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rise seria sofucionada--nas�p� :;-;;;

Grupu para a PRaiNHA
BRAStLIA, 7 (UPI) - "O ESTADO"

- Deverá surgir nas próximas horas,
através da emenda conslilucional, uma

fórmula capaz de solucionar a crise políti-
ca que atravessa o país.

.

Como parte dessa formula as banca
das da UDN e do PSD esliveram reunidas
durante íôda a madrugada em Brasília,
ocasião em que estavam sendo estudadas
as possibilidades da concessão de poderes
especiais ao novo Congresso, não só para
as reformas de base, como para rever o

Ato Adicional e antecipação do Plebiscilo

para o fim do ano, depois das eleições de
outubro. I

�

I

I�
À fórmula resullou de um encontro na

granja do Tôrto, entre o Presidente João
Goulart, Tancredo Neves. Etelvina Lins,
José Maria Aikimim, e Oliveira Brilo.

BRAStLIA, 7 (O ESTADO) - A

e m e n d a conslitucional elaborada pelo
Deputado Oliveira Brilto, já conta com o

apôio de grande número de Deputados.
Essa emenda tem cara ler de solução para o

impasse criado nêsses últimos dias. A'

emenda está dividida em duas. parles
essenciais, uma que se relére·· a-reforma
constitucional, permilindo menor quorum

para as reformas de base, outra sôbre a

antecipação do bleLiscito. Quanto a últi

ma, diversas são as opiniões relativamen

te a data: 15 de novembro, ptimeiro de ja
neiro de 63, ou no máximo até março do.

. ano vindouro. Quanto a antecipação do

blebíscíío. o .a��\l.1l!Q II! está sendo encarado

pelo parlamento como ponto pací[ic�. � re:
ferida emenda será apresentada hOJe a Ca

mara.

Ciêneros sonegados
serão apreendidos
BRASILLA 7 .(0 ESTA ques de generos sonegados,

DO) _ (URG.l _ O PrL" que serão postos a vcnd..

sidente João ooutert deter Imediatamente. Atend�ndo
minou a COFAP que aretue a üete-mmecêc �reslden
-tmenetemente. com a ma ciat o sr. "1v:Lax do Rego

xlma energia uma busca Monteiro conv'-ocoU todos

� os fiscais do órgão concr-»

nos depósitos e armazéns Iador para que compare

E���:dt���aõa�co [m�.úa Suécia visita o [stano
de cafezais '.' I'
RIO 7 (O ESTADO - panha.

Contl�uam em execuç:'.') O banco do Brasil" infor

-Os planos para erraêllcaçi.o IT'.")U que em breve distri

dos cafezais anti ecown"d bulrá as suas agêri.:e.as 1!0

cos segundo se anuncia. interior do país, em reg!_

Já
J

foram celebradOs IH ôes cafeiras, instr�çóes qm,

�ontratos no valDr de trm permitam aos fazendci:os

ta e nove milhões de en..- usutru:r dos beneficios da

,õo, p'p:sa�ô:"n enrrit a'crIse '!
BRASíLIA, 7 (O ESTADO) - O Sr. Amaral peix0t.:',

Presidente do PSD, declarou hoje que a atual. crise polt:
Oca em que se debate o país deverá ser solUCIOnada ate

a próxima segunda Celra, aflrmou ainda, o presidente _da
agremiação que está aceita grande parte das sugestões

que s.erào apresentadas ao Congresso Nacional dando-lhe

poderes para anular o Ato adicional e convocar o ple
biscito.

O .Sr. Amaral PeIxoto a.sseverou que o ;,éU partido
apoiara o n6me indicado pelo Presidente da República

��r����(.c::�� \..�.. �Ii�j1�7sn��nlstro se êste C01'respoIldel·

As eurcnceoee pouct.vs
de cexias Informam que rc
raro dep-edadas durante o

quebra. quebra cerca de 4:'0

casas comerciais e restdên
ciais..

A Policia e. tropas
€xêrcito continuam em r·

go-esa prontidao.

as horas
Regulamenta�a a �rofissão ur. acronáuta. .

A CRISET
RIO 7 (O ESTADO - assinatura perõs-Minist�o. em vigor. Pela primeira �o O ESTaDOA classe dos eerottau: lS da Aeronáuticas e de -rra rarn previstas em lei .,a·:.�

obteve as suas prtnctputs baiho da p.ortaria rcgutc- côes para o descumpnm-::n

reinv'indlcações através tia mentando a profissão !.l to

dessas.norm.as
tanto l�)l"

DO RIO.

parte das empresa:! com:.

R •

d' ,.
. dos propnos aeronautas. A.

Itnteclpação O plemsclto ��:t��:a m�d�:::';,ç�o'�� CAXIAS, 7 EST. DO RIO

tempo de trabalho e ':0 <.0 EST�DO) - Nestes ui

BRASíLIA, 7 (O ESTADO) - Com ::�P�a'�;in':'�d�',g::':""� ���:: :::: :!;o';'::,:'�:
sessenta assinaturas o dGeputado Milton ���' �li��::tr��s v:0l.�� ;��'Ã� ��o o�e�:::�afe:��:�ad��:,�.
Reis, do PTB de Minas erais, encami- ridos quarta ',"a, quando

nhou a' mesa da Câmara Federal emenda fi
foram saqu ea dos diversos

!ln r� (l� O e arrnaaéns, açougues e mer

constítucícnal que dispõe sobre a aníecí- Ih! U I,t 11
I "��i�: de sete pessoas ia

pação do plebiscito. A emenda, ao mesmo

d t
r.das nesses acontecuner-ioa

Illan a os faleceram no Hospital GeA•
tempo dá poderás constituintes plenos ao

._
tulío vargns.

futuro Congresso para a reforma da cons-
o R���el�b�?ga��;A��l�e. o dao���;�;�i:�� c=:�as�a�:�

tííuição. respeitando o sistema represen- de Pinho, presidente do ��;;:s e�!in:��:Je�r:; 150 'till

tatívo, a Federação e a República, A pro- .�:ib�::��::�,na,c:�:���:� A Companhia de clgarros

posíção. para ser aprovada, lerá que obter �op�e:��I��aP�:�ra�ll����ell�� ����:it�ru:a��:a�e:eCZI(,��:
o apôio de dois terços dos membros da Câ- concluir os argumentos s- seus prejuízos em quinze

bre a duraçao dos mand > mmiões de crueetccs.

mara e Senado, tos dos futures Deputa->
Estaduais pelo. Guanabara.

Indenízaçân Um Bilbuo

,CA2;'lAS 7 -E.sl\·nO· t:r'·'
10 ESTADOl - A l\sioZtil.

çãc Ccmercíal de cax-o
anunc.ou que pedi rã a inde

nízacao de 1):1'. mlnâc oo
cruzeiros ao governo fluml

n€nse, pelas violências, rl"

predacôe, e saques que rc
ram v t'mas os estabele n
mentes comerc'ats da ct
dade.

Camif'..biio Apreendido

CAXIAS EST. DO mo
7 - (O ESTADO) _ Um
caminhão traneportanco
feijão preto foi apreendíc c
pelas eu'oncaces poüctuts
de Caxias.

O veiculo teni chapa dr.
mato Grasso. O produto fo!

imediatame1:.�'1'endldo 110

povo ao preço de sessenta
e dois cruzeiros o quilo ..

Cnmtssâc de Observa
dores iUiI:tarcs

RIO, 7 (O �TADOl -

O comandante do prtmetra
a-crc.tc enviou urna couns
são de observacões a: Du

que de Caxias. O retatócto
dos \o.ficiais encarregados
da missão opina pela 011\
nutençáo das tropas naque
ie. mumcipín em vrrtuo

grande tensão reinante.

'Tcrtta tivu de Saque
.,

-

NITEROI, 7 (O EBT."'.
-::'ü) - Grupos de pcuula
1"('S invadiram o armazém

Nac:.onal, <;it:'''do na n.. �

bonjam:m ·--:·:lslant na

tentat:va de se apoderaren
cos ettoques do referido cs

tabelecimento comercial.
policia compareceu ao :c
cal e evitou o �aqu2.
Exercito e polic:a contL

nuam ce pront d'::'o.
pm !'ova IgUD"U. a ;::Ihn

�i'.o Lt'je e de calma. O cc_
Im�-cio e a, inàustr.a ll..in�
clonam normalmente.

I Leia na 7." Página',resultados do soro

leio Seu Talão Va· iiie Um Milhão.
l___".___

Dez salas de aula, biblioteca, sala das aSSOlO ,_o

gabmetes mealCO e dentário, sala do diretor, sala «os

professor es, secretaria, recreio coberto e campo de espor
tes compõem o moderno e funcional Grupo Escolar que
já começa a ser construido na Prainha. Atendendo aos

mais atuais requlsitos "da técnica pedagógica, o novo es

tabetecímento de ensino da Capital, quando concluído,
virá atender aos reclamos da população em idade estu
dantl1 çiaquele populoso bairro, abrigando aproximada
mente mil crianças.

GREVISTAS
VOLTARAM AO
TRABALHO

RIO, 7 (O ESTADO)
O sr. Paulo Lacerda, sub

secretario do trabalho in

formou que os grevistas ha

viam atendido ao apelo do

Presidente Jango e vOlbd:)

ao tr,lbalho. Adiantou .:J.I!C
o setor trabalhista está i!:"

teiramente no:malizado.

O proJetej é do arquiteto Moises Lis, do quadro da
DOP, sendo que a obra está sendo construida por aquela
repartição, por delegação do Plano de Metas do Govêrno
(PLAMEG).

.'
Vai assim, o Governador Celso Ramos, cumprindo o

que prometia em sua plataforma de candidato: lazer
com que Santa Catarina voltasse a, ocupar. no ensino, o

lugar de destaque que já teve entre as demais Unidades
da Federação.

JI( É PELO
l'LEBlSCITü

BRASlLIA, 7 (Q ESTA

Dal - O Ex presidente Ju·

rrllno jKubitschek dist:-l
buiu neta à imprensa ma"

nlfeslando se a favor do

plebisclLo.
:::" a nota: "Será In,1;'

pensável que o povo bl·a�i
leiro aprove ou desaprov('
nrgenLFD1Cn\e o ato acEdo

nal cujos ft·utos IfÜ estao.

E' um crlple contra ps
Iria prolongar situarão de

agonia em que ví\'c .o povo
bl'a.sllquo.

.--,----

O que vem sendo realizado na Capital, não é um fato
isolado. E.ln todos os recanoos do território catarinense a
meta ensino: ·qU�l; através da reformulação do problema.
guer atravcs da construção de novas sajas de aula de
emergencia e novos predlos escola:·es, vem sendo atacada
com :decisão,

_ã0 de emergência, jâ pleua
uma situação premente e

plano de mais fôlego, sur
....(:stíLtia. Prainha.

.

'7:r--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DUetor
8tA� de Ari:uda Ramos

_nt.
�OI l'ttaudea de AQ01Do

JteciajONS
"'Vio Alberto ele Am(..�'ln•• oava�do MElO.
Antonio Fernando do Amaral e Silva

Colaboradores
Pro!. Barreiros Filho ._ Dr. Osvaldo nodrl�ues
Cabra! - Cid Gonzaga - Dr. Alcides Abreu
- Pruf. Othon d'Eça ...:._ Major nderonso Ju
venal - Dr. Milton Leite da Costa _ Dr. Ru
bens Cos.ta - Walter Lange - zurv Macha
do - Lázaro Bartolomeu - limar carveüic
- Prof. r-a-no Fernando de Araujo Lago __

Hnmílton Sehrrüdt - A. Seixas Netto.
D1!;PARTAMEN.TO ESPOP,TIVO

R"d�ttur: P"u�o Paulo MachadeJ
Redatores auxtuares: Ma.u-y Borges, Rui T
L.olJu c Gilberto Nahas

Colaboradores: oli-'ER30S
Repnsentantes

neeresentacões A. S. Lara Lt(1a.
Rio (GEl Rua seneoor Dantas 10 5° andar
Tel: 22-fi9�24
Sâo Paulo - Rua vttone 657 .,..... ccnt. 32
Prirt() Ateare �- PROPAL _ Pruca D. Felicl-,
no 15 - coni. 11 -- 'rer.: 74-�O
Avr-ntes e C'rJrre.'lpondentes em todos os mil
nlr-fnlox d". Snnt.., Catarina
Anúnr.íos m-dtante contrato de acordo com fi
t:-!t":f[a em vt-rór.
A�qlNATUJM A"JUAL __ CrS 2.000.00
VF'NDA 1,,'r'I,!"".\ _ CI'� 10M
A nil"l'("(rn mil) se rp.�nl)·l.�"IIi1i�a po.lo_� cow:ei·
toe cmil.i,l(},� 'WP artiql).� a.ç.çinCi(i�JS.

enhoFEUGlJ1D
ZOTTO

ORAN-

Em�rêsa Edi!ôra "O mAOO lide.

I
I c()nleáT,entos

Chegou ontem do prós
pera Municip;o de Anita

Garlbaldl, o nosso Presado
Amigo Senhor EUCLIDES
URANZOTTO, chefe do
Par Lido Social Dernccrátt
co local e mnuente politi
co da Zona Serrana Cata
rtnense.

Achem.se à disp0S0tçilO dos senhores ocionis
desta sociedade no séde social, à rua IOde MaiO,
1.263, nesta €iGode os dicumentos a que se refere
art. 99, do decreto.Jet n .. 2Q27, de 26 de setembrO
1940, referentes ao exercic!c encerrado em 30 de
brtl de 1962.

ASSEMBLtlA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocadOs os senhores acionistas a se re

rem em assembléia geral ordinária, em suo séde s

à rua IOde Moia, nO 1.283 nesta cidade de Brusq
no dia 30 de ogô&to de 1962, às .I O horas. paro deli
rarem sôbre c seguinte:

OIIDEM DO DIA
. .. 1°) Exame discussGo e aprovaçõo do baltl
geral, conto de lucras e perdas, parecer do consel
fkClQI e dt'cnais docwne.tos refert'Rte"S ao exerC"Ício
fiscal e demais dqcumentos referentes 00 exereíC"io
1'9<11.

2°)"'EleicRa 4a Conselho Fise-al.
3°) Â......... ãMf'reae _,(11.
Brusove, 26 de Iuoho de 1962.

(),tt ... Renove - Diretor Superintendente
G'Jilherl""'"'f:' Rero-ox - Diretor Prcstdent-

Dr. Frich Walter Bueckmann _ Diretor 11/7/

en. EDOAR N.\"'CI MISSA DE 1.0 DIA
PEDRO MARTINHO VICENTEP _ -edentc de Fut"ri'io

M1J:;ic;;·'io de C""p..ru:al.
he- ;':1 o-ca cic.xoe o n1S

>... I • t u'li.o Sr. EÓ§ar

A família do scudoso senhor Pedro Mortinho V
centc, c-onvido aos seus amigos e pessoas de suas r

loções, poro a misso de 7° dia, Que será rezada
cltcr do Matdz N.S de Fátima na dia 10 terça_feir
às 7 hs.

- ,

A todos. Que ossistirem a este ato de fé crtstõ
fomílio qgradeceu penhorodo.

Noticias da Secretària da Agricultur
NOSSAS PRAIAS d Dr. Luiz GabrieL Ser-re

cadência das ondcs sóbre o mar,
mcnscmenre pela praia escorrem,

.

