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Ministério:-SRO DO �adiõu apresentacão,

1tU< P IILIC,,. ,
�\o r BRASíLIA, 12 (Urgente)

"," ;;:���e ES:o�!){J'�s �en�õoel�
nacionais para Brasília
onde reina grande espec,

tativa acerca dos aconte

cimentos nacionais que
transformam novamente a

Capital Federal no palco
da crise politica.
As primeiras horas da

manhã de ontem o Sr.

Brochado da Rocha decla

rava a imprensa que a si

tuação era muito delicada
e que talvez não conse

gutsse formar um gubine
to.
A sessão da oámarn dos

Deputados, que havia sido

convocada pai-a apreciar o'
novo Gabinete e o seu pro.

grama de governo, rot

aberta com a presença de

apenas cinquenta parla
mentares, sem o mínimo de

quorum para Iuncjonar.
BRASíLIA, 12 (Urgente)

- "O ESTADO" - Acaba

de ser desmentida pelo Sr.
Ranieri Mazilli. a ínrornm .

ção de que o Sr. Brochado

da Rocha, em virtude de
um impasse para a forma

ção do novo Gablnete> te,

ria renunciado.
O sr. naníerr rcnaanu

confirmou à reportagem
ter recebido as 11 horas

uma carta do Sr. Brochado

da Rocha, não dando a

conhecer o texto dessa

carta, mas contestou fir

memente, que o Sr. Bro ,

chado da Rocha, fizera

declaração no sentido de

renúncia. A informação é

de que o Sr; Brochado da

Rocha,� pe�!rã. a·Càlllam

dQS Deputá-das novo prazo

rara prosseguir nas con

vérsecõe, qUI? visam a

consUt:iJir o novo Gabinete

de Ministros.Montgomery: Ocidenlencorre perigo
I LONDRES, 12 (AFP) - bordas do mar desde cabo deve ser centralizada. E'

O Ocidente corre seno ';',� Norte até o Sul da rta.te. urgente, poIs, a crtacec de

rigo de ser derrotado cm. O ocidente deve possuir o. uma agencia que esteja �l·

lIua1quer conflito Este O controle total dessas regtô-s cima de todos os supremos
este se 03 flancos de S:.H A Escandint.via, as ilhas comandos, agencia que d'l_
crganlaeçâc defensiva IN') britânicas, a península ;��. verá conceber e dirigir to.

!forem assegurados _; d�· rica, a Africa do Norte, a I das as atividades, entre ,:1$
cIarou hoje, na õâmara tarte e a Turquia, deve-u quais a dos satetítes."

dos Lordes, o mal. Moot ser regiões seguras,"
gomery, visconde de El A.
lametn

.

durante- os debates "E' mais faci! realizar -na

sobre o orçamento da M,· nobras em torno de pontas

.BARCO DETIDO rlnh..· - ,

Recife, 12 (O E) Foi de, cês foi apressado pelo ,�on) "E' necessarlo conaíderwr

�:,�u:�o t�;:�"d: L�:�n�,� ::� t:rP:,d=:�ãO d!a��t,:��: :u�u���a:�:�,�:�: ;',7::; �:��l�:�Ff::::::�::d;::que se achaya a vinte e -do litoral brasileiro e teva ��r:esn f��ncos d�S!:me�,�seis milhas de Natal e a do do para o porto de Natal.
rrínsula acompanham �:ral��taU� :ISJ:;:::a ::l!��se da costa. 'o barco fran

Mais Energia

Já se encontra EM ADIANTADA FASE DE CONS

TRUÇAO a Usina htdroelétrtca do Salto do Esperinha,
com capacidade de 7.200 kva, com a primeira unidade de
3.600 kva e que atendera a demanda de energia elétrica
dos munieipíns de Concórdia, FaxinaI dos Guedes, Pon
te Serrada e Seara, todos localizados em região de per�
manente e crescente progresso. O tnterêsse do Gov. Cel

so Ramos, através da CEE, e da CELESC, no sentido
desses organismos, nas respectivas esferas de ação, con;
creuaerem empreendimento de magna' importância, veio
se materializar na orgãnízação da cre. Oeste de Eletri

cidade, a qual conta com o equipamento da Usina já
a fquírtdc, e as obras civis em plena execução, como se

vê no flagrante. Está previsto o inicio dos traba1hos da

Usina, para 1952.

6 Milhões
Brasilla 12 (O E) - ,)

deputado Xavier Fernand�s
apresentou â camara pro

jeto de lei aorlndo credito
de seis milhões de cruzei.
ros para a construção d:l

prédiO onde funcionara. a.

agencia postal teiegrafl(:a
ãe Umarizal, R. Q. NOl"e

, Domingo Grandiosa �roYa Ciclistica
Será realizada no prór.1 uma bicleta Gran Premio

mo domingo a prova dclls 1962, e o troféu "José Na,

tlca José Nazarenr. Coe;�'), zareno Coelho". A comp�.

instituitla pela Federaçao tição será anual_
Atlética Catarinense. O par

curso da prova será ldênt:·
co ao da ultima prova cC
clistlca Volta ao Morro, is_
to ê a volta ao- Gtrcubr,
constando de 6 vortas com

pletas! Esta prova será $0.

mente para ciclistas da r�a�

pltal e em blclcietas de ;l':l.S
seio. Os vencedores, repre_
ISentarão IFl0rlanópolls nos

jogos abertos de Santa :".1

"�",
tarlna. Ao primeiro c'Jloe'<l�

\,,�, do �,. ��0,RK, �,�(';.:'t

Diplomatas
Expulsos
Nova Zelandia 12 (O E:
Dois dipiomatas soviét:·

cos foram expulsos hoi e d?

nova Zel� �b a acu�a

ção de espionagem. Amp03
procuraram obt'<!r informa

çõcs- da defesa e àas re!:!.

çõ(',� c};Lcriorcs daqnclc pni;

fixos - prosseguiu o rnai e,
chal - e se se perde eS31S

regiões, a defesa maritima

Quatl·o das cinco esqua.
drjJhas de borr.bardl?Ü'os
que a França cedeu à 4.8.

,Força Aerea Tatica Alian_

ça da OTAN, têm sua base
na França. A "Quinta, na

Alemanha Ocidental.
De Gaulle continua ne_

,gando'se a permitir que
bombardeiros norte_ameri-·
,canos estabeleçam sua ba

'6e na França, ou que voem

de bases francesas a me_

nos que ele tenha o direito
de veto sobre seu emprego.
Contudo, DI? Gaulle náo
exerce tal direito de veto
sobre o uso que dá à
OTAN aos aviões franceses
postos sob seu comando.
PARIS, 11 (AFP) - O

general de artilharia ChaL
les Aillel:et; aC'u1iil {l(\ ser
nO!l1I)[tdo tl}cfc do l-:,�La(ll1

Fez SI?US estudos na Es�

cola Politecnica e tomou

parte na ultima guerra
mundial. Participando da

Resistencia, foi aprisiona
do pelos alemães em 1944 e

deportado. Depois da guer_
ra foI nomeado adido mi

litar da embaixada france_
sa I?ro Moscou. Mis tarde
foi comandante-chefe de
armas até 1960, data em

que foi nomeado chefe da

zon" militar de Constan_

tina, na Argelia. Em 1961

obteve o comando das for

ças na Argejia, posto que

ocupou até 18 de abril ui·

Uma. Titular do Conselho.
SuperIor dI? Guerra, age.
neral AllIeret é grande

A' Reforma
Agrária

Brasllia 12. (O El - A

ocnnssêc especial cio sena
do Incumbida de apretnar
varias projetos sôbrê reter

ma Agrária. visitará a Ba

hia; Pernambuco, Paraíba

Rio 01 ande do Sul, aêc

paula, Estado do Rio, loge
apôs a formação do novo

Gabinete para examinar
"in locum" fados os prc.,
blemas da terra. O relator
da Comh:são 8nr. Gaspar
Veloso jã Ultimou os lH'!'

parativos desta viagem.

Melhoramentos
Em Brasilia

Brasllla 12 (O E A prefei
t.ura da capital federal ini_
dou uma série l:'e melhof:l

mentos em Loda a cidade

para a recepção ao pre�L
dente dos EEUU snr. Kene�

dy. O governante norte A_

mericano deverá chegar a_

qui no dia trinta deste me.).,

permanecendo em Bra:iilia
até primeiro de agosto.

Jango Irá a

Paraiba
Brasllia 12 (O E) As�e3'

sare:; do presidente JOaO
Gouíart ini"brmaram que l)

chefe da Nacão visitará a

Paralba fl 22' deste mês. O

sm. Goulart inaugurará
naquele Estado as inst9.11..
ções do SAPS � SAMOU

em M.fImanguape e �nia
Rita. AS::llnarú ainda desli

Pernambuco E
As Chuvas

o TEM P. o (Meteorológico)
(Sfntese do Boletim Geomcteoro16gico, dr:
.... SEIXAS NETTÕ, vtilida até às 23,18 hs. do

dia 13 de julho de 1962
FRENTE FRIA: Em curso; PRESSAO ATMOSFtRI
JA Mf:DIA: 1019.8 mb; TEMPERATURA MÉDIA:
12.0° C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 80'7<-; PLU_
�'IOSIDADE: 25: mms: Negativo -12,5 mms : Nega
.rvo - Grupos de Nevoeiro Cumular com preciplta.
;õe;; (chuvas) esparsas - Nevoeiro úmídc _ Tempo
M;édiO: Estável.

BRASíLIA. 12 turrrentet sável à ccncrettaocão das
_ "O ESTADO'· - Eis, na ideais expostas no discurso

integra, o texto da carta que pronunciei na apre,
remetida pelo Sr. -Brucha. sentação perante e s t a
do da ROCha ao PreSidente egrégia Câmara e que pa
dn Q.lmara e lida pelo Sr. rece ser a própria razão
Raníert Mazr.ili no planá- da pouuca a que fui con,

rio daquela Casa do Con . vacada a servir nesta hora

gresso: "Lamento comuni- grave da Nação.
ear a V. zxcíu. que após Dentro do mais breve

três dias de trabalho mín- prazo possível farei nova

terruptc. ainda não conse- comunicação à respeito da
elevada missão que me foi

Rui manter o que esperava, confiada.
"constituir o Conselho, dê \

•

Ministros", para o que teve Aproveito a oportunida-
a honrosa íncurubência de de_ para renovar a V. Exia.

}n �C��bl'iW��\}�l(a����t��n�l�:r��. alto
rcnôurn dessa casa", Djz Esta a- carta enviada pe,
mais adiante a carta. - lo Sr. Francisco Brochado
"Minha (mica preocupação da Rocha. Primeiro Mlnis

tem sido obter dentro das· tro designado ec-ar. Ra_
normas do recíme o apoia- nrert Mazzili Presidente da

menta partidãrio Indlspen- Câmara.
.

OUTRA DAS �41L
Recife 12 - {O E) Os o

bservadores enviados pela
Sudene as zonas z.�ngld,\s
petas chuvas ao interior áe

Pernambuco e Alagôus [ú
retornaram ao necrre. Sc·

guúdo os observadores, qua,

se 'todos os municípios as.

solados pelas chuvas e cn

chenbes reclamam urgentes
•

medidas para a reconstru

ção de casas desabaüas E;! "

llmentos, remédios e 1 ':'1>

paa para as vatmas do mau

tempo. •••!!III

Suprimento
,

Garantido
RiO,12 <o E) A comls�ao

executiva de defesa da �or

racha comunicoU ôriciaL

ment� que esta garalJ.ti<1o·
ás industrias de artefai;,H

o suprimento de bor!·acha

para o l'1egundo semestre j,)
corrente ano, em todo o

País.

UDN Não
Participará
Brasi!ia. 12 (O E) - .....

UDN decidiu 'permal1e�C'f
na oposição não partic!pan
do do governo em brgani:l'l.
cão pelo sn·r. BroclUl.do da

Rocha. Segundo :;e hlfo'·

ma extra oficialmenle, o

gabine-te será asslm- const.i

tuido: Guerra; general N�I

san de Melo; aeronautk:l.

brigadeiro ReinaRl6'i'::e C ,r

vaiho marinha, almit'an<"

Araujo Suzana; agrlcultclL'.:t
Renato Costa Lima; edlle�

ção Paulo Pinheiro Ch:lgl!.�
fazenda Oliveira BriE"o; ln

dustria e- Comercio Fenm 1

odo Gasparian; e�'1l3rlor A"

tanso Arinos; jU'stiça BI(l

c.a Filho; minas e ênergla
Ápdlonio Salles; saudp l\·Tn

C01ilIOC�ú eVJaçao f'.
• lia do Almeida. "

..,...-�;;�

Em concórdia na Linha dos Pintos. faltava um

g(tlinhciro, para os pintinhos catarinenses que não ti
nham sua escola e estavam incluidos entre os que ha�

viam sido esquecidos pelos ultimes governos udenistas.
A sua escolita, simple3 e frajola, ai está, nascida do PA.

NAMÂ ESCOLAR do Govern.udor Celso Ramos.

Brochado Em Situação Dificil
Brasilia 12 (O EJ As "e;s

e Q.ulnze de lWje o primeiriJ.
ministro Brocllado da Ho

cha tinha em mãos os atos

de sua nomeação e ·óo:; m;

nlstros militnres assinados

pelo presidente da Republi
ca. O snr. Jo5.o Gouiart �n·

tregou tambem ao 1101'0

pr(;mler os ato� relativos :11

provimento das pastas ri

'ViS aulorizando ao sr. Bta

chado ãã RMila- g preen.
che los de acordo com os "11

tenâimenlos mantiáos com

o:,; partidos politicas, e.!
gundo um pQ.rtf -IOZ do ., \

laclo uo PiànaTo o sm.

Orochndo da :Rocha fez ver

que �e encontrava em �L

tuaçào dificil para obter o

ar:ôio dos partfúos v;san.l0
a .formarão do govérno ,Ia

forma de �ouúa�iedaàe IXl
Jit:ca � pa.rlamentar IM.

rente ao funcionamento

desejavcl do regime.

auer Saber
Brasi!ia 12 (O El O d"!

putado Cesar PrIeto ü

PTB gaucho .a9resentou a

mesa da camara requer·
mento em que solicita a !-;U

MDC numerosas illform:·

ções �obre sua atuação

Dirigentes Sindicais Em Brasílía
Brasilla 11 (O El - cnc vldores da Central ao Bra lr�'n('nort!lla-o ·�lrmas nucle!lres�:��:e:t��te: dB:ã:��:r:_S �i�to�:s a::O�;e�O ed:So cs��· Dlh)1l li u. U

ção nacional dos ferrO\'lll dicato dos ferroviãrios da BON1�, tUPI) - O pre_ Marior do Exercito fran-

rios, da associação dos sei' [.eopoldlna. Os dirigente.; sideme da Fra�1Ça, Charll?S cês. Nascido a 26 de mar�

,:lndicais forafu solicitar uo
De Gaulle, sev.undo se sou_ ço de 1908, nas proximida�

Preso da Republica a ex.
be hoje, esteve de acordo des de Paris, Ailleret, te!n

telisâo do aumento de . �:d��� �:a:'���: �:s�::: �:iout��ãO�X=:Ci���n���e n�
!Oá�jO�O�ace��e af::r���::� pos para a Organização do chamado "general atomi_

federal veto total ao pro' �:.a�:::m dÕb��::tlc�u��;: �;i��r ::r ����ala���sque:;
jeto d; lei que transf.orma

res de fabricação norte� Reggan (Saara) quando se
em autarquia do depatta. americana e sejam levados levou a cabo prImeira ex.
menta nacional de est1';).. a bases escolhidas pela . posição nuclear francesa
das de ferro e a rejei,:á'l OTAN. (março de 1960).
do parecer do Snr. Antoni9

Balblno cõfisultor geral da
rePiibii�a sôbre a anistia..

ao Presidente da Repúblic'!l economia do pais.

Brasil Poderá Assistir TV
AMERICANA E EUROPEIA

Rio, 12 (O E) - Graça� ve imagens da televisão los
,ao sistema "Telstar', ccn'· Estados Unidos e da EUfj�
tltuido de satelites ar:fi pa. Para i,:so: o Brasll e (hl

fras narões do OcJdelL�e ii

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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--Na Igreja d�-N. Sra. tio Mosár:!J, no próximo dia 15, às 8 horas da manhã o -P;�;o (ar�{l10, oficiará Missa na qual será efetuada a 1110 �áscoa
1

da Imprensa Escrila e FaIatIa.
--
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TRISTE SINO
OU\les plonger, alem naquela ermida

o voz do sino o badalar dolente?
Na tônc cito. poro O espaço ergui(;a.

êle, de lonj)'e, chamo à tôdo gente!

Sempre que o escuto fico comOvido,
r.-inhe alma uma tristeza omarga sente!

O sino chora no pequena ermida
badalando na mógoa do poente!

.

Badala sinal Fico badolcnda!
A voz d'e brinze ergue! I uçando

tal uma prece imenso e dolorida!

t' {J1;�! 'srrJ ����o 9c:Ã,; ��_n�;r;,a�!o
.

hoft triste sino do pequena ermida!

Jacy Monteiro

• AZEM ANOS HOJE:
- sr. Mário Couto
--' srta. Carmem Silva
- sra. Adi G. Ribeiro

sr DJalmll de Morais
r. I]mar Margàrlda

� sr. José de Oliveira
- sra. Ch�lia Zaninl

Cardoso. e<;posa do :;r. João

Cardoso, pessoas muito es _

timadas pm os nossos

,'le:f!!'!sochis.

