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Govêrno ltravés do IRASe Desapropriará
Terras para Posseiros- Solu<ão do Problema
tem I n-í (i o

o problema da terra, da
fixação do homem rural ao

campo, vem cad .. vez mais
merecendo a acurada aten

ção dos homens resrcnsé
veis do País. O que há
pouco era considerado caso

de policia - falar-se em

reforma agrária - é hoje
medida ipadlávet para uma

solução do complexo pro
blema, aceita por todos e

que possibilitará a criação
de melhores condições pe
ra as nossas populações
interioranas, tão abando.
nadas à própria sorte.
O Governador Celso Ra

mos, compreendendo a im
.pcrtância do problema e o

que o mesmo representa
para o Estado, já em sua

pla.taforma de candidato
dava uma Idéia precisa das
nopuceeões que o mesmo

comportava e de como de
veria ser solucionado, nu

ma equação lógica dentro
das nossas necessidades.

foi ela tornada sem efeito,
em vIsta de aos municípios
passar a legislação rere
rente ao tema.

Governador Celso Ramos
dar uma solução racional
ao problema da terra e do
homem do campo.
Para a direção do IRASC,

escolheu o Chefe do Poder
Executivo, hom.ens que se

e1ed!cam intcirament.e a

tarefa, como o Dr. Luiz de
Navarro êtota, o Dr. José

Felipe Baabatd, o Dr. Ruy

IRASC: UMA SOLUÇA0

Destinando-se a premo.
ver a cclonízacãn das ter.
ras devolutas

-

e dos latL
túndíos improdutivos ado

qulridos pejo Estado; dar
essístêncte técnica às em.

presas particulares de co

lonização; dlscíplmando.
lhe os respectivos métodos:
corrigir os mmirúndíos an

tteccnomícos: estudar a

cnacõo. localização e ado 11
minIstração de núcleos co- 1

tomets, inclusive de íml ,

grantes; e estudando uma

programação \ isando im
pedir a emigração de agri
cultores para outros Esta

dos, eis algumas das me

didas de grande alcance e

significação social perti
nentes ao IRASC. Entidade

ASSlumlndo o ocvêmo autarquíca, com perscnalt- :
do Estado, tníctaír iente dade jurídica .e ·�atrlminjo
.criou a Lei do Uso da Ter- próprio, tem junsdícâo em

ra, dlsclpllnando a matéria todo o território estadual,
no sentido de um a-;:.rovel e, com � crtaçâo do Insti

tamlJ{"lto racional dai áreas ;uto de ��fopi;là. Agrária
devollXtás._""'o!f.eriO:tI:ittntt .:t; �""�'Jiqtàri" fi ����������

Brasil empatou sem
abertura de contagem

Pelo certame mundial de Illebul. que
e realiza no Chile, a seleção brasileira,
onlem, às IS horas, enlrenloll a represen·
lação Tcheca, err.pRlandu·5em ahertura de

conl.gem. O Erasil. desde os 28 minulos
do primeiro lempo jogou sem o concurso

de Pelê, que solreu séria conlusão. Muilo
embora isso lenha esfriado um pouco o li·

me brasileiro. os pupilos de A. Moreira
o Dr Luiz de Navano Stotz, ladeado pelo conselhe!iv Dr Jose Fel!pe Boabald e

_

pelo ereret:o Sr Jo6.o Destn. Instala trabalhos do fRASe el1l,.Chapeco não permitiram que a Tchecoslováquia
--------------- --

ma�casse 1101•• O p�óxi!BO jogo, do Brasil Soviéticos Forçam O Oese-
luxiliares �a � a s a 8 r a n c als�r: qUarla.lel,ra.

dia 6.

�e��_:_Espan�:1 quilibrio do Processo de De-

Y I' S I' t â r a- o o 8 r a 81'1 OENEBRA��rp��n�'!.nV�l�n' z,����a�a�e�.o J, cn-c-n,meio a uma advertênctn mediatamente tomou a pa- após a partida do nrtnur
rormusada pela rlelugaçáo lavra na-a dizer que tãm, Dean para Nova Y<J[":{, on,Estados Unidos de que os bém gostaria de oonnouar de receberá titulo ncnora
soviéticos desejam rorcar as deuceraçõee, mas que se ro da UniversiJ,,·.dc ele
o desequilíbrio do processo curvava ao voto da m.r;o- Brown. A Conferéncm a�
de desarmamento. a C":l1- da. Advertiu que a Unjáu certou por uuanirnldada Q.
rerêncta de 17 nações. reu, Soviética jamais asstna-ã proposta sôbre:) recesso
nlda nesta cidade, jecir1iu um tratado de desaruraman formulado por oito nacõexentrar em recesso durante res em mãos dos !i:"t3.d::lS neutras, embora os E.';ta
um mês. A sllspens;lo rlo.< Unidos. O deJega,�o uorte- dos Unidos, e a G�'ã-Breta
trabalhos ira de 15 do C,)I"- amerIcano Charl�s C. S�f'l nha afirmassem que pld��rente atê o dia tI} dI' julho le assumiu a p�esICl('Il-:i·� riam continuar a,> com.er-próximo. Durante IIS tra. to qre deíxe amu',; nuc!ea_ sações.
balhOl$ de ontem,·) chefe ela delegação lloit€'-amf:ri:,.

O sr. Saltnger fez esta

declaração ao lhe inter

rogarem os jornalistas só

bre a notícia, recebida do

Brasil, de que o Presidente

Kennedy e espôsa vtstta

riam aquela nação a 30 de

julho. Disse Salinger que

confirmava a noticia. em

bora não pudesse fazer no

momento qualquer comu-

nimação oficial, por isso Esclareceu o sr. Salinger

--- -,-
__ \ ��:lCiu��oPl::� a�:arl��n�� t·

Representações em São Paulo ,:;��n ��i,::�'id:.�tet,:n���
Elemento dinâmico radicado em S. Paulo, com

para o BraSil.
eqUIpe de habels vendedores, grande iniciativa, com A viagem do Presidente

Ipenetração em elevadas camadas econômicas e come�- Kennedy ao Brasil selá
ClaIs em geral, possuindo otimo e bem eqUipado .escn- sua terceira visita a um
tórto no centro estuda ofertas para representar firmas

pais latino-americano. Em
idôneas, para �olocação de seus produtos, de p:ef�ren- dezembro do ano passado,cla textll ou també.Jn outro ramo. ótimas referenCias e

o Presidente Visitou a Co
conceito. lômbia e a Venezuela e

Consultas à TEXTIL-REPRESENTAÇÕES - Cx.
agora em junho vi'Ildouro�t�1 7.298 S.P

WASHINGTON, 2 (A, P.)
-- Pierre Salinger, Chefe
de Imprensa da Casa Bran
ca, informou que vários
aUXiliares da Presidência
irão ao Brasil, em prlncl
pIos de julho, a fim de
tomarem as medjdas ne·

-C:es.sárias para a visita que
o Presidente Kennedy fará
àquele país, a partir de 30
de jUlho vindouro.

que os pianos dependertam
das medidas a. serem toma

das pelos funcionários da
Casa Branca, que deverão

chegar ao Brasil em prtn
cipícs de julho.
Acrescentou que o Pre

sidente Kenne�y pretende
visitar Brasília. Rio de Ja

neiro, São Paula e o ·nor

deste brasileiro.

Soares, os quais se cerca

ram de uma equipe capaz'
e entusiástica, que com

preende tôda a ímpcrbãn,
ela da tarefa que lhe to.

Ao ato estiveram pre

sentes autoridades civis,
militares e "ecíesteatacas,
municipais e estaduais. s'a.

tendo na oportunidade, o

Dr. Stotz disse dos novos

rumos que o IRASC ImprI
mirá aos problemas agrá.
rios de nossa terra e dos

resultados de ordem SOCial
e econômica que deles ad,

vlriio; demorou-se, a se ,

gutr, em detalhes sõbre os

proctemas da região de

cnapecõ e os melas para
acíuctona-íos.
Falaram ainda o Prefeito

de .Ohapecé, Sr. João Des-

INSTALAÇ�O DOS TRA

BALHOS EM CHAPECÓ

Após a estruturação in

terna do serviço, de tomar

conhecimento, em prorun
dldade, da matéria. a djre
cão do IRASC já iniciou II

sua tarefa. havendo, há

pouco, Instalado seus tra.

bcnios em Chapecó.

PELE' - o maiOr astro da seleção brasileira não
escapou à sonha destruidora dos eslavos, sendo ali_
jada pràticamente do jogo ainda no primeiro tem_
po. O famoso at.acante dada a gravidade da con_
tusão sofrido, está ameaçado de ficar fóra do
Mundial, o que virá influir grandemente na pro-

dução do quadro verd,,_omarcl0

tri, que fez a apresenta
ção da comitiva e o Dr. Jo POSSEIROS DESPEJADOS
sé Felipe Boabaid, conse-
lheiro do IRASC, saudando Mas a viagem, que era

os presentes e informando apenas para instalação dos
que uma equipe do instttu- trabalhos e uma primeira
to ficaria, pelo tempo ne tomada de contécto. trans-

cessárjo, realizando ti-aba formou se, aflnal, em algo
lhos na região, e que seria mais amplo, já que a di
dada uma efetiva assístên . recão do IRASC se derron.
cia ao homem do campo, tau, U� pronto, com um

pedindo, ao finalizar, n problema. fi exigir atenção
colaboração de todos. e solução Imedíatn.

Dezenas
.

de famílias de
posseiros acabavam de ser

despejadas, encontravam-se
ao relento, sem abrigo e
sem alimentação, Terras
que há muito ocupavam,
com benreítortas, com ca

sas, com plantações, lhes
haviam sido tomadas, As
casas destruídas. todo um

trabalho e esforço de anos

perdido.
(Cont. na 3.a pág.)