.m arcas fazendo cintilar
us de espumas, Que nos vo�as marrem nau, um expressivo telegra

ma de agradecimento par encontro dos diri�ente.�
t T S. Excia. posto à dlspr-, .ralistns de Blúmenau,
stcãc daquela entldadc um fim de melhorar cada V

veiculo para o trasporte\ mais, o rebanho bovino d
np doze novilhas c um re- 'seus associados.

F.lI.Z!:M ANOCj HOJE
- mcnmo .....'ntrt.h Trilha
- .'T. Procôpio Our�qu('s
- sr. _ Jair Fon�l�{i
_.�. vcnua Richter

�t(, Antonieta dOs,Passos
- �. Vera Lúría Espindola
-� r. Edmundo de Souza Júnior

.- (r:r, M�ria Aparecida Caminha
• - JM1ta. ccusuero Caminha

.,:'ARAO ANOS AMANHA

-1'R'. E_9uardo Rosa

_ õb_Il��;�n�u�Ul"istela Bernardino Nco

- 'fJt"a. Odet-e Souza
- 41. Dja.lmu Telemberg
-,lir. MamarinÇl Silva
- wa. Nair Pereira
- 4f. Rubens Lira
-�. Dera cordeiro

-,Jt:\. A:!etc Outra Simone
-"W8" Maria Ada Martins
- a . 05n1 Nunes
- sr. Anemio José de Souza
- sr. Orlando Simões
- srta. Normélía Aduccj
- srta. Elsa G. da Silva
- sr. Flcdoaldo Nóbrega

Prof. SiMo Coelho dos Sanlos

"
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ANIVE SARJO
3,8 dias de draordinária�
oomentlM'Sç&:s em qae do

proporcionados os ja tradiCÍGlftaÍs
descontos que este SIIQ. geMO do

;,.lém disso,
I da vanh,iqem
a pra:zo, em

\'GiCâ fémbém usufrue
especial de aniversário,

38 cruzeiros em oada 238 cruzeiros de C!Ompr�� "

.380 2.�O °I

3800 2.3.800 "

38.000 " " 2�8.000

adquirindo tucl_,

10 PIIGAMENTOS,
SEM ElVTRADA E
SEM lIUMEIVTO !

POR m�() v. CANIIA o { .. ir/ENTE
''()yer�afi,noaf?J da

o governador Celso R�

mos acaba de sancícnar ;1'1

reconhj!cendo de utnld'l1�

pública a. 'Enclclooédia oe

Santa Catarina". �ês� sen

tido acaba de receber r

Chefe do Executivo rncusa

gem que passamos a trans

cr;,,;�o. 'sr. governeoo- cu��r::��o.:n:iS v�in����a�.
oetso Ramos: (' ao Lrglslativo Catartnc»

cetertnenee de nasctrcer se!

to e prlncipa.imente ne

c�açãoJ impossível me te

ra não vi V. Excla. sencro

rrou: a que reconhece dA

utilidade publica a "Enci

clopédia de Santa ceter'
na' que de maneira neroí

ce �em sendo preparad:t
pelo Exmo. sr. Alm'lmnte
atia ads snvetra amei r').

Ato que atesta, por si só

o elevada nível cultural r

patriótico do Leglslativ:l e

govêrno catannenses.

Peço que V. Excla rue

permite acrescentar urnus

ponderações. não se pode
tomar a sério o pattlo,;!s.
mo de quem não ama "

seu munlciplo, o seu Est�
do porquanto a Pátria e

d'eles apenas um alal'�;'.
menta. Todavia, como fi.

mar sem conhecer? Sem

conhecr o nosso Estadouo1
sentido horizontal da Ge..,

grafia, e- no vertical de stia

história?
Com o maiOr eonhe�l

menta � amor do pas�ado
nosso progresso será n�al
- e autêntico também 0r

gânlco, - pois :l tradlç:iJ

do eassírnílndo!

no oresente o passado vi

Firmando o pé em no,:o5')· Estados Unidos para Para'

etc-toso passado, damos ná e Santa Çatarina. este,

thur Felrlm�n. ocnsut dos

gcroso, futuro adentro
Este o prtsrna através do

qual aprecio n monurnen

tal Enciclopédia.

Sirvo me da, oportun\da
de para apresentar a. V
xcía protestos de. alta estt
m.a e distinta consíõer ..

cão.
Pe. Doralino Konch scí
COlégio NS. Aparectda
Lavra); - Minas eOrais

GraÇã--
Alcançada

estã para um povo, com.>

a memôria para o indlvi Ao P. Reus agradeço uma

duo. progredira com a f:'))1 graça a.l.cançada, W. M.

dição de reter o conqu\;t'l 9-7·62

A VISO
������� 3j�artos. Rua Gal. Bittencourt. 85

QUARTOS
Alugo--5e poro estudantes e funcior(ório5,
Rua, Gal. Bittencourt, 85 fonlt 3137

de tempo, s. Exa. não pô
rle percorrer todo ccnnte-,
tro da Banda de MUsica.
onne teve oportunidade de
ouvir o seu Hino Nacional.
p a maecha americana

"washtncton Post", execu

tndos pelo tradicional con,

junto musical. Ao encerrar
� .. n Hino Americano. Mr.

'Pplrlman. vrstvetmente e

mocionado. nbracou o Mef;
t�f' C10. R()hprt" Ke1i. ex

�l'1mando: "Hn. vários anos

J1<ío 011CO execucão tão npr

fpit'1.. ri" Hino do "'''11 T)aí� "

fl,,.., deixar o Quartel dn
-p"1I,..;,, Tl.{i1itq,. n Ç"n.�nl

j'I,,,"foi"'1no reiterou Spll ,. ....

,,,.,,..h.,"impntl} nela al'"lh:.
,1., ,,,,,, mpr""''''. t.prpn..io

,,� 1"1"1"1'1><: pnrôlT\;o� it rtor

,.. .....ncão e seus componen.
teso

S\bIlROSO?
50 CHE ZITa

AIPJOGADOS
ADVOGAOOS.

DR. aer.ro PEIXOTO.
DR MOACYR PElRETRA.

PRE:VIDf:NCTA ROCIAL: - Rer.ursos ti. Juntas de Julga
mento e Revisão.

Apo'sentadorias.
Benefício.�, etc.

QUESTOES TRABALHISTAS,
CtVEl. f CRIMINAL.
Rua Felipe Schmldt nO 37 _ ';!O f_ndar - Sala 4

Das 9 às 11 " aas 14 �l'l 16 horas.

SO'LIDA E FORTE A OTAN
WASHINGTON, 7 - O de Relações Exteriores da

Secretário de Estado Dean Câmara de Deputadas. An.
Rusk declarou a um grupo
de membros da Câmara de

Deputadas que a 0r"aniza
ção do Trabalho do Atlân�
Ueo Norte "é sólida e ror
te".
O sr. Rusk fez essa de

claração em reunião com

Os membl'OS da Comissão

tes de dirigir-se ao Capitó
lio. o Secretário de Estado
conversou com o Presidente
Kcnnedy, na Casa Brança.
O sr. Rusk regressou aos

Estados Unidos. no dia 28

dc junho, depois de uma vi

sita de 10 dias a Europa O

cidcntaJ. •

CONVITE - MISSA
A família do inesquecível Narbo! Alves de 50,'1-

so convida parentes c pessoas de suas relações peru
assistirem o missa de primeiro aniversário de seu +c
lecimento que mondarão celebrar em sufrágio de suo
alma na dia nove do corrente (seçundo feirc),no CIJ_

pelo do Ginásio Catorinense os l� 30 horas. A to;
dos que comparecerem a este ato de fé cristã o fomi
lia antecipo agradecimentos.

8-7-62

(UNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doencas Nervosas e lVienti:lis
A:"Itrustla - Complexos - ataques -:- Manla:<

Prcble-né tlr-o Afetiva e- sexual
Tratamento pelo Eletrochoque com ar-estesta

Insuünaterapla _ Cardu.aotorapta � SC!lOIt-.:<lpl::t e

psrccteeepte.
otrecêo rto� Psiquiatra.!' -

DR. PERCY JOAC' DE BORBA
LR. JOSI1: Tf.VARFS :rR.ACEMA

DR. r-lAN BASTOS DE ANDRADE

CO"'fJULTA$' oee 15 as í'\ horas

Endereço: Aventda Mauro Ramos, 288

(Pra�a Etelvina Luz) _ Fone 37-[3

,

Ol.A'OS '_ Ori\'l.tr(fSt'ç?'rf;..r� I'Z
.

, ....
'

�L �+,��'!A �;. .

, 0,pe" rRÇÕ�s", �9����M1GQA"[,,-,.$..5 ",pbr: pr,'.óee, ',S:"I;.,
'

. "5>OE.I<�O'. '

EQUIPP oe OTOl'lRIN6(�,�ic''?,; n� c.fi,'o,r
pO.f'J ,exame de�' OUVJ;eo·S'J:�'NA�I�·' �

,', GARGANTA' ,"
'

Ref.ro1or
.

BAV?Cl:f'6:·Lq�)ó,;;(f":·rE!ée.IT,o,

:, de {íçéJLos
'

'::
'

Tro'omen'o dos SINUSITES por ULIRAsOM

Dr, GUERÁEfRo 'd,a FONSÊCA
.. CO'N5�L!�S ,'E�A, ..M_�NHÃ.E, 'AI TAA�E

r.})���:16rlo.--.Ruô,: ,Jtê� PII')IO,.35 -;._' ior.e. 356ú
�,�,�'!dtrc'l" - Rija Fell� 5chm'.d,;" 99 .-F"nt 356'J

Non'CIAS E ESPOrtTES FUi
RA'mo UARUJA'

8 . ..,0 _ co-respcndeute COLUMBUS

fi <;5 _ Repórter ALFRED

10.30 _ aescnna Esportiva CINZ;\NO-FIREST'.)NE
1055 _ InfenTl"Ltivo CASA BRUr.QUE
J J .55 _ Reporte- AL}o'RED
1/2fi - Correspondente COLTTMBUS
16.00 - oorresponoente COLUMBUS
J 6.55 - Repórter ALFrlID

.

1�.!0 _ Eeeerrba J-7

H'.55 _ Correspondente CC'LUMBUS
HIOO _ Momento zscortrvo BRHAMA

21,00 _ Repórter AJ.l''RED

21.30 _ Correr.pondente COLL'"'MBUS

2205 _ GRArIDF: INFORMATIVO GUARUJA
Dr pnrtan.errtoa ele NO'I'ICIAS c ESPORTES - 'rets.'
38tl\ - 3822 RãdJo 01.arujá d� FlorianópoliS - A

MAf0R POTtNCIA RA.JIOFÕNICA DE SANTA CATAnI
NA.
OntJa n1édla - l/.aO kcls - 5 kilowatts
Onda CURTA - 5.97� kc1s· 10 kilowatts - 49 l!ll!--

�. MARIO GENTIL .COSTA
.

M�DIC-O

(,INIDO - NARIZ _ GAR(;ANTA
CLlNICA E CIRURGIA

EST'ECHLIZAÇAO NA CLINICA PROF,
JOse KOS, DO RIO DE JANEIR.o

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANOPC,�ts
HOH.ARTO DE cm';SUT�TAS: _ Das 14 i\a'lP \loraa

'Pp!a '"'1anh:'. hora 01!H·rada. inrlusive aos sábados
T"lefonp: j;�89.

OONI3ULTO'UO: -- Rua Teu. SlIvelra 15 - Ct:InJ, 203.
- EDIF1CIO PARTHENON.

Dedaradade Utilidade Públicaa
-

Cônsul dos EEUU viina---
Enciclopédia de Santa Catar!na: Polícia Militar
GOV. CELSO RAMOS SANCIONA tEI .rz: c:�it�:t;:;� '�t;:

vp em visita à nossa Polícia
Mllit�r. acompanha d-, nor

Mr. John Lee. Adido Cul
turü do consntato c nela
s-. Eurico Hoetetnc, Pro

stdente do mEU.

S. axcta. foi receblr]o P".
lo eet Antônio de Larn Ri·

bns. Comandante Geral da

Corporação que, no salão
nobre do Q.O .• presente tô
da a oficialidade, dtrtglu
lhe breves palavrag oe sau

dação, ressaltando de mo

do aspeetal. o júbilo de e-,
dos pela oassaeem do Dia

da Independência dos E�.
tados Unidos, naquela data.

Aaradecendo a homenae;em.
Mr. Feldman cumprtmen-
tau a cada um dos ificiais �------�

n-eeentes. sendo-toe crere

cido. logo após, um ligeiro
coouetet.
Premiado pela carência

DI. L A U R O D A U B A'
Cl:oica Gnal
_ 1_ M I: D r c o - - - -

W:spec1alis+a em motésue <11' ee-uoree e vias crt- I
[IA�ja�. -cure radl ...al dns !nfecc<;õer.. ",guc'a_ e cr6·

nIC�8, do "parê,h( <l!anlto,ul.nárJo p.m ambos 011

,;eJl'os. DOt'nt:aI do apar íHbo DlgE;o<lt!vo e do siate·

I ma nerm.a.

I Ho.<\r10: da! lO !li ll,SO botu e ::Ias 14.30 6.& 17,(10
I bordl. _ Consultório: Rua, Saldanha M".dnho, 2
I t,0 $-ndp>: (e$(1. dlio Rua loã, rlntol _ Fone: 3"4&
I Rêl!ldêncla: Rua Laeerd", C"..outtnbo, D.o 13. (Ch.-

cara do Espanhal - Fone: 3m.

DR. CLO'VIS DIAS OE � It4A
CLlNICA PtE'DICA

F.<;toma�o, Intestinos, tlgad� e vIas blHar.e.:;.
Consu:tórlo:

R\13 Jeror.lmo Coêll:JO, nO 1B lIa];as 21 e 22.

Reslrtêncla:
Rua alio Jorge 32 fone 2721.

DIAriamente das 15 às 18 notas.
-Atunde das 8 L'I .10,30 horas �o HOllpl�al dp, Caridade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\ QUARTA PAOI#A

_,"t�:;'S'r'T/'�;' �\�.·.;;:j!f"'!.Rj_�r.Ng;#}Wli!Mt··-+:L,!AM4,<.,,1':rW:l�PA. ;�;_W:§,Affl*M.'*"J,�W
O ES�DO - O. '!Ial" antigo DIário de Santa Catanna

__----------------------

LETICIA DI BERHARDI HOIVOU EM CURITIBA
JUVA CHAVES HA SOIBÉE DAS FERIAS NA COLIHA
MARIA LUCIA DE ASSIS COMPLETOU QUIHZE AHOS

___:*-

Juca Chaves, o criador

de .nodinhas "bossa nbvã",
que anda fazendo sucesse

em todo fi pais, com o seu

faRioso violão _ Estara

entre nós no próximo -aba

do, no Lira Tenis Cluhc,

para abrilhantar a Soleeée

das Fcrias.

Vocês vão Gostar .. "

&. �i:��dnod�a�i;:�l�����';; f�h��� rc B�:tos. do Rotary Clube de Lages,
a bonita Doris Mario Remos Gomes Fi �ule JO !Ol' Governador dêste Distrrto,
Abelardo Gomes filho _ procedentes o o�dso�re o Rctarv Internacional e
Brasília.