�. c _

Precisa-se
D� sala para e.�critório, no Sub_distrito do Estreito,

�eaHzada I:la. Rua 24 de maio.
Tratar com o dr. Flavio, velo fone 3496. das 14 as

1'7 hora$.

Novos progressos no tralam!nlo
Do Câncer

Notáveis progressos continuam sendo feitos na medi

clna nortr.'Lmericana visando <la contróle cada vez mai�r
do câncer. Na foto, vc'se uma enfermeira em preparatl.
vos para aplicar numa paciente radio.terapla toracional
no. Hospital Moflit, em São Francisco da Califórnia.

Pelo novo método o paciente fica sentado numa cadeira

giratória recebendo ralos-X que destróem as cêlulas a.

fetadas. Os tecidos. circunvizinhos recebem apenas uma

pequena fração di" radiação dt:vido ii. rotação, ao passo

local do câncer rec.ebe o impac mã.� dos

. .�

Fone: 36301
-IAJ.las-

Cin GLOSIA

,------------------------------------�

CIN�MÂS cartazes do �ia
ás 3 bs.

Est�itr, 1
ô., 7V2 - 9 Y2
Burt Lancaster

Tony Curtis
Gina Loliobrlgida cm.

Fone 6l!õ3'

parada de- elegâncía, as senhoritas: �a 9 - Fe"te.iand.� anversã-to hoje.•)
r;a PaI.Na Valent.�, êtaetsa Condeixa, Õ\li senhor dr. s.eenenec Teixeira Netto.

riam Silva. sandee, Lúcia !\fe{leiros, T"'.

reJinha Amaral Santa Rita, � Cecilia Fcr

raz, Maria euxanere Ferreira. GI"d�·: 10 - �m Piracicaba. São Pau .... J, re

VOf>S, Maria Helena Navarro Lin<:, AI�" rJ.1'�el.1:tal)ão de Tênis CatlLri.nellse, pal'J. o', CEfo,'TRO
- !in. Marrt·�" tvone ().pe�a.hl. In#trid :Uei." Cam}*ooal0 Infan.to J'll'ieaü.

�
os é raras

" '/I- tu, Rosita Gonçal ;res, Lavi l'tlari Koch. e ,
ToOY Curtis

�'/) t Yester Altma...an.
. E:'mllnd· o'arten

"'. _�� I'
11 - Em nessa r-Idade 'mal'O Joa n Blnokman em:

., nbo- e senho.n dr. "mar -�Y.':,:ma (D

,3 - Transier.'úa para o próximo ÕJti nídaj . O CJtA"1DE lMPOS1'()R
21, a Bxpeaícâo do Foto Grupo S,'.j�

t catartna. lLl' ! .. • •

B B II ·
'

�' pauJ�';;-'.�:':";,�,,:;�:::':d'P-:.-;.d��· en e a reunor-se com� senb.ora AUltio FODlana

�
.. 4. - S:í":'ado a. brotolãndla reunese '1'l'

I d B eh d:�::sêt:Ci:u:ON���AJ;;:;beBa.r!�o,c:::�
, • ,

e vl·a os de" edad",
• ••

11-
� �:�:��,};.�E:,�r���,;�!:!:::�n�; R�T, 11 IUPI _ 10EI ,m"ôo. MO h "n..d y.::� 0- ultimo dia >, na A<

5 - Os noivos: Mar'a Helena Luz '.'
- ':: v'ce p"'lmelro mlOL.,tjo !para. Q,oe reaJizassem ml{o. ,gélia. [':li decretada pelo e

Clovis Bal�lnl" tem recebido rndos � \" ... '
� d5 govern':l prov!sono da dações ele cone1hacito "m lXecutivo provisorl.o argc,·.

li.osos pxe<:rntes. A benção nupclal.s ' �-publica da Argelia (GP .Rebat. Esta eontrovcr�la. .no que por outro jado !I)(I;U
a.!119luhã ás. 11 haras na capela Di.

.

lo _ Estamos 'informpdQs de que serr f::":) Mohammed Ben Bel'a. .amell.Çou" em PrIncipio, CJ.\" <O proxin'Lo dia 12 de ag')<;
readneDte coRJlLUo de � a elega.,., voltou a reunt-'e oDtem ,sar uma guerra civil na Ar ,to para as e'elçocs a asst:'lll

-- noitada do Coplk-:'3ana Palace no· pró�, cem enviados especl.ai::; .:1.) ,�Ua. !xn'm a maioria dt''> :illeia cO.nstitulnte.
2l L .

4,'.6' d'A lla Z' prime'ro minl.stro Ben K.hc1 ""n.tea Informantes acr�<'j ,o executivo p�o'iiso"o
6 -'- Inf..bme�t: � po�d� atdtdel r:c:::a·�a!;u.�.=.4u& :(tar�: da e-. *#! n,'3YO eUol;'ço Q\lI! I!:a agora quI!' poderá Cl::fL ·pl'Qib!u �" ...ftlda, · .... 1

30 cOftvite ))ata partic� da fe!>:ta Rainh'l rão no�m Estado na, fel� q1.le ter:� o aI' se' rea:iza para lograr o re 'gar se a certo acordo ,território argelino. de v:'

'da NeH� a se rea.liH.r amanhã na cidd'! patrocínio da senhora Saran Ku;r:'tschrk torno de Ben Bella ao ()f' , AROEl., 1'1 (FP OE) - 't�s jornal;.; franceses. e,!.

RA. ,Uma. anjstla geral. para (o- Itre os quais Ugl.1�am "L'!:hl
Fontes marroquinas man- .::ias 3.... J.nfrações cometi.,J;.s 'l'Ói'e', e "Le Purisien Lib<!��'

tem seu ot!,o;tlsmo sobte v

Sociais

'��1l1{��
Am_ a Cidade de São Joaquim ll!ege a nova Rai

nha da Neve

Centro

Dlane Baker
Lee Phíjips em:

stJarRESAS BIQ m:STINO

ctnemnêccpe 'recmcoror
Censura até :) anos

ás B hs.
Pró "Damas de Caridade'

PRE' ESTREIA
TRAPFZIO

RIO - Na candelarta reeueou sc cidade, o credenciado advogado José M"

ontem. o casamento de Marcia xuc.srs tusa'ém comem.
ctiex com o eennor Rl'Jd�igo Lucas Looes.

2 - Em pró) da Sociedade de Assh� 8 _ O senhor í'hel Avila.. um (1,,;.-

têncta e AfT'.paro aos Tuberculosos, rea cand.idatos a deputado Estadual peto
lizar -r- á 00 IIróxinw Inê.<l na cidade de partido PSD

Joinville, üestüe Bangú, nos satêes d3

Soclertaete Gtnésttcc - Participarão ela

Bob Mathias
Rosanna Sci'haffino em:

TESEU E O l\ollNOTAuno
ccaemesccp ...rnecmcotor

Censuro até '14 anos

'�Qe aln
centre

às' 5 e 8 h�ras
O. W. Fischer

Juhetre Grecco
EM

IlEDEMOI"'NO DE
EostmanCalor
Censura até 18 anos

oresultaõ,o favoravel des�as

t::!onversações, que são s�

eretas.

I Ben Bella e Mohamm?d
IKhider romperam relaçó�s
,�om Ben Khedda antes (b.

r.-ealização do plebiscito tlJ.

rindependencia, no día pr:
meiro de julho ultimo. F;'
'$am acusanos de procus..lS
Ipassas POl' cima dos osg:t
Illismo revolucionarilJs.
r Ben Khedda enviou o "�i
onistro de E�tado, Rabah B:

,t.�t, e Q. luin:"tro de info..._

crnemascope Tt'nir.olor
Censura até 14 anos

EJ-Ilreito FO(l<! �295

Espir:to Santo.

de São. Joaquim. A bonita Yara Bittcn�
cort Kasting, .iâ se eDcontra na cldade
serrana para passar seu reinado.

15 - Voltou a ci'rcular em nossa ei

Governos de

Maus
E' natural que estejamos

sujeitos a maus governan.
teso Nas democracia êles

poderão ser vigiados pela
OPOShião livre que grita.
aue adverte. que denuncia
e que .os refrea. Além disso
ha o meio de o� mudar pe·
diodicamente. Não ditaau.
ras, ideológicas ou não. ha

que aguentá·la.� atê- �
uma reação, Quasi sempre
dolorosas e sanguinolenta,
os apeie. Porque elas per.
!ranccem lndefinidamente
anulando qualquer vi!tilan
eia aos seus atos, calando
qualQ.uer oposicRo. vêde há

ouanto tempo Kruchev. Fi

de!. Franco e outros oprl•
mem seus povos. Vêde c<,_

mo foram apeiado,> dG go
verno e como deixaram

seus paises Hitler. Mussa.
. !�r:.' Batista Trogillo, p�

Evite-os com a arma po.
trnte na teu voto livre e

demor-rático.
ACAO DEMOCRATIC

POPULAR)

�tomago. lll.telrUnoa, tlgad? e vias bll1�rea.

����:!�CoêJ40. nO IH .a1aa 21 e 22. C�F�ZtNII't NA',
.

����io,", .. fOD' 2'121. � � • • ! I'! lU
ntàJ1aJnM'lt,e da" 15 ls 18 bar".. '-----

Atende das B às ,0,30 horas 110 Ho�pl!.fi.l de Carldadé:

á.c; B hs.
John Brinkiey

J une KelHwy'
Fay Spain em'

PAIXÃO
","LUSR SEM RUMO

7 - Est9. senóo esperado em no<:"a 'd.ade-, o engenhei.ro Francisco Sanott.

__�_>::·c::m ...ti .�

Conselhos de Beleza
MULHERES CALVAS mesmos caiam mais depres

sa. Uma. outra tese para es_

plicar a questão reside na

carnelt'U do chapeu. As mu

Iheres não a usam de cou�

1'0, pQrém de pano.
Mas tudo Isto são apenas

hipoteses pois, na realida
de. ainda não existe uma

teoria realmente comprova.
da capaz de elucidar o pro
blema pelo qual só os ho

mens ficam calvos e as mu.
lheres não.

Censura atê 14 anos

JI'ONE 34M às 8 horas
James Caqnev

ShHIc:y Jones
EM

mulheres fiquem calvas.
Muitas vezes cheg-a mes·

mo a existir na mulher um
estado sebor·reieo mais ou

menos parecido com o que
se observa no homem, mas

o fato é que os cabelos são

poupados ou ao q..uéda. é tão

pequena que talvez fosse

preciso um seculo para se

estabelecer uma verdadeira

careca. Em outras pala-
nas: uma. seborreia capaz

Embora não sendo jmpos dt> produzir uma calvicje
síve! de existir. a calvicle mun bomem em dez anos

feminina é. entretanto, ra. !e\laria um prazo seis, setE;
ra. Os servi<;os hospitalares ou> oito vezes maior para
especializados passe.m anos realizar o meSIDP quadro nu

e anos sem serem procura' ma cabeça feminina.
dQa por um. Wlico Interessa Qual a razão?
do. Particularmente posso A re�posta ainda é uma

afirmar que em mais- de incognjta.
trinta anos que exerço a Muitos dizem que o cor�

especialidade só observei tar fcequente dos cabelos
uns seis casos ·le mulheres nos homens faz; com que os

calvas. Não nos referimos - -------------------

��� tirSosp:I:::�ad:r:�:t�� Participação
caso As primeiras, como Dr, Osmlll' DutN Dr. Rub.ens de
ninguém ignora. são carar. e �QflI. ç. lauen e sra..

terizat:las por p.l.acas redon"
das sem cabelo enquanto
que as outras são oriundas,
como o proprio nome Indi
ea. da ação constante de

um agente traumatísante
como a escova e o pente.
Os casos raros que quere

mos relatar são os de cal.
vicie verdadeira. do tipo
chamado masculino ou .se.

borreico e que quase nunca

atingem o sexo fraco. €) in
teressante é que o estado
inicial da calvicie ou seja
a caspa, tanto existe no ho
mem como na mulher. Mas
na mulher a caspa não evo

lue para a calvlcle. No ma

ximo se trans'orma, ta.l e

qual no homem, em caspa

gordurosa. A natureza, não
se sabe qual a razão,' faz
m que o m.iJ, não ,,"olrl.

da evitondo, assim, que a�

Dr. Pires
O celebre !lIosoto grego A

ristoteles afirmava que so

mente as mulheres. as cri

anças e os eunocos não r.
cavam calvos.. E com esta

opinião julgava que na Ido.
de e no .�exo estava a cha
ve do problema da calvlcie.
de.

NOTA: � Os nossos

leltores. poderão solicitar
qualquer conselho sõbre o

tratamento da pele e cabe
los ao médico especialista
Dr. Pires, à rUI:\ Mêxico, 31
- Rio de Janeiro, bastan_
do enviar o presente artigo
deste jornal e o endereço
completo para a resposta.

par�ic�:>o(l'1 aos porentes e om�gOs o contrato de!
CQSlilmento de seus filhos.

'---I
Edgo.r e !

f Dulce Mor.. I
I confirMam I
1---1

Chopecó 6 de julho de 196?.
,
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-'DR. -CL-O'YIS-D--IA--SDE �-·ItofA-_
ClINKA ME'DlCA

o REI DA ZOtlA
CinemeScope � EostmonColar

,_ - -_._-_. ----

A Sensação do Momento
Man��Dha o ar d(: sua agrlldável. presença usando

"DêSô�iante" BARICCHfNI
nos tamanhos médio e familia
'\ VENDA NAS FARMACIAS E DROGARIAS

vlstrlbujdor: A'i'lTONIO RIZZO S/A
Av. Presidente Coutinhó, 61

on.u.DQ a&LO
AGQRA E. HA QUATROCENTOS ANQS ANTES
DE CRISTO De quando em vez uns recuos as.sim
para muito, muito longe, não foz mal o runguém.
Pelo contrário, pois atê topamos cam velharias que
o tempo esqueceu e_que entretanto se nas ofigu.
ram otuolissimas, calhando direitinha nos quadros
do vida atual.

Pegando por ocaso, um número das "Sele.
ções" e obrmdo a esmo poro motor o tempo, ali
estava o número de outro de 1946, quando oindo
essa revista custava 3 cruzeiros (hoje sômente ..

60 cruzeirOs).
..

Bem. E abrindo também o esmo o revisto lá
est�JVa á PÓ�1no 43, com o título "Antigamente" e

hoje" alguns ccnceit0s e críticas o respeito do
situacõo mundial.

E,ntóo, o autor do noto, transcreo.ce por s�o

vez, oaluvros te-xtuois do PANEGVRICUS. de lSO�_
CRATF.S, que v,veu no ano 400 A. C.

"E' preciso Que os que governam ponham tef
mo os nossos desgraças atuais. 05 tratodos de paz
nOQ soo suficientes poro esse 1m. podem retardar,
mQ,S npo imper��õo o advento de maiores ..desa'i_
tres. Foz.nos feito um plano mais duróvel, capaz
de dor cabo das. hostilidGdes uma vez por tocbs,
unindo.""o:: pelos luças eternos de mútuo afeição �

�delidode"
Como se lê arende orador oteinei1se pro_

fessor de eloquência em Atenas, que pregou Q

união de todos os qreÇlOs pensovo como os pacifistas
de noje e isso, há 400 anos onl'es de Cri"!".

Diz, o histór;J. enl'retonto, que Isocrot�s.. ..

morreu de fome. isto ê deixou�se morrer de fOJlYle

del;)OlIs do batalha � Che,�eo, para não s(l�L
ver áE S�!:ii��Oc:fi;=_�e: Nada há de novO sôbte
o terra."

E ... o vida Continuo hoje corno di:mtes.
Desculpem o mossodo.

''/''

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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<Continuação da aa págl
na)

argumentos falsos, as afir.
mações caluniosas, longe de
atraírem adeptos, levam as

massas ao desencanto, in.
toxtcancc.IS de tal forma,
a conüna-ta, na dúvida e

na rebeldia agressiva, sob
o desespero do desnorteio,

Em batalhas como a que

se avizinha, o que se Impõe
não é o verbalismo desnU.
do a bolsar injúrias a gra_

nel, pelo gôsto à demago
gia, tão ao jeito das menta

jtdades Inferiores e .da me

diocridade farfalhuda. Nc

campo aberto de luta, im.
pôu.se a agita!)ão de idéias,
a dorcsa de in-meteres suco
riores. despersonalizando-se
os combatentes, pnrn encm

narem aspirações ao de c!
ma das odiosidades, que

são, em regra geral, esta.

eretos de incull.urn, quando
não de vnato de tnteügen
ctn. Os r('('1\rsos baixos,

RA'DIO PATRULHA:' SOCORRO
POLICIAL OE URGEN(IA fEL. 3911

Sociedade Pró Desenvolvime.i1to
DO ESTREITO
E.D .1 T A L

Pelo presente ficam convocados todos os mem

bro desta Sociedade pore a reunião de Assembleia
Gerar Ord.ncr!o o reclizor .se no dia 31 de [ulho de
1962, às 20 haras. no Clube Recreativo "6 de Jo.,
r-etro", à ruo Santos Serctvo. no 49 neste subdts.
thto do Estreito, com o seguinte ordem dE> dtn:

1.0) - Eleçdo- do, Diretoria, ao Conselho De ..

liberativo do Conselho :=iscaJ e respectivas supl-n
tl:S, poro' o per iodo de 1962 1963.

2_0} -- Posse dos Eleitos. .

