comumente nas partes do

corpo que se acham desco-

bertas, como: rosto, mão,
braços, peito e costas.
As manchas (cloasmas e

panos) se apresentam de
preferência sob uma colo
ração amarela ou pardo es
cura (café com leite) a�.

pecto Irregular, quase sem.
pre slmetrlcas podendo.
ainda, tornareIr.�e connu"

entes, como se fOsse uma

maScara. Quando surgem
durante o decurso de uma

gestação, as manchas' têm.
o nome de doas!lla. grav.ídl.
00"

Enquanto a causa das
sardas é geralmente aceita
COIli.<l proveniente da ação
do so: sobre a pele e com

a co-eXd'tência de fatores

predi�pOl1e}�tes espeCiaiS, já
a origem dos ;mnos e cloas-

mas é .bastante abscura. _

:,�:i:a f��,:.;�::.1�,�;: cmm H O, N À O !

jam sardas ou manchas so. C A �. t ? i � O I
fre acentuadamente sob a� --'
influêncIa dos raios solares,

cialista.

NOTA: Os nossos leitJ'eS

poderão solicItar qualquer

Participação
Tito Tolentino de Souza' e sra. partidpam aos

,parentes e pessoas de suas relações o' noscimento
de �u prim�ge��tt"lf FranciSCO TolentinO. Ocorrido
no dia 28 de Junho no Maternidade Dr. Carlos

Corrêa.
.

À Caso Bronco chegam, semcnclmenre cêrco
de 20 000 comunicações endereçdãas ao Presidente
Kennedy, provindes de pessoas de todos os setô�es
de atividade, classes soclofs e grupos etários. Muitas
vêm de países estrcnçe'ros. Embora não lhe sobre

tempo poro ler tôdas o Pr-esidente faz questão de
passar os olhos- E!m algumas e inclusive, dar-lhes
resposta sempre que pode. Fun'cionários da prest;
dêncle respondem às Outros, solvo em casos espe-

ciais, como de cartas il-e.give.is ou escritos por pes.,
soas evidentemente déseq'uilibrbâõs. Do torai, "10"%
são escritos por crianças menores de 13 anos. Uma
destas de autoria dã menino Morsho L., dizia: "Vi
Ul11a �otoe-rofia do Sr atravessando uma ruo longe
do faixa. No futuro, �oÇo o obséqut-, de ter mais
cuidado" No foto, o Presid-ente assina uma dos' 200
comunícoções que dióriomente saem do Coso Brcn
ca firmados por êle próprio.

A família do inesquecível Narbal Alves de Sou
sa convido parentes e pessoas de suas relações paro
assistirem o misso de primeiro oniversário de seu fc
lecimento que mondarão celebro r :em sufrágio de suo
olmo nO dia nove do corrente <segundo feiro),n<l ca_
pela do Ginásio Catorinense os 18 30 horas. A to_
dos que comporecerem a este ato de fé cristã a fami
lia ont-ecipo. agradecimentos. I 1,-

8-7-62

7/7/62

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Choque que poderá decidir o campeonato

to �� �mDr��ári�� �iuUI!m, (��r J�lr! i��a lu i!��I·1
discutem em defesa. dos canos mantêm se em expec os três minutos de um rs . que "a direita nêo é "boba" empenho dos seus ccmoo ro 7 aproveitou para mar' to quanto no ringue. To

direitos do Brasil e dr 'ativa à espera do rCsu]I,<lr!1 salto para observar e ne e já marcou multas pon nhetros e. ninguém con car o. primeiro ponto do mando a bola de um rtvut

serem a sede d_> dessa batalha de íntnresses dir a capacidade de qu-i! tos". testava. C. A. Parque Perruche. To no meio de campo, passou

u-pura do tltulc diversos, um homem -e Quer rival. Sua Inte'Igencta Há dois anos E'der e mi Aos 22 minutos, B'der -ucs correram para o mar em velocidade por três, de'

PQ50��.;a'.()s: "r mantém tranquilo e imlifi" e <os conhecimentos que tros rapazes Iundaram ( bastante recuado, recebeu e ceder do ponto, esquecer.' rtvou seu avanço para a

uuc czu qu�, rente: E'der Jorre, atu ti tem do esporte que prata-a "Gajo de, 'OUI'O F. C.", a bola passada pelo seu com do se de E'der. esquerda e execu-ou urn

norte amcncan- campeão mundal dos peaox tornaram no campeão m-m grerutacâo tutebotístt-a panheiro que vestia a camu Faltavam dois minutos centro sob medida pãra o

Pnrnassus tente galo. dai e imbatível segundo os com sede 11a case Verde. O sa- nümerc 5, tnveauu pel-t para terminar a partida o companheiro de carntsc

sucessivos malog-ros Ontem, como vem pro :c que conhecem o" demais clube disputou muitos jo esquerda, passou pelo mó quadro contrário domill�v:t numero 8 colocar a cnbe

rse mediador na reu, dendo há dias, não foi f p"so"�al.a do mundo. gos, obtendo resultados pc dio apoiador rro quadro ri e o conjunto do camocno ca na bola e conquista, o

aeãc da. tutu entre aqu- Academia Brasileira de I? I" Além de lutar, E'der gns stüvos, mas foi dissolvido vct, tentou fintar e foi de estava todo recuado no ,\�i ponto do empate
Ies empresários: na nort gttísmo, local de seus t r aí ta de multa c(;-:r-a. Tem or-r IpeJ�s próprios Iundadcrér.. surmadc pe�o zagueiro di de evitar a derrota por Depois de alguns segun

tacnet-c» Pffi que brasileiros e me-c s

�eos�e� �:idee It::����V�I:::�rl, �:ra:n� l��;:���� u�n ���: m:�=:r !���UjOg�� °eu d�,��� �li:�te��;�:���ns:ou rã:I(��, marcr diferença de POl1tvS� ��:ln��\::t��. E���to��i�
'!MiI tA" h lI'''''sileiras'' Serão Em des Jorre está as vott.is ou um pincel na muc r que sentiu- a falta dos com gueíro em jogo brusco, to �d��i de:e���s��:�a�:ee j��: correndo para o chuveiro I!

n' .,,, Alegre, �:�il�t�::e :;l�a�o�,�I�lecn�I.I; �:l�O��I; b�ha�re;:ei'l' ���:'� �:np�)���;' n��f,��:�l(�:Ç��o\;r�:� ���.: l��e g�al��!\rc:v::�:r.� bem o futebol, e que L,Wl �,�, �a���;;�nque c:I�:�t�1����
t' U nssionnts que ensaiam ., ,IJ ncma, de ler 'c de come- riol1(\Tn, oes otscussões cuJo cutuo o posse que' seu com ��I��le�l�o,CaJ:�� s��r�e:p�Scl;:l sem perder". E iú foi o CD,Il1-

S, PAlIU). , IV /' 1 1:J Iundaçâo e homologacao .�U3 orícntacêo bem à sua moda. Mas :-1) os juizes mal Intcnercna panhelro de camisa íntcf igúncla �Ieionnlll tun
peão do mundo para os erur

1 da Federação Paulista di" Foi do próprio AristideS :'1 -rutcbot o campeêo dedica vcuos. bastante s-nsrcno''.