_
*
_

*
_

*
_

___' ���S_I àe���;o�:���� ��It�ilheã:o��a��
_ A senhora dr. Strovos (Mario) Kct-

teria do Est�o*_ 3929. *ales, rec�pc.�-onoLl com um elegante chá
_ O laureado t:�e "Julçcrnento emno Querênctc, s;nhar�s__!a* !)�Iedade. Nur�mberg", seró exibido nesta capi'_

-A elegante Letícia Di Bernardi, nOI ��IÕs�� 2�o h��as �� Plfx�:na dia três de
�ou em Cunncc, com o ar. Douqtos sessão' avent-��em��re ose�o�:v��egant�l��.usczynSkY. f\gradeço pela pomc.pc los Bacha�el�ndos de .·1�(j2, do �a��=ç

._..1_ .. _- dede de Direito da Uníversldcce de Scn- - - -

to Catarina. -

- Ontem, o casal Mono Corrêa, receo * * *

se.u apartam.enta. festejando à Primeiro
_ No Bar d� Qu�ênc-:- Pa�e _ poClonou �onvldados �am um. almoço no lestrcrcm os srs: Vctdo da Costa Aví!aLcrnunhóc de su� fdh*a, U:nlse Magda. Presidente do PSD de Lc.ges; SebaSti6ô

- Cristina A�ste�_ ::'a i7f1da .mu� ����aâ� ��DPLd�e ���.; JO��uiCie��!�lher que c Grécro mandou, para Mla�1 Comeiro Bostas (felizardo do loteria)
.

I He�ch, poro concorre� o titula de MI�s e dr Rubens de Arruda Ramos
.

Universo 62. Observei suo foto na revls' * * *
.

ta "fatos e Fotos".
- -

- -

Jheiro·eJcg�.� �:�=��(��!��::
- Circulando pela CIdade um cevo;

.

amanhã, paro a "Betcccp", Voltará
dllnTro ce p�c�s�,a;._ -_
- O Adcrbcl Ramos da Silvo, estó ore
srdtndo os trabalhos no Convenção da
PSD. HOJe seró conhecidos as c-nc.oo
tos poro os pró�imas* eleiç�es.
- Completou seus quinze cnos. a rte
nino mo'çc MARIA LUCIA DE ASSIS.
Curnprtmentos �e Ra*dar n*o Sociedade.

_ Em Jotnvílle. Tereatnha Amim, Cir
culo acompanhado da jovem Namir

I Zattar.

I
_ Almoça� �em� um� tetjocdcI caneco. na Querêncto o �asal �r.Ro

I mõo (Yoldir) Prcucaynskt, do Cidade

I : ��:o ::�nt�f"�O n�'6 de Jo
nctro" foi empossado o novo Conselho

I Direto� �a .R�t�ry CI�be .do Estreito. A Duos destacadas tenistas, Maria Schaé! Cerrma�la InlclO� e_flnallz.ou CC.,Tl uma te,· e Ingrid Br(lt�kopf integrantes da se
I scudocõo ao Pa*vdha� Noc!cnct. kgoção catarinense d·e tenis, que parti_

I '.
- -

""
-

ciparão do Campeonato Brasileiro de- Te- Diversos oradores fizeram uso na nis em Piracicaba
, palavra - o dr. Cleones Filho Carnei-'

_
* _:_ _ _

-MUSIC-ALBAR-PARá UM BOM PASSA 'l"EMP'<) COM SUA FAr.ÜLIA _ REUNIOEF) SOCIAIS.DANÇANTES COQUIT.i.iS - FESTAS DE ANIVERS,i.RlOS _ CHÃ
DANÇANTES - ETC.

_�:'l.R TERREO DO ROYAL HOTEL' _ Te]. 2515. (Portaria)

Gonza:gã-- L��::�XADORINCORPORAÇÃO E VENDAS DE IMÓVEIS
RUI) Trajano. 12 - �ala na 7 (t:ditlcio Soa Jorge)

- FOme 3450-

A.
Tem Poro V_ender

- ApGrtamentos de 2 e 3 quortos
- Coso com terreno de 1600 m2 na Agronômico
- Coso de Tijolos em Barreiros fundos paro pra:u
- 3 casas de Mageirtl em Barreiros.

-TERRENOS _

- Morro Geraldo - Barreiros - Jardim
Atlântico - Jordim AeroportO

Preços e pagt'lmentos a Combinar.

SEVERAMENTE ADVER'l'IDO O EMBAI
XADOR CUBANO NO BRASIL
Rio - CICI - O embaixador de Cuba

no Brilsil foi advertido que poderá ser consi
derado "persona non grata" se continuar a

xerc!er atividades que as autoridades brasi
eiras consideram subversivas. Como se sabe,
referido embaixadbr vinha últimamente la

sucess,i-vas pregaçõe�castristas,

BRASíLIA, 7 (O ESTA
DO) - O Senador Nivaldo
Lima presidente da Ca
misão de �lações Exte
riores do Senado Federal,
marcou a arguição do Sr.
Lute�o Vargas p9.ra terça
feira próxima naquele or
gão técnico. O fllho do
EX'Prsldente Vrgas, fOi
indicado para a embaixa
da do Brasil na Republica
te Honduras.

mo, 7 (O ESTADO) _

O Ranco Interamerlcano
r'e D"sen"olvimento acaba
de nnceder novo emptês
tin-o ao Brasil, no valor de
3 miJhfies. 610 mil dólares,
-"ee;undo anunciou o Sr.
Pni"a Leite. que intégra a

dIretoria (laqueie estabe-

..

• 3 faixas de onda e alto-falante de 6
polegadas - receptividade perfeita, potência e alta scnortdece.

..
testado como uma peça genuína
Willvs! aprovado pelo departa
mente de contrôle de qualidade
e com a tradicional garantia da
Willys .. Overland! veja, ouça e
compre o RADIO WI·LLYS no
ecneesetcnerto mais próximo!

produto da .,

Yrli:I'.ZIC'I
W I L�r."�,� .�:��.�1i=.A N O

sso BER�AROO 00 CAMPO - sao PAULO
COMPRE SOMENTE PEÇAS E ACESSÓRIOS

GENUíNOS WILLYS

CI��MÂS gartazes '�8 àia

Explesão-U· de 100 Quilotons�LNns EUA I

CAMPO DE PROVAS MERCURY, Nevada, 7 (UPI- de um artefato do tipo da bomba de hidrogeniu neste A explosão fOI registra-AFP) _ A malar explosão nuclear realizada pelos Esta- pais. da pelo Instituto de Tecno-dos Unidos estremeceu ontem esta região do deserto de A grande explosão ter- da sob o terreno arenoso lugia da Callfornla, situaNevada meridional, na primeira detonação conhecida monuclear de hoje, efetua- deste centro de experíen- do a 4U1l quilometros. O_______
__ ores, é a primeira ôe uma diretor do Jnstítutc decla-

hlstorica serle de provas rou que não estava auta
atomicas consecutivas. ríacção a revelar a amplJ·

tude do abalo tetuncc.U engenho, a .195 metros Unia hora depois da ex-

��":,'e:�'17:��::;�:!:� ;�:!i�a a::�1�t�;.��era dt:Lerminar a possibl- trttos tinham voltado alidade de utilizar a energia cair ao solo.accnnca para a construçao "Algumas pequenas parde car.9.is e portos. A ex-
ucutes de terra formaramjnosac, apesar de ser SUIl-
uma nuvem de pó de umaLt!rranea, produzou um 1e- altura aproxjmada de ... ,jampago muito brilhante 3,600 metros, que começoue visível, embora fosse
a derivar, devido ao venpieno dia, e projetou wn to, na direção norte aenorme espiral de areia, uma velocidade de 19 kmpo e pedras a uma altura
por hora _ precisou a Co-

�� !.l��r:a�:��s'd�r��o:a�� missão, que prosseguiu:
"Calcula-se que 95 por
cen�o da radiatlvldade
produzida permaneceu ·no
solo ou na poeira que caiu
imediatamente apôs ao so
lo. A maior parte das ou
tras particulas caiu perto
da cratera ou no Interior
do poligono de experien.
cias."

Cille liA., JOSE
centre Fone: 38301

ás 10 s. MATINADa
Burt Lancaster
Tony Curtis
Glna Lcllobrígtd» em,

TRAPEZJO
CinemaScope Tecnicolor
Censura até 5 anos

és lY2 - 3% - 7 - 9 hs.
Tony Curtis

Edmond. O'Brien
Jean Blackman em:

O GRANDE IMPOSTOR
Cenliura atê 5 anos

Cia. Bln
Centro Fone 3435

ás2-4-7-»hs.
Burt Lancaster
Tony CurtIs
Glna Lo:iobrigida em.

TRAP'Z'IO
CinemaScope l'cnicolor
Censura até 5 a90s

Cwe BOn
CENTRO FONE 3435

ás 2 hs.
Sophla Loren cm:

J0GO DEClSlVO
Red Skelton
Janet B'air em:-

AS WUCURAS DE MR. JONES
Censura atê 5 anos

ás 7!o-í hs.
Spohla Loreo em:

JOGO DECISIVO
Connle Stevell8
Mark Damon em.

A FURIA DOS JOVENS MAVS
Censura atê IS anos

-BAnROS--
!:ine GLO!UA

Estreito
ás 2 hs.

Red Skelton
Janet Blair em:

AS LOUCURAS DE l\-IR. JOi'l'ES
Censura até 5 anos

ás 4 - 7 - 91,4 hs.

Stuar! Whitman
10m Tryon

Elamo Eden
Peggy Wood - EM -

A HISTO'RlA DE H.UTH
CinemaScape Tcnicolor
Censura ate 10 anos

ri,,>. IMPEllii
Estreito Fone 529�

ás 2V:� - 5Y2 - 8 hs.
Wil-llam Holden
EJeanor Parker

-em-
A FERA DO FORTE BRAVO

Tecnicolor
Censura atê 10 anos

Cine RAJA (S. José)
ás 2 hs.

Jean Gab1n em:
A TRAVESSIA DE PARIS

ás 8 hs.
Rt>d Skelton
Janet Blair em,
AS LOUCURAS DE l\IR. JON�S

.

�.

Fone 62:'2

gantesca nuvem atomica a

mais de 9.000 meLros de
alt.ltüde.
Esta explosão é, segunda

Os observadores, a mais
poderosa das que ocor

reram no pentagono de
Nevada e alguns assegu
ram que ultrapassou as

previsões. O estrondo cau

sado foi relativamente pe
queno. Trata-se do prelu�
dIa da primeira prO\'a
atmosferica dos E!'.tado5
Unidos em quase qu:1tro
anos. A prova a pouca al
titude está marcada pa:-a
amanhã pela manhã. A ex

plosão teve uma Intensida·
de cem qullotons ou mais
(um qulJoton ê o equiva
lente a mil toneladas de
dinamite). O escritórIo 10""
cal da Comissão de Ener
gia Atomlca deu à publi
cidade um breve anuncio
que diz:

"A Comls.!'ão de Energia ,.... _
Atomlca provocou uma ex

plosão subeterranea na

campo de provas de Neva
da, hQje. Outros detalhes
serão dados a conhecer o
1l1nis brevc possíveL"

A VISITA
DE KENNEDY
MIAMI, 7 (UP!) - O

ESTADO - Uma organI
zação de professores·exila"
dos em Miami afirmou que
os comunistas brasUetros.
seguindo ordens de Cuba,
estudam planos para criar
dificuldades á visita do
p-r·:dente Kt>nnedy ao
Bradl em fins deste mês.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Para Renovação de Eslóque, nAU Programou alé o dia 20, Sensacional Ouinzenas de Malhas:

Aproveite Comprar Agora, Se�n Enlrada e Sem Acréscimo, ou a Visla Com Desconlos de 10 -15 e 20%

ClAU, DEFRONTE AOS DEPAR lAMENTOS DE CORREIOS DO ESTREITO
:�

em Orã: 95 moriosu�163 feridô"S'Explosão
OS LEIGOS TEM: VOZ NA COMISSÃODO

CONCILIO ECUM:ENICO

.I..�'ylhcgeu \flO.l.anUa) - L.l� -- .cmoo

n:t 01:> .l.dgu,:, llaU �u.lJa.LJ1�Ul
.

na Lonussac \.....t;;H

tl"ê;ll rrt:l'al"ê:l.LUna ao .ll. concuio ao � auceuo,
1::':,0 Hav ergrrurca que s,_U3.. voz nao seja ouvica
- ueciarcu o Lalueal rsernardo Aurm«, nx
CCblSpO ce utrecnt As sugestões dos proressô
res uas Universidades Católicas - contínu
ou o Cardeal -.- cobrem atualmente Jmais de
seu paginas. Nas recomendações dds Bispos
ha muitas sugestões do Iaicato- e na Holanda,
a Hierarquia procurou mesmo ouvir as seges
tões dos leigos
-------------------------------

Ordem dos Advogados do Brasil
Secção de Sanla Catarina

EDITAL
Assembléia Geral Extraordinária

2.a. Convocação
De ordem do sr. dr. Presidente e na fOrma re

gimental convoco os senhores -advogados no pleno
qozo de Seus dirQ(tos, poro o sessão de ossemblé:a
geral extrcordtna-to, a se realizar, com qualqU'er
número, às 10 horas do dia 12 do corrente, na sede

�� e;t��ade .' para corectoçô., da seguinte ORDEM

o) aumento do anuidade
b) exame de novos propostas de seguro de vido

Florianópolis, 5 de julho 1962
Altamiro Silvo Dias - Secretário Executivo

.. _ ... _--_ ,_ ---;'_'

I�
.

-� \1.ALI PU b I icida de
• 1-' em Sta. Catarina

Contec�ão e conservação de painéiS
em toda o Esbdo

R.F;rn3nCi� M�(;hado:G -t� endar·.fane 241013'
_

_ � _-flQRIANÓPOL1S -

'

"Curso Preparatérlo Continente"
DATILOGRAfiA
T"'QUIGRJ\FIA

PRE-GINASIAL ADMISSÃO DURANT' O ANO
AuLAS PARA CONCURSO�

ÇUR�OS ESPECIAIS
PAR'" PROFESSOR.ES

DE DATILOGRAFiA
_ l3oseado noS mais 'l1ordenos processos pedo.

gogieos.
_ Equipa�o com móquinas noyaso

Oirigidc. ",,:10:
PROF. VICTOR FEkRF.IRA DA SilVA

HORÁRIOS: L)IURNOS E N.OTURNQS

Faço suo in.criç.,o a Rua Dr. Fulyio Aducc:l.
ontigõ :.t.4 oe Moia, 14d - ] v anda,.
ESTREITO flo,ioAÓpoli,

Prepare-se para o Fuluro
l..cquir;ndo foks de terra�, pec,uenas chócarG"� e

áreas poro indL.strias em

BARREIROS
no "8AfRRO YPIRANGA, o-de esta situodo o t.;ru!)o
Escolar 10:::01.

Os interessados poderôo dirigir se diretamente 00

ESCRITORIO DE VENDA': DE IMOVelS de

0110 Julio Malinii
Ruo Felipe SCh01IC"t, 14 - Sobrado _, t=Orte

2347 - FlorianOpolis
SERViÇOS Tt:CKI.COS ADMINISTRA1'IVOS

ORGANIZAÇÃ:l • REORGANIZAÇÃO DE SER

ViÇOS
RUA CONSEL ...�IRO MAFRA - 160

FLORIANOPOLlS _ SANTA CATARINA

Vende-s6 ilU Ti'�ca-se
um a�;�e �;s�o od�u:��;�a�iet:��'���r�s;\��. ���
c,J·se Pvr Chevrolet 51. Trotar no !ocal ou fone 6358

VaImor.