Nõo havendo número legal poro a ortmetrc
convccccdc, fico desde jó e par mela deste ccn.,

vacada a Assemblêi\. poro meio hora mais· tarde,
quando funcionaró cOm qualquer número.

Estreito 10 de Julho de 1962
,

pe. Quinto Davide Boldessar
Presidente

CONVITE
A Dretario do Instituto D. Pedro II de Floria_

nópolis, tem o hOnro de convidar às outor'dE>des
civis e militares- o clero os associados e o povo em

geral. o a�.<htir· dia 18 dc iul"'o cOrrente, às 20
horas no Tcotrô Alvoro de Carvalho, os solenido_
des d'e entreÇ!a dos Diplomas de Honro ao Mérito
aos Execelentíssimo Senhores governador 'Celso Ra

mos, Presidente do Assembléia Legislativo- do Esta

do - rjr Joõo Estivolet Pires, e a diversos senhúrçs

deputados (' vereadores.
A entidat!c eVldondo primorosos esforços po_

ro o devocão do cs�;rito altamente social e ef'mo

erótiCo do nessa povo, antecip::Jdamente Oeradeo�
o cOr"'porecimento.

Entrado Franca.

FlorionêpcJliLi. i"lh') de 1962.
VálquN José da Silva

Presidente
17J-62

A-:-Gonzaga
INCORPORACÃO E VENDAS DE IMÓVEIS

Ruo Trajano 12 _:_ Sola nO 7 (Edificio São Jorge)
.

_ FOme 3450 -

Um bom 'nvestimenta vale mais que
uma vida inteira de Economia

Tem Poro Vender
_ Apartamentos de 2 e 3 quartos

_ Coso COM terreno de 1600 m2 na Agronômi('o
_ Cosa de Tijolos em Efarreiros fundos poro praia
- 3 EOSaS de Mbdeira em Bafreiros.

_TERRENOS -

_ Morro Geraldo - Barreiros - Jardim
Atlôntico _ Jardim Aeroporto

pogr)mentos a combinar.

OlHOS�_'()'uvibo�'"i N:Jt!IlIz,
e -;GARGANTA :">,:,'

,

..
. ".. :,

-

,. -,''''
' ";'--_ ,_f: "�,>

Operqções .óoS'�MíGDALAS p�r P<,?#�S�9 ,

�9DERNO ... ..•.• _

EQUIPÇl de OTORRINO (úriico no CoPitot)
pa�o exame de OUV'I�OS'; �NA�I'Z",_e.

GARGANTA
Retralor BAL}SC� a LO.Me pd"o� r'eceJto

de ÓC�LOS
;(0 lamento das JINUSITEiDP' ULTRASOM

Dr. GUERREiRo· d.ci FONSÊCA
CO'f.ISULrAS Pf.LA,_·"".+NI:IÃ' E AI TAReE

ConsuJlór,o':' Rua 'Jiâ�,"�n'o, :35 ..... Ol"lt 3560
Re�ldêl\c'a - Ruo Feli� Sc.hmid�·99 -Font 3560

Dl, SAMUEl rONSEC.'
CIRURGIÃO,DENTISTA

Preparo de ca"icfodes pela alta .,(',.,cid�"c::.
\lCRDE:N AI11.0TOR <;. S VuHITE

RodioloQIO De_ ,tório
CIRURmA E' PRóiESr 8UCO-f4CIAI
Con:!.uJt6rio: Ruo Jerônimo Coelh ... 16 _.

)0 ond'Jr __ Fone 2�2S
bclutiYom�n';e c;,.m hora. marcCl�S

tornandrçaa prêsas fáceis
do rüensmo escruvízador e

sanguinário. São, assim, ar
ma de dois gumes, que tan
to podem cortar a carne dos

noversértos. como seccional'
a carótida dos que a mane

[an •. Um perfeito bumeran;
gue.

Há, a respeito" uma prá
tica das mais estranhas em

nossa polntcn Frequente,
mente, nOSSOIl homens públl
coa são empatados na pra

ça pública, como bárb'aros
manejadores duma seívage,
ria pollclalesca, ou como

corruptores à custa dos di
nheiros do povo contribuin
te. Mas, bustn que a morte

o., colha, para que. os pró
prios acvcrsnnos n agresso
res ponham de rclêvo as

suas virtudes, e se cumpun
jam como o seu desapareci
menta. Vale dizer, pois, que
só diante de um osquírc é
C1l1e se fala verdade e se faz
plena justiça. Porque não
agir dessa forma antes que
o lutador tombe; ao tlm du
ma' vida consagrado. ao bem

púoliCO?
Impõe-se, pois, que ad('.

o alcool mala 50
franceses por dia

PARIS, junho - Podem
ser considerados como tm,
presslonantes Os dados reco

Ihldos para um estudo rea

Hzado recentemente na

França pelo Comitê de In

vestigações Sõbre o atccons
mo. A conclusão rot que o

abuso do etccot mata 50
cidadãos franceses por dia,
Em 1961 verificaram-se
4.701 (alS,:)S de etUismo mor

tal, além de 13.377 mortes

em consequencla de cirro.
se hepatlca alcoollca. Por
etilismo mortal não se com

preende somente a ação di

reta do alr.ool, mas tambem
indireta: aciden tes de rua,

por exemplo. Em cada 3 a.
cidentes automobiljstlcos, 1
é causado por motorista em

briagado. E em cada 10 pes
soas atropeladas e mortas

na rua, quatro delas aca

bavam de sair de um bar

31':'.- de mortes por outros

acidentes, como queda de

escadas, é devido ao alco
olismo, ou melhor ao etili�.
mo. Mas onde a TesponSa"

bilidad'e alcoolica alcança
llmn, eifra impressionante é

nas rixas e brigas provoca
das por bebedeiras,

Objeto Perdido
Perdeu se uma carr<:):ra

contendo: documentos e

uma quantia de cr$
8.G10 00 pertencentes ao s:lr

Dclfino <la Silva, rr�<;idente
à Rua 14 de Ju;ho 5/n i,m
to ao Telegraf.o do antlvo
e.arreio; mediante boa gra

tificaçao, encarece devo

Juçãl) a qUem encontrou.
,

!l/7

temos normas outras,' ele
vadas, que substituam as

da antropofagia habitual

aos inescrupulosos, para cu

íos fins todos os expedien
tes são admiráveis.
Se lícito me rôsse adver,

tir os pesseotetas. eu diria

que fizessem ouvidos mou

cos às provocações porven;
tura surgentes, ofertando
ao Estado e mesmo ao pais
um exemplo magnífico de

correção, de lisura, de san

timento cívico, nos recen,

tros por uma causa, antes

que per um individualismo

anacrônico, por se manifes
tarem em nome da sua CO"

Ietivldade.
Há que se atender fi si

tuação exata da paisagem
política nacional,' para que
nos bsorvamos nas testílhus

distritais, com nquêle fiar.

co exposto às arremetidas
extremistas, leviana, descul
dada e Imprudentemente
desguarnecido. E' da peri
feria 'para o centro que se

há de operar a reação salu

tar, decidida, ativamente

combativa, em defesa das

Instituições democráticas.
E essa responsabllldade Im

plica a obrigação de bem

condugtr os culegios eleito,
rate. solidificando-lhes a

confiança e aumentando"
lhes a fé em nossos destinos
políticos.
Marchem os oessectstas

para a pugna avizinhada,
eom a linha de fidalguia e

cordialidade. que há de ser

exemplo e contágiO, espe
rando a reciproca dos par.
tidos, para que nos salve
mos do afundamento suici.
da,

Prefeitura do Munidpio de
Florianópofis

Departamento da Fazenda
Os contrtbulntes dos Impôstos Predial Terrtro

rio I l ndustria e Profissões e outros tribUfôs' abaix;
reloctoncdos, ficam notificados que serão ·remetido,;
ó n�o����;�a;au�;��! �Sre�!�i��� ��: �ã�af2��:�;��
rente.

RELAÇÃO DOS CLIENTES EM ATRAZO
NOME RUA

DDc'!) Custava Corrêa - Trindade
Dario Siqueira - Serv Vieira

Déscio Aguiar ZUli - Silvo Jardim
Décio Souza - Morro do Macotá
Degranês Zatoricm - Lauro C. Meira
Foto Felipe de Alan Torr-e - Deodoro
Feleci{·:mo e. Cesto - Pantanal
Francisco Rosa M. do Carmo - Serrinha
Francisco de Paula Vieira - Av Hercílío Luz
Frederico Coelho Pinto - Podre 'Fre� Evari�to
Francelina A. Cabral - João Motta Espezim
Federação e. de· Esportes - Altomiro GUlmaraes
Ferminio JOão Roffs - Servo Schueidson
Ferminio Santos ___! Frei Caneca
Floriano Cardoso e utros - Menino Deus
Floriano Otília do Costa - São Judas Tadeu
Flodaldo Silveira - José BCl<f'teux
Floro da Santos - SilVa Jardim
Fortunato Andrade - Servo FormiQa Lauro Meira
Fr('ncisca e. Areas - Louro Unhares
7lldn Silvo - "frajo.no

�FARESC - Delmil"ldO Silveira
Federrcôo das Industrio - Sete de Setembro
J ....no OtavIo Furtado ,- Gasoar Dutra
JOÕa Nilo Vieira - CriSflH Miro
José Marcos Ramas - Gel. Vieira da RO'la
José M. Seferino - Sertõo
José N. de Barros - 310-13
José Una de Jesus - Capoeiros
José de Souza - José Moria da Luz
José Rex - São Joaquim S'erv Santas
José Silimkis - Louro Linhares
Teoboldo R Chimi)1t - tais F Rala
Teodoro Dervon - Trindade
José João V. da Rocha - Caeiro
Julio Sebastião da Costa - Lages

, Julieta Areas - Sorv Form:gos
Juli,a Colozans - ·Cruz e Souza
Judith J da Conceição _.;._ Clemente RavC're
Jovita Ana de Souza - Capei ras Sopé
José Gomes Filho - Caeiro
José J. Ferreira - Pantanal
João Silvo - Trindade ,

José Zeferino Cardoso - Cruz

Jacy José Souza - Capae�ras
Jacó Felix - Serrinha
Jacó N. da Silvo - Campos Novos
Jacá Souza - Morro do Mocotá
Januório de Fari'ts - Rui BarbOsa

HISTOafAS-YERDII1"EIRAS-
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DeseJando constatar a Esta exótica aeronave,
precisão de máqUinas ele decolará verticalmente e

trônicas de calcular, dois vOiJ,rá horizontalmente a

cientistas norte-americanos,
utilizando métodos diver_

sos, determinaram o valor

de "pi" ate 100 mil casas

decimais. Ambos os proces

sos deram a mesma respos"
ta. As máquinas realizaram

tarefa em oito horas de tra

A primeira bóia ilumina.
da pela energia nuclear foi

recentemente colocada na

Raía de Chesapeake, via
marítima dc grande movi�

mentação na costa leste dos

Estados Unidos, A bóia ê
iluminada por melo �e pi.
lhas que são rccarregadas
quando neccssarlo por um

si,�tcma localizado cm sua

base e (Jue fundona cam es

trónclo-!)O. A bóia pode ser

auto_conservada durante 10
anos sl"m qUlllqul'!'
trnçao.
_,
\

alta velocIdades, está sendo
fabricada pela Cla. Aero·

nátlca Rayan, de San Die.
go, na Caljfornia, O vôo ver

tlcal é mantido por um con

junto de 1lft"fans de doins
metros, colocado dentro

�-,-__"-, -_"�'�"'·"·"",J;>f('7�i<��';.$;"§lil'lt�y ...•

'.�

DOBRE SUAS COLHEITAS!

Cientificamente dosados, fornecidos em ter

mulas especiais paro diferentes culturas, de
ocõrdc com a ecturezo dos solas. Diversas

noos de adubas paro e-neto. cana, menor

oca. turno. milho, arroz, feiióa, trigo, cerne.
res. jororns. ele

BUSCHLE & LEPPER S IA.
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F'AZ SABER a todos que o

presente edital de citação
virem ou dele conhecimer.

tos tiverem que por parte
de ACYR BRttGGEMANN

PINTO DA LUZ e SILVA,
brasileiro, desquitado, en-

genheiro, residente nesta

Capital iCrua AlmiIant"ê'
Lamego na· 56, requereu em

uma ação de usucapião os

seguintes imóveis: Três

ãreas de terras próximas e

interligadas por terrenos

da marinha de posse do re

querente, situadas nesta

Comarca, distrito de RIBEI

RAO DA ILHA, lugar Pon�

ta da Calacanga. Açu, eom

as_ seguintes característi-
cas: Área A: Área medindo

126.962,50m2 limitada ao

norte por terras de Altaml• �_

ro José Pereira e por tcr�

renas de marinha de oel',

pação do requerente; a Oes

te e ao Sul tambem com

terrenos da' marinha de 0-

cupação do requerente e a

Leste pelo caminho municl

pai que de Ribeirão da Ilha

demanda o FarOl de Nau_

rr�gados, na Barr� Sul, na

altura do km. 6. Area B: Á

lea com 5.337,50m2 l!mitan

do�se ao norte por terras

de Paulo Apolinário Nati�

vidade e terrenos da marl"

nha ocupados pela requeren

te; ao Sul e Oeste com ter.
renas de Herdeiros de Ca

nuto Manoel Siqueira; e a

Leste com o caminho mu.

nicipal Ribeirão da Ilha à

Naufragados. Arca C: Área

de terras com 84.475m2 li�

mitando-se a Oeste com ter

renas da marinha ocupados

pelo requerente; ao SUl com

terras de Milton Bernadino

do Nascimento e Dona Mn.

JUIZ(, 1>E DIREITQ DA

VARA DOS FEI':OS DA

FAZENDA PÚBLICA E A

CIDENTES DO TRABALHO

OA COMARCA DE FLORIA

NõPOLIS.
EDITAL DE CITAÇAO COM

O PRAZO DE 30 (TRlNTA)

DIAS.

O Doutor WALDEMIRO

CASCAES. l° Juiz Subs

tttuto da p. ctrc-rnscrt

çâõ Judiciária em exe-,

ciCio do cargo de Juiz

de Direito na Vara dos
Feitos da Fazenda PU

blica e Acidentes do

Trabalha da Comarca

de Plo-Ianópolis, Capi.
tal do Estado de Santa

Catarina, na forma da
lei, etc.

-

DZ-Walmor Zomer
Garcia

DipJomaoo pela Jil'aculdar'le

Nacional de Medicina da

Uninrsidade do BrasU

Ex�lnterno por coneurso da

Mboternidade-Eseol'\. (Ser

viço do Pror, Qctãvlv Ro

drigues Lima), �-interno

do Serviço de Cirurgia do

Hospital IA.P.E.T.C. do Rio

de Jaueiro. MédJcc do Hos·

pltal de Candaae e da Ma�

ternidade D7. Carlos Corrêa.

pARTOS - OPERAÇOES
DOENÇAS DE SENIIORAS
_ PARTOS SEM DOa pelo
método PsJco�protllatico
Consultórto: Rua João Pin

to n. 10 _ das 16.00 às

lS,O(' horas. Atendp, eoro

horas marr.adp-s. Telefone

�O�5 - l�esldêncla.: Rua

balho, Se um homem fôsse das asas. Para vôo hol'i20n.
realizar os mesmos cálcu_

los, trabalhando oito horas tal normátl, a potência dos

por dia com u.ma máquina motores a jato convenvlo·
de calcul:lr de mesa, ele 11".
varia 30 mil anos para che nals é desviada das ventoi.
r,ar ao mesmo resultado. nhas para fornecer o. em-

puxe necessário,

ria Aniceto; a Leste e Ncr- reíra e João Manuel Mar

te pelo antiga 'travessão de ·tins. s'eíta- i Iuseírtcacâo
Manoel Silveira em terras tia posse, foi a mesma [ul
dos herdeiros dE!; Munoej do gada procedente por sen.

Espirita Santo, e por terre tença. E para que .chcgue
nos de que se dizem -pos- ao contiectmento: de todos

suldores Waldemlro ..
Mar , mandou expedir o presente

zms. Agostinho rãno- dos edital, que será fixado no

sentes. Herdeiros de vergt- lugar de costume e pubffcn
no I!>utra, Paula AtlOlihirlo do na forma da lei. D:1do e

Natividade, Maria- Bazilfeia passado nesta Cidade dto

Pereira, Jeorgino .rorceüno. Florianópolis, aos três dias
aaeutctn Esmeraldina Pe, do mês de julho do ano de

reíra, RomaHno rrenciecc mil novecentos e sessenta

de Andrade oeneco Josê e dois. Eu, (Valmor Delta

CorreIa, Arcanjo Jenuino Giustina), Escrivão em e

Sique")" Paulo ApoUmirio xercícto, o subscrevi.

Natividade, Zeferino Perei,
ra, Raul Jose pereira. Her; WALDEMIRO CASCAES

delros de Manoel Adão Pe- 14-7-82

ATENÇÃO
Mudanças lacC'is ou para outras cidades:

Serviços de mudanças
Não é necessório o engradamellto dos máve!s,

Informações à ruo: Francisco Tolentino, no, 34
fone 3805

UI.O Pascoa da imprensa
ESCRITA E FALADA

, ..