Fnrnüíim ds pdsseiros (lI/f! 11(!ldt!1"(!1I! t/"(lb(�nw de- muni; vira1/t·se,� de UlIlCli hora
)'mr{l. (,�It.·a, sern 7ladfl/·e,lpu1ik1S dU terra ;Oflrté viviam.. e tr(l/)alhavam

A/direção do fRASC fornece alimentos aos posseiros que se dirigiam ao R. G. do
Sul, muito embora lhes tôsse afirmado tine poderiam ficar, vOis seu caso seria

,.esol�ido. No flAgrante, 1l11W das famili:1.s qualldOl atendidas pela lRASC

da delegação not'tf:�:;tme�i_
cana, Arthur H. Dean,
previu a persprcth·"'l. de

longas e difíceis n��l)r!:l.
ções antces que pas�'l ser

subscrito um trataào cl� cle�
sarmamento. Oeg II dl.�se
que os Estados Unidos te
riam preferido '�an�illu:;t.r
as deliberações, ma., que
aceitava a vontade du., \10-
mais membros da COJ'fe�

--.1'ênr!;ia.

O chefe �la deh';;"t':'VJ �u-

casting Systetil nos ES�úclo5
Unida� Murvilic .\:::enluGu

(Cçmt. na ,S," pag.)

Normal que potências fOlIes
tenh"n armas atômicas

ll;i���::' d� ��le\',��') l\�U� ��:l:���' nrmamentos

rlce de Murvllle, 'd�cjaruu· Em entrevista �ranim:tl
que consldeanormal � jne� c1a- pela "Colúmbia Broei..
viL:ivel que a FriO'.ncu c to.
riM os I;r�nd"l!.� PR1,:e;"; ',e:
llhfl.tn n !)QSsuir, prngrcssi.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Atacadista
projeção no Pais, procuro urne organização de vendas no varejo e
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Y2 ctcccdo, que cubra todo o Estado.

Exige_se referências de 1.0 Ordem.
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rgl,.
subiu • .Har - Hol. "!nconlro4e

I;

Bl'of;nhos" i(arta' da Alemanha
!Experiências nucleares Russas

as suas experréncja s nu- ela.

cíeare, ficaram constata Quanto à p-imeira tese

das 2 teses: convém lembrar que exis

tiu há 2 anos um convénio para preparar suas novas

"
; \Ji'o,., -c p�dt: tratar nüo per escruo mas de rato experiências" postas em

: 'com os soeíetrcoa na lu.-.c entre as grandes patêl1ci l<j ucuo pOUC.1S horas :IPI) ... a

�
_

' ..
�_.. _.".c e cunuunea nucleares, segunde o qua! rcspectlvus ccmcmcccuc :10

mutua. as experiências atómicas mundo.
eessartam por tempo inde- M:1is uma vez ficou pro-

.i CO�')Sl�!���:��e�sleSOoVi��I� w����nd�o'no ano passado ;:dt�at��e c�: o��á S�:i��iC:'��
U �l�:� Jcu��o :u���en�e (]UI�� ����sc�:: ea��:;����ia� ;;�- se�aã; ��i��ôr'paru eles a

;_ seu pcder nucrear, não com mícas, não foi neste mo patavru, a asstnntura, n

�� o ruu do arrasar 08 EMta' mente da ccmuntcacão .10 comp.ennssc. O bom e o

'j
dcs Vnld"'� e 08 seusA ta mundo, Que a un'ãc sovié- mal não são concertos II!')

� ��s p;r meio de um� �u'c;'- ucn começou seus wefllt- rui.'; inalteráveis, max ue
ra nuclear mas sim nem o rativos 1.I:\1'a nevas expe- símple convcnténcra mo

��i :u��;:i�a dc�t,�e;�e a.:l:� � objetivo d� intimid�r a nênctes nucleares. menta�ea. Se convém as'
- ar. PJ.ulo Gouveia estamo cercos ce • C""SUTANTES DO BAILE D4

.

oe o CO'QtJ tEL ij'
Arranca Ocidental per um sinar contratos, assinam-se,

- íovem Arl de Meio - qUiYOCaSS d�m�:�;;ço:s 1I�:

I
- DO QUERENCIAM��t'!�EM Hoi��. j f ���.ii��tull1 ba-eadn -na s�· Pouca» horas depois de se convêm quebrar premes

Mnsstmann apreço e escíma, não só par 1,. rldade at.6mlca sovié :!�:���:�� :�Vi����:s :�- sas contratuais. quebram-

- sra. OJga de Freitas seus amigos diJeto� aqut da I 1 _ Na catcdrat rta ctoade de Tullari? O ,O O
. ��c:{J)::}V:e;a CU;Ee!�I�a d� �_ _ _ __ (c��a. 5.a pág.)

Cardoso .redeeão, mas t.-lmoém, pu!' reaneou-se na ultima quinta feira a Ce 7 _ Qu!n7e sCllhonras riR clçnde de Ca·
PO

Ma!(.ssia Ramos aquej�s que tem o privljeilv � rimônia da Benção Nupcial, da senh:;lrib ninhas concorrerão a') ti.ulJ Mss Elegan "s -,-_oAI-',: V E N D'E _ S E
_ sra. Olga K. Sullivan

de pnvarem da sua am.2a Regina Maria Bleyer, co.m o' dr. Lazaro L.:! Ea::sú da'luela Cid:ld'?:, A:na'm Civita- e,npre er a
_ sr. Odilon Vieira

de, José Borba, O a('onteclment:l foi sem :e, Av:inir R�{jriZ'Je8, Den'ze Rosa. Iza- -_. __ Uma ótima casa, tôda d� material de primeira qua-
_ menina Ma:-Ia VieIra

AO Manf.:ca, os nosso6 duvida de grande reperclls5ão p.lra· a bei Tu'!;>. Chl'izp Rl)sa. Zcly P,ICII. Ral1uel' IIdade ('om garagem. acabada de construir, perto da
- srta. DUza DéJia Dutra cidade Unlvo!sitária. Parte financiada pelo Montepio do

_ menina Erna Srust
ten$lvos

ao:, '",US
familiares vãl':as

ca,Pitals
do

P,""
Dooc;;ci,

h"," ,M�rYam,
Co:rt>a Zc>njla Novak:, Cellna

,pel
:Estado. Tratar pelo fone 20'i5, ou Rua Rui Barbosa, 4!).

Ih;
menino QHmar Man. = ::: �:���� �!�L:���.:� �I���a ednet!;�t:lasl1�e ��s�:t:'sr��� Re��: re,ra e. �lzjrlnha t�I'�a.. AULAS ._ _ __

- srta.
Mêndes ('um seu lindo e cu�toso vestido de n,áp- 8 - Silvia Uoepcke da SIlva um dos bro

EL IXIR--D-EFia;ho
Maria Leonl)r

- sr. UbiraJara Braga ela em setin sed3. pu!'a perola com longa tos mais eleg:tntes da Cidade. vai batizar
A I

_ sr. Luiz D:olteux Pjaz
- sr. G�J!he.me LlJwh cauda tl'aballlada em pedrarias. Ulll�' pe sua luxuo�a barca, de �"llne "Silvia". PO';:Tas ::rticulares de

za
- sr. D,,-nt� FilOllH'n:> '!\lena cor6� p:esa .a Krande véu romp]le .

O O O
UGU - LArIM -

-_ sra. Lulza Nóbrega
- vva. Mana Olimpja dos .táu a e:i�crada e Una l;O?fecção do G':ls<' 9 -� l\'as rodas p')litieas. comenta-se a ���6RrA - FRANCf:S -

NOGUElRASchneider santos.. . �',tureiro Flgl.'l'inlsta" carloc,a:"-o,
a'm.ibjo. 10 candid·aw.ra do Senh91' Osmrq' Naselmen

FIA
LOGrA - FIL080-

_ prof. Ma:l.. Cclla Fra:l
- vva. ?hndma Mira , dr. La9.31'O José �o\:ba usando 'conjunw to para Dep\l(,.'ldo Estadual. Pl:ofessor: Vli*I1ino Sec

ça
- sr. Wuly Kersten .d� CII ('as llsliada e Ca�a('o preto deu no O O O O GRANDE DEPURATIVO DO S"'NGUE

= S:l��, RC�I�n�jl; ?liveira la alta, 10 _ .'i esta se:Jdo esperado em nossa Informac'ies: Oscar Pa-

FApe- ANOS AM'AfIlfA (\ SooRi"
1-', '�_ -lY-�jfa, J.lc Ap�onla. os nolvolI.e o se- cid:1cW a a\"isténLe. do pr::Jdutos de bele- lace Hotel.' à tarde.

i
_ sr.' José Aurino 'Br

nh(H' e li}nhc;rà}AIOISiO Bleyel' !Silvia. re? za '·Dr. N. J. Payol", pal'a o la_nçamen�
CR. MANOEL BITTEN-

-sr. Jorge Portela
uno (..t.be.am Os convidados �os, salo.es do Clu em, nossa Sociedade. ': p�'omoçao d.as a-

COURT
_ sr, Manuei Far'

be 7 de Julho C::JIH um llnJ servl,ço de bar famado� produt�s S"!ra pela Droga!'l.:l e

Com Imensa satisfação _ sra 'Cora •

las e copa que nada deiXOU a deseJar. ·Entre _FarmáCia Catannense. Pansexol "M"nOLidamOs (�tfl" \�urw. Schmidt' Conçalves os c'JPv:cados o·colunir.ta anoLou: senhJi' O O O

��1�7:�0 d�o:�IV;;'::��� �� - sra. Juçá Dias Peixoto ;a S�ê�Q;�:d�a�;.s ;::�6h:;�:�rd;, �:��� !!i -o �:ni�';X!�laL:���aC��i�:: ��::tonta�
���� ��tt��:��:�� :;�m�t� = :;:.' �:�:n�a�c�:ri��u_ �:�::)�'all��=:;:!�,a s:n:;h�t:�nh�:.�h���t: Dd. MUtoQ. Fett a�su;i; a Presidência.