ORA, Argelia, 7 (UPL o alto representante rre->

AFP) Fontes autortaac-is çês, com funções de emuat

disseram hoje que 95 pe's, xador eceae de cregar, ms

SOI1S foram mortas e 163 fl talando se em Rocher Norr

caram feridas no urctetc

ocorrtdo aqui. ontem.
Desse moéo os prinnipars
orgamsmcs Interessauos

numa Argelia Independer;
te que. coopere com a Pruri

ça jã. estão em seus postes
e à espera das eleições.

Ben B;lla, vice presíden.
te do GPRA, cuja dtsstdàn

ela, na véspera mesma fl,)

referemio,' provocou uma.

crise, contínua no Cah'o,
onde se entrevista com o

presidente Nasser com ,:1"
ve-sos dirigentes egtpcíns e

com o representante do
GPRA no Egito, Esta ma

nhã, Ben BeiTa declarou :\

um correspondente da AFP

qije apenas exigia a anula

çâo da decisão que uel:!ti
tu.a o estado maior ela

FLN e que acreditava n�
possibi'Idade de uma solue

ção. Seu companheíro de

dissidência, Mohamed KI.
der, ministro demissionário
r.o ero GFRA, enccntra-.;e
no Marrocos, onde fará de

clarações à imprensa.

Após as mentrestaçõee
do dIa da índependencia,
ensanguentadas em Ora

por traglcos incidentes, es

ta manhã a vida e a tr.!.I1"

quiHdade retornaram
curso. Num discurso radio

dlfundlo de ArgeL aen

Khedda, coere do OPRA,
pedia a \ tOMS os argelinos
para recomeçarem o trabc,
lho e em melo dOL "ví va s'
finais enumerava todas as

corrêrr.es - revolução, FLN
Exército Libertação Nacin
na; - que estão sob a au

toridade do Governo Provl
sóno. Entre os objetivos
do GPRA, ressaltou de lr.'"

ma especial a unreece do

pais e a sua construcao.
Continuam sendo Clara,;,

as re'acões er.tre o Gp ... ·

e o primeiro organismo a.;
rí'J:""'"nistrativo argelino los
talado no país. Por ultilT'"

CAMARA DOS DEPUTADOS
�ET� N' 4.022 _ 1962

Autoriza o 'odel' êxeeutlve a custear passa.
gens dos 'epr�ntantes religiosos brasileiros ao pró
�imo Concílio Ecumônico da Igreja Católica, a reet
hza,,_sc em Roma.

(Do Sr. Wilmar Días)
(As Comissões de Constituição e Justiço de Dr

çamenta t.' Fiscalização Financeira e de Finanças)
O Congresso Nacional decreto:
Art. 1.0 Os dignatários do Igreja Católico Apos.,

tólico Romano que foram participar do Concílio Ecu
mônico ccnvocodo paro o corrente ano em Ramo,
representantes dos dtccéses brasileiros, terão, cus •

teodas pelo Poder Excutivo, no base de dois repre.,
sentcntes por díocése, os suas passagens de ido e

volto. em Companhia de aviação comercial brostlet;
ro que mantenho a lihno Rio-Roma.

Art. 2.0 Os representantes de outros Igrejas cris
tãs que desejem assistir 00 Concílio ou dêle pcrticí
par, farão jus às vontagens previstos no artigo 'ente
rior na base de um reoresentcnre por Comunidade
ou fgreja de âmbito estadual.

Art. 3Q As passagens correrão à conto do dote;
ção próprio do Ministério do Exterior que poro tonto
fica autorizado à necessária suplementação.

Art. Este lei entro em vigor na data do suo pu
bltccçõc, revogados as disposições em contrário.

Sala dos Sessões. em 30 de março de 1962. _

Wilmar Dias - Antônio Carlos.
JUSTIFICAÇÃO

Como tem sido amplamente divulgado, realizar
_se*á êste ano, em Roma, por convocação de Suo
Santidade o Papa João XXIII, o Concílio Ecumôrrico.

Conclave do mais transcendente importância,
visa à união de tôdas as Igrejas cristãs e certamente
mobilizará esforços e vontades poro o estabelecimen
to do paz no mundo. através dos princípios univer_
salmente aceitos, expostos no encíclica MATER ET
MAGISTRA. Aforo os aspectos religioso e filosófica
o Concílio teró aos sectores' agnósticos.

.

Sabemos, dado o seu interêsse universal que o

Concílio seró o maior Conclave dêste século e'o mais

grat.a oportunidade poro unificar 'família humana
em tôrno do ideal da paz.

Justo, pois, que, aos dignatários brasileiros de
todos os credos, prop1cie o nosso Góvêrnó meiós pa·
ro o aue comparecimento dos seus mentores relígio
sos e ilosóficos mais categorizados o que acima de
qualquer contestação
Dai a razão «o presente Sala das Ee.�sões, em 30

projeto para o qual pedi. de amrç() de 1962. - WIl.
mos o apolo de todos os 'Je. mar Dias - Antõnio Car�
nheres deputados senado los.

',",

8/7/02

Alenção Candidatos
SO!icitamos aos Srs. Candidatos, orientarem os

encarregados de executor sua propa!;}anda eleitoral
nO sentido de nõo danificarem as quadros ou painéis
de proPl)ganda, colados Ou pintados', instalados em

via públiCO ou estradas, pois como é do conhecimen_
to qeral. estes quadros de propagando são de proprie.
dade particular, sendo sua integridade artístico e es_

Itética devidamente prOtegidas por lei.
No certeza de que êste apelo enCOntrará o devi·

da compreensão por parte dos Srs. Candidatos ante_

cipadamente, agradecemos.
.

WALI _ Publicidade
B.- la - 12/7/62

,
CONTRA FATOS NÃO HÁ ARGUMENTOS!

EIS PORQUE O COMPRADOR DA
SUPERCESTA COLUMBUS SEMPRE GANHA MAIS

Compare os quadros a�alxo e vela, você mesmo.

porque o prestamista COLUMBUS sempre ganha mais:

SORTEIO DE SÃO JOAO,
DE OUTR'. CESTA

casas DE

CR$ 500.000,00

SUPERDOBRADlNHA COlUMBUS DE SilO JOAo_

1 cisa CR$ 1.000.000,00
E

1 ClRRO CR$ 1.000.000,00
o prestamista COLUMBUS, além de ganhar nos grandes premias distribuídos

no Maior Sorteio do Mundo, ganho no qualidade e quantidade dos artigos do SUPERCESTA
e na pontualidade do entrega.
iii: por i••o que podemos afirmar:

NINGUÉM DÁ MAIS QUE A COLUMBUS!
Prezado leitor: o CQLUMBUS chamo o suo atenção paro o fato de que ela é

o única organização em cestos de Natal que dá ao público o relação integral de todos
, os seus sorteios, fazendo constar e com absoluta clareza' o valor do prêmio distribuído, o
número do ccmê premiado, os nomes e os endereços completos dos prestamistas contemplados.

RELÃÇÃO DOS coiiiÃi,.1Áâos NA SUI'IERDo8RADINHA DIE SÃO JOÃO:

1� PRÊMIO {JOSE
PINTO .BRASIL - Oe-nê n.O 92.418, serre B - Rua 15 de No

vembro, 533, Campo Grande, Est. de Mato Grosso

UMII Cllsal NO VlIlOR Of GR$ UDIl.IlDO,OO
GERTRUDES MANRICH _ Carnê n.c 92.418, série A - Três Barras,

mumcrpro de Cenctnhas, Est. de Santa Catarina

UMa casa NO ValOR DE CR$ �OOO.OOO,··

{PEDRO
A. DOS SANTOS FILHO - Cemê n.c 16.792, série A - Rua

General Abreu, 182, Rio Grande, Est. do Rio Grande do Sul

UM CIIRRO MO VlIlOR IiE CR$ 1.000.000,00
PRÊMIO MARIA EULÃLlA DE SOUZA - Carnê n.c 16,792, série C - Rua Sete,

, o.' 9,

J",diU�'êc�Rii;oV�·oR·Y;io�RCüteis d;.;�;�O'�O,...
(Carta potente '1.° 309 . Visto: J. R. Salvat.ore, fiscal federol; J. Rocha teõo, diretor_gerente e de sorteios)

O sorteio da SUPERDOBRADINHA DE SÃO JOÃO foi recllzcdo em concor

dãncia com a loteria do Estado de Minas Gerais, do dia 22 de junho.

SÃq PAULO: Rua Silveira Martins, 33/37. (e mais 10 l.ojas nos bairros) e SANTOS: praça José Bonifácio. 50 • RIO DE JANEIRO:
rua Miguel Couto. 35·C (e maia 10 I.oJas nos bairros) _ NITERÓi: tua Visconde de Ilab.oral. 39'3, loja 1 • VITÓRIA: rua 7 de Se.

tembro, 157 e BELO HORIZONTE: rua S�.o Paul.o, 896 • GOIÂNIA: r;J1l Quatro, Q6,A _ CURITIBA: rua Pnlfe,t.o MOnlira Garcês. 61

e LONDRINA: praça Gabriel Martins, 11, 2 o a. e FLORIANÓPOLIS: rua Jar6nimo C"""lho, 16 " PÓRTO ALEGRE: ru� Riach�elo, 1.616
e SAL'IADO<l!: a�, 7 de Satembro. 17, loja 6 (Gal.ltaipa) _ RECIFE. pçs. Joaquim Nabuco.37 • FORTALEZA: rua Florlal1.o Pelxoto.903

SOVIÉTICOS DECEPCIONAM: NAO CESSAM AS FUGAS DO "PARAISO·'
Hong-Kong - CIC -- Milhares de pes

soas� entre estudantes, operádos e lavradores,
chegaram a esta cidade procedentes da China
Comunista em busca de refugio e de dias ma
IS tranquilos. Nota·se que o regime implanta
do na China pela fôrça bolchevista, longe de
ser tornar 'Iparaíso", vem se apresentando co

mo terra de fome, de carestia, de opressão, de
fuga.

Rio de Janeiro -- CIC - No momento
de desarmar··se a exposlçao soviética na Ve
lhacap pode-se dizer',que ela foi uma decep
ção. Us comunistas apresentaram coisas que
só se deveriam ter mostrado em países atrasa
díssimos. Não'só as donas de casa lamenta
ram o atraso de suas colegas na URSS, mas
também operários especializados apontaram
a falta deI aprumo no maquinário russo. Pas
sou o. tempo de se dar o acabamento a marte
lo e rouque. Perguntando··se ainda aos intér

pretes e propagandistas russos, por que havia
automóveis de luxo e outros tão rústicos, se
11a Rússia todos deveriam t?er iguais, obteve
se como resposta I a iritação do funcionário.
Para quem teve olhos, a exposição foi a me

lhor contra-propaganda ao .regime totalitário.

BISPO DE BAGE' PROMOVE ASSISTEN
CIA SOCIAL

Bagé (RS) - CIC - Dom José Gomes,
Bispo de Bagé, vem desenvolvendo extenso

programa de assistência social nas nove cida
des de sua Diocese· Além de calçados e rou

ras, a campanha visa principalmente gêneros
de primeira necessidade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lA RAMOS' poderá ser Bicampeão hoje
o Atlético cem um objetivo: vingar o revés do fumo e apoderar-se da liderança

No turno <JS d�s e- Se o Paula Ramos o cetro máximo do Es futebol brasileiro é esta larde, assistindo

levens sustentaram a triunfar na tarde de tado. Se- porém, a vi- mesmo das mais reco- Paula Ramos "versus

maior hatalha do Cam tória pertencer ao A- mendáveis c por certo Atlético, quando se es

pconato. Na ocasião tlético, êste irá para a muito virá dar o que pera a quebra de todos
"'lpi'is dos dois Iirleranca e o Título de falar nos meios liga- os rcco.rdes de bilhe-

r un diferen 62 terá que ser decidi dos ao esporte da pc- teria em jogos do cer

-ler era o A- do na rodada final lota' tame.

., n vice-líder o nu�nnfl jogarão Avaí Conseguirá o Pau- Os quadros> salvo
1 Ramos, o pri- e AtI';'tico e Figueiren Ia Ramos o título por rnodificacões, obede-

"1) sem ponto per- cp (' Poula Ramos, no ant=cipacâo? eerão às formaçõcs a-
dido c o segundo com dendo haver doj� cam Vingar-se-á o A- baixo:

um) consequêncla de np;lp<;; nue decidirão a tlétíco do, revés sofri- Paula Ramos -

Sf'U empat.e com o A· rn�n� "lO "m"lhnr rlp do no turno? Pamp]ona: .T. Batista)
vní. Joaavam tlnis in- frAc·'. j-!l 0111) A,,�í e Fi A resposta teremos Ncri e Hamilton; Va�
victos p o finnl da sen fYll,..;,.pn"e ainda estão

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

·ANr,. CA1ARIHA

HI:> SETOR

C.POo<TIVO

P,

OSC:\!{, o cérebro da orcn

�:\':l arrcucana
saeional pugna apon
tou um vencedor: o

Atin;:c) c, a sua tricolor -amneão ele:

pcn,.. ] f I lia o. 1961. "elo escore de

Cam!'... cuudiuo
,
2 .... l·

de l"uü:. r Issio-J Na tarde de hoje os

nu] (te li_. lais,� dois tricolores volta ..

no "sl:,c)' rão a se degladiar, es
tando ambos em con-

'0 nu diçôes de reeditar o

ie lan espetáculo maravilho ..

so do estádio do Fi

ando zueirense, já que es

ter tão em forma exce-

.u.s lente c neste returno
. tivu- não perderam um só

.'<::� nonto, sendo que nos

�.me iogos mais Importan
lelhor�'es o Atlético derro-

1 ....

(.on�j.
--4-(111 o Fil!Ueirense. e o

1 �'O(lf' U::mla Rnmos passou
'1 \ 'i:> ,.,.JI) AvaL

.
.

der·
trn o

tlflm

(i" ••�- """:lr!� na Direção do

.
-C'iÍssico de Hoje

Gf'I�!"}ll Dr"1: ri o (("1 '1) Como !'!('u.� auxiliares iun

que" m � danarão Nilo Silva e Age
tadol ba< Santos, sendo que o

co'hido J 'e pr:melro antes referir;i a

peleja entre 0' conjuritos
de H.lvcnis.
TemIa a LIga de Tubarão

. !!olicitad.o a F.C.F. um TrIo

d, arbitragens para refcri�

o cot:'!jo Rercilio Luz x Na

101' II. !t'ito o �0rte'.o ent�e

, o-bltros disponíveis, to

1"'-11(1 os se�uinLes'
.h:rnani S]lV:l

'1 PNclra.
---_

�i Inleresfa-
.

ai Hoje,l1a
F. C. F.

A equipe de voieibol mlS

culino do Tietê de São Pau

lo, es!.ará ,. exibindo na

manh:l d, hoje no estâdio
Santa Catarina da Feder�

dio AtlétIca Catar1ilê;l"(,
frente "O selecIonado dê
voleibol de Florianópni;s
que se prepara para Int�rvlr

,n no, II! Jogos Abertos de
;0 Santa Catarina a se �'i'a

o. p, lizar em Biumenau de 21 a

C' ld('. 28 do corrente mês.

naux na Finalíssima
;('\'antarã 'o tnulO maximo
da ('idadf' dn tcmpor�d� -::!c
]962.

PlTOLA, 11m (los esteios

da equrpe lider
"1\ n·�"'QO.
p ... l", ........