Automobilismo _ tirar lo informação sôbre o Iug'ir- muito de sua atenção, Q\lem-, 003,:_ It-o. Nabal: d1� Yil.o.·f�t!
Automovet Clube Estaduu onde E'der poderia ser en quiser tirar E'der de casa,

c do aborrcclmnto das der

de São Paulo o dtretto re
�
contrudc, ate às 18 noras. ou modificar quuiquer uo rotas. Não suportou os vc'

suporvl-Ionnr esse esporte mais ou menos: no campo grama seu, basta convídá lhos companhetrns c runoor

1..) no Estado de São Paulo. do Nacional, jogando {l:" 10 para jogar rutebo.. N"'.'J outro clube: Clube Atlélh'

'Já. por não ter concorda tebol. lhe importa o local du par Parque Perruchc.

do em filiar se ao Autonorno tida o motivo da rPeleja SEM DERROTAS
São Pauto, 5 (v. A.i -

;�u,��u:e �:����� d�:t�� SIMPLES E CONFIANTE ��lr.O
adversario a enfr·�n Ontem à tarde, Aristi'.le' ���: ��as�e��:�e�Obdr�

Clube deixou de reaiizilr p.or isso E'der Jofre pf)o'te Desde menino que E'O"l �:S;�n��E�d�� ���iO�:��r��� � notícia divulg:lda on.�m
l) este :mo, pela terceira vez parseer Ine;:-ponsó.vel. ml\S joga futebol. Das "pelad2s" às 18 horas será fácil 1':1

mformando que o Botafng;
.U ron�crutiva"'a� "24 Horas na vt!rc!ade ê, ant..es 'de "'!. formadas pelos garotos <:!:l eontrá lo nesse campo". F

ofc!'eceria 20 milhões de

d!' InterlagOs". p'-evista� do, autocon�lnnte. Sabe ,:) Casa Verde e d'o Parque de fat.o lil. stava E'der,)O
cruze!ros pelo passe do een

para o mês de maio. Tam que pOde fazer num -:1.'1 Perruche, ele partic\pllVCJ gando nllm qu�.drQ de ea
tro avante Vavá, o prr!.�l.

lJém deixaram de se re'l.�j ,.gue, diante dos lutndo:."'s ãe toda_. Sempre jogou n!l misas vermelhas, calçõe�
dente do Palm�lrf.s, sr, Dl'!

)'ar os três "rallyes" mar":l que conhece e dos que :1 H) ponta esquerda e"plorandl fino Faechina, declarou:
dos pal'a o primeil'O seme, conhece, porque - segtln' :1 maior cficlê�Cla da per brancos e melas branco _ (IA notfela não tcrr
Lrc d�te ano do êle mesmo - lhe bastam n:l canh.ota, mas assegu:rt vermelhas. ,O outro conjun fundament::J. Não se pocie

rr��I�����ia:me ��'��ôSnd�nd� ���f����:o��a����ç�f� ��I����1aaz���1�n�el:;a�;:� ��;;�!t:; pa,l���'nJ��e� Ôta�;l

T í

d d d
o

leiros Os jogadores 'que mili.tom em nossos clubes co azuis. Um pequeno grup:"I uma oferta nesses mOlde;

{JjOn () e co el PrJ 000 ���fi��O:�ir�eamu��onde;�����Si�!t��b���t���e�u�s j�� ��:��o ::e��t!����:t�e�::� �s�l�:poCr�:i��� /���SÓ��I�
it1t&do liÁiM. I quipe,s com os·.quais mar;tém cont.rato. poro jogar no 2.° tcmpo por Ox2. E'de, para p�gar o passe de VJ\'v

�
.

__ I no vorzeo, fenomeno aquI no Capital. :�!;�� a �au7t�,a n:e�l��a�� ��IPor�:;��.. nâ:lê·;�rin d��:�
O coso do São Pputo FC clube amador, é digno contra a falta de maler Vavá ê inegoclAvel",

�or vár.ios r?zães que nõO discuto porque di,zem _'p r-eqistro, pelo que tem feito" pelo que tem opre-

respC'fto maiS rr '!"Ir rnC''1t!' aOs dirigentes de clube5' sentado, e pelo que. apresentara num futuro bem
a v' rcod boi profissiOnal do Copito! rHóximo. TendI') o frente n grande desoortisto Osni
co'u nodr,'D, e do imprensa também Costa, Presidente esforcado, trabalhador e eficien_
face 0<' r n 1 l ÇI dI' um campeonatO, e de por: te -e cOm uma diretor�a copo.z e batol�odora, .com
tido>. té, .li<': 'Sl'm espirita de luta, sem f'lementos como") AntonIO AOUlnr, Anto�lo Freitas.

I
sistemas d mu' é pior, sem público. Entre_ Orion Costa Gualbertn MaChado, Ro�ao de Souza,
tanto.ml' m c nl J como onda ainda assim credito Donilo dI' Sou7a, Manoel Barbas.., e mesmo os m-em-

num� �('vrav II r:art.-� donde partir, capaz de levar bras ?O Cpos('!ho Fiscc[, o São Paulo é uma grato
O publico Oj� eilo.rI:oS� capuz de compenso r, os es- surpreso, e talvez seja, nUm futuro bem próximo I')

I forças dt', I�UI.tO'i dl�lgentes que lu!am co� dlfic.ulda Que esoeromos; o eqyioc modesto que de degrau �m
des tremlndo', ro}:oo pelo qual noO farei da minha degrau alcançou os píncaros da glória a Q' d d
coluna uma luto abl.'rto porque se assim agir esta- capaz de ofe-r('cer aos seus 400 osso;, d

s cle a e

Irei eooperolí1r1o parr;,_ uma quedo mais rápi�o do que sedf' próprio. pais para iMo jo pOssue .I�r�;no o ��:
nos r.est?, (' m o ,bandono total dos estadias, e o c�stou mais de mei", milhõo dI" cruzeirOO:; e surqira
quI' c Pior. '

< d",,�r-rcd o do fut�bo_l d� uma Capital 011 no Ruo Menino Jeus o prédio de dois povih1ct")�No, ulr IT , !1,?, o profiSSionalismo na Copi_ tos, capaz de instalar todos os departamentos d I
d� farcodo e sem_ vantagens o maio ,,� ri';'", ';1" salão de danças. Isto tudn devido

o ca�
t"l_ o") conv�nce, na� apr<€;s_:nta ,resul- trobalh.., de seus diretores, 00 auxilio dos sacias que

pr0gnde (regr}de), nao do r�n_ d� ?orto -em porta.pe�am uma narrafo. que s� mui
)3) O que do o entender. qu� tlollc;arom e chegaram n dez mil, e estas dez mil

'm O alg_uns atletas, .(linda vendidos rend('m dnheiro. Poraue entã ... não iniciar
"( '1C('HO dos cll,lbes que mos o componho do cimento, das ferraoens e do o

ndes valôres nas ;- reia' Vamos oi�dQ!... êste peaueno ofande clube qu�
05suem categoria nuer se expandir quer disoutar com os o:trandes do I!-fobol deles estaclO_ CODltal o prestíQlo do nuh'lco, DOIS embor.... Jovem

,.,�-E'<;entam 'Jltlmomen· ainda com M-t!.nos dI" la "nOS de eXlstencl� lá é
!C/) procuram "um lu_ uma fOrca respeltaveT nO futebol ou na soc'ledod�

(reforçar os eqUIpes do desfrutando") de arande oaDuloTlcladf', tendo Indus��
to poro campeOnato bn_ v(' CC'lIT'lO Prtslsrnte de Honro n grond,. de,>norhst'J