lart .,

que f'�za em os nossos elsco Porl.o, dr. MIguel Boabaid e senh'J 12 _ Agradeço o convite do senhor e se-

md- eios de sóli<::las e merecl- ra, dr. R:llf Max Beck e Senhora, dr. r�a· nhora Evaldo Moritz. para promover o
'j P I "F"as amjzadeJi, atrIbutos S

lo Dep.ltn e senhora dr. Manoel Miranda *,aile das Debutantes n') Lira Tenis

Clu-l ansexo
Que lhe loram 'lutorgados , h H H i] � U � e Sénhora, senhOr e senhora Paub Me· be, miando se!'{l festejado rrPals um ani

:,::1�osdepr��;���3 a�:Jie�� S () C � F E Z I T J ::I���, ;:��OorR�dsr�;��;'� �l�n��:��� �e��:l� versá rio do CluDe

Od�. �ollna, Frigidez, insuf'riê!lcla I;nt

dos a esta folha MotivO __ ,..I _e senhom dr. AurélIo Rotolo. senhor A- 13 _ Regina éBl'Valho uma d:ts Debutan- riana, obesiül1C'éc ou ma�

. milcar Pittlglallll. dr. Vânia Pinh.:J, se- tes do CSaile da Menina Moça". vai fes. greza excesl'iva, pcrtur!,a-

Grêmio Cultural "Cid Rocha A I" nh.:Jr e senhora Oscar Cardoso Filho, dr. tejar seus 15 anos. ções da Idade (,ríti�3. c
mara JO"I) Qucdno Netto e senhora\ senh'Jl' O O O lõdas deficiências :j,! <>r'.�

O Grr.mio

CUltU,ral
Cid Racho Amoral ; .�

I
Newton CamLsão, Ademal' Neves Bleyer e 14 - O Fe5tival rio Cinema que posivel� gcm glandul.ar �.:l m'!l!lC:·.

de s/Diretoria, tem o máximo prazer de
,a r?;e, senhom.. Senhor e senhora dr, Pery Ca- mente seri. l'calizadn em nossa eid:tdc.

_I�s .0 pal:ticioarem do baile qUe fará real���:1 �� rnisâo, �cnhot· c .se11hol'a dr. Arnaldo Bit· t�râ o alto patrocinio do Departamento Pcdidos à ALBOR S. !\.,_

�roxlmo dIa 9 (nove) nos. salões da Clube dos Ati_
tencort. de Relaçces Públjcas do Palácio do 00- Repr. e Comércio - nua

d�d���2 quand_, realizara a coroação de s/Rainha �
2 _ Procedenfe d� �l1�opa 'em nossa Ci.

verno.

O O O
15 de J�oI;;I��E ·164 .-

dede, o casal senhor e senhora Deputado Ui - Continua o "Festival Móveis Cimo" _

Osmar Cunha ISuely) movimentanuo a cidade.
O O O O O O

, 2 - Fomos informados de que o Constu- 16 - Sábado prôximo, teremos a elegan
relre> Figurinista Kleoni. vai se estabe- te e movimentada solree. nos Salões do

"er em nossa Cidade. Clube Doze de Agôsto, para a escolha de Rio Grande do Sul 2;"

O O O "Misse P"!rfume" - Quem receberá a Tratar à rua Fe1i:->e 3�h

PARTICIPACÃO �e;t:��tei��a��:�\:;�v�i: �������a�� ���� e o lindo present2 de Elizabetb Ar-

:��\. 34 _ L° Dn.dal'-

NIISo landmann e lalondb Camdh landmann conteclmentos sociaiS feliCita o

tem o prazer de partiCipar aos s.eus parentes e aml
O O O

gas o nascimento de seu pnmaqenlto MaUflclo

15
- Da Debutante Malra LUlza Renaux

OCOrrido no maternidade Carlos CQrreâ acabo de receber cal tão da bela Capri O

3/6/62
broU em foco, es(,ará de volta no:,. pn

-
- --

_
melros dIas de agosto pUla o Baile da

A. GONIAGl Men,nnomoç.
O C O

INCORPOIlACÁO e VENDAS DE IMO'VEIS 6- A p�Jmella tUllna da FaCilIdade de

�ua Trajano, 12 Fo'":o� n3�5� (Edlflclo São Jorge �aanqt:e ��::ll�e�ll�=��a n�el;���:�t: :I� ��<;
Tem Poro Vender

i
quando �ela e�"olh'da a NamorDda da

- �"orto"'{>"·__",,, de 2 e 1 ou'Q-rta$
Faru!rbde Nollel"o Balctauff abll1han

- COi5I1S de � ... A...,," ...... B!J".. tras tllra o Pljll1('1I o baile dt! Engenhalla
- 'T'er�" Ml'lrro d" Geraldo _

J""",m .... tu,,.·, .... _ Jardim Aero-.
-

....rt ... f! nos 8:1u·eiras.
Pagamentos a combinar,

Professor Dr. Hcrmann M, Goergen
Quando no ano passado IWVU.� II.'I"W; constante

a União sovtéuca reiniciou monte postas em experíên.

rilodrremr
eIs a prova de que �lrús

do convênio de ccs"açlo
das experiências acómtcns
a União Soviética na rC:lli�
dade usou deste Inturlm

Tónico neuromus�ula,' ijlt ....

jrejuvenesce dando !i'ô!'ca,
Vitalidade, Vlrl!i[hh�e e

Vigor.

... vend� em todos os Formocic:;s e Drogorias

FAZEjM ANOS HOJE:

que ENGORDA e FORTALECE

do Brasil

Pedido. õ ALIOR S, .... - Repr. e Comércio

Ruo 15 de Novembro, 464 -:_ JOINVILLE

f
As reservas de mesas estão sendo feita� pelo

one 3.163 -: 3161 ou diretamente no sede socialda entidade. o rua: Almirante Alvim n.19.
Antecipamos aQradecimentas

A DIRETORIA
6/6/62

VENDE�SE

OP�LM ••'.0
BANCO NACIONAL DE MINAS GERAIS Mais outro

tl'rande eitl,1.beleclmerilJo bancário funcionará na praça
de FlorianópoHIi: o Banco Nacional de Minas Gerais,
liste com inatlda�es modernas no espaçoso prédiO onde
funcionava o ROSA BAR. na Praça 15.

Assim. doze Bancos tomarão iugar entre 05 de malar
representação no comêreio nacional de estabelecimentos
ban('árlos aiém do Banco do Estado, já Instalado no e

dlfielo onde funcionava a Sul América (Sulacap), tam
bém Il:l Praça 15.

M O ç A - P4R4 SjO
-

P�ULO
�Ou grotult'lrr"!"r"h., ('l' 'II'>{"de inolês, francês,

alemao, I""rtuo"; .... t--,,:.,rofio nêsses idiomas
como também d",ctiloNofia.

'

Eventua),·Y)ente instruo até alcançar 'grau de
p�of��oro nêst?s mate rias. Conhecimentos prévia5
naa soo necessarios - qualquer idade.

Como compensoÇõo pretendo ajudo em. ser
vico de caso. de senhora só. Dou mesada de Cr$
3.000,00 ou mais,. conforme 'diligênci�. I pensõa t

completo e moradia. Despesas de viag.em -ser50
--

reembolsadas.

�
Os elegantes casais; �P'-: �hor t senhura Or. �l'j

Cortas com fo!ogrofio� recente,.à PROF�S_ 11111' t' SI'lIhol':! 'Ir. FIIII'iH IUH (_')"'r(!1lI (1-:1;;1:1.11 :11a-h,SORA PAULlNE Soo Paulo, Ruo Mmas GeraiS, Lui:/: Vicir;t (Le(Jlli((a, c o recente rcunião ,;ucwi u
; 316, Te!. 51-3871.. _.1'_ �_ ,_...._. .......... I • �

O O O

Como se vê, Florianópolis está atraindo, cada ve1.

mais essas importantes organizações bancárias como ín
dice de nosso progresso comercial e Industrial,

Além de tudo, prova que há dinheiro e grandes pos
slbllldades em nossa terra.

Pensamento do dia: Hoje você é IHltl-

l!! jsso tudo é progresso á vista, não há dúvida .. ,

3UPER MERCADO: KOERICH NA RUA VITCR KON
DER Agora sim. Agora Florianópolis ganhou um au

têntlco Super Mercado, Que, dia cinco do corrente será
lnnUlimrado ás 19 horas, na rua Vitor Konder, (antiga
Blumenau).

Moderno, amplo, com todas as Instalações e servi
ços :lt,jnentes a esse r�mo de comêrcio, nada ff\1tando.

I Sistemn de "pêgue e pague" como é conhecido nns

gTande.� Capitais.
A firma Koer!ch mantem nesta Capital várias FI

aMbl'erlas. todas muito bem sortidas em todas as prin-
clpa1s artérias de Florlanôpolls.

h

A�ora com seu explêndido e autentico SUPER MER
CADO. Que o é de verdade, dominou.