QUEM' SÃO OS HERÚIS DA lACA
JULES RIM'ET DE 196L

X - PELÉ
hoje terá alcançado o f...... " I':""T,I......,.r.,·..."1�

bicampeonato e a cre- T'ror:co<:': ...n ....1:"."..... ,lAd·",

dencial para disputar .. � .... ,1_:_��':�_='" o

-Futebol h.lQoslavo Passará
Por Reformas

Vai Dedicar-se ao Jornalismo o

Arfilhc(ro da Copa do Mundo de 58
PARIS 6 (UPI) - G Ao reUrar se do futebol

r:entro a�anLe do Stade de FonLninc receberá I50.00J

novos frunros, 130.000 lio

la:'e�). valor do seguro pro

fisslonal e, do seu c!lÓI),
300.000 novo::; francos,.

(60.000 do;ares) Igualmcl'te
do seguro,
-Pontaine desaparece do!':

campos de futebol na lõade

de 29 anos. Poderia prolon
gar es�a atividado'!, se los

:::em outras as circunst�:"

eias praticando ainda cJ,1

rante alguns anos um z.;

porte no qual se desta(:I)l'

notavelmente por sua v'.!l'

cidade. seu sentido de coI:_,

caeM no campo e sua mt.e.

IIgência como finaliza.d')r.

BELGRADO, 6 IUPI) ._

A Federaçi"lo ruçosrava �1('

Futebol decidiu, ontem. que

somente podemo
contribuic;õel) mnt erta'.s -V.�

jogadores nue mü'tarcm >:,1

rt.vísão nnrícnal. E',c , .

"éompen.,;ac;õe� mnten-i

nã-o ex,�dcr:o o valor ü"

80.000 din2-c'! r aprnxtmc,

demente lCO L"':':arc: ,.

outras medidas adotadas

pela mesma reoorecao ro

ram as segututcs:
1.0 Todos os jogadores

de- futebol gozarão de "e

guro de enfermid'lde e pCl'

são de aposentadoria.
----- �

-----

Rcims, JusL Fontaine, a

abandonará ::I futebol p"m

se dedicar ao jornalismo. O

logador anunciou sua ae

cisoo no MéxiCO, onde ��

encontra com sua equlp!!.

em excursão pera tonLll:e:l

te americano.

Artilheiro da C:lpa Jules

Rimet de 1958 (l� tent ...',,)

e vinte vezes internacioll�1

Fontaine sofree, por duu,

vezes. fraturas da tibia (; tio

peroneo da perna esqu� rd�"

em 1960 e um an:) mais c:11

de, Apesar de passar ;;21

varias intervenc;ões cirt':''!!

cas, jamai" pode r('cob:at

se inteiramcnte.

receccr

2.0 A du-acâc dos roa

tratos «orá de quatro anos.

3.0 _ Os jogador"!s!';o
mente poderão sair do l1ai�
para juuar per um ('[uh�
e-tmn-ctro se reunirem es

iH eond.cúes : 30 unos do

Id..-!«, 3e (':eala('ões IUI ,('

II c.iu unctonat 300 Ilurt.:,\a<;
di'pulad:ls com seu ,1'.11)('.

4.0 São suprimidos n«

"fundos secretos" 6� L,,·jO.1

ex c.ubos.
As opcracôos fin::ll1rl'lr:H

dos mesmos serão contro!a

das por funcionários muni

n'pnls e funcionarios da. f�

dCl'ac;ao.

Exigências do Conselho Técnico' do
Remo da ('8.D. Para o Sulamericano
Esta a exigência da. CBD

para. os que querem ii1t�

grar a. rcpresentaçao flUO>

vai disputar o call1peOn8�,o
�ul americano: 1 - e�ame

c!inic:o gerai:, 2 COl':lç:;J_�,
pressao e vasos; 3 - OU"l

do, nariz e garganta: 4 -

pulmão (Abreug:o.fia): 5 __

o

dentes, exam-e completo e

rartlológ:co das ral:te�; 6 -

feZ<ls: rr sanl):ue (sim:,.

heml:Jgrama, completo, t;11
tose e ureia): 8 - uri:lr',
exame parcial: 9 dr\'llJ:"'

ç[io periferica inv()nt::'r!o

1 braços e pernas): 10 -'

capatidade �a1, :lpn(':l, j!
pul�o: 1 curva do P'_'St'

dldrio, ante� e d�pois rio

treino: 13 - diâ.nletro te

rnxlco. normal, insplraçó�
c "1t..�Plracõ,o e 14 alt\lI'n

<,n\'1!'rr,adura e outros daus.

MATRICULA
Continuo aberta o matriculo poro o curso de

cr·ol'ças deficientes do AUDIÇÁO (Surdos e Mudos)
criado pelo legi.ão Bro!óileira de Assistência.

.

A inscriçõo podero ser dos 8 hs. às 11 hOI·as no

prédio d.o Parque Inf ·1 situaq na Aveniéo Mourc
Ramos, 00 Indo do LBA.

Por Zeni Airam
- CRESCE O XADREZ CATARINENSE_

MAIS CLUBES
Aliando-se 00 ritmo de crescente prbgres�o qUfl

Edson Arantes Nascimento é o nome do exl"a- Ora atravessa o xadrez bor...-ie-a_verde, foi fundodo.)
ordinária ployer du Sontos. � a mais famoso jogador nesta Capital, por um grupo de cntusiastds do no-

��ar�ii���oa.d�o:���li��I�e'nodi�f�t��dod; ::���ro cad: ��� ��o�s�;teno;oo t�'�:i��,�inQdo a prática e difu_

1940 em três CoraçSes (Minas Gerais), sendo Sc.!JS O NOVO CLUBE E SUAI NOVA DIRETORIA
pois Joõo Ramas do Nascimento e Celeste Arant('s O CLUBE DE XADREZ, DE FLORIANóPOLIS'
do Nascimento ,Começou o jopar pelo Bourú, em (como"é d('nominado o novel agremioçõo), em As-
1950 Descoberto por Waldcmor de Brito, foi por0 semblclo Geral, reolizoda nos dias 30/6 e 1.017 no
o Santos clube que até hoje defende. E: campeã0 qual fOi estudado e aprovado os Estatutos pelo qual
paul isto ·de 58. 60 e 61, vice�compeõo Sulomerico· 'se: regerá o eX,F. e de acôrdo com os referidos es

no de 59, compeõo brasileiro de 59 e bicampeão cffl totutos foi dita Assembléia, eleita suo primeiro di:
mundo de 62, Pesa 73,800 quilos e mede 1,71 me. retOrio que està assim constituído:
tros. Até um livro sôbre êle já foi escritO, e com tira_ PRESIDENTE: Luiz Adolfo Olsen do Veiga
gem excepcional. Na Copo de 58 começou Como r�· VICE_PRESIDENTE: Laércio Lisbôo
servo de Dipo, do Flamengo, até o jogo contra o SECRETARIO: Wilson Libório de Medeiros
Austrio. Tomando conto do -posiçõo, foi um ossom_ TESOUREIRO: Ary Cesário dos Santos
bro nos restantes jogos Em 62. após marcar um CONSELHO FISCAL: Aldo Morcon, Custódia

gol no primeiro jôgo contra o MéxicO, contundiu-se Campos e José Paulo Garcia,
na 2. JogO contro os tchecos e- o partir do 3 o jôgo SfDE PRóPRIA
não mais poude atuar, sendo seu lugar ocupôdo pur Nõo medindo esfôrços conseguiram Os fundado.
Amorilda, res do eX.F_ levcintor vultuoso somo com O qual

Sôbre Pelé velamos o que escreveu A. Mendt>s adquiriram, f'lo Edifício Julieta (Ruo Jerônimo Coe
na "FôJha de Sõo Paulo", doto vênia: lho esquina com Vidal Romos). O conjunto de sala�

"Muitos dramas apr-csentou o VII Compeonotr:o No. 208. onde o clube já está em plena atividode ('n

Mundial de Futebol, como nõO poderio deixar de xadristico, convém salientar Que o dita séde está sa_
ser. Um deles foi vívido pelo nosso extraordinária tisfotóriamente aparelhada poro a prático do xadrez,

Pelé. A vida ekigiu do reizinho. desta vez, um enOr_ ACIONIS_TAS
. me socrificio e, ar) mesmo tempo, o submeteu o uma A oQuisiçõo do séde próprio do CLUBE DE XA,.
prova das mais ·duros e orduos. E ele' soube enfren_ DREZ DE FLORIANÓPOLIS, tornou�se passiveI gro-
tor o contingencia com cabeça erquido. com a gran- ços a vendo de. ações, que fOram adquiridos pelos
dezo de que somente os eleitos sõo capazes. Senti.::l_ seguintj?s enxadristas:
se Que os manifestocães de Pelé eram realmente sin· Federação Cotarinense de Xadrez: Luiz Adolfo
ceras Que elo só faltava transmitir o Amarildo, por Olsen do Veiga: José Maria CardoS{'o Olsen da Vei
uma 'forço qualquer, um pouco da-seu iôgo do sua ga; Laércio Lisbôo; Ivany Lentz dos Santos, Reynal_
impressionante habilidade de marcar qols, poro Que do GOQo Vivian; Toliarbas S. Martins Costa; Jose
o seu substituto conseguisse realmente, substituUo de Britto Nogueira; Sylvio L. MeVer; Benno M, Pe-
à altura e cOncorrer, como fatalmente Pelé concor� ressoni; Teodoro Miroski; lônio José Ferreira; F.
rerio poro o Brasil cOnquistar o bi. Franzke; Jaóo Batista Ribeiro Neto; Aldo Mareon;

Pelé era o primeiro a correr 00 encontro do seu Jorge Kotzias; Theseu Domingos Muniz; Amaury
pupilo. paro abac;o_lo, poro dizer-lhe, nag'Jela lin Cabral; Oscar da Silvo; JOsé PauJb Garcia; Wilson
Ç1uagem de futebolista, Que Os veteranos e ases u- Ubário de Medeiros; $vlvi" Ney Soncini; Fernando
som poro com OS novatos e menos experientes, "boa Brito; Eugênio Bernardo Haas: Hélio BaJlstaedt;
qarotáo mas boa mesmol vOcê é () maior,

'

," E Milton Verissimn Ribeiro; Muri.o Rodrigues; Joo�
o,., mesmo tempo viu�se em muitos fotos um sem· l1uim Madeiro Neves; Oscar Pereira; Ary CesóriO

�jl:.teN��e('�e�e i�:�i:a :r�J:nt��iQ�r;;C����� t�: 1�i�;a�tos, ��;;::e��� ��d����u�n��ste:o�e��
("lOuco de obotim't,;i-õ---;;'u,s o;im de conc::ternacõo. No- brinho: Plinio Halm; Vilson Mendes; Osmar Pisoni;
do de inveio e muito mcnfl'J de QUf'm vê escapar uma Adõo Bernardes: Murilo G Martins ria Silvo; Joir
nnortunidade parn I"on'luic:tor maj� olQuma coisr� Platt· Níveo Andrade; Cústódio F, de Compeã e Osny _

10;<:.., não. pornu(' Pelé sabia que lhe hastara aoul!lc de Limo da Veiga.
'

001 contra o México. o.,rn tN tl)do nue os outrns ti_ ATIVIDADES
vpssem (' nora Que QravaS�f' o ·[AtI nome no ("ertam� O jor.nCll "O ESTADO", ooortunom�nte nferecp�
ViO-5e. isto im 9r-ofUl"ldrt� tric::tezo ,.,00: olhO!' 1"1... ró 00 seu� '''it<')res nmnl,., e d" 1"" "ii"0t�tód() (fI')S
Pt>lé por IlJ,jo anlJil., que <'Ie pod('rio dor e nóO deu. ntividades do CLU8E DE XADRFZ DE FLORIANO. . ...

pO, ""0' ;mpodldo," POLIS, 00 quol des'i' pl,no ,u'""o espo";v�,,,,
:.,,_� .> ' ·��i�, ._ �

.

�----

aEDATDR.

PEDRO PAULO MACHADO

REDATDRES-AUXILIAPES,

MAURY 10R"ES. RUI LOBO O

GIUlRTO HAHAS

COLABORADOROS, DIVERSOS

lério e E'dio; Sabino, co, Claúdio e �1anoeJ;
Bentinho, Valtinho, Márcio Pinto e Ri; Te
Pitola e Maurílio.' lê- Rogério, Oscar, Ile
Atlético - Perraro linho e Bctinho.
(Joaozinho); Marré-

Segundo Campeonato' de Dcminó
"Bar Marajá"

Teve tntcro.terce-retra ul

timá o segundo Cnmpennn
to de <Dominó ''BAR MI\RP.
JÃ", com a participação de
8 (oilo) duplas,
No prtme.ro Campuonuto

realizado, grande foi o cxt

to obtido. Nesta Leguuda
promoção os resultados 01:.
tidos superaram' tódas a�

expectativas, pois os parti
cipantea estão apresentan
do uma. técnica deslumbrun
te.

Entretanto podemos. dc�.
de já antecipar que. a. du
pla prnueiru colocada, f'l
ré jús a duas rtquisslrnns
medulhas, ofertadas pelo
destcceoc dcspcrusta 0S
MAR SCJ-ILll'HJWEIN.
Em nossa próxima edição

voltaremos a. rocahzar o

Campeonato de Dominó
"BAR MARAJA", nprosen,
tarido os prhneíros dcta
lhes desta monumental crs

puto.
As duplas participantes

e aos patrocinadores. será
no final do Campeonato
de Dominó "BAR MARAJA"
ofertada uma lauta mesa

de salgados, com bebidas
Hnisstmns

As duplas assim estão
formadas:
la _ Dagoberto - Wal·

di'
21l- _ Darcy - Ulisses,
3R _ Guilherme _ Dlno.

4"" - Cardenuto - Ma,
gathêes \.

SR - Ireni _ J. sebasuãc
611 - Jorge - t.ajeano.
7"" - Walmor - N. C'-Ir·

denuto.
8!l - Badeco _ Eduardo.
Patrocinaram este Ocm

peonntc dívcraos a.flccio
nados desta modalidade de
esporte cujos nomes serão

. publicados dentro em ure-

ART!60 91
Otnasto em 1 ano. Curso

�I�O�������';' ��J���ii:�iza���� .\
Nova 1.1I1'!l111 parn .setom

bro.

Rua: dr. F'úJvio AdUt:rl,
7-4R - Estreíto .

laDREl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1 PR€MIO.DE CrS 1,000.000.000
N,o � 811.6.23 � Claudio Alvi.n aarccsa � R. 'rtjucas. 59 � Estreito � Fpolls.

2 SEGUNDOS PRtMIOS DE era 100.000,00

N.o � 2HI.'l45 - Eucles Mont.eiro - R Joan canse s'ernnneoa 27 - S. dos Limões

N," 284.147 - André David arencense - R. oo comércio - Videha

2 TERCEIROS PMMlOS DE c-s 50-.000,00 L
N." 285,l�:l - António Sperandjc _ Chapocó
N." 169.907 - Alamir Montecepí - Herval D'Oeste

5 QUARTOS PReMIOS DE crs 20.000:00

� 887.6�'l. - JUzíbkl Duarte - Colônia Sant'Ana - São José

l�·�
-

�fl:i � �?����:�����!1�1f�:�;:':i�Ia�:�:,I�,� r.""