,

Venho por mdo desta convidar aos nobres ...'Ii
90S! pClro p.,rticipar da ma PASCOA DA IMPRENSA
ESCRITA E FALÁDA, a se rec�·z.aÍl se no próximo do
mingo no Igrejo de N. Sra. do RosÓlfo. O Ato Reli

gioso será Celebrado pelo rvmo, Pe. Joõo Cardos6•.
NOTA: - Após da Santa Missa haver' um

Café áeompanhodo As confissõu.
pode.?o ser feitor em' qualquer Igreja

Padre João Cardoso
Cooperador da Cotedral

LIRA T C. - SABADO DIA 14 - GRANDE
SOIRÉE COM JUCA CHAVES CARTAZ DA ATUA_
LIDADE - MESAS NA RELOJOARIA MULLE'

DR. MARIO GENTIL COSTA
M'&DIC O

(.INIDO - NARIZ - GARr.ANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESFECHLIZACAO NA CLINICA PRC'F,

JOSe KOS, DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLGRlANOP('LIS

HOHARIO. DE CO:r-.-SULTAS: - Das 14 i\s lP Iloraa
Pela manh5, hora marcada, inclusive aos sáhadoa

Telerope: �aa9.

CONSULTO�IO: .- Rua Ten. Silveira. 15 _ COnj. 203.
- EDIFtCJ0 PARTHENON.

AUXILIAR DE ESCRITóRIO
Preciso_se de um com prática de Contabilida

de e seja bom dat.lágrafo. Pago_se bem, Compore
cer no "e. Ramos S A." Estreito dos 8 às 18 horas.

.

13_7-62

AVISO
Aluga_se qucrtos. Ruo Gol. Bittencourt, as
FONE 3)37.

QUARTOS
Alugo�se poro estud::mtes e funcionários.
Ruo, Gal. Bittencourtr aS fone 3137
'-1'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� FALEC1ME.l\ITO ACESSOS �E�!I�S E�ntl!��� ritmo ace-

TUBARAO A BR·59 lerado os serviços de revés-

ap. Luiz Manoel· Veiga Pamplona DI��ã:md:n�:��o�·�o,PrO� �:�:: ��;:2::�1:�� ��
Telegrama particular nos O passamento, cccrrico serviços ao Exército e à Pa Ietos do DNER, para o de-

e a. Infausta noticia sãbado últImo, dia 7, cons trfa, o Capitão Pamplona vida exame e posterior a. RODOVIA BR-59
ternou profundamente a vinha servindo há 4 anos provação por parte do Con
quantos o conheciam pois o na Guarnição MilItar de sejho Rodoviário Nacional
extinto gozava de vasto Santos, onde residia com os projetos dos acessos das
prestígio e éra muito const sua familia, gozando de ge cidades de Araranguá e
derado não só no Exército rais estimas. Tubarão à Rodovia BR-59.
como na Sociedade Civil, pe Deixa viúva. a exma ara

�ae: :�a:ar�::ra:a:e ����::; dna. Margarida Ferreira RODOVIA BR-36

Pamplona, filhos Marcia
Contando quasi 46 anos

(acadêmica de Medicina da
de idade e 27 de relevantes

Faculdade de São Paulo)
Luiz Cezar, Neide e Diva

Maria, sendo Irmão do Sub
tenente Orlando Veiga Pam

plana, servindo no 230 RI
I

em Blumenáu, Reinaldo e

Celso, funcionários do Mi

ntstértc da Agricultura; Ro

dolfo, do alto comércio dI
São Paulo; Eunice, casada
com o Sub oficial Homero
da Fôrça Aérea; Dr. Mário

pamplona, Engenheiro em

Volta Redonda e Guida.
funcionário do� Correios e

Telegrafas nesta Capital.
O extinto era sobrinho

dOs nossos prezadas conter
râneos Dr. Affonso de Ma".
tlnho Cardoso da velg.

�'
Registrando a Infausta

noücía expressamos a EX"
ma família enlutada as ey.

pressões de nosso pezar
,

@.

.

l'PREVIDÊNCIA SOCIA�. "1\1
P----- a.� PJ,wtto-_õ

EVOLUÇAO E PROBLEMAS -DO SEGURO SOCIAl

�O �A���:� de Oswaldo Iório, Dl�eor do Departamer-,
to de Arrecadação e Fiscalização do I. A. P. I. _ contt

:Duação)
O ano de 1933 deu origem a um nôvo ciclo: come

çaram a surgir os Institutos, entidades autárquteaa que
abrangem os componentes de uma determinada profis
são ou em c cnjunto de profís
õee conexas em âmbito nacional. O primeiro dêles atin
glu a categoria dos marítimos, incluindo o pessoal de
marinha mercante e classes anexas; depois, suceceren-,
se os comerciários, os trabalhadores em trapiches e ar

mazéns. os. estlvador� e os bancários. •

Em 1938, o movtmento abrangia definitivamente a

classe dos lndustrlárlos, permanecendo fora do âmbito
da Previdência Social os domésticos, os profissionais J!.
)erals e os traba Ihat:Íores rurais.

vttortose. 'ii. experiência dos Institutos, consequente
mente deu.1e início ao declinio das pequenas caixas de
emprêsas, mediante incorporações e fusões sucessivas de
várias delas, atê que, em 1954 operou-se a fusão das 23
õatxes remanecentes, em uma única, de âmbito nacio
nal: A Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Perrovíá;
rios e Empregadas em Serviços Públicos, hoje transror,
iÍormada em Instituto com a sigla de I.A.P.F,E.S.P. -

j)s demais são IAPB., IAPC., IAPETC., IAPI., IAPM.
Parecer do Serviço Juridlco do IAPI no caso de Au

xilk.naternidade. Casamento dos pais depois da mor

te do menor ..

Consulta a Delegacia do IAPI no Estado de São
Paulo:

·'Esta sendo pleteado auxüío-matemtdeue pelo nas,
cimento de um filho que faleceu horas após o nascimen
to. Os pais do mesmo, por ocasião � evento, 'não haviam

contraído matrimônio, o que fizeram meses depois.
Não tendo constatado do têrmc de casamento a le

.gitlmação do filho já morto, perguntcçvcs se, para efei
to de auxilio-maternIdade, pode ser feita agora a legí-
nmação."

",.

2 - O CódigO' Civil estabelece no art. 353 que !I "le.
gltlmação resulta do casamento dos pais estando conce

"ido ou depois de havido o filho".
3 _ Portanto, a legitimação se opera de pleno direi·

to. )X'lo casamento do pai e da mãe do filho Ilegítimo,
cabendo, entretanto. na forma da lei dos Regittros de
nascimento da criança Jã. exista o nome do pai, tendo
sido êste o declarante.

4 _ Assim e desde que os pais do menor contraiam
matrimônIo antes de prescrito o prazo de um ano prr.
visto no art. 13 do Decreto-lei nO 8.769, de 211.46, cabe'
rá a concessão de auxilio..maternidade. pelo IAPI, ao

segUrado, pelo parto de sua esposa, na forma do estab'.
tecido no Decrel;ç) 31.547, de 6.1.52.

5 _" E. S. M. J. o que lIOS parece face a consulta for

tlulada pelo OL a fls. 2.

Mário de Souza Freitas. Procurador

Aporvado pelo Sr. Diretor do DB em 19.11.59, na for

ma do RS 3.004-58
------- ----
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IMPOSTOS

... 49.9"'"

�(-A--;,�;":m";lho
CLINlCA DE CRIASÇM
CODtzUltas: Pela manh:> •

n_o/\B::!�I :: �:::�=rh •
das 15.30 lIs. às l1-3r L" •

roa'!;:;:::t: 1':":':"� t .

,
*eJefoM 2''''- • O Delõembargador Arno HOCSChl.' _ A Federação Catarlnense de TénisResldilucla: RUJo, Pa.d.. '_P,residente do Tribunal de J'lstlça, ser-r

está participando ao Campeonato Bras!:"ftnma. fi3 - Tp;1",ronto 21°1
J homenageado com um jantar em .�')..n. teíro de Tênis em Piracicaba _ São PauJ.�1III�--_._-- � .' guá do sei, pela sociedade l�cal, amanna. O Chefe da De:egação é .o sr. Antonio pe"��s���o d:o�a:t�:::r��'qu: Dr. Acácio Garlbaldi ' reira Ollvelra !'!eto ("Tony") -.. vinte te •
• nistas estãO' jogantlo... •�a r��i�ed:u;:��:r:ec����� S. Thiago • Com um grantle Baile na S. D. AM ,l1ista de Cuba, devia ter si" .,.

A,:)VUOAD(' .

h� G l R d d Jaragll:'l. •do anunciada com ante· Estritorlo espec:al:zado • ;:I's:�n:;er:�aa In:;O�:eibaer:� r:cebeT' .'
,

_ ...cedência. Questões t.rat.lllhl-;l,8.s. • faixa f;imbôlica. O Desembargador Amr; - A senhora Alianias em grandes ati •1druinlstraçao b�ll8 �. 1I0eschl será convidado para faze lo. vidadcs no seu AteUcr, conreccionand'lQualquer que tenha sido Imóv�b. Deresas n"cc,.". vestidos dc baile, para a festa de galaJ�a�t��v: ��s;���� �:r::� �a a:�l!�e.�c::�::; ��l! -_ ,
do 12 de Agosto. •

t::c:ro�:�:�;e��:tr�:t:u:: 2216
• - Na ,Avenida Tr.ompowsky, próx-,...'"- •

dificuldades em todos os I
da conhecida figüêlra, Odete Spln--- •

campos. especialmente no GaST� Dt. C�fÉ1
uma bonita morena, of,ereceu?o Colun·· - A 'Cegonha" levou no bico" para,econõmico, e sente que, dia • ta voto�s para Rainha do

.

Corríêrcio o casal Olney Souza LuCIO, o menmo Mau,a dia, se torna -mais critica ENTÃO PECA \:�fÉ zr •. Sào Joao Batista. Preço mímmo cr$ 1.00,00' nclo Aconteceu em Tubarão Fehc,o.a
a dependência de Cuba ao por cem votos. Comprei e perguntei: - des.. •
bloco comunista. l "Quantos votos você já vendeu?" Re>: • * •

•• ��r:�::�t;o"�!�!���la:aot�:. !��:i ;�le' _ Brevem��te teremos uma,Confe', est.á numa grande ,campanha na "FlorHl' rêncja no Teatro "Alvaro de Carvalho",t can". Ela ve:.a vender os votos nesta Ca' proferida pela dr. Maria Uelena de OU
•C pital, po�que aqUi. �á mais dinheiro e 'V�ira. m:_<t_ica. da �ssoclação Santa Cala�

será faci! a sua vitoria. Esta Cqluna elegI: nna de �o.eabl,,\"90. ,• Qdete Spindola Rainha de S J Batls�a altos planos. Ir� Brasilla. .

•• Façamos votos que O' Prefeito C'J.quel�
_ Circula�o em õrblta da "Fiorja.�� �uf:��:i�::;aau��e;�;:i�:n�o�:.tregand,,) cap" o caval1'fé'iro fnvisive!, que está comt

. .. w_��__ ._

Prosseguem os serviços
de revestimento síuco-ergt
loso no trecho 'I'ubarâc,
Araranguá sub-trecho �çl'.
r-,�1aracaja, da Rodovia
BR-59.

Raul Castro Vai a Moscou Pedir Ajuda
MIAMI, 12 - a íaespera

da viagem à uníãc Sovié.;i
ca de Raul Castro, Primei
1'0 více-tsremíer" e Mini.•
tro das Fôrças Amiadas de

Cuba, tem por propósito a

preseni.ar um urgente pedi
do de ajuda para o caótico
regime 'comunista cuban:>
- disseram observadores
da situação cubana reslden
tes nesta cidade.

A visità a Moscou de
Raul Castro - que viajOU
acompanhado do Coman
dante Calixto Garcia. Che.
fe Militar da Província de
Oriente, - foi anunciada
pela �ádio de Havana. 'na
noite de 2 do corrente. Me"
nos de 12 horas depois ln
formava a "Tass", agência
noticIosa soviética, que Ra.
uI. o mais jovem dos Cas-'

PAGOS PELOS

tros, rôra recebido pelO
Primeiro Ministro Khrush,
chev e pelo Ministro da
Guerra Rodton Malnovskl.
Peritos em questões diplo

mát1cas disseram que, de

MUNiCíPIO POBRE

UNIÃO.

MUNíCIPE�

AO ESTADO 43.6%
AO MUNICípIO 6.5%

o impôsto arrec,adado pelo Muni
cípio é aplicado el\ciusivomente
em Serviços à Populaçõo: em Es
colas, Ruas e Estrados, Limpezo
Pública, Assistênclo Social. etc.

MUNICIPE

PAIU QUE TUA CIDADE
FIQUE MAIS POBRE, PAGA TEU'
IMPÔSTO COM PONTUALIDAOI

· Exposição "Quilal1dinha" dia 19 de ,de Agôilo - O
Des. Arno Hoeschl Será Homenage ado. .

.

,',

- No Hotel Qultandinha, serã reah•

, aacc a XI Conferência Internacional de
Sl:",I,ÇO S:lcial d,a 19 atê 24 de agosto. _ A Diretoria do Clube da Colill.l!,J Da. Ma' ia Tereza, oou are Presidente da oferecerá um jantar ao Juca Chaves, que

, LBA, esta orgamzando I ma Expos ceo ele amanhã cstaf� abrilhantando a Sotréc

, Tuba ho,;; Artezanatc de Q1Vel 'o� pontos das FerHI.S, com suas famosas modmbus

, �� �;�2,S�:�: �:�::n:� te:a��i::taC:�'
, feccionados â. mão. Da. Edith Gama Rl·

I mos, Prêstdente da LBA, e I nesse asta

• ���p::����u n�ri1 re�.!���Oa t:�;�:��:: �::
ontem. já consegu. u muita cousa e aillCiJ.
está providenciando mais.

_ O jornet'sta Narbal Vilela, nos in

formou que o S:n1icato dos .rornaüstas
pronsstonats de Santa Catarina, terá ti.

sua séde própria - um prédio com ; .• '��

pav'mentos. Os estudos para os ímcioa

das obras estão em andamentos.

- Na restdêncta de Luiz Henrique
. ,_ Chegará hoje pela SADIA, o easal

(praia), vamos parficinar de uma peixada Dr. Omar ((DenUda) Fontana, pai'lrinh,)que será oferecida aft Juca Chaves, emas
do casamento de Maria Helena LIl� ennâ. _ A festa va! começar cedo ..

Ciovis Balsini ..

Racismo: Câmara vota moção contra
• Desenhos BUENOS AIRES 12 (Fr-' Que, em uso de todos os c.

OE) - O deputado da UC lementos de Investigaçao
RI partido do ex preslde:l ao seu alcance, e no :'�J.
te Frondizi), Palmira Br- guardo do pres�gio naci').
gliano, apresentou na C'I � nal, !:e identlfl(\ue, proce�.
mara de Deputar1õs 'jm se e sanciône condignamlOn
projeto de declara'}ão _'(1'-. te seus responsaveis".
tra a per!!eguiçao racial. O Como se sabe, recenta,
projeto assinala Que a C.I nlente, dois jovens estud9.n
mara expressa seu alarma tes universitários d" J,:,L

Pai b li t I d a d êj face à Impotência d�� po g:m judaica foram m;tr,�'.•deres publicas para o <)�- dos, segdndo declararam a.

J
c'rec:írien1õ"� veràaãe .10S policia, com a cruz gama._
recentes episodlos de per� da, em varias partes <10

rUa fernondo mochod
.!'egulção raciaL Reclama corpo. Seu!; autores sao in

l°, <..ndor_ fone 24.1 dos organismos compewn.. tegranlies dê um grupo ua.

...
tes C do Poder Judicl'irlo zista.

PERfEleAO-RAPUI ,.

.' - COMPRA·SE
Automóvel AUSTIN, fabricação - 1952 ou 1955.
Oferta: Rua Nereu Ramos, 46 - tone 3342.

1'-7-62

MUSI-CAL-BAR

.• Painéis
• Pirrturas de

prçpaqanda
• Faixas
• flâ", .. IQS

c. Ã O

,. ;;.!:.M" !1.: �;',l!!/1f:'; ..�.•

PARA UM BOM PASSA TEMP0 COM SUA FAMII.TA - RETJNrOES SOCIAIS
DANÇANTES COQl'ITEIS - FESTAS DE ANIVERSARlOS _ CHA

DANÇANTES _ ETC. ,��

�NDAR 'l'ERREO DO RO_YAL HOTEL - �.["el. 2515. �O��à.I�a;j4�;'_:-:���':':'.:.., $" '� '-:·::S(5.,.-;;--z:=t:�--,,,.,.........·- ....--rt7F&TZ·-"-' ••
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Florianõpolis, - "1.3/';fe2

empresta 4.5
dólares para projeto Acrícgola

no Brasil

o Departamento Central de Compras, aviso

E
.

h
.b) entreguem dois retratos recentes, Iguais, de 3x4

aos interessados na Concorrência, Pública n.o ..•. '

I'C mannscentímetros, tirados de frente; 07 05 46 (
.. -

d ,.

D �

c) paguem a taxa de jnscncão, de Cr$ 50,00. to -de
•

Orie����:;o� R�cr:;:�t;a���o �o S���om��. J
.