Já houve apenas uma tentativa de um Super Muni
clpal, que não contava com instalações para aquele �er

viço. ._
Gorou e em �eu lu!'('ar, está a Estação Rodoviária de

F'orianópolis. :-.l':\s. muito bem Instalada c')m toclas :1:'

Emprêsns d .... On;blls com �ede própria. barf's. clfé!>. lo

'Debutantes, po�aJldo''',':l- -ill�n�� ·coouitel,
....��:S jas, tudo enfim co�o deve se apresentar essas Estacões,

coluna no IUllvi- foi oferecido
'\ Super-merl"'lO'l e mf'�mo a que será dia cinco InaU

_____ !rurada, ostentando tambem o maior luminoso da Clda

O
'

1
de, u')..__

CU OS
Vai c a pena vêlo e aCreguezar-se.
Flodanópol', ago,"" "tem",

O "PIANO CAT.iRINJlNSE" POLICIA MILITAR O f;""

O COMPLEMENTO DE SUA ELEGA"NCIA b,'xador Alemão ""pclonou n..ta Capital SR. og
RHAlU> SEELOS, agradecendo ao COma.ndlln�c da Ouer

O, SC'USSEL d:1 de Honra que lhe prestou as con�inéncla.s devidas, iR

t."ca" ccu entuslastleas palavras de eloglO á Banda de Música
,

d. no"" Policia Milita" (o piano catorlncn,cl, .rl"nan

UlllC
rll'! �f'r umRfla" melhores que.. já lhe {oi ctado ouvir.

n A ESPE.cIALllADA '

Si " .fa"".,o" ,"'" no"., ""'Iam "oe "" ball',.
�tt(•.F ';\-c.'.;,A: �,.;i. �;,,�O 'o� �t.�\;.r �.,o"

o
--_-

-'

6-6-6'�
dade
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JORGE CARVALHO - Ruo Florlon(t P('juto
21 Conj, 1_4.fI onda r - BLUMENAU'

III PREVIDÊNCIA f '�IAL �
�� a.� &i.t;{....��

Continuação.
REQUERIMENTO ENQAMINHADO POR VIA POSTAL

6.1 Os pedidos de.certidão encaminhados p,dr via postal.
embora não formulados em modêlo próprio, nem acom

punhados das tn rormacões de que tl'J.ta o item 2.1. mas

.��� c�l�::;ee�:�teOr�â�e�Ui��t��I\�:���dO�r;vo��te: lpl�s!nt:
RCA, independentemente da Intervenção -da, emptêsa
interessada, não .se lhe- romeeenco. porém. o Recibo Es
pecin] de Protocolo previsto na alínea b do itetn 4.2
S.1I Nesse caso, as informações serão. prestadas pela
mesma ror rna prevista no item 2.1 após a entrada do re

��e�]I�:�����a �:�g��iaal����e��,:�:�a do renuecímentc
6.12 Havendo ralhas. erpectalmente 'quanto ao disposto
na alínea d do item 3.1, as empresas serão ('rientadas
quanto ao

.. atendimento dos requisitos necessárias.

7 - REVELAÇAO

�=-1ivfN�
Patria
Nova

Depois de aoresentnr-so
no 'reauo Alvaro de Cal'

valho, em stcrtanõpous,
no Clube Guarani, pela
Rádio Clube de Uajaí, no

Teatro canos Gomes, pela
R,ádjo Nereu Ramos, de

Blumenau, na Rádio Difu
sopa de Laguna, no Cine

Milanez, pela Rádio zldo.

rede, de enciuma, no orne
ma o- urussesee, pela Rá- f�\\,� .3 fatxas de onda • alto-fa'ao" d. 6

polegadas - receptividade perfeita, po;
têncta e alia sonoridade,

1 \ testádo como uma peça' genuína
I I Willys! aprovado pelo departa-

. I menta de controle de qualidade\ I e com a tradicional garantia da

\ I WIlIvs--Overlandl vej a, ouça e

\ I compre o RADIO WILLYS no

;-A:T:OZCA������ D� \ <-< b 1./ couce saronartc mais pr óximc ! .

ivcns Patrianova mterpre-

� e
produto do .,

� z: ��u:t�s c������:nd� /.Í W I LLYS - OVE R LA N D
atualidade brasileira Ji

'- �/ ,.b",,"" d. "r;o'" d•• fI. ,""roo.d.
vem uà muito perdendo -

, • � _ .' SAo 8EFlNAROO 06 CAMPO _ SAO PliWtO _, �
as uossus inais lindas

c,m-j C A IE:><IJa rádiOS WILLYS com a I"I05ge1 OM"AE SuMENTE; PECAS E ACESs6RIOS
��:� �!��rtól�� ::r::����; ,

m?*??
�__W,,'_'_OlM,o_,,$_'o,,&',_,""-,-dC',"_"g::;

'""",0"

elElIII,_GENU:
N as WlLLY S

IIem Irnncês.vtngtós, ltatta- # _ �=�no c espanhol. ,:

Marcha �o silp,nlio Gov"êrno-ãtravés do -,'ras''cem Lisboa '

���!1���"1:it ':;i��:::l� �;:�;:,��::E�,�:��::���:: Desapropriará . terras par�quais por sua vez dectdl- ti

��:,�,��!:::::Oc:::�:�}ct�:� �;�:��t;c a�:O�:��a�

posse"lros- SoJuça-O do •••

tenção de um de seus com

panhcíros, recordou süotta
mente ao público que sub-

@
sistla plenamente o cantil (Cont da 14 pág) roa afirmam que, morando cucão
to entre os estudantes e o

•

E isto estava acontecen- nas terras há varres anos, O pensamento do Chefe

�eOV!I��.�o in:c���o fÔ�:l [:�� do ah perto de Chapecó, com as glebas exploradas do Poder Executivo Cata-

ter rompido somente pelas
na localldade de Cei Frel- edm C1ulturals dtlV�tSaS, quan rmense, a respeito. e bas
tas Era precIso que uma o a I se ms a aI am era tante conheCIdo 11: ele noférias de mearIos de maio, medIda urgEnte losse de voz corrente naqueles lu- sentido de um atendlmen

Segundo os cirçulos estu- termmada No entanto, o gares pertencerem ditas to ao mesmo homem do

dantls, fracassaram entre D ���lOpI�ãO s:r�o:�� l!:� terras ao Estado
campo Impedindo se o exô

�:�!O :�oft������vasded:s;;� ; haVIa necessidade de sp �� s�o c���::s r�:�� :rJ:;u
belecer um diólogo entre o l lIOlA tun PERfElTl 00 BIIUt'_ resolver o problema dos DESAP�;:�ÇÃO DE

trabalho e para o melho-
--_ ----------- Que ali se encontravam ao ramento das suas condi

desabrigo, famillas intei.·as ções de vida.

��n�e t�ror���ePQ;o:uet�on�: m�������d��n��ciorsoblec�� Ciente das informações

do havia um mandato de autoridades e interessados, ��:, l�i:CU����m o t��,����i�
����f:un�:: f�:: ef:��l::� ���:Oane��I:�c��;to� b�� com seus assessores têeni-

não queriam mesmo retor- legislação, analisando o cos, o Governador Cclso

nar, dirigiam se para o

R. G. do SI}I,

nosso prezado conterrâneo,

dia daquela cidade, no orne

vttõua, pela Rádio Tabnjn
rara, de Tubarão .está de
volta, nesta Capital, c

o cantor catarinense con-

sagrado pelo público ouvtn
.

te do Brasil, IVENS PA
TRiANOVA,
Dono de uma v<!z bonita

.rvons aluará mais uma,
duas ou 'pais vezes em

nossn Capital, nas cstncôcs
d;) Rti,djo Anila Garibaldi,
Guarujá c, pcsstvetmente,
em outra ou outras emis

soras locais, antes de apre
sentar se em Joinville e

outras cidades do Est.ado.
dêstc seu Estado natal,
onde vem encontrando as

POI'LIl.1;i do sucesso sempre
abertas para a sua VOJ': bo

nita.

V.vai acompanhar o Brasil na

OOJF�1D)@
�@�

..... Ouça a mais perfeita cobertura dos

Jiil!. jogos do Brasil no Chile, lance

� por lance ... emoção por emoção!

_ RÁDIO GUARUJÁ-
_FLORIANÓPOLIS_

• em harmonIa com o painel - fácil de
instalar, sem neceeeleace de adaptações,

7.1 As emprêsas que queiram revalidar por nôvo período
de 30 dia.s, certidões .de inexistência. de débito, apresentá
las ão ao Setor de Arrecadação que as expediu, o qual a'
tuahzurá as Informações existentes. podendo, paru isso.

���: s:e��se��r:�:�er:�:itt��d� �ad��to��t�an�eríL:::�O, 2�1;\
7.11 As Informações para revalidação da ocrtãoão serão
lançadas no pror-csso CO'Te$ponctE'nte. consignando se,

ainda, se rôr o caso. os números c datas dos RE exibidos
pêlo. crcneêsa.
7.2 A revalidação da certidão somente se

-

fará até 1
anos apôs a sua expediçâo mediante simples declara

cão nesse sentido, feito a cartmbc ou a tinta e asst
nada por rundonário encarregado de subscrever as

cerueões. no verso en-mesmo, pago o selo devido.
8 DISPOSIÇ0ES GERAIS:

a.r As Delegacias onontarãc Os Tabeliões de Notas e O

ricinl.� de RRglsLro:> Públicos, rtscaüanneo.. inclusive, os

1'f',�JX:etivos livros. a fim d..: que: .

.

u) sou pena de nulidade dos atos que jrraücarem c

aplicação uns penalidades previstas no al'tlgO.142, para
grafo úntcc da Lei 3,807. de 2!) 8 60, e artigo 482, inciso
II do Pegulamento Geral da Previdência Social. somente
lavrem ou regfat.rem escrituras Que importem na aliena

cõo. cessão, trnnsrorôncia ou oneração de bens imóveis,
embercacões e aeronaves. pertencentes a empresas in

dustrtata, miadas no rnsututo. à vtstn da certidão de

rncxtstôncrc de débito romcctou pelo rnsututo. na ecn
Iormídade desta RCA.

bl fiquem Os mesmos cientes de que o Recibo E�pc
elat de Protocolo, a que alude o § 5<1 do ern. 253 do

RGPS, só terá valor para efeito de Ilberar a realização
dos atos de Que trata a alínea anterior, se dêle constar a

declaração autenticada da impossibilidde da expedição
da certidão, no praao regulamentar;

.cj mantenham sob regtstro. para verificação da

sua autenticidade, as assinaturas dos funcionários dn

Instituto Indicados para· subscrever as certidões e os Re

eibos de Protocolo;
.

d) mantenham sob gliarda, para própria ressalva,
as certidões apresentadas para lavratura d .• " escrltu
raso

(Continuaremos com a publicação desta Resolu
ção no próximo núméro)

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

ANTECEDENTES DO CASO

caso em todos os seus as

pectos, a equipe do IRASC

visitou os locais, entrevis

tou-se com jnumeras pes

soas, no desejo de se colo_

Ramos acaba de enrami-
<nhar men�n"'f'm à Assem
bléia Leg-]sl�tiva, pedindo
a desanropriação de vasta
arca de terra em Chapecó
e adjacências, p3.ra loeati-

A questão daqueles pos
seiros vinha de longe, es.

tendia-se por anos. tOrnan_
do se cada dia mais difícil

• e complexa. Em certo tre
cho a petição afirmava que
quando os atuais proprie
tários procuraram entrar

zação de posseiros.cal' o mais possível a par
do que se passava, Ao re

tornar à capital, teriam

uma diretriz, a qual seria

apresentaC:a ao Governa

dor, para ser posta em exe.