PRBMIOS OERlVADOS DO 1 ° PRtMIO COM APROXIMAQAO
DE crs 1 00000

y- 7616�8 - Mana Helena Duarte - R Galdmo Bessu, 28\ - Tubarão

-N.o '16'2,r.·S _ verontca Scoz - Timbo

N" - 763.623 _ Alinor José Ruthes - R. José Boiteux, 27 - A - Fpoljs.
...,0

_ 764".6211 _ Fernando M. Henrtque e Osnet de 'I'arço Luz -:- Urublcí

N.o _ 76.3.623 _ Victor Farlft.; wu.encn -.R. Samuel Heuaj, 28 - li:ij�i
N." _:_ 765 (j'W _ Hermcges Ho,norio - R Osvaldo Cruz - Indaiat

767 G�J:j _ Carlos Gevaerd - R. Ma�os Areia, 400 _: Estreito ........ FpolL�.
N° 708.6:]'1 _ Waldemar - Menegcttu - Barra Leão - Campos N0VOS

N." 7(j!} 'L3 _ João Primo _ Rib. Jararaca, 70 _ J,31umena-u J ,r-

N." _ 770.02:3 - Illon Stelgrabcr - Av. Getúlio argas - Corupa
N.o _ 771.69.8 - Walter BUJ):e - R. Trajano, 12 - l.P andar - snla 15 - Fpolls

! N.o _ 7'(2.G�8 � FIOl'entin:J Garcia --:- R Gustavo Richar�, 52 - �a:nbol'iÚ
N.o _ '77,1.[j�8

- lImanclO Carlos LUCiano - R. 6 de Janeiro - CrlCltlma

l�:: = ��::�:: = ���n�;:���:�aIR�aR�M�:b�����mm, 75� _ Estreito - Fpolls.

N.o 776.fi:n _" Alfredo Buerger - R. 15 de Novembro sln - Pomerodc

_6 _ 777,628 -'Fau�tinlJ Panteri - Tangará
N.O _ 778.(l·,��\ - E izabeth Miguel M;uSSi _ Tubarão
N.'" _ 77!1 ,:m - IZrl.ura Andrade _R. Marechal Câmara. 104 ._ Estreito _ Fpolls.
N." 730,6:>3 - Fnnf\ndo B8duscbl - R. Cap. Euclldes de Castro, 77 - Blumenau
N.o - 781 11:)8 - OOl;run�os Bone111 � Lagu.na
N.o __ 782.b28 - Mario Thelss - Trombudo Central
N,O __ 783.628 - AlilSelmo A. da Rosa - R. das Graças, 100 - Estreito _ !"polls
N," ._ 784 t�..:a

- Attillo Glrotto - Concôrdla

N.o _ 785 (j:t-3
-- J?sé Gomes de Oliveira - Joinville

N.o _ 'j'86.1:i:�3 - D;!ma I?:olina Vieira - Cald!l-s da Imperatri? - Santo Amaro

N.�. _ 787 \i;\3 ._ P�U10 Padilha - Radio Diário da Manhã - Fpolis
N.o 788.6'::3 - G'.lstavo Schmidt - São Bento do Sul

I'.t, 789 t;�3
- Helio Arruda - R. Fnusto do Souza - Lajes

N.o _ 790.&1.."3
- 011'110 Vaflatti - Rodeio ,

�' I ���:��� = g��:::l�l��j�:�II=� ;a�tVkeT�����:�: ��6-�F��::�cna\l
� ." _ 7!13.5;:ü -, João Araudi - Chapecó

i_ N." _, 794.õ'.'8
- iV...uria Jos� e AI�erina - Laguna � TubuFão

N." _ 7!15.ü·�3
- AlIJa Vieira - R. Durval Melquíades de Souza, 39' F'polis

N.o _ 796.,):�8 Jo:'(' Comcrlato - Capi,nzal
N.o 797 .�:"'8

- Jo�é Carlos Câmara Bastos - R. Nereil R:\mlls, 26 - ltajaí
N.o _ 798.,;;3,'1

- VaI dom ira Frecda - Uruss�ga
N." _ 79!1.6Ja '- Jarira Veloso - R. Rita Maria. 54 � Fpolis
N.o 800.'�:.!3

- PediO Guerreiro - Indaial
N." _ 301.ô�8

- LI. Hélio Berf{��a - Av. Mauro Ramos, 181 - Fpolls
N.o 802 t:13

- Vicente António Régis - R. da Ç-Iôria - Blumenau

N,o, 803.�23
- Gerl1"l1�es Ber!l:hofer - R. Fúlvio Adncci. 1140 - Estreito - Fpo]is

N." _ 8046!:!3
_ Juvenal Machado - Xanxeré

N." _ 805.623
- Fm:.de FerreIra Alves - R. João Pessoa, 142 - Itajaí

N,u _ a06.6�3
- !Ernesto Dal,eotivo -: Herval O'Oeste

-

N.o _ 807623
..:_ Olavo Henrique de Andrade - R. .ArClp!'este Paiva, 5 - Fpolls

N.O 808.C::8
- Edite Rodrigues de Souza - R. Henrique Lages - Cricluma·

N." _ 809.f,.W
- Elena R. Dini� - Chapecó

N." _ 8l0.623
- José Wjl.�on Rosa - Banco do Brasil - Lages

N.o 8U.6�8
- PREMIADO COM Cr$ 1.000.00000

N0 _ 1J,12,G"2S
- Alexandre de Flelri -Barra do Norte - Tubarão

N,o 813.G28 - W.aldemar Tiefensen' - R. Amazonas - Blumenau

�y _ 8H.6ZG
- Zela Bu�Iel' --:- R Rui �:Hbosa sln - Brusqc.�

_ .

:-l." _ 815.6n
- Bcrnaidmo P.nho - Sao Pedro de Alcantara - Sao Jose

::-.t.o � 816.6:18
- Nizal' P�bst - R. IS de Novembro - Rio do Sul

N,o _ 811.67.3
- Otavio Quinilno - R. Padre Schereider, 53 _ FpoHs

�,o _ 8HI.6?8
- Brasiliano Camargo Filho - São Joaquim

N.o _ 819.lil:'1
- Auta Maria Cardoso< - Maternidade Carlos Corrêa _. Fpolis

N.O _ 820,G?1
- �Izet1 Galottl Matias - Tijucas

N.o _ 821.1.i.'l8
- AlTomnncln Amaro de Avila - São João _ Araquari

N,o _ 822.6:13
- Ervino Giardi - Tjmbó

N.O 823.623
- Oli�a - G�r�Ja de Oliveira - R. Bulcào Viana, 15 - Fpolls

:t N.o _ 824.6::>:1
- Jose Q. �a Silva - Morro da Banana - BJumenau

N.o _ 825.0:,l;j
- M�rjo Mmatl - R. CeI. Emilio Jourdam - Jaraguá do Sul

N.o. 826.G::?S
- XiStO Scard(leJl! - Curitibanos

N.o _ 827,G2'l
- Waldyr de Lem:Js - R. Afonso Pena, 319 - Estreito _ FPDlls

N." 828.G:.!J
- Nelson Tl'ombetta - Chapecó

N.o _ 829.{j'::,!
- Grê�iio A. Guarany - 2.° _. Batalhão Rodoviãriu - Lajes

N.o _ 830.6:>3
- W�hgton .Lemos - R. Jorg.e Tzaschel, 9

-:- Itajaí
N.o 83J)(,'l'1

- Joao Sabtno - R, 3 de Ma.IO, 65 - ES,trelto - Fpolis

N' f".6�
- Ji�l'mQ.n M\t1:ls- R!IIlaI'Cchal floriano - Indaial

N:O 33J:i,�: - W�l�o.: Lv;iz e Go.:lbaldi Sebastião Coelho - Vila Sãn Jãoo
Cap:Jem's - Fpohs

N0! 8346"8
- Alido Scl::'wanstz - R. 15 do Novembro - Bll,lmel,lau

�f.,� 835o;a - El nan! Botn da Silva -R Fetrelra Lima, 4.6 - Fpohs

(;"
_ 83(iG�3

- 11ene Padllha trnl1va - Xanxere

"
_ 837 6?S

- Albino Stzarbosa - Xanxere

° _ 833 ii; - Onlldo Mrmoncln - Tangala

N.o _ 839.62: -

��;�sndlna Schmldt de Cllvelra - R Fernaodo Maehado, 50 -

.
N.o - 840.&13 _ Constante P!collj _ Agua Dôce
!'I.o 8416:'3 _ Domeval Zaoatta _ Criciuma
N.o - 842.l'in _ Ingo Fey _ Presidente Getúlio
N.o 843.6::!� _ L'r, Tulio Pinto da Luz _ R Pedro Ivo 11 _ Fpolls
N.o - 844,G.'S _ Joalr Me!o _ Ginasb São J;sé _ Porto' União
:.::

-

::�.�:;3 - Semln�rio Nm.sa Sen.hora de Lourdes _ Azawbll.ja _. BruSQue1j�8 - Antomo Moacir Pereira _ R. Herman Herjng 850 _ Blul"\1enau
N.o 8471,;:.:3 _ João ConceiçãO) _ R. Bulcão Viana sln _ FP�lis
N,o a48.tj�S - Vinicius Luiz Borges _ Imbituba
NY - 849.!i"8 _ Urbano Grechi _ Araranguá
N,O - 8Srb:'8 _ Wolf Odebrecht _ :Wo do Sul
N.o - 851.6�8 _ Júlia �oe}ho _ R. Souza França 44 _ Fpnlis.
N,o 85�.fi:;1I - Evellna B, BeJler -R.Coronel cord�va, 853 _ LajasN." 853 t). 8 - Alberto Bornscheln _ R. Senador Schmidt _ Jolnv!llc
Nt - 854o'!f - Mario Ronchi _ Orleães
N.O - 855,628 - DoroLéa Moura _ R. Almirante Alvim, 7 _ FpOli�

i·.,;.;,'"f;!: '-:- 850.T'S - Rq:�n Pal!chonl _ q:aló

�... j? '""":'. 857.m8
- Alda Wolff _ AlC do Banco Into _ Tlajaí

'í.�"(i0�,5M28 - Rubi Sk.alQe - Yidelra

·N.o - 859','3 - Firmínio Paez Branco _ R Tenente Lchmkul] _ Palhoca
N.o - 8t10a"3 ...,.... D:. Leonldaa Cartas Ribc!IO Santos _ Pn-atuba

-

N.'
N.'

PR�MIOS DERIVADOS DOS SEGUNDOS PRÊMIOS COM
APROXIMAÇAO·DE C�S 5.000,00

214.�.J5 - P�rl Merfnho - R. Oustavo Budag _ murnencu
-

215A15 - Eirusa, Elízabeth c M.lrcelo Moura _ R. José V,. Pereira, 35 _

- Fpolls
N.o -'216:'11' -. Jose Stlvefra R, Azuuibujn, 123 _ Brusque
N,o - 217>d -- I::lll prcute

.

lt &'1), ln constante São Bento do $.\11
N." - - !\Ic:dr.,� $perandi:) ...... CIT")H'r.ó
N." - PRF'MJADO COr-.1 crs 100000.00
N." :!20 'J,j,') _: Jujill grrnuo M')l'llf'r "1.. RII! Rarb()�a Tllb:lr;io
N." - 221.445 - Alvnrtj JOflO 20 11n (' nc 'dia
N." 22jol'� - Luiz A. Hickoruhír-k Laje,
N." -

- xadt Cayres TIl' p�r R. Jrri'llimo Coelho. 24 _ Fp:.lis
N.o I - h"(L;!f'l Fisct-f'r n. P('nial in C n 'nte Jaraguá do Sul

N." _ 2:-9.1·7'- Vir i:1'1 rtcn -. ia Perretra T i.- Barras

N." $O.? � i\ui r wrcthom - ,11.1. Pf':a Albn<:;\ m� do Sul
N" 2 ;1.1'" - Cundidu ou.uo Arar, 11' nu.

N." 2i:2.'Q _ ve a Silva Gui n.:r;,'·. cl Co. '.l Sà
.. )
PL �Wi3C1? ,da ,EUI

NY 283,1-<.7 - Aidani Mat-ia Car-duxu 'rrav. Rio G. <1,0 Sul, 2 - Fpalis
N.o _ 281�,n - PREMIADO COM CI".') 100.000,00
N.u _ 2Wi.(41 _ Antonio gperand:u Chapeeó
N.o 286.147 _ E\'f'ni!da B. Ferreira - H. Dr-s. pod-e Silva, sln - Blumenau

N:o 287.14.7 _ S.é�;;;io Robello - R. 7 deS"tI·:r.hl·J, 20 - Apto. 102 - Fpolis
. N.<' _ 2R.'U'P _ .t,,!i1Jl'lkt.l gnmpnrctt

í R ;'I"u B<.!rig:o'- 'ruccrêc
N.o 289-.1".7 oancs ".�t:l"!' - Sã r: ri ClI Sul

PREMIOS D""'"mVAD('S DOS (�r...ARTOS PRl'tMIOS COM

zenc. :i.,vi..'V.:AO DJ:; c.s 2.000.00

N.o "- BE7. j: .. 3 _ Anib:\ 1 Alfredo do Pl"�!'!') R. FI'ei Canec:l, 76 - FpoHs
N.o _ 837.<,"3 _ !Iniba' Allt('cjél dr) J'" TI. F're\ Cat1eca. 76 - FPC11is
N," m:ll:.� _ Anih:l: Alfredo do P".'clo _ n. ;:O·t'; eg- eca, 76 - Fpolis
N.u _ 837.::::..\ _ n�\lLr." M:m::cl LJ.un'n�ino .1, fi' a. 53 - Bar-:eiros - Fpolis
N.o _ 887.4n _ H;nuTI Livram�nto - R. Es�eH' Junior. 120 - Fpolis
N.o _ 1l8'i 623 _ PR�'VIIADO Cml c! 2 .000.00

N.O 887.;'3 _ D:. Getúlio JJ.é t;)a _ .. R. Prf'�!denle Coutinho, 37 - Fpolis
N.O 337.x�1 _ Este;' \'i('i:a _ R. Anita G.lrib:l.ldi.·84 - Fpolis
N.0 _ 887 t.r _ F'e:;: 'c'"I';:os - TI P.ri· .H! "'0 Sllvt. Paes, 13 - Fpolis

N.o _ 88'::' 1 _ Augusto Fey - R C '1. F dd: r('n. 729 - Blumenau

N.tI _ 88 ;"3 _ Gabriel P. dos L'n ne(", Tocantins - 8!umena�
N.o _ 277 .,'i4 _ Leda Mendes R'ldi - R. Barãu do RiO Branco - Haja.1

N.O _ 277.1',;;4 _. Paulo Afonso Schmidt - R. Laura Muller. 65 - !talai
N,O _ 277."',4 - Gilson Prattes - a/c Banco Inca - Itajai
N.o - 277 ',�4 - J .5.0 B.lti�ta Rosa - R. Fr:lnk M. Pereira - Itajai
N.o _ 277.'::,4 _ PCd!'0 Frutu')so - R Jorge Matos, 93 - Itajai
N." - 27:i.':'� _ I'RE'.'iJADO COM CrS 20.000,00
N.o - 273.1' 4 _ ,'\na Edi h V. Geierne - São Jo�é

N.O '- 27:-U"'; ._ Di;ll',l Sa�tos - São Ju.ê

N.o - 278 :;;:;.) _ '.:>:leia Hf.tt Sã') Jo�é
N.O - 27V �4 _ Mali'�na P. Mariel _ Sãn J'Jsê
'\I.fI 270.5; I _ João Luiz Farias _ São
N." 219,':.62

_, N,1dji1 AmiT li,I()11 S"hmiclt. !J3 :........ F).olis
N.o - 219.7�·�

_ D.·. Antônh ,To'(' l"';ül'l"c' l dt> Rua São José. 17 _ Fpolis

�::=�::.:_uH:�::�a(�S,17:��') R. IIrnn:'llJl n"li����1�71�o56 3_-�p�it�li�
�.o 22\1')62

_ NH.:!i Sa.ul Estcviio _ R. C\ltl:no J. de Bessa, 923 - Tub:nlo
N." - 220.lf.�

_ PRl!:TvUAOC COM CR� 20.000,00
N.o - 220 lC2..