4. Para ser nomeado, o candIdato aprovado no con, bllco) conforme Ed�ol publicado no Diário Oficiai
curso deverá. desde que haja vaga: n.o 7 '054, de 22/5/62 e no jornal "O ESTADO"

a) ser aprovado em inspeção de saúde mandada Ia-
n o 1'4.432, de 10_5 62 com abertura marcado pazer pelo Banco; rd 11 de junho de 1962. que A .MESMA CONCOR.

b) apresentar certidão de Idade; R€NClA PUBLICA N.o 07_05.-46, SERA REALlZA-
c) apresentar documentos probatórios de idoneida· DA NO DIA 23 DE JULHO DE 1962. .de, passados pelos dois últimos estabelecimentos ou re-

Departamento Central de Compras, em 10 de
partições em que tenha servido, a não ser que tenha

julho de 1962.
. .

mais de cinco anos de exerciclo no último emprêgo, hi ,

Hermet Justino' Patrianova
pótese em que bastará documento fornecido pelo último PRESIDENTE
:�::e::d;:�c��I:erd������io�:::�r��� �ir�oan;:r:�; 17/7/62 =:�:, :::S����eclil�hasP��
!��s :;��ea:a��ô::�:r��r:=e,ded:veca�:!�:e�t:rãO ���:� Partlclpaçãõ ��:a c::�::uta ;�I� ��:�
mento assinado por duas pessoas Idôneas, aceitas pelo João Goulart _ Vva. Cwtüde P. Maç7l.ado antes de ser enforcado. Já - "Se você pudesse, que
Banco; a essa altura, sabia de que diria aos chefes naeístes

dJ se se tratar de candidato do sexo masculino - e- Participam aos parentes e amigos o contrata seu pedido de graça seria que conheceu?"
presentar prova de quitação militar. de casamento de seus filhos recusado e que a morte se- EIchmann respondeu:

5. O concurso constará de provas escritas de: ria seu fim, 48 horas depois - "Quando tomei conhe
a) português DELTA LUIZ CARLOS de responder às perguntas Cimento do ato da acusa.
,b) matemática comercial enviadas pelo jornalista. ção, perguntel.me quem,
c) datlloglafia FlorIanópolis, 7 de julho de 1962 verdadeiramente, estava

e, facultativamente, de: Geo Keler foi o fomatts- sendo julgado pelo tribunal
d) contabilidade comercial e bancária 14-7-6�

ta que formulou as várias _israelita: Hitler, Hlmmler
e) fracês, ou inglês ou alemão. perguntas dirigidas a Elch. ,ou eu, peque�o "Obersturm·
6. As questões, nas matérias em que a regra fôr 3. mann.

_

E foi Servatlus, o bannfuehrer" das SS? Até
pllc�vel, serão formuladas dentro do programa do nível defensor do condenado, 1945, eu era apenas um ho

gina;�a�sat�O�a:olr��o·de zero a cem. (ARRO VEttDO ��:mte;;::��:o a�i::��;s:�� ::� i:i;r�����:��: 19���
8. A prova de datilografia será realizada em IÍláqul- Em óti,mo estado de conservação todo·· origil)ol, um EIchrnann. Nessa última en a zero, até que um dia o

nas fornecidas pelo Banco, facultando.se aos candida.tos Prefect-51. Preço a visto Cr$ 2!)0.OOO;OO. A trotar !�:Vt�:a're��irfu�t:lnpo��,�� dr. Hoettl, que hoje é pro.
a escolha entre mãquinas "OlivetU" e "Remln·gton". p/ Telef. 2442 das 7 ás 13 horas com CLAUDIO. fessor em Bad Ausseee, de'"
A prova constará de cópia, durante três minutos, de 14-7. já assumida durante o juJ clarou que eu era_o assass:.

trecho de 7 linhas de 60 letras, mimeografado, sendo gEfmento, atribulndo'se pe. no de 5 ou 6 milhões de ju
feita três vêzes, com o intervalo de dois mlr:utos, valen- - 4 -- ---- quena responsabilidade na deus. Gostaria de encon·
do para a classificação a melhor das três notas. execução do plano da "50_ trar esse homem. E' O uni.

Antes daprova os candidatos disporão de cinco mj· Prapare-se para o Futuro ��:�c:!'����:e d: ;��;� co que desprezo.

nuto:. �:;� ::�:I�:�:�� �:o���u�n::ndldato que obtiver ...c!quirindo lotes de terras, pec:uenos ch�coras e e chega. mesmo a apontar, to�S :t�tr�: ���:�.I os ros

as seguintes notas minlnws: éreas paro indL.strkJs em �:oeh��la��::�e:U���e�s q�� ''Mas tudl) isso pouco Im
a) português : 60

BARREIROS
Servatlus Já citarã para porta para eles, porque fa·

b) matemática comercial 50
servIrem de teSCem:unhas zem todos a �rande vIda.

c) datllografia 50
no seu processo e que se Quantos são, ua Alemanha

no�a�O'd: t��::lf�saç!�aJ�7:�, se�a�fe!f:o p:�a c:!���a�:� r.. recusaram, .ccupando hoje OcIdental, os que pensam

as das matérias facultativas quando, ao "ihvés de melho- ��c;'!��I!���. YPIRANGA, oC"'de está situada o .::IrupO

:S:���fic�aIs no govêrno :�e ��n�:�ue:et:a!:e��n�:��
rar, l��n�a�:a!::: :a:I���!�Saç:"á caráter lrncorri- Os interessados podtirõo dirigir se diretc,.;mente ao prlo "glorioso" passado nf...

veI.
ESCRITORIO DE VENDAS OE IMOVEIS d.

n��r s���or;::���l���; �!07:����!llS��rf�I�!me�� ADVOGADOS.
12. O candidato In&crjto ê considerado ciente das

Ofto Julio Mall'na se na posição mais de vItI· de AdoU Eichmann?'
DR. lU:LIO PEIXOTO.

condições constantes dêste edital.
ma do que de algoz, sem DR. MOACYR PEREIRA.Florlanópol1a, 9 de julho de 1.962
.sobretudo, dirigir o miníma CHEFES PRE\TIDUClA SOCIA!.: _ Recursos à Juntas de ,Julga..

Ruo FeliPe Schmlc:'t, 14 _ Sobrado' _ �oN de censura ao regime nazis mento e RevIsão.BANCO
T
DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE

2347 _ Florianópolis. ta e a seus chefes também IEntre os grandes nazl�. Apo1sentadorlas.SANTA CA ARINA S. A.
SERViÇOS Ti:Cl'rUCOS ADMINISTUTIVOS executados, muitos anos tas que conheci, lembro-me Benefíclo.'1, etc.

AIcld�8 Abreu,._ Presidente ��g�f'ZÁÇÃO F REORGANIZAÇÃO DE SER antes. em Nerembergue. �::�e�::����ea �: ��lt;:; ���T��R��tLHISTAS,

�
.. , J ciM RUA CONSELt'!EIRO MAFRA _ 160 SOBREVIVENTES Rua Felipe Schmld ...no 37 - ,!o /'_nãar - Sata 4.��.'V;� �� e��ir�_s, Diretor . 'FLORIANOPOLlS __ SANTA CATARINA -;. Das 9�s 11 II (]�s 14 :\s 16 horas.

� .. .;,

�<'-'
. _ -� .' _.�.���.IB-22-2"'-7�G�_, ;'

.

;71••••••IÍ-'iial-'.I�•••••••-IiI•••••••'-__••_IÍ--íiiiliii:�·_.;:�Iii_�;::��::::!!!�:!!l=��::��!:!!��:.i�"ji��i:-,-'......·

..·"''''''''i;J\:...Miji.;J.;.J:.1��:_;';��
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WASHINGTON, 12 � o

Banco rnter-Amertcano de

Desenvolvimento (BID) r

nunctou a aprovação de um

empréstimo equivalente a

4.500.000 dólares tcêrca de
1.600.000.000 de cruzeiros)
de seus recursos ordinários
para aj udar a financiar um

projeto de mecanização e-

VENDE-SE - CASA
."Oficiol Transferido, vende sua resjdênctc, de

mctertcl, Com todo conforto na Praia do Meio
Coqueiros Preço de Ocasião

Vêr e tratar ao Iodo, à rua Ademar Grijó, 73.
, 14_7-62

CIA. Calarinense deCimenlo Portland·
Assembléia Geral Exlraordinária

Pelo Presente, ficam convocados os srs. ceio
nlstes, poro uma assembléia geral extraordinária a
se realizar na sede social em Salseira nesta cida_
de de It.:.joí às 9 horas do' dio de cçôsro, e que teró
por fõm tomar conhecimento dos atos relativos à
subscrtcõo do comente do capital e do di"eroção do
artigo 5. dos estatutos sociais.

Itajaí, 7 de julho de 1962
Pela Dtretcrte

D/r�;�r ������� Prado
\_

13-7_62

Banco de Des(jilyolvimenlo do
Estado de Sanla Calarina S. A.

CONCURSO PARA ESCRITURARIQ

1. O Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa
. Catarina S. A. torna público que, em sua sede, nesta ca

pital, se encontra aberta inscrição para o concurso em

referência, que se reenaerá no dia 29 de julho corrente,
às 9 horas, em local a ser oportunamente anunciado, e

se deat.ína a selecionar candidatos para preenchimento
"de vagas atualmente existentes na Matriz.

2. Dentro de doze meses, porém, o Banco poderá, pa
ra preenchimento de vagas que existirem na Matriz ou A
gêncías, chamar candidatos aprovados mas ainda não
aproveitados.

.

3. A Inscrição serâ solicitada, a partir do dia 12 e
.

até o dia 25 do corrente (exceto no dia da inauguração do
Banco) , das 14 às 18 horas, das segundas às sextas.reí

ras, e das 9 às 11 horas, aos sábados, sendo deferida aos

candidatos, de ambos os sexos, que preencham
�

as se

guintes 'condições:
a) tenham, na data da inscrição, entre 17 anos com,

pletos e 40 Incompletos, salvo se forem contribuintes do
I. A. P. B._;

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

w,

Paulo.

grioola que está sendo exe

cutado pelo Estado de São res, bem como de outros

Paulo, Brasil, como parte equipamentos agrícolas, e
de um programa geral de será dirigida por um en,

reorganização agrária. O' [lenheiro agrônomo, na che
empréstimo, feito de acôrdo fia de uma equipe de 27 F.
com o Programa de Alian. gr1cultores especializados.
ca para C' Progresso. será As estações ajudarão e pre
concedido à Campanha A" parar a terra para os c('.
gricola, rmobméria e Colo lonas e atenderão às neces

nlzadora <CAtC), uma em- sldades dos agrIéultores Ir.
prêsa de aproveitamento ce dependentes e futuros colo
terras pertencente ao Es nos, que poderão alugar as

tado de São Paulo. maquinas. Também servi-
a projeto de meceníee- ráa na qualidade de cen

ção, destinado a melhorar tros de Informação ag.ricc.
os métodos de agricultura la.

.

IntensIva no Estado, está
sendo executado pelo Dr.
partamento de Engenharia
e Mecânica de Agricultura
(DEMA), uma repartíçãc
do Departamento de Agrl·
cultura do Estado de São

zação disporá de 13 trato

Disse o BID que dois ban

cos comerciais - "The Mr.
rlne Mldland Trust Oompa
ny", de Nova York, e Orr.
ce National Bank", tem..
bém de Nova York - con
cardaram em p'artjcipar dos
vencimentos Iniclà1s do em

préstimo.

O programa agrário eleva
râ a produção agrícola no

Estado de São Paulo e, as

sim, aumentará o forneci.
mento de produtos agríco
las aos crescentes mercados
consumidores internos.
O emprestlmo, que flnan

cIará oêrce de' 42 por cen

to do custo do projeto de
mecanização, será conce

dido em dólares ou em ou'

bras moedas de que djspu
ser o Banco, .. excepto o

cruzei-ro. Um equivalente
de 1.000.000 de dólares, no
máximo, será concedido em
liras livremente converet.
veis.

O empréstimo será feito

por um período de 8 anos

e renderá juros de' '5,75
ala, Inclusive 1 por eento .

de comissão para a reserva

especial do Banco. A parte
em liras terá uma taxa a

dícíonal de serviço de 1 por

cento, pagável em dólares.
O reembôlso será feito em

12 amortizações progresst •

vas semi-anuais, a partir
de 2 anos e meio após a da
ta da assinatura do contra

to de emprêstlmo.
O empréstimo será amor

tlzado com os mesmos tI.
pcs de moedas emprestadas
e será garantido pelo jsen
co da Estado de São Paulo.

de tracllçotí.o os

O produto do empréstimo
financiará a compra de .

196 tratores pesados, que
serão dlstribuj(Jls pelo
DEMA entre 16 estações de

mecanização já em atlvida
de e 14 outras em organiza
ção.

Q projeto faz parte de
uma programa geral de re

organização agrária, que

prevê também a fixação de

8.000 famUlas em cêrca de
400.000 acres de terras de.
volutas, o estabeiecímentc
de um mercado atacadista
para melhorar a distribui·
ção d producão Jagrána na

cidade de São Paulo e a

construção de uma rêde de

silos e ceietrcs . para arma

zenar as safras.

Cada estação de mecan!.

D.rlamenlo Centrar De
�rôinprâr+

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

EdHal de Concorrência Pública Haveria
.

nda u 'tosN.o07-05-46 arnt m I

vivosnaAL

SOUZA CRUZ

BERLIM, junho (lBRA
SA) A revelação de um a.
gente ou ex-agente de es

pionagem, de que Martin
l!orman mi vívo, na Ar.
gentína - fato que ele mes
mo constatou, pois ennna
ter.se encontrado com ri
herdeiro dIreto de Hitier _

Mas o que chama a aten

ção, na entrevista concedi
da ao jornalista Kelber, é
a referência que Eichmann
faz aos sobreviventes do

Era um de meus chefes.
Foi enforcado em outubro
de 1946, em Nerumbergue:
devo cocr'sto de ímprcpe
rios? E devo fazer o mesma

a Heydríeh, cujo calculo

frj"') e impiedoso era multo

"t._ais alto do que a tarefa

que me atribuiu naquela
que foi definida a "solução
final do problema [udlaco"?
"ereto que, se se connr

mar a tese de meu velho
professor de Llnz, "Herr"

wenanc, poderá acontecer
que eu, pequeno Obersturm
bannfuehrer, encontre no

lado de lá o grande chefe
da "Gestapo", Heydrich e

que lhe faça algumas per.
guntas. Estou certo de que

Heydrich, graças à. sua m-

telígêncta, encontrará re�.

posta para todas e me aíu
dará a sair do embrulho no

qual me envolvI. De qual
quer modo, sei que ele não
fará jogo duplo e não inva
cera amnesia.
"De resto, nunca tive c.

cestão de me encontrar re

ce a face com nenhum de
meus ey.�uperiores direitos.
Aqueles que estão na Amé·
rica do Sul ocultaram seu

passado. Sim, ainda estão

vivos os grandes procura.
dos- pela chamada justiÇa.·
embora se acredite que es

tejam mortos. Nínguem
poderá f(\zê.10s pagar por
seus delitos. E eu, multo

menos do que qualquer
outro."

nazismo e que apresenta
Indicias de que ele ao fazê.
las, estivesse pensando em

Martin Borman .. A pergun
ta foi a última, da ultima
entrevista e era assim for-
mulada:

CUNICA SANTA CATARINA
Clínicà Geral

Doenças Nervosas e Mentais
,

Angustia _ .Complexos / - Ataquem - Mamal: -

piáble�a.tlco Afetlga e sexual.
.

Tratamento pelo Eletrochoque com 81"'eates1J. -

;:�:::�:.PI8
_ Cardi�lorap1a -

\ scnot.e:apta
•

Dlreção doa PsiquIAtras -'
DR. PERCY JOAC' DE BORBA
LR. JOS-a: TAVARES IRACEMA
DR. IVAN BASTQ8 DE ANDIL\DE

CONOULTAS, Daa 15 às iS horas

Endereço: Avenida. Mauro Ramos, 288

(Pra::a Etelvina Luz) - fi'one 37-53
------

ADVOGÁDO·S
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SANTA CA1ARINA

!lI> SETOR

lSPOttnvo

{

Ião, rosncctwnmente
Entre 0'3 vanos ' :t�SUl1'.'lS

trotados, n pn rte mais i�

portante foi fi retattva n '"

tadn dos aüétas 1:1;;. C;l;l;',,]

.Medalha ao

(estinha

sendo l'1'pl'r-.':(';lt
lf'i, mnxcu, �

Icv:lt' UI,

-------_

r

l_lft-�,_L1:"�"_

REGRESSA o I\IETROPOL o atacante do Clube A

III JOGOS ABERTOS
Ficou dcfinitivamenle as

sentado no Gabinete do -r.

PrefeiLo Municipal de FIo

rianópolls, em reunião da

Comissão de Esportes, sob 'l.

presidêncIa do dr. D"lb Ch�

rem, de que a cldúde (Ir

Florianópo' I,.; í'stnrá pr!'

sente aos 1:L7"" Jogo:;>. Abcr"(l!1

de Santa C:.I tarlna. PO:l !:l

exi�te o pro�cma de seguir
•penas umu parte da dd{'.

gaçã.o já Que o numerá.rio

até agora conseguiao 1130

cobre as despesas totais
I Que ll.Carretarla ti. del,�ga·
ção da capital do Esta,io,
Integrada por todos os ati{'

tas, num montl'nte '6e 1::'3

300.000,00.

DIA DEZOITO A PARTIDA

Está marcada par<l. o

próximo dia 18 a partida
da delegação entarinense ri;:)

voleibol juvenil que parti
cipara do certame nacional
marcado para a cidade pau·

'i'lta de Ribeirão Pret'1.