É êste um primeiro passo
do Estado de ,Santa Cala

rina para a solução do

problema.

na posse dos ditos terrenos
"foram obstados pelas su

plicados, os quais, injusta_
mente, sem Qualquer di

reito, não deixaram os au.

tores ocuparem e llsufrui
orem dos seus lotes, alegall
do que tem a posse dos ter_
renas e benfeit,oria,� no.<;

terrenos".
Por seu l:ldo, o� po.';.'�ei-

Ocúlos--
O COMPLEMENTO DE SUA ELEGÂNCIA

Q'tica SCUSSEL
UNItA ESPECIALIZADA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dr. MARCOS E. FLACIi
CIRURGIÃO DENTISTA

Atende s6 com hora marcado dos 8 às 12 e dos 14
.ôs 18 horas. Ruo Arcipreste Paiva nO 13
Telefone 2891.

Dr. flávio AI�er'o de nmorim
ADVOGADO

-

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

DR. CLO'VIS DIAS DE LIMA
CUNICA ME'DICA

Estamago, Intestinos, figado e vias b1llares.
Consultório:
Rua .reronímo coêtbo, no lB listas 21 e 22.
Reslriêncla:

.

!tua zec JOl'ge 32 fone 2721.
Diàrlamente das 15 às 18 noras.
.,Mende das 8 às 10.30 horas no Hospital dp. Caridade.

Da. L A U 8 o DA U B A

CHnica Geral
__ M&D1CO __

EspeclaJI.I!t,a em DJriléStiàdé sênboru e Vias li'ri:
na-Ias. Cura rsd1!:aI das mrecccõee agudas e erõ

nícce, do f'varêlbc �enlto·ur1nárlo em ambos 01[1

..exos. ooencee do aparêllin Digeat.tvo e do slIte-

acreno: dali 10 li 11,30 bor&8 e ces te.ao M i1,Ob
bora.s. - CortSultórlo: Rua Saldant.8 Marinho, :I

; 1.0 alHhlr. (eflq. di. Rua .roão rlnto) - Fone: 3.'>,4&
Resldcncla: Rua Lacerda Coutinho, n.o 13_ (Chá,
tllra.1o Espl\obal _ Fone: n48

i I

O:l Sl\MUl::L FONSECA
CIR URGIÃO·DENTlSTA

Preparo de co�icfade' relo alto yelaCidocM.
t. BCRDfN AI110TOR � S v..HITE

Kodiologia Dentário
- CIRURG:.:.. E PRóTESE BUCO-FACIAl
.. Consultório Ru ... Jerônimo C�lho 16 _

10 ondlJr _ Fone 22:.5

hc:!u!ll".�.��e �� .������a�

ATENÇÃO
SERViÇO DE MUDANÇAS URBANAS INTER

MUt'fICJPAIS I? INTERESTADUAL
Nóo é m,,·<":�t]ro " engrúdomento dos mÓvl;!is.

: Infnrmaç'=""'" r) rifa Flancisco Toip.,tino, ro"�Á
fone 3305

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

Prepare-se para o Fuluro
a(�qujrindo lotes de terras, pequenns chócaros e

éreas poro indústrias em

BAFREIROS
n",: "BAIRRO YPIRA.NGA onde estó situado (' '3rupo
ES('olor Ininl

Os inlcrl:'ssndos r1"loerÕ(l dirio:'lir SI:' diretamente 00

ESCRITORIO DE VENDf; DE IMOVEIS d.

0110 Julio Ma'in&
.:
,Rua F<:!liPe Schmiat, 14 - Sobrado - Fo,...

234·7 - FI()rinn6D"li�
rnvu;os TfCI<,COS ADMINIS"nATIVOS

>':L °V����IZAÇÃO E RÉORGANIZAÇÁO DE SER

r" RUA COI.S>LHF.IRO MAFRA - 160

t.i��"FLO�IANOPOLIS -- SANTA CATARINA

M&DICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLíNICA E CIRURGIA

ESPECIALlZAÇAO NA CLINICA PROF.

JOSil: KóS, DO RIO DE JANEIRO

OPERA NÓS DOIS HOSPITAIS l>E FLORlANOPOLlS

(UNI(A SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia - Complexos - ALM,ue:; - Man1118 -

Prcblemât1co Afetiva e sexual.
'rrutamento pelo Eletrocncque com er-eetesíw

Sonoterapia emsuünateraoía _ oardícecroeepts -

psrccterapte.
Drreçáo dOI Pslqulé.tras -

DR. PERCY JOau .DE BOtlBA

DR. JOSa: Tt.VARE3 lRA().l!.MA

DR. IVAN BAS'1'U� D� ANURADJ!;

CONIJULTAS: Ub... J5 a� UI horas

Endereço: Avemoa Mauro Ramos, Zl:l8

(Pra',a etetvine Luz' - Fone 37-53

"Curso Prp.oõratõrio Continente"
DATILOGRAFIA
TAQUIGRAFIA --.._.

PRE-GINASIAL ADMISS_\O DURANTE O ANO
AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS
PAR" PRDFESS"US

DE DATILOGRAFIA
- Boseado nos moi, ..,ordenos proceslo, pedD'

gógicos,
_ Equipodo com máquinas "oyos

Oj,igidu .,elo:
PRC'F. VICTOR FE��F.IRA DA $1l.YA

HOURIOS, DIURNOS E NOTURNO!
Faço suo inscricóa o Ruo Dr. Fulvio Aducr.�,

ontiqol 24 ee Maio, 14t1.- 111 onda'.
esTREITO,

���b�iCjda��
��•.•

1.- em SI., C••.rin.

Cont.cc-ão e conservação de palnél.
em todo o Estado

R, fOr'nando M4ichBdo. G 1� andar· -fone 2.04 13
• - '"FLORIANÓPOLIS

HOTl'CIAS E ESPORTES PELA
RA'DIO GUARUJA'

8,<10 - Cprn:.spondente COLUMBUS
8,55 - Reporter ALFRED

10,30 - R�3(::nha Esportiva CINZANO-FIRESTONE
10,55 -- Informativo CASA BRUSQUE

'

11..55 - Reporter ALFRED

12,25 - t.:'orrespoudente COLUMBUS
16,00 - Correspondente COLUMBUS
16,55 - Reporter ALFRED

lf:!,!O "- Resenha J-7

18,65 - C0f1:espondente COLUMBUS
19,00 - Momento Esportivo BRHAMA
21,00 - Reporter ALFRED
21,:'10 _ CorreSpondente COLGMBUS
22.05 - GRANDE INFORMATIVO GUARUJA
Departamentos de NQ'I'ICIAS e ESPORTES _ Tels.'
3816 - 8822 Rádio Guarujá de Florianôpolis _ A

MAIOR POTeN'CIA RADIOFONIL:A DE SANTA CATARI
NA

Onda média - 1.'.:0 kcls - 5 kilowatts
, ·';a CVRTA - 5,97.' kcls· 10 kll-owatts - 49 rr..e

tros

��FLORIANÓPotlS

•
-
,
•
•
.'
•
,
•
•

j

J se���:��li�\�'; �s��n�o���:;n��:: ��egs���::
, dade eatarmense - Ana Maria Schmidt

A �, �a���a C�����:, Araujo, Foto espe; u

• O O O __

O O O
•

• Hoje, no cru .... ..l,e Agósto, se-a rea. A Panamei íca, ncuienageara com um'

, ��I�ld: �p����!:� ���a�s�o�:ob��:sl�� �:'��il�;n �����, ��e ��:���ã:o���aann�.
Dr. h.yJ'101l H",malh". dr,igues d� TV paran�, Estarão presentes Europa, no dia 14 de junho. ,
l:l.INIÇA DE CRIANÇAS ..

trmta e cmco acacêuucos de medre.na da
_ ,O O O I

Censunas: Pela manbãJl Universidade do Paranâ. HOJe, no "Nihg and Day", estarâ no-,
no HOl'pllal df! Caridade. • O O O vao.er, ,e ::., apresenuanuo a ca.l:'Ul .. ui

da: 1��;:e'h:oasC:o��=.ó�:. está °c�a:,�la��n;:�: �U�����l����b��C!�k� ah!: l.udl.�ue".
O O O

•

Consultorlo: Rua "'iun.-:-, filha Martstele, com O Sr. H_odrigo Lucas ,O P.rograma R�c!ar na ,socie�ade, �a.
Machado, '7 _ 10 andaJ' _ Lopes, em Julho, na cance.eua ru, Rad.o uuaru,a, fUI transmítado se.�a as'
telefone 2'7gl:l. • O O O l/",u 11::.. e na proxírna acontecerê no.
�::�d:�IC�:Te�e�:DeP;::, card�:�u;�� o:t;�;C:rl��t���:!�� ���� �;:t>�'�� ��'���a d�,�:��.a!lnente, em,

• te. O Ato Religioso econ.eceu na Igreja o I.)O, . •
- ------. do Dlvln� ESPiritoo s;noto. à ",�}J�:��t:��2:�ip::g���, �:n���l���'

��.�.
Recebi a participação de noivado da se que é rorte candidato. .:

, , elegante Jane eurao, com o Sr. Danítu O O O •

\,
€m S ",bw1;.O'..