('Im bons atletas perfeito téc_ nnlll,<:tn LaudO Nnnpl PrKldtmte ri <;ão PO:.Jlo r

nic::n f'. r õ 'I1r> ,o;rtrl..,ras, além do prestígio do C"ontúdoto O Vice Grwernador por Sã� Pou/f) hOme'Tl
rl'lbli,n_ rm I'l;"í �nrn("nte 0<;; despesos de uma or_ de acã" 'lue mUitO tl!'m ouxillodo o nosso São Paul"
bitro..-.em o ri r ..., o B8 md cruzelfos O que �_ sim nmso pOrqul' o n\le estõ,., ffl..zend" os seus rJlw I(I II" qlDenor a quol,Quer arr�cadaçoo nâmlcOs dlr!liores nõO é naro eles, mas paro todCl<;

(' dlqo de um clossl,c:o. nos do Capital Que sonh(lmo<: co")m vàrios clubes cl1m I� mp�m,., n6,..,. sucede,com o fu., <;IIOS �I'!r/'e$ ("""-<;",Tr<: tdmpn<: ("Om bn;,<:; n.olfi,l"p rt fim
, hrlY'C'S de limo infinidade d� ri", nrrl"l<,l(lf :IO� e'lIArji"<: d"'':f'rl(l<:,. .., pl'lblico do CClpi- t

'1lle po:._s� ..

<;"us cam� suas 1-01 que 900:;1" d� hltli'bol mas bClm futebol.

ta o 10

pes
Suo r-

gu
brc �
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Vavá é'
Inegociávelr-no no
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j):ll'tos t'

Finolmente hoje e amanhã os amonte do espOr ..

Finalmente hoje e amanhã os amontes do espor
disputas tenisticos entre os melhores do Estado.

Os jogos terão lugar nas quadras do Uro Tenis
Clube e terão iniciO dia 7 sebodo os 14 horas. Deve_
rão tomar porte os tenistas dos Clubes: Tobajora c!e

Blumenou - Bóo Visto de Joinvitle - Bandeirantes
de Brusque - Guoroní de !tojaí c Lira de Florianó_
polis. 1.

Nfi clich IIi d�'5t.otlQd'a. teniNa. Reginoldo P. Olivej�

ra - 6mar Prisf"o \l Ivo Sell. �ste último grande anl.

mador do Têni, em Bnuque, Estarão dispuiol1do o ti

QUEM SÃO OS HERÓiS DA TbCA
JULES RIMET DE 196i

IX - VAVÁ

VOVÓ. 00 lado de Zóz:imo, após uma dos vitórias do
Seleção "Canarinho"

Edvoldo Jzídio Netto é o nOme do cOmandante
do s.crotch bicampeão do mundo. t:: pernambucano
do Capital, tendo nascido no dia 12 de novembro
de 1934, s-endo seus país Odilon Izídio Netto e Ana
Tcnór�o Netto. Ê chamado o "Peito de Ferro" �dado
á suo admirável coragem nos cargos sóbrf' o; arcos
adversários. Sua carreiro foi iniciada na SC Recife
em 1948. passando depois poro o Vasco e agora de_
fende O Palmeiras. Estêve no futebol .europeu, cOmo
defensor do A, Madrid. 1"ltuls que possui: campeõO
carioca em 1956. Vic-e-Compeõo brasileiro de 57.
Campeão do Torneio Rio_São Paulo de 58, campeão
carioca e brasileiro de amadores de 52. Em 58 no

Copo do mundo, cOmeçou como reservo de Mano
lo, acabando como titular. Em 62 disputou todos os

jogos do bicampeonato. Seu reservo em 62 foi Cou_
tinho, do Santos Foi o consolidador do vitória bra_
3iJeira na pelejo 'finol da Copo de 62 com o marco

çãa do 3.0 tento. _

•

Sóbr-0 Vavá vejamos o que escrf'veu o "Dlórlo
de Nntícias," do "'Ria:

"Exemnlo de coragam rico e espirit" dG luto,
Vová não fOi o O,lJe se pode cha".,or um eGntro-o
,_,,,,.,t ... ..;Iós<lko, mos um homem talhado oora li mis·
são dt> deshravar drfesa e oprõveitor tõdtl� os Opor:
tunidode . Por isso, talvez êste seu esl'llo não t"nho
convencido a muitos mos o maior elogio os sues g_

,

;;
IlIoções ""lá, ju�l'oment�,

nes.,.e
seu ímpeto on.o.�.�.

-,o'i '.�:I,
• «:lar, que Ih .. veleu e "sIClgon" eI, "peit. eI, ,ot�:�:::,,�

!.' i(';
;,i-., ,.�

:í':
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Americano Dará Seis Voltas em Tôrno da Terra
.

WASHINGTON, 6 - o astronauta Wolter M.
SC�lrtO J.r. de 39 anos, capitão de fragata, fo{ esco

J�ldo por� r(!a�zar, em fins dêste verõo o novo

�rJos�SPOCIaI trtpulado programado p€los Estados U_

Ao a�u.ncjar _

o escolho do capitõo S,-hirro dis
se a Adm'nlstraçoo �aciOnQI de Aéronóutica'� Es.,
paço (NASA) qu<:_ o voo fc1 programado para um nL'I
mero de voltas nao superior o seis

Seis voltas c� tôrno do Terra tomanem cêrco
de 9 horas e terminariam num ponto do Pacifico a
uns 480 km o nordeste do ilha de Midw,;)yO -lastn:lnoutc. L. Gordon GO?per, de 35

. anos,
major .._ o Forço Aérea, foi escolhido corno substituto
do capitão Schirro.

.

O plo�o de vôo prevê o vôo livre, durante por
te constd-róvet do m.ssõo a fim dp. conservar com
bustfv- I por" n manobra de recritrodo no atmosfer;
- disse o NASA -, mos não hoveró grandes oltern

��(':i��.s sistemas do aeronave' MNcúrio, em forme

N" vô') I ivre. o cstronouto não faz quolquer
tentottvo r-ore cor+rotor o comportamento do veíru ,

lo rI .... ;v"nnf)_n osctl-r �, (olor em sua corrida em tôr
no da Terra. Para mentor um comportamento preciso
do nave o pilôto utilizor-se_ó de 18 pequenas tetos.
ol! ...... -otodos n ,..,,,'''_..... õr!n de hõr!'r-(l€-.,.o. Os tetos ['<;_

guicbam o combu:tível em fOrmã de vapor, corríqln
-", a"<;lm a po��,;oo do nove

O cstroncutc Scott CmDenter exoerimentou . a

vôo livre, n,?'" "s('nt�n..?o nll",lauer efeit� nocivo.
O C:lpltoo Scn, rro. . . .

D, Broinerd H"'lmF'<; Diretor de' Vêns Esooct-ts
Tripulados do NASA, declarou que o extensão est-e
cificc d" vôo d-oonderó de mi .stos +ctôres técnicos
que serão constontem�nte (waliad-s. até o momen_
to do provo e mesmo duron"e as órbitas iniciais.