_ luiL' Er,lilio JI.�oc.lcr R. Hui B:n]JJsa - Tubarão
N." 220 21"..� Jt.<:;(l Emllio M0eú'l R. Rui Barbo.,a _ Tubarão
N.o - 220.-!6� JJ.liu EmiJio Mocljc:r H. Rui Barbosa _ Tubarão
N.o - 220.�,6·�

__ G_I.ia M:ughotti ..1(: Picrri São Lud!;elo - Braç:J do Norte

N.o 220 6li!
� Lil.ia pe:eira da Silva R. CeI. Collaço, 200 _ Tubarão

N� - 750}l3í: � l· ...... !� rlJ.ullno lbetz _ 1\z".r,l)u.".1 BrusQue
N.o - 750"/SR _ ?.;.,re R�uli:HJ Roeo: A .,1. btlJ'� Dó U"4ue
N.o - 750.B:l1 _. pa::re Rauh::o Roctz Azambu}a _ Bru�que
N,o 7S0.93'1 _ Mário Bernardo R. Nuva Trento, �S7 Brusq.ue
N.o 7�l.G;'13 - Osv'l�do Lcntí; _ R. Julio Moura, 39 _ Fpolis
N.O - 7:Jl.l \3 _ PR�\1IADO COM 20.000.UO
N,o - 751.'Hli} � Daura l'I'l:)U\'a. M,nques R. José BoiL('ux, �/n. _ Fpolls

�.:
-

��ll·.::'� J J:�,�o P����st�C �:��e��R 1�:1�11��� ;��l���a:� ;; �o�;OIis
:,; � ;:llt:�l � ��... ��;:���.r g;l;���_

:. :����; �:'\���U,���' 4�9 � :::r��s'
N.o 047.:>".7 - 'l.r:�o!do José RCgis R. M�n,�t nhu '['cPP 22 _ Fpolis
N.o � (j47.4:W - José Adalbe:to Sardá Itacorubí _ f'polls
N." ._ 04?,e37 - JOã� Curlos Vi(:Í�':l T'ilV, AI}i:io OJileil3.. g. Fpolis
N,o 047.637 -Te:-e_7.lnha M. Pol]1 - RU:l Almirante Carneiro 31 _ F r
N.O - 047.n'i - LlglD. dos Santos Sal'a1ya Run Feliciano N.· Pires 13P�lsF '

N.o - 047.�3:)" -. PE1'.:>UADO COM 20,CGOOO
,j)O{\-;

N,o - 04;.P··-;- - ,J11. :�e!va da Silveil'a nua Ferm:ndo Machado, 30 _ l,'polis
N.o 01�.�;:':7 -.� ,.� Trl'·1.in; - Lontras Rio do Sul
N.o 048.!�q - eJ11 r- Tu;>!io - Av Aristillo.no Ramos � Rio do Sul
N.O - O".t' ..,"7 - D:,rolf' Tomio Av Arlstili' no Ramos Rio dr. Suj'
N." - 0·�3:';·>·' - C3C·1f Corciclro H. 7 (I" r 'lbro _. Rlo do Sul

Con'15.,:'() Esp ...Ctal 'Scu T"l:o \"!e U::n Milhão, c,n

R,'l.ULINO ROSA, PmSidente ela. Comissão
--------------------

Por Walter Lange.

Yvonne Blancher em Paris espantou-se quando dois
desconhecidos a agarraram e começaram a lhe dar pan,
cedes na cabeça. desmanchando o seu belo penteado.
DeJlQ.is ugl'adece.u as pancadas recebidas, quando soube
que o seu cabelo estava pegando. logo, ·pl'ovocado por
\1,1)1 cigarro nue ulg uom atirou de urn . dos nnônrcs do
prédio, por onde ela estava passando.

Em Hanstadt fAllsLria) um jovem cst.udnnte leu

que r'hoquc.� ekirh")� curavam surdez. Resolveu razcr ex

pertencia com a sua avó. Escondeu umas pilhas clérncus.
devidamente Ilgadas, dent.ro rte 11m pacote e pediu a i'e
lha que o abrjsse. El3. levou um forte choque. devolveu
tudo ao neto CQl1l uma boa. bofetada pela brineaJeirn,
(IUe o deixou surdo por alguns instantes. ma mesma con

tlnúa com a �1I.1 surdez.

Em watsonvu!e. na Califôrnia, ocorreu um fato qua
se Incrlvel, mas não úntcc nn h; t·j-j'1 xootca; Um me.
nino de 11 anos, de nome Arbur Bal ...ov, morreu "de
vethtce''. Pesava apenas 13 kilos.lsendo extremamente

fraco. O seu rosto estava repleto de rugas e era comerete
mente calvo. .ramts conheceu a tnrancta. Nasceu velho!
A autQP."i;l. revelou que os seus érgâes, tecreos. Velas e

as ":�t'I'ia$. apresentavam, em todos os oarucutares. o

especto de um homem velho. Segundo um recente relu
tnrtc da unesco. vertüca-se t.m caso desta mcíésun, que
a lllcdi(';jnn cba.ma {lc "'prog:crla" ou "moJéstia de I

Gjl
fQrd', _cm uni milhão de pe.�soas.

Comentários a respeito de uma condenação:" Viu?
O Balduino Coi eond,enado a 30 anos porque matou a sua

mulher e para casar com outra" "Acho que o juiZ não foi

justo. Deveria ter sido condepoc!o a 31 anos. Um por ter
n:orto a sua espõsa e 30 por ter-se casado de novo".

Na viagem de regresso da igreja, cnde se havi::lm

casado, na cidade de Bt'.'thune, França. a noiva notou

que havia perdido fi chave do seu apartamento. Era do

mIngo dia difícil para enc<lntrar um mecânico para dar
um jeito. Mas (; noivo deu umjeito: tle Jazia parte do

corpo de bombêiros. Deu alar!l�f.' C. com auxílio da e-,;ca'

d,a, levando nbs bracos a sua "�ocf' carga". foi içado
até o 5" andar GO prédio. Rebcntou ;JS vidros da j.1nela
do seu apartamento e. sob os aplausos dos seus colegas,
lá entrou .. salvando:lo honr.1 do dia de suas nupciar!

Opinião do Arcebispo de Canterbnry, ehefe da Igre.
ja Anglocana: Só treis filhos fazem a felicid.ade com·

pleta de uma !amilia: um filho só, nada rcpresenta;
,1"1� vivem brlb�ndo; sô com treis c::dstc verdadeiro pl'a·

I

Nesta época de vingens espaciais v�le a pcna tmns
Cl"ever ob,�en!açõc.� quc se, enrolltr:l!l1 ('m IWl livl'O do

l)ro(essot" DI', Joaquim Maria de Laecrd\\, t�diL:ldo no

ano de 1924. Ali se lê o seguinte: "a lu.?: do sol emprega
8 minutos e 14 segundol'l a cheg_ar à Te!Ta e sabe.;e que
a luz {lercorre por segundo 303.000 kls. Uma bala de C:J.
nhã,o, que consen:asse sempre a mesma velocidáde. Qunn
ao sair da �ça, parla seis anos a percorrer a distância
da Terra ao Sol: uina locomotiva, andando 80 leguas
par dia, levaria 1.000 allGS. A Lua é um dos menores Cal

pas celestes, não obStante, em razão de S,lU proximid:J.
de da Terra, nos parece tão grande como o Sol. O seu

VOlume é 49 vezes menor que o da Teu'a e � Sll,l dlstft.n�
cja media deste é de 69.000' I'!guas geogl·áfic3.s".

O Pai: "'Joãozmbo, como i' isto? Sempre tiraste os

primeiros lugares nos exames, dando nos com Isto al('.
grla e prazer; desceste multo desta. vez." O Joãozinho:

"{'aRai, ach,o que os outros pais também têm o dirciLo

de lima vez ficarem sa.tisfeitos e alegres".

Um capitão dc longo curso, em Londl'CS depois de
Ler se casado em 1930 com uma' senhorit� Touchc dela

dlvorclou·se, pata se casal' com uma irmã óa mesma em

1945. Agora também se divorciou desta e casou.�e com a

terceira senhorita Touche. irmã mais moça das outras

duas! Explicou ele que "isto (:ra o único mei:J para ter

uma única sogra."

A Biblioteca Nacional de Paris, fundada por Carlos
V em 1775. é uma das melhores de todo o mundo; con

tém aproximadamente seis milhões de volumes.

Segundo alguns observadores, a mão larga denota

a amp'itude de visâo em sentido comum e a mão compri
da c estreita indica ser seu possuidor um sonhador, com

ce�'to grau de egol:!!mo.

O único pássaro que vôa de marcha à·rê, é o bclji'.
flor.
--------------------

lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS

Cientllicomente dosados, lornecido� em fÓr·
mulas especiais poro dilerentes cul!ulOs, d�
acOrdo com o noturezo dos solos DiversC1s

tipos de adubos poro b'lIOIO, cano mond'�

oco, fumo, milho, orrol, f<=:lijôo, Ir
rE'S, jurd1ns, elc

BUSCHLE & LEPPER S! .�.
")O.NVUlE RUA DO PR"ICIPf, ln
BlUM(llAU: �u� B�USOUf, \15
CIJRI'!'BI.; DE::;!\AB�RG"DO� WcSIPHllltN, _011"

�
----------------

LIRA T C. - SABADO DIA 14 _ GRANDE
SOIRtE cOM JUCA CHAVES CARTAZ DA ATUA.
L1DADE _ MESAS NA RELOJOARIA MULLER

Dl. SAMUEt FONSECA
CIRURGIÃQ-OENTISTA

Preparo de cayldadet pela alta Yel�jdod•.
30ROEN AIP.OTOR S. S. WHITE

RQ�ialogio Delltória
CIRURGIA E PRóTESE BUCO-f..,CIAI.

, Con�ultória: Ruo Jerônimo Coelh(, 16 _

10 andor· - Fone 2�25
J bchttiYallWnt•...:..PftI hora. marc....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�Elbqu��ti�:e;petãcu�I�"
��Mais de 400 delegados dei� todo o Estado participaram' das decisões

--- -----

-I
Precisamente as 15 no- apoiamento unamme dos anstnc e as promoçôes re- ça e a solidariedade do s

I A CR1SE ras, ontem no audltõrlo da senhores conv�nClOnalS. ferentes a energia elétrr- Partido. concttando-c

• Radio Guarujá, o Presj- A convençao, a seguir, ce. vítórta.
dente do Diretório Reglo- ratificando escolha do DI-

_____�_ nal do Partido Social De- retorIo Regícnal, designou Depois de aludir à opa- ENCERRAMENTO

mocrâucc em Santa Cata- o dr. Dib onerem para, sição, pera agradecer e

rtna, Dr. Aderbal Ramos como delegado do Partido, testemunhar seu respeito
da Silva, abriu os traba- proceder o registro dos aos adversários que lhe

lhos da Convenção Reg.u- candidatos escolhidos na fiscalizam o governo e

�e��ç�o :o:r�:;,,:c:s af��:� Justiça Eleitoral. ��ober:�r:PI�ud: d:IS���
rats e estaduais do partido CANDIDATOS ESCOLHI- democrática que recebe-

e representantes de 98% DOS .ram do povo, porque con-

dos diretórios municipais. fundem critica e fiscaliza-
Formada a mesa, foi rece- para'a Assembléia r.e- cêo com insultos e calú-
bido o sr. Governador ceí- glslativa foram indicados mas. agradeceu a conüan
so Ramos, sob intensos e 45 nomes de candidatos

demorados aplausos. Da indicados pelos órgãos mu-

�e�Sr�t��zl�:a�,i;���eo,o�e��� ����:isdeDa:asec�e:!���n�� Avião Desa-
. tadoe-rederats, �r.efeito'�da "PSO' desejar aproveitar a

Capital e os ara. dr. tonto-
.

reunião' de delegados d�
me Gomes de Almeida e todos os muntcípíos cata- parecidoHermeUno Largura, que rtnenses para jncs entre-

::��������m � grande ::�çõ�:r�!:��sor���as�:: ROMA, 7 (UPI) _ Um

Em nome do Partido, o ra o próxjmo pleito - o �:�: c�� I�v�nt�éreea q�::
deputada Pedro ztmmer-' fornecimento à imprensa

tro passageiros a bordo,

:���n�:�:�i�, e: �:�:�:� ��: ����: d;:e�uo:Ce:d��dl�� desapareceu num vôo en-

provlso. Agradecendo, pe- virtude disso, somente na !�:un��ng�Zkah�nc:�bai:�
!��, r��:�;s��nt�s de��::�� �:ó��::l e��!��g:rOdoe:á ��� madrugada de hoje. Vários

Orlando Bertnll, vívamen- me, ontem escolhidos para aviões que saíram em bus"

te aplaudido. candidatos à Assembléia. ca do aparelho desapare"

Em seguida, o deputado Para completar a chapa ��s�s r:::')�:��:ue!S no���=
J. Gonçalves, em nome do estadual, a Convenção
Pu.rtldo, saudou o sr. Go- também delegou poderes do mesmo.

vernador Celso Ramos, em ao Diretório Regional, em

oração empolgante, aplau- decisão unânime.
dlda com calorosas palmas. -,
,'- O sr. Presidente, a se- FALA O GOVERNADOR

gulr, prestou minuciosas

informações ao plenárto,
ao submeter à sua consi

deração proposta de a Con

venção delegar poderes, na
forma dos Estatutos, ao

Diretório Regional pe ra

organizar e formar as cha

pas de candidatos pesseõts
tas ao Senado e a Câmara

Federal.
Essa proposiçãv mereceu

iJ�·ESTADQI
... "'I' O lUIS &N1lCQ DIUlO IIE ..SlJIU CAIARIJA €õ

FLORIANOl-'ULltõ, (DOMINGO), 8 DE JULHO DE 1962

ELLFA - Comunicação
A EMPR't1:SA DE LUZ E FORÇA DE FLORIANóPO

LIS S/A. - "ELFFA" comunica aos seus consumidores
em geral que, para atender a serviços do Sistema SOTEL·

CA e a serviços da ELFFA - referentes a construção de
novas Unhas intermedlârias, se vê forçada a proceder a

total suspensão no fornecimento de energia elétrica no

domingo próximo vindouro, dia 8, no penedo das 7 às 12

horas.
.

Florianópolis, 7 de julho de 1962.

A DIRETORIA

Melhores pastagens'
Uma meta

O Plano do govêrno Cer

SoO Ramos em matéria ae

organização da procccac
anmal, set� secret ... l:la
da Agricultura, recomenda
com e: "esc um item Impor
tente: executar a expcri

mentaçao. Sem duvn!a este

é o camlnh.o mais curto,

pc-que justamente é o cer

to. E é essa recomeneaceo
que a Diretoria da PrJ.!·."