•
Schmidt.

O O O

.

ha�e�aS:;'�::'!d��:ul�laC:���a d�� :!�e�::�.
� CDtlfHCOII.Irillt:::,IOliIt li1'G' Dia 16 no Clube 1� de agôsto, acon- "" vuor ... IUOO, a ter-nura da mae, tão'-

\
,. -. .. tecerá ufna, 3ralltle rescu dencnnnuda VW,IQ.>.... quanuosdíscreca, p ...dera todo o"

..,. f'lIdIt' .....,..
; "BAIA A N01'1'J:o.:" em ucncrtcro cio Lactü- vunruerno se degenerar ezn -franquesa.

"• riu da casa ao. Anüaa.Je dUI) scnncrus dos O O O
�

• Rutarjanus do zstroíto. Neste mCSll10 dia, Ex_cesso de bem estar e luxo no trv,.•
. --.------ se.a reauaace no L.ra uniu Sciree, com rar, nuo educa, perverte. Devem os pais,

• • ..' rvotber,c Bajdauf prumuvrdà em conjun, CiI..!.l nos :IIUOS habitas de trabalho e.
Dr. Acaclo Gar.l"ald•• to CUlll a fo'aculdade de Engenharia. ;,i' .. iJhr..,aa-J.e, . III

.. S. Thiago ,.
o Primeiro a�d�rO do Clube 12 de

.

Que é honra? �!�n�iPio que nos deter'
ADVOGADO • Agôsto, ficani. prumo no mes de dc�embC!J mm ... a p(a.io.;tll' açoes que exlatam a nos.'

Escritório espeela1!.zado p.!1l.' proximo. Km, agosLu al.on"eceni. um sa o.;onsc.lll."lil" eVitando as Que a rebai.,
• Questões trat.!llhht"'"s. • "C�" ofer�cldo pela- �ireLoria_ aus as· �aln. Ü prmc�plO do, dever ordena pura e ..

Aclmlnistt'açüo <1"1 bens. suclUdos.
" v �lIIlPleSm���e.' ,sem lmport.:.r com a pes-JI

Itnov;clfl. 'Defesas tI.,:::a,3' '::'.,,;
-' ,O O O sua, o ,PI Jl1CIPIO de honra devemos-uos'

aúa. i'elipe Schmidt. 14 _. ,Q La p'or�a 1l.;LP.1, sera o Prédio �a pela Idem da grandeza própria. •
l'��l�noar - Fone�: 2511 .. _ ���:�.!���o:��: ;rê�o;:�I�:�OO��e serao

O luxo, é mUit�sO �z�s inimigo do bom'
• O O O ,gOS�O, e e es�enclal distingu�r o que con�_

____ WL__ •• cadOO c:�����:1l àA�:���a;�;Uel�\�%el:t�l�
vem a cada ldadeoeoc�OOlçao. "

r-----'-------. que não vai aceita;,o'o tlVid�d:�oCr��ci�e:;i�:�:��tet::b:�ho,a�.

I' cartazesde' Iniciei atividades para a II Festa de movimento de idéias e ocupações, eis ai'
• Confraternizaçao da SOCiedade (;a�arinen o remédio. •

�@[]®úJ®@, • ��6�0:e�ei:��li�: :�sGR��!� d�!l1���, C;;�� A amizade é �� �entlmento precIO,�
• tem, foram escolhidas duas representan so,: queremos dizer, tem um objeto deter'
• tes da beleza moç� �t;rinense, �l�:!O'asE:������u�:ae P::t��s�al qual.
, O Dr. Mllton Feth, assumiu ontem, a 'b O O

III

Jljliiijliiíljiljilll"ifii•• Presidência do Lions Clube, com um Jan- Por hoje é sô - um bom domingo paI
tar FestiVO no Querênl!la Palace Ho�el. ra vocês - tchau. . •, O O O

;, ,· ,
I
�
•
•
,
-,
"
,
•

Terreno Ven�e-se
Vende-se um terreno na

praja do "'Meio". em Co'

quelros, loteamento 10 Sr. �
Tihau. Faclilta-se o paga- ,
m�7.��.�\' nesta Redação'

,
,

5-5-62 J
,

OUSTA DE CAfÉ1 , Ilustra nosso Coluna, a bonita Marlli Mortenee,
� ." que participou da festa Glamour�Gril do Sul, repre�

ENnO PEC� l�FE ZIF I • sentondo o P,omná, no ono de 1960 m90n,z<,do
•

por ê ste Colunista no Clube da CO'Ina quando J

t�. ��:- ,,:"-::'��:i-' __�c;t�:�;;��:;,;�!:-�::;

com o Sr, Osmar
Cr$ lIO.OOls,OÔ.
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Jube Doze de Agoslo - Dia 9 de Jí:nho - Sábado - EleganJe soirée com escolha de "Miss Perfume" - Patrocinio de Elizabelh Arden e Jernal "O Esla,

do - Abrilhantada pela famosa Orquestra "Los CaYla!1es de Espanha", Reserva de mesas na Secreiãria:lo Clube - CR$600,OO
. . --- -------- ---

-��------_.---
. _' ............ z rqz=-' -. "_ 'r. - - -

_ .
_ .. _ .

_

.

Normal que
-

E,is porque o comprador da·
P�::��:ar=:es SUPEBCESTA COLUMBUS

-

Brasil precisa de ordem e P.z v
PORTO ALEGR:;!;, 1 «au- o respeltp às leis, à.. alscl

cursaI) - Ao assumir,) co. pUna e à. hlerarqufa;.,hêl��
mando da li Divisão de meservlrel como chefp., co

Caval&.ira, no mUlücipio do mo mais velho, como mais

Uruguaiana, o gcn. ,José (\xperlente. Pela sua,,.�ere
Horácio Cunha Garcia {'X� SR e seu respeito ;;Ulat'cl
pediu "ordem do dia" lia meus subordinados r1e!!ta
qual afirma: "Tenho o E- d'iecisão. A nação nece:;lta

xerclto conw uma institui de ordem e de pa? para

ção únicamente pam :õervir trabalhar e resolver seus

à nacionalidade, guard:tn.
de-a e reforçand:1.a. eons_ magnos prOblema:; quu ai

tltuem seus pilares mestres estão e que vem nos afli

gindo hi mais de trinta
anos. Se .o governo elll�o�

tra, por contlngendc. es

�uldades em resolve-los,
tranha à sua vontade, dItt
maiores serao essas dm.,
culdades se DÓS não ilbs
entendermos e Cig a3 For
ças Armadas não estlve_ J ,

rem em condições :le dar à ............-...__...__
nação a seguran:;a e o sos

sêgo que necessHu..'

DE 400 A 750 mm, DE CURSO

Carta da ftlemanha
Experiência nuclear Russa

tcont. da 2.a pdg.) tes problemas: Sabe-se hoje, que na

1.) - A construção de ocasião da superb'fmba
bombas de alto poder ex- SOviética 'no ano passado
ploslvo (até 60 megatone- O General Powers, chefe
Iadas) _ do comando nuclear dos
2.) - A fabricação de Estados Unidos e o dono

bombas, chamadas .vum- do aremacc '.'t.,lefolW. ve�
pas", o que permite a ctr , melho", já tlnha dado ar.

cunscrlção do ereno des- dem para a Imediata. mobL
truldor da bomba ao cam- lisaçãn do Strategic Alr

po de batâlha escolhido. Commapd, quando !inal-

3.) Conseguiram os so- mente _ ainda em tempo
víéucos fazer explodir uma - ncou constatado, que a

bomba nuclear numa altt- paralisação do sistema ra

tude de 60 kilômetros, o dar se deveu a defeitos
ocasionou a paralízaçâc ou técnicos consequentes das

pelo menos a perturbação e�.perlênclas nucleares �
de toda -sísieme .radar. vieticas. 'i11·

se.

Tratados são expressão
de uma determinada situa

ção politica. Superadas as

clrcu'nstâncias da formula

ção So tratado Os bcjcne.
vistes o negam e faltam a

palavra de ncórdo com as

n.o v a s circunstâncias e

conventéncras, interpreta
das exclusivamente por
êtes mesmos.

AssIm a União aovíénce
achou conveniente de se

fingir em pleno acôrdc
com. a cessação das expe

nêncres atômicas. Entre.
tanto nunca pensou em

outr� coisa do que aprovei

tar;ate intervalo para o

preparo de novaIS experlén
elas 'no intuito de alcançar
a superioridade nuclear Sô
bre o Ocidente.
Quanto à segunda tese,

os spviéticos conseguiram
de fato melhorias
dais ,em .'leu porter nuclear,
como provam as anâl1ses
ocidentais a respeito das

experiencias do ano pas
sado.' Moscou levou vanta
gens 'la SOlução dos segl·jn.

----Ocúlos
O COMPLEMENTO DE SUA ELEGÂNCiA

Q'tica SCUSSEL
UNIU ESPECIALIZADA

Lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

CienlWcomenie dosados, fornecidos em fÓr·

mulas especiais poro diferentes culluros, de
acOrdo com o nolurezo dos solos. Diversos

lipos de adubos pato bototo, cono, mandi
oca, lumo, milho, arroz, leijão, trigo, pomo·
res, jurdins, elc.

BUSCHLE & LEPPER S IA.