"Acrec'Jtomos em Que mIssão de três voltas (lU

mentará cansidrravelmente os noss')s crescent=s co

l1hecimpntos s':Jb.c Os vôos esoaciois" _ "Qualqu')r

���.�, além de três voltas seró considerada l..ma que_

Os astrC'nal,tt'"'s )"hn Glenn e Scott Carpentp.r
reoli7C'rom Oc; dr-i" prim�iros vôos orbitais trioulados
dos Estados Unidos o 20 de feveiPiro e 24 de maio.
reSDectivemente. Ambas as missões foram de tr�s

voltas orblbis.
Disse o NASA oue o ponto de descido anrs

uma, dLl')s Ou três voltas seró o mesmo que foi es

colhido para os missões de Glenn e Camenter - n,)

Atlântico. 00 Im..,.., do costa sul_orientol o')s Estndr-s
Unidf'1<; limo ".,ic;c;õ') de nLlotro voltCls terminari::!.tI
uns 320 km a leste ce Midwov e uma d", c',.".-n v"l_

tnc; cOncluiria nllm ponto situr>doo aproximadamente
.480 km a nordrste daquela ilho.

Sektção da URSS Convidilda 9lUil

Jogar Em Pôrto Ale�re
PORTO

A.l - O
ALEGRE, 5 rv

Grém!.o porto
m!\l� tlm aniversário
tricolor.

alcgrense cnviou um cu!�

vite à Federação Soviética

para que o s�ledonado r'Js

so que participou da u;tlr:-.'l

Copa do Mundo, rea:il:"

uma apresen�ão nesta

cap'�'ll oarticipando de

A direção do GrémIO \'�l

aguardar um'E" re<;p!l�ta rlfé

a ;lrÔ" ma semam!., e"p'"

rando se que seja co!'!Lr.

mada a presença dos soviê,
tJco� '1'1. f"a'!)ital gaúcha

_--

Alcançada
Graça

Anulação no ato

Adicional
..

"Atellção'
BRASTL!A, 5 co :CS:-,'�

DO' _ 1\'J que se anunciúa

esta manhã em Brasília e1\

ta sendo préparada uma

n-PI'f"!õ?uttl('ão a ser enl"H

m'nhada ao Supremo Tn

bunal Federal, jOlicitanr.o
a anulação do ato adic;!)

nal!
Este teria sid!l o t�"13.

principal da reunião ma�:·

tida. (até est.a madrug:1(LI
cnLrtl o Presidente c '.!'li

nenteR próccrcs potit!('a. e

.outras figuras do Govern'}.

De outra parte Bra�i�ia
amanheceu hoje sõqre ,)

impácl0 da dcfla)traÇ.'lo de

gréve,

Espião Soviético foge�d�� E.Ü�·A:-�-i-·--
V';-A�HINGTON, 5 - N'\

I I
mente, 62 anos - valeu se,

véspra do dia em que deve

preso em srae
para a fuga do passaporte

ria tntctnr pena de pr::;,1,). de um seu Irmac [á Ialcc!

perpétua nos E .. '::'.A., Robc,'t Soblen, psiqui:l.t�·a ruo,o mexicano a sabotar a víst,
do. Por causa de sua ene"l'

ta do Presidente Kennedy. n-:'r.::'.l.tie. vinha desfrutando

naturattzado noet•• U1Wt;C'! Iíbc rdade nos Estados U!�LProvoca Suspeitas a Súbita V:sila
de BlAS ROCA ao México

NEGADO
MANDflTO
BRASíLIA. 5 (V.A.)

o TFR negou mandado de

segurança aos edtlôres do

livro de "Che" Guevara

sôbre tática de guerrilhas.
cuja divulf!:lção no país
fõra p,·,..ihida em face de

�eu ca!'itf'l' subver.!'lvo. Vo

taram a favor do pedido
os min;�tros A"'u1ar Dias c

AmariUo Beriamim. e con"

tra. os m;n;�tr(\<; Oscar

Saraiva (relat')r) Cunha

Vasconcelos. Hl'n"lque Dá

vila, Cândido Lõbo, Godól
Ilha e Raimundo Macedo.

C. L. pede
Providências
FrO,5 <uRG.) "O ESTA

DO" O Governador da

GU:Jl1n1):-u'p_ sr. Carlos La

c('rda rnviou Lelegrama. :"0

p�e..:'�lente João Goulart

solicitando providencias
contra a greve gera1 decre.

tada pelos trabalhadores.
Em -""u telgrama afínna

O sr. Lacerda "tenho pro

curdo dar garantias arH

(lue de�cjam trabalhar e

atenuar quando po�sível
o� rc�ulta{I,�.� da aeno 1)1'

('ai c subvrf" .. iva comaduda
oslell:iiv3mrnll" nor elf'lHen

to� cO'l1uni!lla�. dr.c1n�·,],(I·,·

mente' 1!derf\IlQ:J lP11 1:,1;"'.1
do que roi posto fom G{\

lei por decisão ela justJr,;u
(' por tOi'!·;t {In ConsUi .l�.

ção."

a Miami., o sr. Pedro Lucas

Rojg Ol'Le�.I, t',-.--epresen.

tanto comercial du regtmc
de Fldel C::u;tI'O no México,
rcaürmou que, antes de rc

nuuctnr o seu cargo, em

prtnurprcs deste uws. vira

na Embaixada de Cuba no

México, onde trab..llhava,

grande quantidade de ma

nifestos e panfletos. nus

quais se concitava o povo

cano o scntcuctaco .como cs

pião em 1961 fugiu para

Israel, ''''''dO'IJOl'cm deU
do, em ':"�1 Avlv, por fu':1"
c.cuõnos do 11... -;;�! 110 rsrnc

ICr,;:,,·· .'"

lcn.�e; vitima de teuceuua

iinf:Uica. o Dr. sottco rct
](''-'0 transtertdo nnqu-Lt
cidade ísrceton-o, parn o

Hospital da Prtsão de Raot ,

lo.

Segundo os despachos
aqui ('hrC'a::lo�, o modico
sexaecnano cer-ta, at".!::!!-

-

Censurai aosGãslGsda (.BJ). Com
os Que Foram ao Chile

RIO, 5 IVA.) A vttor.a

rto (.:;_)l:.jllr;�) brasne:ro em

gramadOS do Chile, traz:':1

do ao �10!lSO país o ti�'ll:)

de bicampeão mundíal d�

futebol em facanha que

vem sendo aind:J. comento

da por todo!'-, em vsta d" SU<l

grandiosida:ie, trouxe t.�m

bém aos cofres. da Coni'·

deração Bra�Jei'!'a de Dos

portos enorme importànda
Não obstante os craqnes

que estiveram vestindo n

gloriosa jaqueta da CBD.

já terem ganho. importnn.(
cias quase astronômicas,
quer como "b:chos' pe!!�s

vitórias nas 'par.t das {Il�n 1

tadas bem como .0 prê;n�(
especial pela conquista c:')

outro também outros i!H'

granfes da delegação ce!),·

dense receberao po'pl.!lhs

promocão dos Bachal'e1.tn

dos de 1!?62, da Fa[:uldade

de Direit6 da Universidade

de Santa Catarina.

prumlos mesmo aqueces

quI' ._'6111"·nf,c tiveram a mia.

sii,o de dir;glr, embora du

rante a campanha do Cil.'.
le tlves�em tudo pago pelo3
cof;'es da entidade br-u.l
lei�a. Assim, Vicente Fellia

que nãa ch�r'au a Ir $:0

Chite por mot:vo de d<)C:l.

Ç3 cardíaca, recebeu a b".':l
som� de 9f>0 mll cruzeiw'i,
i!'oBO sem falar em Aim"ré
Mo!e!�a e outros que ll-Je

auxiliaram.