MAIS UJ\oI MATe" TREINO

it: seieção catarlnensp. de

juvenis que participará do

brasileiro da. modalldad,� �

se realizar na Guanatflra,
estará realizando mais um

treino coletlv.o na tarde do

próximo domingo, trr:i':l

por local o estâdi(l do AUII"

rica Futebgl Clube, Cf.,

Jolnvllle. O sel�onado da
rã combate a um comblnfl
do da cidade de Sã.o Fru:-,

cisco do SuL

IIOI\IENAGEJ\oI AO GOV.
ESTADO

o sr. Celso Ramos, go
vernador do Estado. dev�:·:i.
ser alv.o de homenag�n'i
pari ocasião do encerra

mento dos III Jogos Ab"r
tos de Santa. Catarina, m'Lf

cada para Blumenau no pr
riado de 21 a 2&.., de ju.'/10
O sr. gO"ernador dó Estact.)

receberá uma medalha d.':!
ouro maciço, por ser um

dos patronos 'd.\s jogos.

nEtiNHO, o ARTnJlEmO

tléttec Catarinense, Hêl!

nho, é o atual artilheiro do

campeonato da cidade, �0:11

10 tentos seautcc de seu

r.ompanhelro de equ pe
Oscar com7 'gole.

El\l PIRACICABA O

�A.SILEIRO üE TENIS
o Campeonato Nacional

de Tênis Infanto Juvenil (>

ria Juventude, vem de SN

marcado pat'i! o período dt'
12 a 21 do correntb, tendo

po:' IOCRl a c-:ãade de Pir�.

clcaba, em São Paulo. O�
locais das disputns fOI'D,1ll
vl!>tor\ados por uma com!�·
sâo da Confederação -Bm

sileira de Desportos dando
como aptos .

Maracanã

Terá Redes

de NylOn
.

RIO 12 (v. A.) - Redes
de n�il(,n polletiienizado
cUiÔs fios (qualquer lI111r

têm capacidade para supo,:·
tar um peso de 200 Qui!o:>
e tãq leves Que flutua!"

Quando colocadas dentro dt>

agua, serão coiocadas 110

Maracanã e no campo J"

Flamengo, por iniciativa d�

chefe da delegação rubro

negra ao exterior; !f. Mar'
cus ViniciuS de Carválbo
que as adquiriu na Euro"!)l.
,onde constituem a. mai:')r

'"

g-_
r-
I

GIU.lro NAHAS

�_ _

:: ..._..'-_......

CClLABORADORFS. DIVERSOS I
._-_-------- ----=._'_._-,---- -------_._---�-----

III J���� nert�t ��uniu-�� r umiuã� muni[iOBI· �g el�Orfgl
Extcve rcuntdn a ccmt.s completa de atletismo pu ---:l.

.

'.

g:p�g�:::�;�,��;::;�r i�;�:����:��;�a:��:�;��:: Y.ib;:��:ã: �i�t�:oIiSlas OrDanizado� O programa Inaugural dos
��n�2;�:�,�:';�t�,�i���;i� r�;�;:���;�:��ifi�� f:1�d::§��::a� ���;;t�� ����::id:'!f�I{:�;'�fi�� III Jogos Abertos de Santa Catarina
de busqur te o tu: �JO, de>.l nossa Capital esteja cor. côes de basquete e veles rncs nacionais, onde nossos

dignamente representada juvenil. que participarão atletas podem adquirir co- A comtssüc Centrar 0.- Esportivo oümprco: As 8,00 horas Final cus legações Vito:-iosas, conte»

cm todas as modalidade do certame bl;:lslleiro. nuecímentos para futuras ganísadora dar; III JogO! As 11.00 horas - Ju:·<,. dllOJ)utag do torneio de Bas do com a presença do sr

de esportes, j:\. que na últi' Nossos atlétas vêm trer, competições. Abertos de Santa cetnrrna menta de todos Os atletas: quetebol e �JoJ Fem,n.- Governador do Estado sr

ma competição \.ão boa ri nand.o assiduamente para Dentre de poucos dias se- vem de aprovar o seguuue . As ta.cc.noras - Disputa no. Celso Ramos.

gura fizeram nossos repn' �:Z��;:a be������u:atr:�:I�� ��� f;!��:a��e��r�:sm f���� ����r;:: ��r�����r�i:��\ d\�t����:��tas _ Coque d�s :ri��:so:a��::�re:: deA�n�!���l�e:�� - B!lil�

::e�h�:,�n��l" �t�i,�t�'�Ot�I�,:�e
sentantes.:

de'. inca..Qs:lve! desportista indicados Os Chefes coe rea As.8,00 horas - l\bllrtUI'" tel às delegações e convtda 'v
- ----

rão comlHuil' t�')��o. d,�!·� Bsperumcs que tudo seja -���ci:���:t·s���atn.���a:'�: pcctivas .cercgacõcs. d0A.�o��:�'e���u.,>'_ nesrne ,dol� 19,00 horas _ msougacân c a verba ôtsporuvr l rcsctvnío satidato�lamente
_�__ - --'-- ---- -----

de todas a!; deiegaçôes pc,,,.! tas, de y'olei!501 masculino

;::,��:�::� �":�,;:':�]i:'::;:;, ��!:�:a;�:;,;nt��:;:::: E:�;�:;:sO'���.:: :��:,�: !o:���:��:�:OO �i.'�:�,a�:.�:trezentos -'TI i! cruzeiros. L\.' esportivas, trazendo para a
dio da Baixada Gil Grêrnlu seguinte:

passagens rcram concedi 1 'S Capital o honroso título de

pelo sr. governador C"l,'O tricampeões.
Ramos.
E' pensamento da CM:::

fazer alguns cortes de 'ltIJ"
ta." ou suprimir algumas
mcdatirtade -suemndo-sc
que nctacão r bo.üo srjoM
cxr-luidas.
Quanto ao- «cmots cs

porte!', pcdõmos arscgorat
que FJu:'ioW',pOli'

I PROVA CICLISTI.JA.

Federação Atlética Calarinense
CONSELHO '"1'ECNICO r». a Delegacia Regional de Poli

CICLISMO,
.

cía autorização e policia-
menta para a prova.
g) os juizes e árbitros �.C

râc designados pela FAC.
"JOSÉ NAZARENO

Dia: 15 de illlh.!) de 106:

rroréríç- ii noras
Saída e Chegada - De

lrontp. a flrnmCarlf\S Hoe'

pck S. A.

Quilometragem. 36 kru
Modalidade' Reststêucln
Máquina; passeio
Classe: abertura a maic

res de 18 anos

Percurso: Rua FeJip�
Schmidt, Pl'a�a IS, J0;1,1

Pi.,to. IIcrrí'lo Luz, Mauro

Ranios, Bo(·alllva. Aimiran

te Lamego, Duart SChut�1
e Felipe Schmidt - 6 vai'

t ...
REGULAMENTO
1) Ajuda mecànir,a: ltVrI:
2) Abastecimento: 2.n vo!

la.
a} não serão permit!d:\3

viatura" na pista que n'io

sejam oficializadas !leJ.\
FAC.
bl não será permltldt. a

Inscrlçâ.o de menores de 18

anos.

c) nâo será permitido u

uso de rec:plente de ViJ10

para o t.ranspOl:te de a.1i'

m�nto ou liquIdo.
dI todos Of! ciclistas deve

râo se apresentar dc calção
com o respectivo número ii,;:!
tribuldo pela Comissão tee
nIca da Federação Atlétir(l
Catarlnense.

--

e) deverá o percurso t.co
tal ser guardado pela IVT�

f) deverâ ser requisitada

h) a, FAC não se respon

sabilizará por danos mate

riais ou pessoais que V�

-itiam a ocorrer em virtude

ce acidentes verificados du

rente a prova.

I) na véspera da prova
será realizado 11m C:il1"

�:�:$r'dare;.�C. ���iY l�ca�al� I
!Icipação de toc'ps os :: - ,

c'illtas 011 rcpresentanlf'.",
qu::mdo serão dl<;cutidos (

explanados os r:mtos d.o

Regulamento da prova, s.)r
tela do.<; pelotões e distrl

buiçr..o da,.; nomeros aos ::i

cUstas.

j) somente poderâo ;J:ll"

tlc:par da prova os atlétas

que lenham sido iulgalJo.
-áptos em exame medico re

cente.

k) as inscrlçôel! podeJ'Üo
ser feitas na Rádi.lT Guaru

já DiáriO ·ã:t7vi'!nhã e Am,
ta' Garlbaldl.
FlorianópOliS, 10 de Juih'J

de 1962.

�y Varella
-

'PRESIDENTE
·NOTA. _ Aõ primeiro C.I

focado' a Fábrica de Bici.c!e-o
ta Monark oferecera uma

�e�reta Dronark - Grau
de - Prix.

novidade no momento, so -.

bretudo, porque tambêm
não �formam.

;o�o d;,:��:t�u�o F::g�::�: ••iI.�
ao Rio fez a oferta dCi;58S

.PertE:.1Cente a êsse grupo de jovens'" quefazt:!rTt JarnCílisma sadio e Construtivo doa a quemdoer. porque nascido poro as lutes do' boa imprensoMaury Borges pode e deve orgulhar_s{' do mjssã�
Elogióvel que vem oumprindo há quase d{'z anos de
labuta ininterrupto. Desde o empurrão qUê lhe de
mos po�o dentro do r�dação deste mesmo órgão li_
der �a Im�rens(]. barriga-verde, Moury tem sido o

cro�lsta. Incansavel. o campanheirc dedicado e o
amigo flel._...Aqui. todos _0 estimam e o apreciam, não
pel� '5UO s�mpatla e cavalheirismo. mos porque tem
sabido se Impor pelo seu esforco, inteligência e ho
nestidade postos a ser'4"ço dos -boas causas Entrou
na. rf'dação, um dia, com uma notinha sóbre um ja_gUinho qualquer do vórzea. Hoje escreve artigos e

repo.rtagens que enriquecem o página esportivo do
'��IS A.ntigo' que não pode prescindir do cancur�ode Idealistas do seu porte. assim como os esportes
em geral que o t�m entre os seus batalhadores mais
ardorosos. Hoje, Maury Borges está de aniversário
e. por cP.rto, não deixará de ser alvo de manifesto.
ções de simpatia e aprêço dos sus admiradores e
amigos que aproveitarão a ocasião poro levar_lhe o
seu abraço de felicitações. A êle o amplexo muita
�ncero do pessoal cá de cosa com votos de felici_
dade ao lado dos que lhe são êoros. Parabéns Mau_
ry!

xxXxx
Nõo saiu domingo o bicampeão de 62 que se

ria o Paula Ramos. Houve empate e os "quatro
grandes" permaneceram em seus postos. O titulo
poderá não ser decidido no rodado final marcada
poro domingo quando os dois tricolores darão c.om
bote o Avai e Figueirense, seus vencedores na turne
E' que poderá haver dois ou três campeões, o que
_nesse coso 'forçará a F;C.F. a efetuar uma série de
lagOs poro qU(! seja conhecido o Campeão. Se o Pau
Ia Ramos vencer ao Figueirense será bicampeõo
Igualmente, se empatar o tricolor praiano e cair
vencido Q Atlético d'onte do Avaí. Se o Paulo Ra
mOs tombar e o At/ético levar a melhor, êste último
terá o cetro Se empatar o Paula Ramos e vencer o

Atlético, os dois clubes estarão empatados e assim
terão que dec!dir o título Se os dois tricolores forem
derrotados o título será decidido num "Super" en_
tre Paula Ramos Avaí Et.. Figueirense. ficando aJifode
r) Atlétil.::o. Se tombar o P. Ramos e empatar o Atl,�
tico, haverá igualmente, um "Super" d,.., aual nõo
partCciporá o Aval. Pelo que se vê. o rodado de do_
ming vo ser �ualquer coisa foro do comum. Façam
os seus palpites.

x x X x x
Eleito pelo segundo vez, vice presidente do

FCF., na chapo do sr. Osn. Mello, O dr. Saul Oliv�i
ra tN6 oportunidade de prestar novos e valiQsOs
serviços 00 foot boi! de Santo Catorinn. Sua eleicóIJ
reoresentou mais uma provo de confionca dos ho_
mens d esoOrte � bo!ipodo b()(ri�n verd('. Por de_
libl'reçã" d .... presidente da FCF. Saulzinha ocumu

lorá a<: funcões de diret", do neONtomcntn de Fu_
tebol do Caoitol, ('l Que é motivo de satisfar:i'i" ('n_
t�1' ns �('ll" contl'rrâneos (lUC o sobem um desDar_
tio:to COI"OZ onprOs" p. din.;mi�o (lI J(' 1'" Itro rer.:nm.
I"rn�n n;;"_ dl:'spia s('nõo ver rnnrondQr:id" ,,_ fnnt_
b;:;/I dfl Santo Catarina QlIP êlp têm hronr..,do �..,bre
maneira. nuer com('l jogador de prpdicod..,s té::ni_
cos eIOOiávE"�, quer CC:,'Y!_" preparador jécniCll flv.e
soube cond"7ir e ""darôo dI'! num" Õ SilO

m:�'IXi.�,
..

ma glória; Campeã do Sul do Brasil.
.' V>

'�'-:-_.__..c.· .•� ' ....� �·.,,:&:C'''�:tc=-"'-eJ:-F�;;;:;.._;;;';;;;::::;;;;=;:......ii&iiõ�iotíi·;:':....--.iiiii.·".=.-íÍíi-,:._.·,-tllÍ;;�iI'·:-ii·;�ií·�Y'íi·��i?�·i�i>'i'-".-'.�-<.-.•'_.

redes ao governacLor Carlos
Lacerda, pata que vie"s"'!1

a ser colocadas no Maraca

1':i11 as de cor amarela, en

quanto que as verdes ser;'lO
reservadas para o estádio
da Gávea depois das gr�,u�
des reformas que lá �sl;ã':) t
senáo realizadas. t I

�t.;:B'!VimSmi -

{DIIUf.w·tou"m ,�
1111'1'11

... h_''' ........ ·1I

Em virtude de Força Ma!or, contrariando nossa

vontad,e, a dlret.orla do S. PAULO F. C. avisa :I. todos os

portadores de Tombolas da Ação entre Emlgos, que cor.
ria pela Loteria Federal de 20 do corrente, qv.e a me!:lma

NAO MAIS sera sorteaiJa., podendo os Interes$ados pracu
rarem, mediante a apre!lentaçií.o do talão I'lumerado, a

recuperação de seu capital c:om a Tesouraria do c:1l1be,
em sITa sédf', sita n Av. Mauro namos S. N.

F'polis" 15 - 7 • 62.
A DIRETORIA

PESQUISADOR SUBAQUATICO _ Um .eicuto experi
mental de pesqu].(;as subaquáticas, projetado para caml_
nhllr pelo fundo do mar a profundIdades que nenhum
mergulhador pode atingir, prept!ra-se para Imergir em �n
Diego, na Califórnia. Fabricado para a Marinha doa B.�.
tados Unidos pelo Ill.�tituta dcrtpps de Oceanografia, ti

máquina ê equipada com qlll'ltrO eâma.ras de teJevisüq pa
ra observações do fundo do mar e po.qsul dispositivos pa
l'U colecionar espéejme!! marinhos e para Instalar e cor_
serva r e�lações de pesquisas.

O aparêUlO, chantado Manipulador Subaquático de
Contrôie Remoto, é lIg:ado por wn cabo coaxial fi. um

vtJlculo em tC-rr-a.. sendo nelonaç!o'1lor lagartas mov!d:Hf I'�

IctrlCOlll6nte.

Notícias de C!iriuma noc

informam que a eeieeacôo
d.o i'.:sportt,l Clube Mctro:Jol
que ora empreende um f.Ci�·;:1

No�so companheiro de por gramados da zurcm.
trabalho Gilberto Nahas O" deverâ regressar amanha. a

.rerecou, ao Sr. Presidente 9I!lnta Catarina.
da FAC, uma art.ístíca m".·
d:lIh.l de bronze para ser

r'l�tr('gU" ao nnéta da sele-
;JlVC1,jj de basquete
" tornar cestinha no

brasileiro a ser

:LLado em Rio Grande.

---.-- ) Maury Borges �
'::�ta n;,"lrccda paro o próxima sábado na sedeGa

.. F�derJ_co0 Cotar,nense de Futebol uma Assem_bleia G, ruI Extraor.di�á,io que terá por fim ditar
n�rm:1� poro O proxlma certame estadual de fut�b�f_ R(;I.J saber. s.e o novo plano do sr Presidente

��r:��'n�;�d�""'ldlr o Estado I'm apenas' duas zonas,

Acre�'ta.mcs que o critério o ser adotado se'�om o rr,lmclra .vi_:ta. Porém. e necessário que s��
I�m dada<; cond'�'oes a que um atleta posso por.tiClpor p2r um �·Iub(' classificado, já que o seu, na-:'
turaJml'_ntc. dr'lxeLl de conseguir as duas primeirascnlocoçocs no rCQi�lr,lol. Assim sendo poderemos
c?ngregGr num renome o nota dos'atletas Ctlto
.fI.ne�ses, apres('ntando. então, o certame um níveltecnlco €xcelentc.

x x X x x

.S�pondo que Paula Ramos e Avoí sejam os

classlflca�os por? o estadual_ IÓqico sera que com
sLlas €(lUlr�s s('rlom. bontdos inicialmente dos disoLl
tos ?rivcnd"l,O público do caoital de bons jogos ·Já
se for Q';spnt�do na Ass!'mbléia de que um atlétade Qui ra ('nUrDI" pod(·�á. disoutor um certame paroutro n'l ('''''1) dI) Atl",tlco do Fiquei.!ense pelo Avoí
e Pal�lo .Ramo<. enlôo sim poderemos esperar umbom Indl('e poro tal certom!' que se projeto criar.

x x X x x

Poro cs c1ubC's da capital o novo planejamento
Que ser" debatido no noite de sábado poderó ":er

dO.s IY\€.'hore.; SI' c.ntre êles houver um ocârd?, Qu('
seja ,feito uma rcul,iãa entre os "Quatro Grp.ndes" ..