QUINTA PAGINA
-

atômicas sempre ganha mais
Compore os quadros abaixo e vejo. clorcmen, te, por que o prestamista COLUMBUS sempre 9a"lha

(Cont. da l.a pág.) mais. Além de ganhar na qualidade dos .ortigos I da SUPERCESTA e no pontualidade do entrego ganha
que: __ ..-.:.A ainda nos grandes prêmios distribuidos no Maior Sorteio do Mundo, como se vê a seguir:

_ Acreta. que as armas

;ffª:��� iªU� ���������� MENSAL �c�����o���1 SO�����m;��!�L7:0�ü�!RA CESTA -

sao normais e inevl1,av<:ls e

que todas as grandes na- �.o prêmio - TELEVISOR - Cr$ ao.ooo,OO I 2.° prêmio -

c�::�rão �rD��s:�!.:.ente, '3.° prêmio - GELADE"IRA - Cr$ 60000,00 3.° prêmio _

_ Os Estados untccse 1,4 ° prêmio - MAQ DE LAVAR - c-s 60 000,00 4.0 prêmio -

��o::�ar::-a:m�'P:;��I;:s- 5 o prêmio - MERCADORIAS - Cr$ 50000.00 5.° prêmio _

!uou�:: ss�����:a aCo;:�� ��tal do série c-s 1 000000,00 Total do série - C·r$ 750.000,00
crerenna e agora. a Fran-I NA SlfRIE tOLUMBUS O PRESTAMISTA TEM 5 OPORTUNIDA.DES

'

ça. Mas nao se cetera all. NA SiRI E CONCORRENTE O PRESTAMISTA TEM.APENAS 1

la�n�:���'::':�Z�:�1
E' po, i...

QueH1Õ·u·üêió dá. ma'isq
"

ue -a COLUMBUS!
cte formulada pela delega" .

�:� �O�:;:d��s�:'d!'::rç:� Resilitado doJupersÕrfeio Mensal da
--

D desequlhbno do processo

d� d.esa�mamento� ':"'sCO:f�� .

Aqui· está o r-elação dos prestamistas COL'UMBUS contemplados no Supersorteio Mensal de moia,
rencia ne 17 n ç � q realizado em conccrdôncro ·com a Loteria do Estado de Mina; Gerais no dia 25�5� 1962:
reurudas decidiu e,r,torar em 1.0 prêmio _. UMA CASA NO VALUR DE Cr$ 750.00000
reces� por um mes. A aus- J:Jsé Maurício do Silvo _ Comê da série A, n.o 94,271 _ Residente em Rio Fioritc, Slderópolts, Est. de
pensao dos Trabalh�S ira Sente Catarina. i
ue 15 do corrente ate 16 de 2.° prêmio _ UM TELEVISOR DE Cr$ 80,00000

.

I Raquel de Carvalho - Comê do série A, n.v 36.994 _ Rua Dr. Sardinha, n.o 5, opta. 30·" Santo R03a'ljulho. Durante os trubatnos Nlterói Est. do Rio de Janeiro ,
de h�je o chefe do grupo I L,o PI1êmia _ UM TELEVISOR DE c-s 80.00000
..mencanc, Arthur .Dt:a?, Humberto :ZlloW _ Comê da série B, n

° 36994 _ Rua Goiás em Santa Cruz do Rio Pardo Est de Sôo
...ncmcu a perspecttva oePaulo., :

"lengas e dificeis negocia-l 4.° prêmio _ UMA MA'QUINA DE LAVAR ROUPA DE Cr$ 6(J.000.00 ..'
çõee'' antes de puder ser Gilberto Miranda Cojueiro _ Comê do série A, n.o 73.620 _ Ruo Dom Pedro II, n.9 482, Soo Louren,
J'irmado o tratado de de- ço Estado de MmQs Gerais, ��...

�

:�mpa:Se��f:r��e:��)�n�:� M�sStJm;t:uPJ�;�jos; ��a�::?aU���· �En.oL;\:�� ��v� I�E d�r�:v�·��?õ;On.o kl0, em Sertaneja. Es�.
8$ ·1eUberações, mas que a." do Paraná '.

.

certava a. vontade dos de- 5.° prêmio - Cr$ 50.000,00 EM MERCADORIAS A ESCOLHA 00 CONTEMPLADO
mais membros da ceare; Gracinda Raso de Souz.a - Comê do série A n.o 71.373 _ Rua Carvalho Alvim, n.? 87, opto. 405, Ti·
iência jucp Rio de Jcnéíro, Est. do Guanabara. ,_'.

.

; _, ..
-

. -,. 5.° prêm;o - C,$ 50_000,00 EM ME�C/(OORrAS A ESCOLHA DO CONTEMPLAD� _

O chefe da delegação soo; J�sé Grocomini - Comê da série B, n.? 71,373 _ cesldcnte no Usina Ester, em Cosmópolts Est: deivié"tic'l. Valerian zonn e-, Soa Paulo.
• .' h..

firmou' que também p{efe..

, .

Carta Potente n.O 309
.

ria prosseguir os debates, V,sto - J. R,. Salvatore, ��;al federal; J. Racho Leõo, diretor_gerente e de sorteios

:�aq:a::ri�W::;:r&�� ::: .IM�ORTANTE
a Rússia jamais firmará

i"
r"
, .

I
I

A COLUMBUS é a únícc organizaçõo em cestos
de Notai que dó ao publico a relação integral de

If;ratado de desarmamento todos � seus .sortelos, fazendo constcr e com clareza
que deixe armas atômicas

OI 'UMBUS o valor do prêmio d.stríbutdo, ·0 número.do cornê pre;

i�rm�:o�u!O� :�t:!���e�
,
�ji: (dr:1 :.;:1 :l;. il.,l ,hl:l �����:�:n�';��I�d�:, endereçôs completos dos

preso,.��:�id;re��O:e �;��o�h�;. ; ��1!JR oRcmilz!"\ .. i Dft .MtRICI L"ilNil
les Steile; delegadb ameri- IM r.,�."II" ,

.: .. � c « " ":,. '":l-,' r�!!" ,. p�!or.:

,_cano, repeliu a

afirmativa'j.MATRI�: Ruo' Silveira Martins. 33/37 _ São Paulo FILIAL em Frbrion6polis: Rua Jt:rônimo Coelho, 16

., , "

CI�EM11 ... '·'·t d ,j" � RA'DIO PATRULHA: SOCORRO

c.r�AI.���la I_P_OLlOA_L_DE_UR�G�NCIA TEL._39_11 ,

...iN'! ft.'M Mgi"q1l!RU'"!
Cia. GLOBIA

Cine SAO JOSE
CentrQ Fone: 3838

ás 10 - 1Y2 - 33/. - 7 -!) hs.
Ankito ,4 Estrdto
Grande Otelo
Renata Franzi m.

PISTOLEIRO BÓSSA NOV.4.
Censura ate 5 a.n.os

.

ás 2 ru.

CiD.BM

Pierre· Brasseur
Al1da Valli

Jeanne M.oreau em:

AS3IM DEUS MANDOU

CinemaScope
Censura R.te 5 a.ri.os

Centro FanEI 8435
ás4-7-9hs.

ás2-4-7-9hs.
Robert Taylor

.

Nicole Maurey
Dlrk Bogard - em-

A CASA DOS 7 GAVIOES
C,'nsura. a.té .1Q anos

YOko Tanl em:
O VENTO NAO SABE LER

EastmanColor IF
Cine IMPUro

Cen.sura ate 10 anos,

_"i1tillík.,

Chie aolr(
Estr�ito Fon�: 62'95

l .

ás 2�i hs.
,

�icahrd Conte
Rona. Anderson em:

.. .

O CRIM.E ,rl�.�CACO
CeJ_l�ura até 10 ano:;

PARTIDA� DE
fLORIANOPOllS EM
DIAC ÚTEI� AG

9horas!
CENTRO . FONE $435

âs 2 'e ·7Y2 hs, �

Richard Conte
Rona Anderson ás 8 hs.

- em-

0\ CRIM!; DO MACACO

Bill Travers
William. .Sylvester

Robert Tay!or
Nlcole Maurey em:

A CASA DOS 7 GAVIOES
Censura. até 14 anos

lac�CruzeirDdo SulCi... IAJA f5. José)
ás2e8hs.

G O RG O Glenn Ford
�etr.oColor Maria Schell em;

C I 1\1 !\ R II I{ O NCcnmra af.é 10 anos

",_;-_:;. ,
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1fT .1.1'105 DE LABUTA CONSTAY.(,

PELO PROGRESSO Df

$AN'A CATARINA

Hf' SETO.

lSPORTlVC

o inicl'ês�,c de tcdus se concentra no

Mundial do Ltil�"_\ tuas nem por isso dimi
nui o cníllsia:�lljf) do público Ilorianepclita-:
no pelo Campcol1<lto de Profissionais da Ci-
dade- o qual, d1müngo último, com o prélio
entre Ai C' o l 'l'amaurluré, entrou na sua

segunda c

P,'r

tamo, t:

1; IU3cão ao ccr

lo.
!,-Y() :a jogarão

Figl_l�' clássico da ri-
ualid-ide t( li) 'i

.

nou com ,3.Yitó ..

ria do Ill"il'r'" ;", ,ii escore mínimo- Vai o

alvinegro deícn ler, pela primeira vez' a Ii

derancc que domingo último, na rodada de

encerramento do turno arrebatara do Paula

Ramos, nté então invicto. O Avaí como se

sabe, está "tinindo", como demonstrou nos

últimos encontros- quando empatou com o

Paul:"! Ramos c venceu o Atlético, Está o al
vicclcstc em condieêcs de levar a melhor e,

assim subir para � ponta. Porém o esqua
drão alvinegro, que possui uma defesa mui

to sólida e um atanue oportunista, não que
rerá ceder a privilegiada posição a, assim,
emnreeará o máximo para dobrar seu tra

dicional a!1vcrs{JI'io, '''''I''�'--'

Não deve o púbico perder a oportuni
dade de l>rescn.ci�1' um choque de 'verdadei

ros titãs. Portanto, lodos ao estádio praiano
que {} (')101I1Il' ÚCV('I'Ú :-.cl' dos mais sensació

nais da (clllllor;:ula.
-"�'--'''''!�!'lI

QUAIJHOS PROVA'VEI&

FiGl'EIRr.NSE - Domi: JoceIY. Tri

lha e Carlilo: Bihe e Adão; Wilson, Sergio
Maebmh,. fi'érmm;1o c Ronaldo'.