Hã quem dlgn o,ue e5'a
liberalidade da CBn W�
rá produz!r efeU.os neglltL
vos em 1966 qual:do nO\'ílS

campanhas de 8U.l(í'io <;1)

rão, feitas. servin10 ."S

no-.'·OS craques de ga�.·ot,.'s.
propaganda. E entào, L'IlI'O

ou seis convidados de 11 '.

b c um exé!'dto de hon.:.I

e' I'epresentantes aco'm'91
nharão a comitiva. N�t.J

ialn\ente. t",óus no final lc

O certo. o exato, do �ji

nhelro :lté agora gan)\o
pela CBD, se!'a a contr:\'.i

ção de Feola e Aimoré ';' I

cal'ó,ter deflnltlvo, para .I'Le
as�im po,.samos Co' m'. r

um sclec!onnd(., Quase !lU�
totalmente de no\'os e qu-:!
venha mrds uma vez .l�

monstrar a puj aiwa do " '$

so fu:ebol.

Alr:liJre deverá agora. a

presentar �eu rela(ori� ),
CBD com l'cspcito ao '-l'��'
que observou dlu'ante J

c:lmpanha do Cí1ile. ql;an,:,)
provará :l neecss;dàóe 'Je

ser procedida uma rcro.-_nn
gcral de jogado:·r.s.

CaJ�f�:ia,A:r� s::e�:��:' Este é 11m dos rockts 1ltiliroito pelas jorças armados dos
EUA. Com ale{tllce intermediário f: um dos mai.'! modernos

�.5:ca�� �:�:�!��, d;osePh joguetes utilizados liaS EUA.

Walket, piloto da NASA
_

if��:f���i��l�; a�Siluacão HacieHal
hora a bordo de um avião- (CONTINUAÇAO DA l.n PAGINA)

foguet, X·15, • altltud, 4°) Oulras fontes, igualmente bem in·

::�6 �:�i:��os'p�:;:��a� formadas, adianiam que aié oniem, à noi

:e�te�s�a�i�d��eP�a à a���� te, não havÍ3 sido feito qualquer convile

��;V:�ad::Ç��a�� ��t: �u�ro: ao Deputado Oliveira Brito para vir a ser

PÔ::�t1ndo o,-pl<'.no de vôo,
O Primeiro Ministro. �sse convi}e só seria

�%�a�or�,can:a:o�Ce���I�a�� feito hoje de �anhã, havendo o ex-minis-

inesperada foi devída aos iro da educac�o concordado.
�� :�I::i��lOdedOcof�:�::;.o 50) O Sr� Oliveira Brito 'já concluiu a

ha��:oSí��o��:ab��e�II��tll�: redação da emenda consiilucional, que
"man' pa"ada, p,lo Ma. com o apôio do PSD'modificará o arl. 127
jor Roberto White, Que a. '

I

tingiu 75.000m. da Consliluição permitindo a votação das
reformas de base élpenas por mJioria abso
lula da Câmara, não por dois ierços, A re

daç'io da emenda será submetida à banca
da do P�rlido, anles de ser apresentada
oíicialmen!e. Outras rebrmJs canstilucio

nais já eslão sendo elaboradas com a par
ticipação da �x-ministro.

" "OLA "'IJa. 'P1ôRffITA 00 Qft�r_

dcs, embora anancado com

a Quantia de USS 100.0(l'),
enquanto esperava o rasul
.udo de um apêto a Que 1',:,
via dado ent-ada no Su

premo Tribunal dos E.U.'!.,
o -apêlo foi indeferido e

presume se que o pr.
'

5'_

b.cn, ao saber disso teunn

cuidado, sem dernori, ne ':l'

gll'.
Havia êle sid:J acusa.to

de se.vtr como esprêc >t

União soviétrêa 'iuI:allte
um período total de 20

ano.".
Mais tarde, declarJu.;)

Sr. Lmcoln White Chefe de
Imprensa do Dep;rtameclo
de Estado, que o M.n!st,
rio de Justiça, do gvoêm r

norte americano, sonct-nm
ao guvêrno de rsrecr (!!l1;j
providenciasse a volta j('
Sob'en aot E� taclos Unhbs.

PORQUÊ FLORIANÓPOLIS E
�--��=--�----�������

IMPOSTOS

u,..

PAGOS PELOS

CIDADE LX...' MI!:XICO, 6 -

)<�"l�e.� .�uspcltas (';(USJU no

M(.X1CU :1. cheguda a esta

eaprtn}, nas vcsueras d.1 vi

sita do Prc.�it:t:nLe Kenne

dy, do �,'I'ret;i.. j,) Geral de,.
P.lltld�1 Oornunrstu cc CI.
1.1.1, mo, RoeI.
Blas Roca vtujou a bordo

d.:: avião em que o Cón-ul
cubano em 'I'amplcc, Raul
Acosta oampua.inc, trouxe.

ra de Havana 30 kg de pro

pagando. castrtsta. a qual
foi eonnseaca pelas autori
dades mexicanas no aero-

porto.
Embora se tenha anun

ciada que n ...s Roca se ::.

du, a em uàusnc para
r,'kn.eYld'�u. onde as�istlria

a um congres�o cO:'lunista,
suuL.,·.,e qile o lid(:r�umu
nbta cubana se hospedou
na Er.lbaixad3 de CUbl e

se a"i;;tou c0m funcionarias
da' Embaixada Soviética.
A rep<:nuna chegada ao

MéxicO de que se sup:Je
transmite as o:dens de Mos

cou a Fidel Ca'tro prest�.
se a tôda oorte de c()nje�\'.
rtls � multas bem funda�

das _, tende·se em Vista

a companha que os {'lemen

tas ca �tr • o:nunlstas no

México esl<4J levando a ca

bo, para transtornar, na

medida (L) passiveI, a calo'

rosa acolhida que o p:.vo

mexic:mo dispensara ao

Presidente KennedY·
Recenlemente, cm entre

vista concedida ao cheg-ar

- Será MajoradoQ.Pre;c da- Gaseüna
RIO 5 (V.A.l � Um único ad-valorem, se pOCiC

dr. porta-�oz do Conselho Na- rá cOl�heccr o indi�e �o
.
clonai de Petroleo in for· aumento. que devera O$CI

jll0U que' logo que aquele lar entre do!s a trés cru

ôrgào rccE:ba do BanCQ do zclros par litro de gasoJi

Brasil comunlcaçãC' oficia)

��,;�ov�� t;::OI�:.":�\�O: 'SÜfVG-CE O JUIZ
�s����c���:n::rá d:!::l�addo� Vá assitir no próximo

defini:la a taxa de conver día 3 d.' �!l:ôsto, às 20,30

sibilidade d') dólaL' e de- �r�r�s�an��p�:�ere�ãao ���e�
claradn pela SUMOC a va-

reado reme de Stanley
riaçâo do dólar fiscal. para

Kramcr "JUL:JAMENTO
cúlculo do allldido imposto

EM NL"REMBERG", numa

UNIÃO ..

MUNiCíPIO POB�E

MUNICIPE�

AO

. . .49,9%

ESTADO .... ,. ",,43.6%

AO MUNiCíPiO ....... 6.5%

o impôsto arrec.adado pelo Muni

cípio é aplicado exc;usiv1amenle
em Serviços à População: em E,

(:0405, Rua.s e Estradas, Limpeza
Pública, Assistênclo Social. etc,

•

MUNICIPE

PAI'IA QUE TUA CIDADE NAo
F IQUf: MAIS PO 8 RE, PAGA TEU

IMPÔSTO COM PON'1'UALIOADI
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Chefe do governo.