� S€lntn ('stobelccidos normas paro a cessão de
Joqadores de um a outro clube, dos desclassifiCO
dos aos cJasslffCados

Assim sl'ndo, podert>mos reunir um ótimo mo

tt'ri�1 humon e (Õompetlr ó altura neste certame quedora I'l1argl'm a muitos discussões antes de suo
criação.

x x X x x

Foz('nrlo_�c ('utro <;IuposiçãO de Que Paulo Ra
mos e Avaí .;ejam os classificados terjamos entôo
mais ;AU��n�����: equipes assim formados:

romplonn; Morréco, Nery e Manoel (Hamilton)
V(llúi.., (' Edio; Wilson SergiO Ronaldo VolTir-,ho
c Pltr'.ll

.,

AVAl'·
Domi' (;ç'rc;;l1o Claudio e Mirin}1o; Walmir f' ....-------------

:n���n��iro)i�t=c;;�C��n�rl���. ����tD�r�ad�:� A Y I S O
�al('rã,.., d", v,..,I·-,re<; ri., futebol do capital Que de.
fflnrlprinm n' {', P""Jln Romos e do Avoi I'\e.;_
la hj�At �'" I 1�11 rrrd.co ser um ocórd,.,
mllitn J' ,.,., .'rr'I"'S; sonhor com

N_J r(' I IIm., das fórmul"s
salv,..,-lc .' prOvado que 6 públi
c,.., do (' -esta de grandes es_
rt>tácul, "' ('('Iloi"'�5 POderão prOpçm:ionar
ótimro< Nr -ir -õe.;. <;(.'nr:l .cntão a orir)em da nOssa
reobil'

_ _ � -rttobt do furebor citodii1(J.
,

.

.. '
.

'r-

i>
' _;_,!_'>�tb, :it,�� '"

REDATOR,

PlDaO PAULO MACHADO

RiDATORES-AUXILlAPES,

MAURY SOlr.($, RUI LOBO •

Os "Melhores do Fulebol" da
Rádio GUilrujá

Continua a desperta' uma medalha de ouro.

grande Interesse a prumo

cão do Departamento de com o ar.ilheiro do carn

Esportes da Râdio GuaruF�
Instituindo para o certame
da cidade "OS MELHORES
DO FUTEBOL".

O mesmo acontecenoo

Para cada atleta Que ao

final do certame receber ;

pecnato, o a-queira meru.s

vazado, o técnícn campeão
e o apitador que mars se

distinguir.
Ao clube campeão será 0[('
recido um rico troféu.

melhor media será orertad-i

- PEDRO PAULJ MACHAD.J _

---------- __J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Pontífice Da Eucaristia

1(entre tôdas as' exoo podemos mudar a menten.

rtênctas vividas pelo sê r dade+terada do povo, Que

humano através de s�ulOj \ prcoura atirar na lama a·

de aperfeiçoamento morar e quêles que, embora nada

intelectuai, consideramos cometam de anormal na vI

corno de suma Importa'. da, são víttmas de couctu

cte, o da scotha da proti-" 5ÕeS eerôuees, recebendo

são. como -sícsan" � ·'di,ze·ly:e

A pSicotcc-nica contribuiu com Quem andas e te d�fel

e contribuirá muito m'\IS Quero és",

ainda se róI' sempre levada l7eotl;o déebe santo lItUl!
em ccnsrocracão ecsde a do de Deus Ui de tud''l' A

cada um de nós em parti
ctr.'ar.
O MODERNISMO este �L

dículo MO'D�SMO que

apresenta e e"i� 'ft.mcs
cientificas pm-a uma juvens

tude desajustada e trens.
viada: Que prega uma no

cêc falsa de justiça e uma

caridade fantasiada, que
esconde a peçonha através
dos sor.risos, que crttace o

nortc- irnencano p� senti

mento de raêísmo mas que
ridicularizã o negro e mu.

lato da nõssã terra, tudo

isto, meus caros reitores. e

epêhas pr�o de urna

grande cescneneecãc, '=lu>

principia na infânciA, ';fI,,:;'

ce na adolescência e se a,

lastra como um câncer ge
neralizado por tôda a vida,
até corroer as entranhas
da alma de alguns.

.la.cy Muntbln

Norle da Itália em 1846. Bimbalhar
sinos difunde alegria por ruas e praça da ci

dadezinha de Riese. Fiéis encaminham-se pa
ra a igreja. E dia de Primeira Comunhão! O
lhemos os neo-comunguntes ... Quem é equê
Ie mocinho- lá? Como parece feliz!

Na verdade, José estava radiante, An
seio acalentado desde os 7 anos. ia realizar
se a�or.'\. i\h! quantas vêzcs pedira à mamãe

l\'Iargm'ida e ao PW1ui João Batista Sarto o le
vasscm Ú r:11":-:3 li ... comvnhâo- Eles. norérn,
I'fl"ponrlinm: "Dcppi, rcrnungar só pode gen
te crescida ..

.» O menino se afastava, interro
gando-se e si mesmo: "Por que não deixam
a nós pequenos, receber Jesus? Ele gostava
tanto das criancinhas- SCl'Ú que mudou?
"Por mais que pensasse, não atinava com a

resposta.
- Mas, escuta, Beppi, Jesus é ainda o

amigo das' crianças. Não o ouves soluçar? Po

is, está acorrentado ao tabemáculo. - Quem
o prendeu? - Homens, imbuídos de espírito
janseuista. - Come consegulmm? - Espa
lhando mentiras. Diziam: "Cristo está na Eu

caristia para dar-se em prêmio a pessoas ViF�

tUO:I3;S", Chegaram mesmo ao aburdo de ne
gar a comunhão a classes sociais inteiras, co
mo aos casados, comerciantes e crianças. Es
tas úlrim-rs- nuando admitidas não eram mais
inf;->nf(><:,. m�<: adolescentes f'ntra.dos no pri
meiro lustro do se�undo decênio. Deviam ain
da ccnhece-r mnH.ll doutrina e fel' disposi
ções de esp;]<{c bC!l1 rlmadurecidas e pam:h
radas; condições estas int.:ngív-fis às crianças,
sel'vindo-I!ws antes de barreira no caminho
para o sacr:u'io. Compreendes agora) Beppi,
por que Jesus está il chorar?

A missa vai adiantada, a comunhão já
passou, Beppi csb ahsorlo. Parece raiar sózi
nho ..

· mas, não· Seu interlocutor é Cristo:

"José, diz-lhe Jesus, desejava entrar mais cc

do em teu ccr!.'u;ão. No entanto, havia barrei
ras 'entre nbs dois, Jú as conheces' Não que
res arredú-Ias, a fim dc eu poder fuhlramen
te ir a todos os corações, que esperam minha
visita?

"

- Não screi capaz disso) &enhor. - Po
eles! Basta tonSerVilres-me contigo e seguir
minha sugestão. - Sim, Jesus) ficareis sem

pre comigo, c procurarei cm tudo fazer vossa
vontade. - Obrigado, José! Peço-te estuda
res para padre ...

o pedido de Jesus calou profundamente
na alma do rap:J.z. Passados 12 anos aparece
ao mundo Il'wis um sacerdote: Padre José
Surto. J)CI�S guia-lhe os passos: coadjutor cm
Tómboh. )::íru<'o em St!lzano, bispo de l\1ân

tua) Çunlcal d� Vel1eza. Jamais esquecera o

diálogo com Je:ms r.3 Primeira Comunhão· E
convencido esh;,,,� de que únicamente pela E
Eucaristia se poderia restaurar tudo em Cris
to· Em 1903 é eleito .Pap:) c toma o nome de
Pio X·.Som·a a hora de (IUebral' os grjlhões a

Jesus eucarisUco. Começa por min'orar o je
jum eos enfennos para mais ('ómodamente a

colherem o anúgo divino. Em 1905 assina
um decreto do teor seguinte: "Facilite-s e to
dos o!'� fiéis. de qualquer ordem e condição, a
ceJl1l1ohão frcQuente e diúria: nem seja lícito
proibir acessQ ;\ sagrada mesa rt quem esteja
em e�i;ld() ele '.!rrtca p �c aproxime com pia e

reta in1cm:ão ". Em 1910, com novo deCl'cto,
escam'ar;. (l<;; portas do sacrário às críanci
nlla"!. Sua ubra está comple{a. Em revoadas
(' �orieif)"" r'"ilhares de crianças se atram aos

Jn'r!t'os de Cristo, e num mesmo amplexo a

hr�(,:"111 f" hci,íam Jesus e Pio X.
F. 1'PIlls séculos em fbra, brotará fiM 1;'1

1';11« in[;m1is e 00 cor:l('�n r1� cri<::tSlnr1:-ul� o

lWAtlll onfi;mte: HS�O Pi X, Pntifice da Eu
(':1,1·;<:<1:;. ;ofYai llnr nós" ,

época em que a cnence \.0

mo lugar nos bancos esco

lares para a primeira gran·
de bata.lha da vida. lnfe!i;
mente não houve êste ma"
runco dvebto parn os ,b.
nossa geracão. Dai esta
mundo .menso d desaj uat ..

dos: extratos datG·óg�a[;).>
corno Escr iÚI'::I.río$. magru
nccs "nubllc retatíons'' ttan
safiadns eotr€" as quntro pu
"redes de uma dlmtnuta ae 1.1

e esqutscümícos ob.rlga1o<>
a díscursà r em público ..

m.en�aJjda.ú.e e-rada etc um

P.ovõ pode ��.;!'!e ser m u .

dada. E, há. não ser 1<I,uanJo
êste PO"Q é total.IDe(l�e ,_gllO
rante (O que não existe no
mundo} é que 0'( p.r:lu.cl[l;O:;
básicos de educação nõo

«urtem etatto.
A cp.n '10 pUbJ;i.ca ui!') é

tão import3ute quanto ac i

rente '';Y!'. � aoenas prel�.':e
que seja, �:"::-�lra e ho

neste. Se a ogíulâo pit:JJ).;a
prevalecesse nós não assi,

tiriamos de
.

camarote lO.�

por ai a róra toaruc; q\J� dermaudos que a súpo"tft
enn.eírar em colunas a evolu,ção criou para

verdadeira miscelânea ce
contrasta em choque com

rô-ces propu'<cras des!':)."
clicadas pla falia d a"ju<;t;\.
mente pl'oflss.:onaL E5!.·�

dsajuvtamntn que comece
na :nfância, se alastra 1';10.

juventude e csmmt-a pa.'lS:1
à passe 1'011' a m:}«ctl1�i" é

que cria ás personalio:1:'1e,
imaturas crcaaocc as rca

lízacõs num mun-I orl" i')"
rertcrtdade do mesquíu+ia
nas P da 'ncc-np-een-õ-
Certa vez. em pate-: I J.

ouvi alguém dizer: "!{á:)

EM Ol�E VOTAIU
Quatro candidatos disputam os votos

dos ddi;.;dãos bn.siieiros, fim dê assumirem
os destinos da Pátrip no próximo período go.
vernament<Jl. Cada! candidato apresenta seu

prcgr"ma, escuda-se num pat·tido ou mais,
faz suas promessas.. E tratando-se de uma

questão t50 grave como é a� de entregar às
mãos de um homem um p0VO, não se pode
lanc;zr <1 �rrte. C;:JT8 ou coroa não resolvem a

nossa f'scolha. Em quem votaremos?
Negativamente: ::1ão daremos o nosso

voto ao homem ou partido Que de aU:1.1Quer
forma. 0i,·"trt ou il1:c1iretamente. combate o

bem -1::l P6If·i::l. P f� rla. Ip"reja Ca�ó]ica e a in.

clissoJubili�o<1e da Família. . .

Estf's .;:;:;n OR (1111<> estão filiados 011 (lão a

m:>n éI n.�·Il·ljn('>« P ideol()P"ias"'interp�.«::H-1<'1\C:; pm
f.,?('>,· (In Rr:'lsp 111"l1 colônia de ontra �el'ra, ...

€'m fMP" r1., Y',..,r-.;:" "J...,"l1:deiras 111""1"1 sPl'vanO 011

ira h!ln,.1,..,i'·::l ('('Im côres. estranhAS aos nossos

senti"",pntos.
l"dp.;: co.:>: .... ".;: "11'<;> l1P"''''''1 n.c: prin('ínios da

f6 p rl ... ,....,,..,, . ..,1 ,..t.r:t:; 1'"'("11' n;:Jl�"r::lS ou por ::ltos.
Lnt"'m "'''nh''l a Igreja e a "'R'plipi�1) p fllnrh>1"\
SPl.lS programas em princípiosJ1é\icistas. em
aberta oposição aos direitos da Igreja e da
consciência cristã.

Estes são os que tramam o anjqllilamen
to da Famíli1., patrocinando o divórcio, rebai
xando a muJJ,er· de�truindo a unidade da Fa
mília e ccn."p(lw"nternente a da Nação. Assim
sob O pretêxto de caridade, querem oficiali
zar a :méll'quia. .,,.......,.

Por i�.c:o. em consciência, jamais Dodere
mos apoiar COM \nosso voto tais postulados.
Is�o seria ('onl'"'>",,·::tl' n� h-�i('2ín e ruína da Fa
,......,íljA.. da Religiãa e da Pátria.' s"l.e:rados lega
dn.s 1""'" nOR cumpre defender a todo o transe·

Pn.c;itivamente: devemos, pois, votar no
'J,,,,..,..,n>"""l "l1P nos assegure. uma Pátria livre e

i .... ..:t,..,� .... ,.l"'ntf>. Que nos assegure o livre exer

r�";"" ,1.., l<'h f'1llP os nossos antenassados nos l�
fT�""""'" ,l I-"I"fl rln.c:: nrincínios rt::l tgrf'i� C::.tóli
,.,� ,..",., ,., ......<:'0(111,..,. ::Illnião da Família, base
cin yn..,h·imAnifl inrli""olúvel·

('\ .... ,..,,.,.: ... rlo,TPr é um: votar bem. F. n::ara
i';:�1"\ ... :;-", i,., rTl1f\1"\1 int.erê.'!:ses nem ambicões,
jmnlllM<.: ,..1., n::-iv;:ín oU simpatias, aversão 011

"'mi",,,,.l,,. li\:á::í Ptl1 it.qo () futuro da Pátria, da
F�rn;li., (I ,.1::"] P",lip"i?ín. Não há 1ugar n::"lr� hc
�;t�",npc:. SI. é! dip.no do nosso voto aauê1e que
SE' rn("lc::4..,,� r1ifTl'1n ,lI"';: n()f:<:nc.: m'incínjos'

(Originá1 ele Frei

k.
vem Você, qu� fazendeiro,'''industrial, mecânico--ou �

comerciante,
enspntrará na Exposição Volkswagen sôbre R,odas a solução ideal para o seu

problema de transporte. Terá oportunidade de conhecer a KOMBI, em ampla
demonstração de tôdas as suas utilidades, tanto 'para o trabalho como para os

fins de semana. V. vai avaliar a funcionalidade de sua mecânica e a grande
possibilidade de lucros a auferir. Visite a Exposição Volkswagen sôbre Rodas,

.... "-

Visitem a Eposição sôbre Rodas que será ins talada na Praça XV de Novembro defronte a

Caledral Metro politana ..
:t;l'I"

_.,

.

Dia 18 das 17 às 22 horas Dia 19 das 9 às 22 horas

FLORIANÓPOLIS, UMA DAS'MAIS POBRES
,CAPITAIS DE ESTADOS DO B R A 5 I L

, RECE/TA

SÃO PAULO
RECIFE
BELO HORIZONTE
SALVADOR

"??��oA,LEGRE �
C ITIRA

I BEL'

0?��'A-ZA O
MACEIO'
ARACAJú.

�gJ!L PESSOA .P.
GO NIA

O LUIZ
ANAUS
L O R/ANO POLIS

7529044000.00
,1146276000.00
926699000.00
9C3066000 00
78 121.000000
431300000.00
339870000.00
2'71950000.00
.245640000.00
141 044000.00
136.249.000.00.
I I I 479000.00
102716000,00
7! 185 QOO,OO
63740000.00
62:649000,00
56300000.00
51.698.00000
40607000,00
16 330.000,00

APENAS DUAS CAPITAIS TÊM ARRECA AÇA- IWFERIOR Â E
FLORIIINOPOLlS. TERESINA E CUIAB

.�

MUN/CIPE:
IJ.JUDA A COMBAT(:R OS QUE: SONEGAM

fMPOSTOS:

SEM MAIOR RECEITA rlÂO TERÁS. MELHORES SERVIÇOS••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Rodovia São Bento do Sul Corupá: Convênio ·Plameg
do trecho de: estrada 33.0 pá, cuío valor está ca1c:1I1.· mero de boas essrâdas 1á tre as d.1versas regiões do

do em 70 milhões de cru, existentes, facilitando, dcs Estado. Com a elaboraç!lo
ta maneira, b tráfego en, do presente convênio, o ao

vernadar Celso Ramus,
cumpre mais lima vez, r-�o
messa feita em praça. pU.

bUca, atendendo a".um an,

tas do Governo, o nr. Re�
nato Ramos da SUva, Se.

cretárIo Sem.. Pasta, e o En

génheiro cesar Amlfn Oha

nem, DIretor Oerat"'tto DER

a fim de nrrrtarem um -=0:1-

vêmo, para a construção

l'LAMEG, o :Eng�nheiro Ail

nes Gualberto, Secretário
Executivo do Plano de M ...•

� Reunlram..se em tina do
-mes de Junho PP, no Glbl

-cete de Plane:\l.mentos do

Bento do Sul.Carupá, da

rodovia se - 36. zelros, vem aúmenter .c ,111

A construção da Rodovta

São Bento do Sul - coru.