çâo Animal vem execuun

do para chegar a atender

acertadamente o que (�I'-

realmente sabe a sua C�··

cialidade e desta vez ( P,Irl
setembro) estará em scn

ta Catarina para fazer a

avaliação do que já foi exe

sejam os cncdc CJ e U:J-,L

pr.adamente o que deve f!l

zer para a menicr a 0.:1'; I;.!

b_anhos. O exemp.o ql& .\'cr

ve é a execuçao do P,ano

Estadual de Melhoramel!'.o

Pastagens Artrtlclals, sen�o
cumpl'ido nas suas etapas
o que slgnlf:ca informar

que está ém intl1co deseu

vÓlvimenLo. Para ê3�e Pia·

no da a sua expressiva con

tribu!çao o LaboratorlO ne

Quimica Agnco:l e Indu.:;

triaJ da Secretaria, da Agr.
CULtura os H!U�, tecntcos

orientam e prestam asSIS.

tência aos experimentos
em realização.

da Produção Animal da S8

gulnão a pontica de ...ç
da Secretaria da AgriCl •.
tura.. P.olítica que é ex"

tada sem pressa porém
sem perder tempo.

Julgamenlo
em Nuremberg
GAME�'I0 uE NUREM

BERO' , 1,Cla exibido nesta

(;apl1,al, a,i ::o,JO horas do

próximo aia 30 de Agosto
no cine São José, em e'e�
gante sessão avant'pre
m-iêre, promovida >leIas
Bacharelandos da Facul
dade de Direito da Unlve�
sldade de dan ta Catanna.

Quando o mes de set-etU...

chegar, também vt.)!ta

rá ao nosso estado o e.:{.tf!

cialista
.

em pa,stagens ,v dr

Rodolfo Fecre!ra,. como se

Ilabe e um especialista que

RECURSO AINDA hAO
(H�(jOU AO S.I.f.

BRASILIA, "
- "O ESTADO" - Até

O momento, não deu entrada no Supremo
Tribunal Federal, a representação do Presi
dente da República contra o ato adicional

que instituiu o parlamentarismo no país,
O Procurador Geral, sr. Evandro Lins e

Silva, teria declarado que. não daria entra

da, hoje, de nenhum expediente.

Amanhã Nova Inãicação Para a

(helia do Gabinete
Brasília, 7 - "O ESTADO" - Segun

da-Ieira o sr' João Goulart enviará a Câmara
a mensagem contendo a indicação do nome

do sr. Brochado da Rocha para presidir o Con
selho de Minislros a informação é de alta fon
te política, ligada a Presidencia da República,
que acrescentou ter o sr. Olíveira.Bríto decli
nado da indicação por motivos de ordem par
ticular·

•

t;'v]i-·;1UII
Camara Reunida Extraordinária
mente xamina Ple.biscito
BRA.\:IILLA, '[ (0 Ed'l'A· Eleitoral na qual é soücl

DO) - (Urgente) - A tada a data para ciebtscí
Câmara Federal está reu- to que resolverá sobre o

mca, em sessec extracr- parlamentarismo ou preaí
dinária, afim de examinar dencíattsrno. A sessao se

a r..!U
..

resentacêo de quinze, Iniciou as primeiras horas

go",�adol'es à Justiça ria tarde.

Subsecretários Não Precisam

A 'Preocupação do Presidente
BRASíLIA, 7 (O ESTA- tacto com elementos dos

DO) - Porta vaz do Pa- diversos partidos, o presl
lá.:.io do Planalto esclare- dente da republica fez

ceu não ter carater oficial
a no:9. expondo os esfor

ços do presidente da Re-

sentir que confiava em que

todos voltariam seus olhos,

para o Bra�il que recla

ma ordem e tranquilidade.
O presidente afirmou aos

dirlgentcs partidáriOS se

gundo apurou a UPI, que

suas preocupaçces dominan
tes são a SIJ�i.entação das

institUIções democráticas e

a adc,ção de medidas efi

cazes em favor do po

vo. (UPIl

cutad ono programa orten

D b Itado, per '1, mesmo, Inicí esincompafi i Izar -se Agora
�:e;�;rl::óp��;es� �:��)�: ' . Brasília, 7 - "O ESTADO" - O Tri-
res e também na regao a. bunal Superior Eleitoral, respondendo' a

gr!cola do Vaie de .Itajtu.
uma consulta do sr. Celso Rezênde Posses.A avaliação co dr.::<J

dO:fo Ferreira Indicará PS sub-escretário de Minas e Energia, decidiu

�i:;����oa�:u;�:a:aom�� q�e. os sub-:e:retários que vão di�p�tar as
pastagens arti:i':ciais. C011:0 próximas eleições para o Congresso, nao pre
se vê estes são os p�ssus cisam desincompatibilizar-se hoje, mas, apê-
f�����::�e�t;u: ��;��J.\'� nas 45 dias antes das eleições,

publica para encontrar
uma solução para a crise
criada com a formação do

novo Conselho de Minis·
tros. A informação, con

tida na matéria, não fo.

desmentida, esclarecendo

se apenas que o noticiário
não era oficial. Em con-

Nola Conjunta cios Partidos Sôbre
cl, fmer.aa lqnslilucional
:" llrüs�hi:l, /:'j-:;;'�'u �'l'llUU" -, Ainda

hojo os representantes do PSD, UDN e PSP
tleverao pronunciar-se em nota conjunta sô
bre a emênda constitncional proposta pelo sr.

Oliveira/ Bríto, concedendo poderes ao Con

gresso, a ser eleito a 7 de outubro para refor
mar á constituição. A emenda já está sendo
estudada por comissões especiais designadas
pelos respectivos partidos.

O Plebiscito e o Governador
de Minas
Brasília, 7 ("O ElS':rADO") - O desem

bargador Hugo Auler foi escolhido relator da
consulta do governador Magalhães Pinto, de

l\1inas, ao tribunal superior eleitoral sôbre se

essa côrte tem competencia para marcar data
da realização do plebiscito. Na consulta, o
governador mineiro, solicita, ao mesmo tem

po, que o tribunal marque uma data para a

efetivação do plebiscito.

Ifl!?14·am
Se ao eminente governador Carvalho Pinto, à frente

da maior unidade federativa, é liCito fazer a campanha
politica do candidato que, com o apaW do seu govêrno
foi lançado em São Paulo pela UDN e outros partidos,
sob o fundamento de que a obra inicitUla pela atual ad
ministração bandeirante precisa ser continuada - disse
n.nter1t o Governador Celso Ramos, discursando na con.-

vençcto pessedista - também o governador catarinense
sente o dever de participar pessoalmente da campanha
elcitoral dos candidatos do seu partido ao lqqislativo,
porque precisa, na Assembléia, de representantes qu.e
lhe permitam realizar o seu programa de govérno. Ale·
{llf.imidade da sua presença está em que o seu programa

foi traçado pelo própriQ POVo catarinense.
xx xx xx

A incoerência dos RA.lVINHAS vai tlcar--fndliNI F:1"�
ach,(/II 1/111' {I,� yUl/o'llrldores da UDN. }Jara oS cancl:do.�os

d11 r"'IN Iml I/O _(fI'UJJ111ho rlele.�) ponEM.

�
_---=-

C.C: ;!O� �J!!tro.� �Jcrtià,as _}I!..;),
-i-------

'-::J' .' �;io,"�:'t: � !:!

a

Antes de encerrada a

magna assembléia, o sr.

Governador Celso Ramos.

que foi continuamente in

terrompido.
Embora adoentado, o ar.

Celso Ramos informou os

convencionais de alguns

aspectos do seu govêrno,
minuciando estatísticas re

lativas aos convênios do

Ação Democrática Populiu
(A D E P)

Secção de SaBIa útalina
Manifesto de Instalação

Alarmados com a eret, por aceitar a luta em dEfe

cente e ostent:iva agressivi sa do Brasil..

dade d.os elementos ant;. Natural pois, a decoJ'J'ên

democráticos (por excelên. ela dessa corajosa J:! reso;uta

numa açao corresponaent�
do povo, cujas tradlciJe5

democráticas os extreml3.

tas querem destruir para.

::l��!-l�ot:�:táS��:.
torvas

,A 1�4lo Democrática Po�

pular, cuja secçãn catarl'

nense ora se instala, nã./,Jé
um partido nem jamais o

será mas apenas uma trln

chei�a unica a defesa de

um objetiv.o comum a to·

dos os partidos derp.ocra�1.
cos:

A liberdade alicerçada no

respeito à pessoa e coletL

vidades humanas!
Dessa trincheira part.i�ij 1

os contra ataques aos e'·

trelT!istas (comO os com\.!..

nistas, facistas ou ven'dldG'i

ac grande c9,pitalismo in

ternacional) e. aos seus u:.

conscientes ou conscientes

cumplices (como os de.n:�_'_
gogoSS, oportunistas e .::ê)�
rutos) todos empenhados
na d�struição da democl'a'

Dominado que seja o Par
ela bras!!eira.

lamento
I pela cumpllcidu·

de de uns Inadvertência::m E' paJ,'a essa trlnchell''''
om:ssao ãe outros, desc. que convocamos os 1íâ'm!!llS
ria sôbre o Brasil com a equiUbrados mas resolut.ot,
rev.oluçáo legal tão preconi sem distinções de credo�

zada pela estrategla c::>mu partidos ou simpatias nl,U;

nlsta aquela sangulnol':!n'�'l sITícera e determlnadamen�
no!te' toLallt,ária que VPI'J1 te democratas.
destruindo a liberdade dos Ne�ta altura da luta,
povos descautelados e q'll! quando a omisão se tOtll')u

já vai se prOjetando em cfi'me imperdoávei' contra

solo deste continente. o povo, a Ação DemoCra�!l
Foi contra esse objeto 1'- aa Popular propõe-se a con

berticlda dos parlamentit_" 1urar um perigo fá
...._

bem

res extremIStas. lacum?�L tangível S'eja Por Uma To_
dados por inconscientes ou naz Campanha de Esclare

Inescrupuiosos, que a parte cimento do Leitor BrasileL

sadia do Parlamento crio'; ro Para Dotá-lo de Sufiei ..

a Açao Democrática Parla- ente Madureza Política Se.

mentar.
.

ja Pelo Apôlo Imediato e

Seguramente cônscios de Resoluto à Formação de

que, sem se afastar das Uma Maioria Democrátlc::l,

normas de liberdade que no Futuro Parlamento.

cia os comunistas, pOi'
mais organizados e atU81L

tem pt4rlamentares de vi..·
rios pa�tldos se uniram em

�:allz:"v�:en;�Og�::�S:
vigilância e proteção ldós
prli'iClplos democráticos, de
senvolvendc. 'fi;orç.og )l�

sentido de aprimorar .�ada
vez mais as Intltuições re_

publicanas no Brasil."

E1 que com base nos nn,

g�stlosos pr.o1:ilemas do po,

vo, que estão longe de ser
exclusivos ao' Brasil, Os t:"

gentes extremIstas, for,:�·
mente organlzad)Ds, :procu�
ram dominar o Parlamen_

to mercê da. convivênciA

p�rlamentares demagô'"
cõrrutos e Imedlatlstas e

de reacionarias a soldp de

interêsses quer do grande
ca,pltalismo internacional

quer do totalitarismo liber

ticida.
.

alicerçaram nossa forma�
ção democrática e histo:la

ram nosso regime toõos :lS

problemas mesm os m'ais
J1:0flltlf!O� � l'r.� � 'PI, ('s, P,)
(:c.�\ �el' rc�o!v:C�;, 0'Ci�1e �

A<':\O Dl'nlorrfltica Rar]a"

Els a que vimos.
Pela Sobrevivência da
Democracia!

SCC. Exe:!u\.ivo

IR. Cor:.:. Famr:l 51 _ Rob.

Tele. 2655 - End . ·r�:l'J.

i-�D1.i'Ú), �_,_�
mCI1Lrlr Re drcieJj:! ullr;.ul

Compareçam
a t.o C. R.

criçêo de Recrutamento :I

licita !J comperectment
nos dias 9 e 10 do côrrer
te (2.a e 3.a Feiras prúxí
mas), no horário das l:t,CO
às 17,30 de todos os INA

ses de abril reato e junh
do '(Corrente ano,
tes ao ultimo

de vencimentos."

Pavoroso ilesaslre Aélto na India
NOVA DE�I, 7 co ES.

TADO) - uma.); - A� �
torldades que tem a

<

-se'll
cargo as bascas do avis-c

da Alitalla, perdida esev

madrugada ínrormeraui

que notrctca não connnur
das dizem que o aparelho
bateu em uma montanha a

uns 70 klLometros de PU:l'l

Segundo as noticiais não

A Visila
de KennedY
BRASILIA, 7 UPI (O ES

TADO) Representações das

Forças Armadas d::l Pref'flt

to da Capital, Secretar;3,
de Imprensa, do serviço de

té�ecomunJcações, mem!)ro�

da embaixada amer:1-.éOl'·
e outras autoridades relt:'ll

ram se ontem em Bt'1 .,.

no Palácio do Planalto 0.e

batendo minuc�.osamenTt! o

prog:-aml' a ser cumpr-d-:J
pelo Presidente John Ken

nedy durante sua. visita
mar;ada para a seguü:!!!.
quinzena de julho!

.

Foram dlstribuldas utriblli

çõe,:; a cada um dos órgao�
administrativos que terão

tarefa a cum.prlr para o

maior eXitc da visita do

estadisda norte americano.

houve sobreviventes O

'parelho desapareceu E:

meio de uma tormenta ai

guns minutos antes de a'

terrar no Aer.oporto áe Sta.

Cruz, em BClh�ain, açoít-i ,

<70 por ventos e chuva. Um

porta voz da comjianhl't
em Roma disse primeiro
que eram 95 o número dê

passageiros e mais tarCle
afirmou que o aparelno le

vava 84 pa��agelros e 9 tri

pulantes, iatngindo um �o·

tal de 93 pesscas. O aViá.)
a j ato procedia de- B�n_
ckóf' Tailândia. (UP!).

l.

OProhlema
do Açúcar
RIO, 7 (O ESTADO) -

A soi:.ção do pr.oblema elo

p:eço do açucar estav� �e
pendendO ontem apena1 de

uma consulta feita ao l'fe I
sidente da Cofap pelo sr.

Luiz Costa Araujo, SII!:.

chefe da Casa Çivll da Pre

sidênela da RepÚbl1ca, que

por determinação do gover 1

no Federal, veio ao Rio

com a incumbência de afas

tar o impasse entre o Co

fap e o Instituto do Açucar
e do Alcool. E' certo con�u
do que o produbU nao 3e

rã aumentado antes de é' •

corridos noventa dias.
•

- Silencio en la maiíana

Quando, ontem, na reunião do Dlretórlo Regio
nal do PSD,) prévia à convenção, o dr. Aderbal R. da

Sllva anunciou a resolução que fixava as Importân
cias que os candidatos deviam entregar ,�o Partido,
como contrIbuição para a campanha - ouvia-se na

sala o ronco atordoador das asas das mosc::;s ..

SOciety
\

- Sr. candidato, tenho a honra de' lhe aprese-j-
tar o senhor candidato.

,

\
Gafe

Indecisão

- Ouvi falar no seu nome para Ministro. Pa

rabens. Qual é a pasta, perdoada a indiscrição?
_ Ordem terceira!

O candidato ora aceitava, ora recusava, para
depois reaceitar e renunciar a candidatura. E nesse

val-e-vem foi enchendo o president'1 do diretório
muniCipal que o indicara que, afinal, resolveu acei

tar a última deslo;tência. Aceitou e bronqueou o

correligionário indeciso:
- Se no quarto em que você estã hospedada

existirem duas patentes, serâ uma desgraça!! I
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