Evilasio CaDO exonera se da Sec. do Trabalho
Vem de solicitar excnc .

ração ao governador cetec

Ramos, de cargo de aecre.
-ártc do Trabalho, o depu;
rado Evilaslo Caon que vi.

nha respondendo, tamcé-n

pela Pasta do Interior e

Justiça, e da qUal, Igual.�
mente pediu dtsperea ao

As razões alegadas para
a exonerecãô 'estão ligadas
ao fato de o sr. zvtlãsto Cu.
on pretender eandldatar;
se a uma cadeira na As

sembléía Legislativa, pelo
PTB. Daí, deslneompatdbtli ,
zar.se para poder, dentro

iJ-:ÉSTADO'
'

.. "..
I O lU1S .ltTIGO DIAIZO DE SAltJA CAJABIffA "

FLORll\.hvr'UL.Ld, O::ial:SAUOJ, 7 Dl!: JuLHO DE 1962

Os aCOiltecimentos Nacionais
e o �ovo catarincnse

o Governador Celso Ramos acaba de fazer divulgar
nota pela qual dá ao Povo de Santa Catarina ciência de
estar o Oovêmo elo Estado "atento aos acontecimentos
que se desenvoivcra no cenário federal e em' permanente
contato com as autondadee''. Acrescenta' que a situação
do País é de absoluta calma.

Confia o Governador Celso Ramos - diz ainda a no

ta a que aludimos - na colaboração do nobre Povo cate
ri.nense, a fim de que êsse clima de tranquilidade e or

qem não sofra 'solução de continuidade. A nobre gente
barriga-verde pode, assim, confiar em que o Govêrno
está acompanhando, em base de Integral garantia da Lei,
o processo d:JS entendiluentos politicas de que depende,
na esfera federal, a organização do Oovêrno da Repúbli
ca, dentro das melhores normas democráticas que salva
guardam as nossas Instituições legais.

O Governador Celso Ramos, de sua parte, não se vem

alheando das mais profundas necessidades e aspirações
40 Povo e do Estado. Menos cedendo a injunções políti
cas de que promovendo a solução dos problemas funda
mentais do dese.1Volvlmento econômico e social, a exe-

- cução do seu plano de govêrno se processa com seguran
ça, no mais perfeito sentido do bem estar coletivo e do

progresso geral de Santa Catarina.

Ainda há pouco, tendo de falar em Importante reu-.
ntâo patrccínada em São Paulo pelo Instituto Nacional
de Estudos Superiores e pela Comissão Interestadual da
Bacia Paraná-Uruguai, o Governador Celso Ramos foca
lizou com admirável objetividade alguns dos problemas
que estão a souctter- lhe os esforços e preocupações. Não
omitiu, então, a referência à função representativa do

Congresso, de cujo prestigio - oriundo das melhores

atenções ao interêsse nacional, pende garantia daquelas
Instituições democráticas. Acentuava, então; 1- clariv'iden.
temente, o Governador de Santa Catarina: "O Parla-

LOTERIA DO m. DE SIA. CATARINA
RESULTADOS DA EXTRAÇAO DE ONTEM:
3.2S0 CRS 1.000.000,00 Florianópolis
1.470 CR$ 150.000,00 Joaçaba
1.415 CR$ 80.000,00 Florianópolis
6.173 CRS 40.000,00 Rio do SUl
7.902 CR$ 20.000,00 Florianópolis

No momento, reunem·se nesta Capital,' duas conven_

ç{jes partidárias _ as d04 P.S.D. e do P.T.B, A da U.D.N.

já se realizou. ,pentro em breve os demais partidos com

presença na vida politica do Estado, efetuarão as suas.

Através dessas atividades associativas, vinculadas à

vida pública, a Democracia se realiza, de ve., que elas le
vam suas decisões ao veredito do povo.

DisciplinadOS e policiados, desde a sua organização e

em todas as suas deliberações de efeito externo, pela Jus·

tiça Eleitoral, Os partidos são a essência mesma do regime
democrático.

Regimes sem partidos ou de partido único excluem�se

da democracia porque, antes de tudo, assentam na su

pressão da liberdade. Proibida, nel.es, a livre escolha, os
poderes surgem e mantem-se à base da I fôrça e da vio

lência; são as ditaduras.

Entre nó.!;, (L vida partidária não decorre sem sacri·

ficios .. 4s imposições de ordem legal são multiplas e ri·

gorosw. Obedecé·j,as importa em exigir d,'s correligioná_
rws uma �'oma apreciável de serviços, de despesas, de

pre1uiz�s, de renúncias, de transigências, \ de preocupa

ções perma1lentes.

Devc�n. ;XT i SOo os par!;do;; , merecer a estima po'

r,.. pomlUl S(W cles� eln últim.a (málise, os !JJte.a tOMS

I!�ti;$: ,,,,,,,,,,,;1/ o 11l(1Í� Id/o.' (I II/ci" "�!'."·'I:-tq rcm !!U.'!1W

dIlL" ...... _ •• _� o

do que preceitua a lei eíeí,

torai, concretizar sua can,

dtdatura.

Norteando sua ação, tan

to numa como noufra se,

cretane, dentro do p,rogra..
ma a que se traçou na ad

[mtnlstração estaduar o

governador Celso Ramos, e

deputado Evllâslo Caon ccn

firmou assim pienamcnie
o que afirmava ao assumir
a :"Jasta do Trabjllho. E' ali
se houve com correção, 11.
sura e alto espirita públíco
ctnêmrssndo a reparttcao
que dirigiu ao méxtmo,
dandoJhe uma perspectiva
ímpar nas retacões do Go.
verno com as classes traba
Ihadoras.

Sua �ção conciliatória, re

presentando o governo na

üreve dos portuários ele

São Francisco do Sul, e :l

movimentação que empre,
endeu junto aas emdiceos
foram pontos altos da ges
tão do sr. Evllaslo cace.

Merece relevo, ainda, o

pagamento a quase todos
os s.ndícatos do ínterí.tr
do Estado, dos auxilias re,

ferentes à. Lei,2.193, e q-te

atingem. a um total apto.

ximado de Cr$ 1.300.000,JO.
Inda recentemente" �lrl

viagem por várias regtnes
do Estado a serviço áa -ae

ta que veio de se exonerar

o sr. Evilásio caon teve o.

portunidade de discorrer

amplamente sõbre o mo.

mentosc problema da re,
forma agrária, e em Vid�i_

ra, Campos Novos e Lajes
prererru parestras Irradta,
das fixando a posição C!O

governador Celso RaInl)s
relativamente ao assunto

explicando ao mesmo tem:
po o alcance do mecanismo
éc Instituto de Reforma
Agrária de Santa Catarina,
e a reformação do proble .

ma da terra. dentro do ptis
ma criterioso e humano ('(I

mo entende o atual gcvcr
no caterinens.
O governa.dor Celso Ra.

mos, à vista dos motivos

apresentados pelo párfamen
tar petebísta conccüeuuie
a exoneração do cargo de
Secretário do Trabalho é

dispensa da aPsta do rnte.
nor e Justiça.