Dr. Rcnatg Ramos da Silva
. .'

Empossado B. BiHencourt
Na Direção Do Rotary

A 5 do corrente, foi em, dr. Tom Wildi comc'üíretor
, possedc na presldencla do sem Pasta..
�

Rotary Olub de Florianópc.· A cerimónia da posse VIf_

ne o deputado Bahia B\L nncow,e em jantar reall,

tencC;lUrt, bem corno os ae, zado no restaurante do Li.

mais companheiros de (i;- ra Tenls Club, e "contou

retorla, dr. Euclides cmtra, com a presença do réi)res�n
tante do õovernador cerso

na vice presídêncta, AlmL Ramos major Aylton Spa;
rc Caldeira D3. la. secreta- ding de eouea, do pres.e
ria, dr. Domingos Trlnd'J.de . dente do Tribunal de J .IS,
na. 2a. secretarie, sr. aen.

Será Organizado
Gabinfe BrifanicóSupressão

DO TSE n.uu. [nv�rão Homens à lLondres 12 (O E) - O

Cabinete Britânico dev-eri

ser organizado ainda este

mês, a rec-omposição atin
giria em primeiro lugat o

Minlstro da Fazenda, mut,

to criticado pelo seu parti
do por ter adotado medidas

que custaram graves mero.

gros aos conservadores l!;CS

úlflmas eleições.

Washington, 12 (UPI) -

Brasliia 12 (O E) - O de.

putado José Bonifaclo da
UDN mineira desmentiu as

noticias publicadas no Rio

e Sõ.o Paulo segUnao as

quais apresentaria emenda
constitucl.onal suprimindo'
o tribunal superior eleitoral
Disse o deputado que na a

tual conjuntâra politica nu

cíonat não apoIa n"liirtunl3.
modtüceçãc do têxto cons,
titucional da república.

A Administração Nacional
da Aeronautlca e Espaço
(ANAEJ, anunciou que, .IS

guridn seus cálculos, estará
em condições de enviar
dois homens numa viagem
de exploração de quatro
dias à Lua, vários meses

antes da data antertormen
te estabeiecida.

va entre vinte a quarens
bilhões de dólares.tlça, desembargador Arno

Hoeschl, representante do

���:r�asJ��:f.ti:7t�!a
Club e do Rotary Club tio

Estreito.

til Reynaldc CordlJol na Iw.

Tesouraria, sr. Carlos Paz_
sonl na segunda 't.!soura·

ria, dr. Arnoldo Suárez C:'L
neo diretor de Protocolo e

Secrefaria. da
Agrku'ltura o plano original para 'O'.i

sa experiência previa o 'iC.

via de três homens à L.lR

antes de 1970. Agora a A,
NAE revelou que o nôvo

plano possivelmente per,
mitira o cumprimento 1;)$

sa missão com vários m�_,JS

de antecedência. com uma

seções técnicas.

Guanahara
Em Calma

Estiveram, ontem, no

gabinete de trabalho do

Dr. Luiz Gabriel, Secretá
rio da Agricultura os Dou,

tores Carlos Krebs, Diretor
do Serviço de Saneamento;
Walter Gomes e Dib Che

rem, Deputados Estaduais;
Paulo Sperb, diretor da

Escola Agrícola de Lages e

cabo outra greve geral rlo� o veterinário Remo cem,
trabalhadcrés dos trens. pana, da Região de Jom-

portes. vne.

D�ESTADO'
.. O I'WS ANlICO DIAlIO DE SlIIJA CAJ'lBIJI'A '

FLORIANÓPOLIS, taexta.reírar, 13 de JUlho de 1962

MARCOS KONDER
DAOOS BIOGRA'FICOS

IV

SHOr.080i
80 CArE ZITa

Rio 12 (O EJ A Guanabc
ra amanheceu em cejma
h-ale, com 'os tranr90rt�-;
funcionando normalmente,
Não se detiveram os rume
res de que seria levadal J!.

Nas primeiras eleições
estaduais da segunda Re,

publica foi ínclutdo na

chapa da oposição e eleito,
por grande maioria, depu
tado à Assembléia LegIsla...
Uva de San ta Catarina,
sendo escolhido por seus

pares lIder da Minoria,
cargo esse que exerceu até
o golpe de Estado de 10 de

Novembro de 1937. Fez par
te da comíssão parlamen .

tar, incumbida de elaborar
o projeto da nova Cons

tituição do Estado, sendo

valiosas as suas contrfbui.,

ções, especialmente no ter

reno social e econômico.
No dia 25 de Agosto de

1935, data da solene pro

mulgação da Constituição
estadual, pronunciou um

discurso contra os extre.

mismos da Direita e da

Esquerda, - Integralismo
e Comunismo - oração
essa que foi o primeiro grt
tO de alarme em Santa
Catarina em favor da De.

mocrácte ameaçada ..

Páscoa dos Jornalistas
Florianopolitanos

Como nos anos anteriores terá lugar no
próximo domingo, dia 15 do corrente, às 8

horas, na Igreja do Rosário, nesta Capital, a
Terceira Páscoa da Imprensa Escrita e Fala
da da Capital.Na atual conjuntura po

litica barriga. verde, entre
os nomes de mais destaque
desponta o do nosso esti

mado amigo e conterrâneo
dr. Renato Ramos da Sil_,

assislencia social. Através
de sua atuação à trente do
SESI, o Estado e grande
parcela de sua população
lhe devem enonnes servi
ÇOIJ.
Cultura dígna de admi.-.

ração, nos meios culturais
do Estado ocupa lugar des
tacado.

Simples, despida de quais
quer vaidades, tem o cora

ção sempre voltado para
as boas causas. merecendo
por isso, de todos, largo
circulo de amigos e admi_

radores.
Na data de hoje, que

assinala o transcurso do
seu aniversário natalício,
inumeras serão as homena ..

gens que lhe serão presta
das.
Os de O ESTADO as,

saciam' se, tormutanao-me
e a seus familiares, os me

lhores votos de saude e

felicidades.

Para essa cerimônia de fé cristã, estão
convidados os profissionais da imprensa es

crita e falada, e todos quantos militam uo jor
nalismo ilhéu, para. de público, agradecer a

Deus a encorajar-lhes a trilhar o caminho da
honra, na estafante tarefa de bem informar o

povo f1orianopolitano e catarinense,
Para está Páscoa estãO>t!onvidados lam

bem todos os membros e socios que perten
çam ao Sindicatos dos Trabalhadores Grafi
cos desta Capital.

Em 1936 empreendeu à
sua custa e da Sociedade,
da qual é diretor, - uma

excursão de repouso e de
estudos à Europa, visitan
do nessa ocasião Portugal,
Espanha, França, aiema,

nha e Inglaterra. Escre

vendo e dIscursando sõbre
essa viagem ao velho

mundo, declarou ter vol,

tado mais democráta. do
que rôra, certo de que, se

círcuustências nístóncee
obrigaram certas nações
européias e adotar regi
mes autoritários, no Bra,

sll nâo há clima seuão

para Os governos democrá
tas.

"CONVAIR"
para0Rl@I
� ....
�.e
fLÓRIANÓPOllS EM
OIA� ÚTEI� AC

_ �horas! _

"

.-,�
PARA AS URNAS

fsfrufura Moral Moço, inteligente, de uma

capacidade de trabalho
admirável, seus serviços ao

1l.0SS0 Estado têm si.do re

levantes.

Dentro do seu Partido -

o PSD - sob cuja bandei_
m trabalha ardorosamen
te, é, além de admirado,
estimado por todos. Fora
da. sua grei partidaria, sua
lealdade, seu caralcr, o

[azem: aLvo de respeito e

admiração.

Chamado pelo chefe do
Executivo para responder
pela Secretaria Sem Pasta,
tem se condUZido de ma_

neira irrepreensível, pro ..

curando, com entusiasmo e

aquela tua enorme éapcz,..
cidade de trabalho, que
lhe é tão característica
contribuir para o mai(l�
progresso da terra que lhe
serve de berço.

Os 11bvos encargos pro
venientes do lato de ter
aSJumido a chelia da

S.S.P., obrigaram,no a aei
xar a Superintendéncia
GeraL do SESI. Sua atua
ção à Jre'nte' daquele im_

portante orgão loi das
Imais p�oveitosas, tendo
promo1. ido importantes ser

viços visando' a' consecução
de melhorias no campo 4a

Uma nação vale pela sua

formação moral. Quando
esta declina,

.

a nação estto

la-se, submete-se, morre.

Todas as civilizações su

.miram e todos os povos
ficaram eecravtsadce por
êsse motivo.

Pr8Jerve01os a formação
moral do Brasll não votan
do nos corrutos nos dema

gogos, nos oportunistas,
pois são êíes os deeegre,
gadores do Pais. (Ação
Democrata Popular).

Português Idioma

Oficiál Na ONU
�ais do que em qUalctJe�t�ut�;�'tiJfdaCle, ia IMPOS-

SIVEL ACONTECE em'lpoU'titd. ,� ,

O,bserve1n�se e<:tes dois episódios em tôrno da indi •.

�:ç�cC:;g�IU;!r�:;�[:��n�:::r B:OCv����a��o�:::t:;�
Raul Pila reprovado a indicação, por ser o indicado um

rOLlTICO PROVINCIANO; haver o sr. Augusto Frede-.

ttco Schmidt incluido o indicado na AREA COMUNISTA.

Compreende-se o voto do líder parlamentarista. O

Prof. Brochado falou em plebiScito. como medida au

tenticadora da relorma constitucional, QUE É CRIATU-.'
.,lU, pelo povo, QUE t CRIADOR. Diante disso, o depu
�ado Pila, secular propagandista do parlamentarismo,
.� Brasil instituido como sfnapismo para uma crise,
�u um lim de picada e berrou leio. Mas, essa razão

�esma do berro, devia ser a motivação para a recusa

.... embora um tanto anU-democrática. O argumento do

POLITICO PROVINCIANO é que espanta e estarrece, O

Prof. Brochado da Rocha é um dos mais luminosos mes..;.

ÚeIJ' de Direito Constirucfonal; a Carta gaucha, nas suas

tnel1tores inspirações, tem as marcas da cultura e do

:'saber d�sse magnilico 'e renomado prolessqr;un�.ver.sit.á-"
rio, homem público expertmentadÔ e vitorioso 'nos mais
.elevados postos. das Secretarias do Rio Grande do Sul à
Consultoria Geral da RepUblica e às miIJsões da inte...

�ligência -naCional em congressos ex;'ernos. A sua jala à
Câmara Ici soberba e opulenta demonstração da sua

autenticidade de homem público, atento e sens-lvêl a

todos os grandes prob[emas .que an:gustiam e castigam
nossa atuaUdade.

�

A classilicação do sr. Frederico Schmidt é anedótica
e revela aquela mentalidade rançosa, doentia e interes

seira, que teima em negar a própria evidência do que
está vendo com os do1.s olhos bem abEjrtos, à ponta do
nariz. ,

Mais e melhor auxiliam o extremit1t�o da esquerda
os qõl.e se OPÓIiW1J pura e IJimplesmente às reformas de

base, que não. são invenções de grupos humanos isolados,
mas exigências das necessidades e dos solrimentos ge..,
neralizados do povo brasUeiTo.

Em 1930 um SLOGAN ganhou a Nação como adver

tência, que os homens de govêrno não quiseram ouvir:

FAÇAMOS A REVOLUÇAO ANTES QUE O POVO A

FAÇA.
No momento. esse COll$êlhO, quanto às reformas,

deve vigorar para todos os que tenham somas de poder
e de responsabilidades do Brasil. TrágiCO será que eles

não comandem o proceslJo de-iSa.s refdnn$, encastela,...

dos no reacionarismo e na manutenção de uma ordem
de coisas que deu, atê hoie; ni3so que aí está, para-o

aplauso dos FREDERICO$, e dos grupos que eles re-

. MAIONESE DE LACRÃIA

Um senhor dt!putgflo' federal, �l'eitc? suplente pe

lo PSD. dcpo!s �e escolhido candidato
.

ao mefmo
cargo pela UDN, em edital publicado pela GAZETA,
está convocando o PSP para reorganizar seu diret6-
rio estadual!

,

Como é que pode, nãO sef! Percebo, contudo, que
o regime parlamentartS�a, que é por excelência· o

regime dos partidos, esteja mal servido e mal ilumi
nado por deputadas trifásicos.

;Nações Unidas, 11 (AFP
OE) - A lingua portügue;a
foi adotada, pe'a prime\ra
vez, como Engua oficial
num organismo das Na

ções Unidas. Esta decisao

�oi tomada pela Confe,
rencia Internacionai do

Café, após uma emenda do

.regulamentO-interno. pro_

posta pelaueregãçào do Mé

xico..

·

O' representante do
. Brasil deve tomar da pala
vra num debate geral. S Ia

TITO CARVALHÓ
PAVOR

Acaba o PSD de realizar a sua reuniã� pre_eleito_
.sal. Vi lá um mundo de cabeças, somando um só prp

póslto; lutar e vencer.

l!:sse deverá ser o lema, a bandeira fuieira dos

partidos, arrastando o exército dos seus legionáriOS.
Há de surgir, por aí alêm, trombeteIas de enxovalhas e

desmoralizações. Ê preciso, porém, evitar essa prática
esconsa, deprImente, desquallflcante, dos Que se pre_
sumem

.

educadores poUlllcos. EVite-se a inferioridade
de processos ou táticas aliciadoras, bUSCiando proselitis
mo através das agressividades pessoais, em intuitos cí

vicos, mas com o destgnlo remarcadamente sórdido de

desprestigio de adversarias ou concorrentes. Mal vai, de

resto, quem, para suprir a própria escassez de atributos

e méritos, forçando relêvo da próprIa personalidade, de
nigre a dos adversários, em deprimente evidência de

deseducação pOlítica e de total desconhecimento de

ética partidária. Porque, então, concorre para o ambien

te de desmoralização democrática, que gera prevenções
e descrenças. e oferta argumentos à campanha de

"under_ground" dos ardilosos propagandistas do totall

tarlsmo esquerdista.

- O que eu temo _ confessa aquele candidato
udenlsta - é que acabe levando somente 10% do

que espero dos cofres, quero dizer, das urnasVISITA
Estiveram ontem em vI

sita a nossa Redação os

Senhores Oswaldo Silva,
Gerente do Departamento
de Relações Publicas da
Ford Motor do Brasil e
Dahll Amlm, agente da
.:onceituuda Industria em

nossa Capital. .

Nã oPortunidade, os vi_
sitantes mantiveram cor- O erro mais trágico dos

dial ,palqstra com nossos políticos democráticOs - e

redatores. o seu mais lmperdoavel
"O ESTADO" formula aó

- crime - reside em que,

�r. Oswaldo. Silva uma _ par.a avolum.a�m_$e eleito

agradável e proveItosa per. ralmente, ou fogem das
manenCia' em Florianó- atitudes decisivas contra

polis. Os comunistas ou buscam

sua simpatia. "Para citar

intervenção será, sem duvi

da, a ultima deste debate

preliminar;

INFELICITAS FACTI

O deputado Sebastião Neves pontilicava:
- Em politica, uma fra.se infeliz, às vezes, é o

fim, Aquela história dos marmiteiros acabou com

um homem da estatura do Brigadeiro. Agora, aqui
no Estado, a candidC1itura do Laert, com êsse

dos galinheiros, está virando glllinha morta

ERRO E
CRiME

COPA

\
- Posso entrar?
- Na minha zona, não!

PACltNCIA

Se é trocadUho não é meu: veio pelo telefone:
- Seu Guilherme - se ninguem consegue o

Brasil encadernado, o melhor mesmo não é Brocha

do?

(CONTINUA NA 3.a PÁGINA)

um. só exemplo, vêde·o que
aconteceu na Checo-Slová.

.

qula,
-

onde chegaram â
estultícia da frente unlco,
como se democratas e an_

ti:democratas
.

jamais pu
'dessem da�s� as mãos. De
tanto condecenderem, de
tanto convirem, de talItq
se acumpllclarem, ácabam
coveiros da democracia.
Não votai nos indecisos,

mas tão somente naqueles
_ decidida,. cQrajosa e osten
sIvamente façam sua pro.
fisã:o de fé democrática e

fi cpm'p!e1lleptem com:1

determinaçé.o anti-comu_

niBlf!,.

HOJE BRIGADINHO, MEU MENOO.

DoIs cavalheiros, que desconfiam serem os bo

tafoguenses Ivo Montenegro e Walter Lange, tele
fonaram_me no dia do jogo do Flamengo com o Can
to 'do' Rio, prevenlndo-me de alguma surprêsai.

Quando o placar chegou nos 7 x O, desliguei o

râdlo, enjoado_
Ovo no interior da galinha pode

�

ser uma espe
rança, mal! não deixa de ser um perigo. Principal
mente quando�apa,J:'ece pelo �lco .••.
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