OS SUBSECRfTA'RIOS E AS ELEIÇÕES
ERASILIA, 6 (O ESTADO) - Informa-se desta capi

tal que o Tribunal Superior Eleitoral, deverá reunir-se
dentro de Instantes, para resolver sõbre a possibilidade
dos Sub-Secretários de Estado concorrerem as eleições
sem necessidade de deslncompatlbllização. Até o momen
to n�o deu entrada nesta alta côrte nenhuma represen
tação da presídêncja da República no que tânge ao ato
adicional.

10.a Região Não Está Em Prontidão
FORTALEZA, 6 (OE) - Oitenta por cento dos esta

belecimentos comerciais desta capital, já abriram suas

portas, as repartições públicas, funcionaram normalmen
te. O comandante da rue Reglãc Militar, esclareceu, que
aquela unidade não entrou de prontidão e muito menos,
recebeu qualquer solicitação das autoridades civis, para
colaborar na manutenção da órdem.

Greves distürbios

cio realIzou uma passea,>a.
pelas prlnclpals ruas da.

cidaue. Não hove nenhu�
ma perturbação da ordem.

Nova Tentativa de Sague

DUQUE DE C-AXIAS, 6

��aG�ov�'�e�����O��Ss�
que acaba de ser dirigida
contra o mercado Guarany
A polícla que já se achava

de �õbre aviso rechaçou o

ataque. Os cabeç� Cio mo.

vimento fizeram uso de
suas armas. O mercndo

Guarani, e, as dt>mals ca.

sas prôxlmas permanecem
isoladasl e guarnecidas por
soldados da P.oi[cla Militar
armados de metralhadoras.

Situação Normalizada

DUQUE DE CAxrAS, G
(URO.) - "O ESTADO" _.

A situação ne� munlciplO
f'uminense parece estar de
finitivamente normallzadn.

no entanto, teme se ve

nhe.m ocorrer novos atos
de vandalismo neSSM pró.
ximas horas. O comérCio;)
permanece fechado. As nu�
toridades �civls não dispõem
de recursos � enfrentar
a atividade criminosa dos
depredadores.

Graves Disfurbios

n·Y")UE DE C.\XIAS, (:
(UPG.l _ "O ESTADO" __

zada.s em Itatiáia esr.ao

Stndo invadidas pot Indivl
auos que estão se aprovei
tando da s.tuação pára pOl'
em prá.tica seus Instint�s
criminosos.

ABASTECIMENTO EM SlO PAULO -

SITUAÇÃO AGRAVADA
São Paulo, 6 - (UPI) -

(0.E.)3 _ O aumento de

preços, a greve de ontem,
e a falta de géneros e as

manobras para conseguir
melhores condições per
parte dos romecedores, a

gravou a situação do sbas
tec1mento em São Pau.'),

carne que hoje . sobrou no

tendal úntcc.

que o público está com,

prando menos devido a

falto- de preços.

AS crianças do Alto Borboteta, no município de Itá,
não tinham escola. Agora têm, com mais essa unidade de
uma saia, já em funclnamento. Sobraçando cadernos e

livros, fazem fila à porta, como pintinhos. Mas antes dos
galinheiros (na definição despeitada do deputado Laert
Vieira) ficavam em casa, na escuridão do analfabetismo,

Nota Oficial do Sindicato dos Emp�e·
gados em Eslabelecime,'l1tos

Bancários do Estado de Sta. Catarina
A IMPRENSA ESCRITA E FALADA AO

POVO EM GERAL
AOS PODtRES CONSTITUIDOS AO

TRABALHADORES DO BRASIL

Os bancários caterínensee, conscientes da gravidade
da situação nacional resolvem, em Assemblêia Geral:

10 _ Reafirmar, publicamente, sua posjcâo de in

transigente cerêse dos tnterêsses nacionais e

das Inll,titulções. democráticas;
20 _ Manter-se em Assembléia permanente, -Vigi·

lantes e atentos ao desenrolar dos aconteci

mentos, em estreIta ügação com as demais en

tidades sIndicais catarinenses, desvinculados de
qualquer feição político-partidária;

30 _ Reconhecer que a presente crise só poderá �er
superada com a adoção de medidas capazes de

solucionar os graves problemas que afligem a

família brasileira;
40 _ Confiar em que tal SOlução será encontrada,

tendo-se em vista os tnterêsees nacionais e

orientada no sentido de serem realizada_s, rio

pais, as reformas de base hâ tanto reclainadál
peta povo. brasileIro;.. I

.
1 .

"I 5P.,_t,�::I��'��ã�u:Sag�:!�::*'�}f&t�t:::\i:e��
tes, atendendo�se às tradições democráticas de

nossa pátria.
Florianópolis SC, 5 de julho de 1962.

Carlos losé Gevaerd
Presidente

o agentE Provocador
TITO CARVALHO

Conservará Calma
RIO, 6 (URG.) - (.o l!:::>

TADb - O Chefe de P'l'l

ela da Guanabara, S:. 'i:L

ton Marques da Cruz, :,.1

poucos instantes, falou ;l�.
lo râdio recomendanfio a

popUlação que se mantiv;;:s

se em caima. Estame::

prontos a reagir com a

maior energia contra qu�,'·.
quer pertu�bação da ord?ffi
frisou o Chefe de POnCla.
O exército colaborará C,)'l1

a policia se necessário.
De Brasília o General 11.••

maurl Kruel, Chefe .do G'J.
blnete Militar da Pres!den
cia da Repliblica, declar.)u
que .o govêrno federal esta
va atento a situação no

Rio de Janeiro. O Prêsld;'n

t,e já fora cientificado dos
acontecin!entos.

BRASILIA, 6 (URC·.) -

(O ESTADO) - (j PresL
dente João GDulart mant!>.

rá ainda hoje reuniões com

os Secretários Militares. O
presidente quer saber 50

bre as desordens ocOrrld'lS
no território nacional.

Comunicacões
RIO, 6 (uPI) - (O ES.

TADO) - Será mantido o

funcionamento do �isterr.a

de comunicações internas

e .externas, para não agra.
var a situação (In P!\l�. A

decisão está contida em no

ta divulgada hoje pela Cc.
clcl'D.ça') I1flcional (ks n_

--

'-'-- .'(.��.':'._.�.:-':"---""

pita], para a esco

lha de candidatos
ao próximo pleito,
os ,altos órgãos e

xecutivos e delibe ..

rativos do Partido
Social Democráti
tico.

O seu Diretório

Regional reunir-se
á hoje. às 9 horas, na séde do Partido, à Pra

ta Pereira e Oliveira, para fixar normas a

eonvençâo, organizar as listas de candidatos

t tratar de outros assuntos partidarios.
A Convenção Regional estará reunida

hoje, às 14 horas, no auditório da Rádio Gua

rujá, à rua João Pinto, 42, para escolha dos
candidatos às funrões legislativas do Estado
• da União. no pleito de outubro·

Desde ontem já se achavam nesta Ca

mtal, para parti-inar dessas reuniões, repre

=ntações de numerosos municipios catari ..

·�"'n!'ie!'i.

menta Brasileiro foi capaz de implantar um sistema dí-

D d Ccâmjcc de govêrno. Deve ser conseqüente e utilizar o Ins- -

trumento que adotou pa!a da" a. ês_te país os esquemas e em uque e aXlas
as reformas que a Nação exige. Naq pode, sob nenhum'
pretexto, ampliar as angústias nacTonals reduzindo as RIO, 6 - UPI - (URO.) tre moradores do bairro de

chances de solução pacínca dos nossos problemas". Tal é - "O ESTADO" - Todos Olavo Bilac e centena; de

o pensamento do Governadbr catarlnense. Ao Invés do os estabelecimentos comer; pessoas que para ali se dí

comodismo das fórmulas tradicionais, que vinha compro- ciaís de Duque de Caxias rlglam com o propósito de

metendo o próprio destino histórico do Estado, ti sr. CeI· conservam se fechados no

80 Ramos se dispõe a realizar, em normas que obedecem decorrer do dia de hoje:
assaltar residências. AS pri

���l':e�'1 s:�t��oreS����d�:�����:'�=�r:.�.:a�'i��:�� ga!:taat:e:i��ó��maP:��:: meiras informações chega.
. das à Delegacia de PolíCia

res da vida c�taFinense. t o que vem fazendo, graças ao qa",',?!J;a ,�OnJt)ll,me .' decL
a. I s�

1 � ê d!zem que há mortos IV) I"

�,:��n�:d�e�st;�a�::\lg\�lr9operação, de civismo que rei- �Iat �:� �eO�i�'re:d�'U��:�' cai.

E precisamente êsse é o ambiente em que, nesta ho- o Delegado Amll Ney Rei. Também moradias locu!i.

ra delicada do evolver nacional, o nobre o patriótico po- chard.

vo de Santh Catarina contja, sem hesitações, na dignida·
de dos hamen'> púhlicos que tenham a responsabilidade O povo de Duque de Oa.
de resolver, com acêrto e pacificamente as Grises do xlas, em tinal de protasto
crescimento politico-democrático do Brasil. I pelo fechamento do comer

Santa Catarina continuara em paz, trabalhando em

paz e pondo sua integral confiança nos destinos do Bra

sU.

Era uma figurinha anônima, cavando a "porca vida".

Baixote, olhos miudos e vivos, sagaz e regularmente al

fabetizado, insinuando-se em todos os meios, com quali
a es oportuni e de "clown", Integrara-se na es·

cumalha outubrina, com afiada ambição e desmedida

audáCia. A bondade e o servilismo de "capachlldo" eram

nêle cálculo com alvo marcado. Foi o Trlboulet do dita

dor, com piadas, anedotário e deiações. Chegou a fisgar
um cartório rendoso. Não estranhei o acesso fãcll que

teve até Getúlio, compreendendoi?lor por analogJa: Quan
do num município catarinense certa sardinha nostilizlj.va
velho �..epublicano,. frequentando com assiduidade o Pa

lácio, copa e cozinha, indaguei, com estranheza, nu'm
dos costumeiros cavacos à noite, do Inesquecível chefe e

amigo Hercílio Luz, a razão por que lhe dava asas. Her

cílio riu-se. E justificou:. ''Meu f1lho, a politica tem des·

sas anomalias: apa.rentemente dissonantes. Eu o acolho

precisamente por ser o que é. Quando meus amigos, por'
deslealdade, se fazem inimigos, atiro contra êles êsses

tipos, com os Quais se nivelaram". Era cobra do seu Bu

tantan. .. Getúlio fazia o mesmo. E Barreto não o lar·

gava, feito esparadrapo. Era "foca" de "A Noite" e cons!::

guiu uma deputação. Nesse põsto, como peça dum esque
ma pretraçado, tornou·se agente provocador. Sua tarefa

er�esmoralizar o Parlamento, em preparo do golpe de

37. Soube fazé·lo, pois não tinha fôrças para atingir cul�

minánclas dum Andrada, dum Mangabeira ou dum Ne

ves da Fontura. Cuspia sarcaSII}os grosseiros, mentiras

ofídicas, agressões pasquinelras, como peão em movimen

to enxadristlco, ou como "picolb" dum Podrecca hablli-
dbso.

'

Mais tarde, eleito D�'r menos; de 400 votos, voltou à

Câmara. Não evoluira, ollgofrênlco. Era o mesmo tipo
leviano, borboleteante, insultador. Desconhecia o pudor,
a distinção de maneiras, o aprumo vel'b,l. Seus discursos

se faziam "'mixed-pot". Excessivamente prolixo, em um

derramado, como queria Machado de Assis, Sl;.."'\ minlmo

de consideração peJa clareza c a limpidez vcrnáculas. F:l

zla jõgo polítiCO como um "pipeur". Tinha quc esLnbcle-

c� :"n""o�i' 7"� ':l:C:ê'f�,,:,"'�� '�'�'�''':;_•.A),.::..::
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CeI. Marcos Konócr
Em Blumenau, onde ultimamente residia, veio a fa

lecer, anteontem, o venerando coestaduano, CeI. Marcos
Konder, cujos restos mortais foram sepultados ontem,
em Itajai, sua terra natal, que se enlutou para prestar
suas últimas homenagens ao seu ilustre filho.

Dos Irmãos Konder - Amo, Vitor e Adolfo _ o CeI.
Marcos Konder é o último a desaparecer, ria avançada
Idade de 81 anos.

Na vida pública, quer como Prefeito da sua terra na-

tal, quer como deputado ao legislativo estadual, quer

•
como líder politico, o saudoso extinto comprovou, a par
da sua Invejável capacidade r.� trabalho, as mais altas

qualidades morais. A sua liderança politica adevejo-Ihe
do seu senso de equtltbrto, do seu entranhado espírito
público, da sua exemplar compostura, da sua agressiva
honestidade.

Deixou ao Estado e· ao município serviços de alta re

levância, que lhe indicam o nome ao respeito dos cata
nnenees. Militou �duLe br1lhantemente naJmprensa.
e legou-nos alguns livros, entre os quais a biografia de
teu conterraneo Laura Muller - obra laureada pela
Academia Brasileira de Letras.

Em próxima edição voltaremos a aludir à sua per:'
sonalldade, completando noticia da sua longa e honrosa
vida de cidadão e homem público.

O seu passamento consternou Santa Catarina e a sua,

memória é digna do nosso respeito.
A exma. famllla enlutada, expressamos nossas aín

ceras condolências.

lnfl.ação na peixaria.
- Seu Guilherme, em que poderIa servi-lo: pes

cadinha, tainha ou roubalo
- Vou no verbo, mesmo!

Candidatura

_ Nossa convenção vai ser ótima! Muita gente
do interior! Mas as coisas, lá por cima, não parecem
multo boas! Por mal que lhe pergunte, seu Guilher

me, qual é a sua Zona?-
- Deve ser a 5.a! Aérea!

-Matéria prima

Cr)mo papagáio em galho de pinheiro com pinha
em fim de safra, aquela mesa da sede pessedlsta es

tava inflacionada de candidatos, todos cabisbaixos,
fazendo cálculos, selTlj darem pelota para alguem.

A um convencional, que vinha chegando, talei

alto:
_ Muito prazer em dar-lhe todos os meus votos ..

Todos Os candidatos VOltaram-se, já em pé, como
que atingidos! E eu conclui:

. .. de boas vindas!

Exemplo vfvo

- Professor, li no Cruzeiro que ainda existe an

tropofagia no Brasil! E verdade?
E o mestre, candidato a deputado, esclareceu:
- Infelizmente,minha filha, ainda existe! Espe

re pelo dia 7 de outubro e verã ...

"er aspera .••

-'- Na eleIção passada você derrotou seu conten�

dor, que era o franco favorito. Como conseguiu Isso?
_ Foi facn! Eu mesmo fiz a campanha dele na.

base do 1á ganhoul

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