AVAl' - Ac{,cio: Bonga: Nerí e Miri

nho: r.crf'inn -<' Roh/·rto Silva; Gt)son, I.Juiz,
Ttohcrio. Vmli,,110 e Em'ides,

Preliminar cntre os quadros de' juve

nis, peto ('crtamc da .catcgoria, do qu�l o

Figuciren:-.c é líd«'f invIcto.

A Nova Diretoria dCl Palmeiras
Recebemos e a�\'lllk,�e- Vice prteSi�en�Ubl�C�d��e

mos .o oficio qu" �r��e:y�es eOonçalves
BlumcnRu, P. 1" 'li'HO (Ir

Vice Presidente do De!>ur

��!� Sr. Dirr1n:' F-T)","lI" tamento do Patrtmí:mic -

VQ do Jornal O r.STrIDO O����d�����:��e (lo De-

:���:�pr:nl< ,t< partamf'nto Le�al·- D;:.

Joáo de B:lrba
posiçõc<; ('�t:'1.

1.0 Tesoureiro _ New_
mos ciêll 1,,\

reuI1iilo , ,

bcrat.iv·)
de P v

eldlo {'

selho Dir!

Ef;pOl\t0 (' J

'r:il'O _ Nelson

ct,hio - Antonio

, ines

Secrrt:-:i1'io - Án".lnio
F'Nll:ll1do Branco

Diretor de FULCboi - Da

rio Raimundo
SUb,Diretor de Fu'te!:iol -

Haroldo Silva

Diretor do Pat-:món;o -

Arno Roedel

Diretor Saiial - OUlI1H't

me Zcndrom
Diretor de Finanças -

WiHy Holhleitner
Valemo.nos 'da '.mortuni

dade para renova�' possas

proLe!!ws de alta estinn e

eonsldera<,!ão.

ríodo 1962-64 rir 1'1., ;,s

sim const.it.uído:

Prcsidente de Jlonr':. -

Dr. Antonio Vito,'il��) 1\ 'Jilo.

Filho
Pre<;idrnle !\b{'1 1\ vilrt

dos Sal1tos

Vice Pr('�id('nt. I,:)' D.��
partam(int::l elos ü·' .. pnrto:,
Proflssionrd"l Y. .1H";J Lujz

Kreibieh

Vice Prc�;df'nt" ,11 Df'�

partamenta elo" D·· .. '1;1)r108
Amadon.·'l Alnlir<J Lnll"r

Vice Prpsid("lllc' "Ij n"p:u'
tamento dr Fi'l:1I1"'l

Gilberto !';ff'i!·cll".;

Vic!' Pn'sic!t'llt 'I )),'-

A hei A 'vila dos $:tntos
Presidente

j):trlllmrn1.o Sorl�') A\I� Antonio Pedro NII"'�S

gu�lo J. ck fj(in'::l ,·',!I,f) L0 SC�rf't-áril1
,.....__ ..... - ...

REMO - Hllia f@callzando o Aldo Luz

Tchecos apelaram: O x O
Como se esperava, o "fe-rôlho" tcheco, adi

cionadn a, ur"\o dose «levedo de violêncic .e oeslect.,
dode imp('dlu que o selecionado brasileiro clccn,
cesse, oflh'm, no- Chil:' Uma dos mais bonitos vif.o_

.

rios. Dominados tccníco e terrttortolments, os eslo-
vos só liyerurTl um recurso: plantor_sé na- defeso e

a custo de botinaóas a torto e o direito impediram
que OS otoconres brÇ)Si!dros .obr.issem o -contoçe-e
que chegou 00 final inalterado: O x O. Como resul ..

todi) do jôgo b-usco dos europeus o atacante Pelé,
o maior ostra do seleção brasileira' e talvez do m . .In_
do, ectu de. conlPo fortemente contundido" ainda
nO primeiro tempo. paro regressar sem nodo poder :

tea-r. O -ioçodor. s_cgundo. os comentários que nos

. ch_ega.m, de Çhi!e, eató aml'Ç1çpcjO de. não .rncís poder
dor seu vaJio59 concurso a sel�çõb'canarin�a neste
certame mundicl , Jogou o Brasil com a mesma for
mação com que derrotou o México, ou seja: Gil_
mar; Djalm'J Santos, Mauro e Nilton Santos; Ztro e

Z6zlmr); Gcrrtncho Didi Vovó Pelé e Zaqalo. Es ,

tes dois últimos trocaram Seus postos opós -:J con.,
tusão do r-lovcr colored.

Os demais r<"sultodns do rodado: Chile 2 'I(

Itália O. lootcterrc 3 x Argentino 1 e lucuslóvíc 3
x Urucuct 1.

Pnro hoje e"fã.., marcados os seguintes encon
tros: Cotombr- )( URSS, Sulco x Alemanha, México
x,':cnf'roh:7 C Bulqária x Hungria

.

� Tô/anda de cadelT'a",
� /li!10_�_ NIVfON SANTOS um dOS baluarte do defesa

brasileira no encontro de ontem

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

REDATOR: IPEDRO PAULO MACHADO

IREDATOIES-AUXILlARES,

GlLI'UO NAHAS

MAURY BORroES, RUI LOBO •

CDLAIOIIADOR�: DIVERSOS

-------1 Maury Borges --
Maur:;, ücrges Adolfo Konder. O lP�gue!-

O campeonato Mundln l rense é o lider e o /\VlU, vi

terá proasegulmentn hoje
com a reeuaacêo de sua

quarta rurlarla. epresenton,
(\0 naruoes das uiat- im�
po-tentes: N.o Grupo I, te

remos o duélo euu'e Co

lômbia c nusere. apa-ceen,
do o onze ccvtéuco. como o

mais cacec'taco porem pe
lo qU2 0,<; cotombsanos roa,
Hauram frente ,.0>; uru

guaios, cabem-lhe urna pe

queria dose de :tspir:::-;iio
em conseguir urn.t J)1"C'!'za

sensacional que se-ii der-o,
tar 0.'-\ russos. Se n Rú�i:l
vencer terá essecurato a

sua perucípecõo nas quar
tas de nnars.

No Grupo II, leremos o

coteío que reunir:i as es

quadras da Suiça e �l.l Alc
manha. A Suiça foi h:ll;cl:t
pelo Chile por 3 .x 'I c.n

quanto qUI:: a �Ielllanh:l.
conse�uiu um empate ciian

te da rtálla POI' O X O.

No Grupo III, ,terpmos o

cotejo entre me�h::nno<; e

e;<;pnnhtii.�, pr/\Uo que o;;' ('''"
panhols acreditam (IIU' �('

tá dos mais r:lcei�. -riltlO
é Que a Imprensa que se pn

contra no Chile vem dl\'ul"
gando que DI Stétnno. �,c

ri poupado para (''it lr to"
talmente em fôrma .Uantc
dos brasileiros. Vcjamõ� !'e

os mexicano" nnd' �l1n!'c

gUIr5.o 'acnbar" COlfl :\ a:c"
grla dos (!spanhóis.

Finalmente no Grupo Iy
teremo.<l o coleJo I!!ntre Rui ..

K"lÍ.ria· e lIunrria, nunt ('0-

te.jo de boas p.erpecti\'as
uma vcz ,ue a Bul(il.ria
perdeu ti. prlmelrn partida
frenle .aos ar,enlinoA ),or
1 x O e a Í(ungria venc�m a

lngl:tlerra por? x I. "

lIun�ia &eva certa dose de
favorltlDno.

Vejamos como lia apre
sentam as seleçoo", na' t:í:
bua de classificação por
pontos ganhos apOs a .::e
gunda rodada:
1° IUjo,'3r - Grupo I _ U
ruguai e Russia com 2 p. p.
2° lugar - Grup::l I _ Jn�
goslávia e Colõmbia. rom
O p. p.

No Grupo II _ lU IUl':'ar _

Chile com 2 p. ganho,;
No Grupo _ 2° lugar_
Alemanha e Itália com

1 p, g.
No Grupo II _ 31) lugar _

Suíça com O p, r.

Grupo III 1 D lug:lf _ Bra..

�Il c TCheco�lováqui:l r�lm
2 p g.
No Grupo III 2° lugar
Mexico c Espanha '.:om Opg.

No GrurlO IV - }O IUl;':\r _
ArrenUna e IIUhc-rla com

2 p. g.
No Grupo IV _ ZR lu"ar _

RulKir1a e Jn,laterra com

O p. g.

Figueirense e A\':ü t>erá o

rlássll'o desta taul .... tcndb
por ('f'llárlo O estúf!io clT.

ce lidero No turno o IPiguci�
rense venreu por 1 x 0,
em seu próprio reduto. De

lâ pura cá, multa eotse a

conteceu e ngnrn 1>:). :;I'�
gunda volta dó ccrt nmo ois
as duàs equipes prontas
para o ddélc. O -'\V,\] nevo,
rá aünnar: Acacio: Btnl'a.
Bonga e Mirtnhc- GCl"slntJ

e Roherto I, Gil-'GIl. Luiz.

Roberto II Vad!nbo" El1�
rides. O Flgueirens� cem.

Domí; rccetv. 'rr.nin e
Fausto NUt.on; Adã.o c r'er,
nando: Wilson, sénno, Ma�
chado, Oládlo e R;')m.l.:lo.

No âmbito estadual \":1-

mos encontrar como prin
cipal accntecímento para

hoje a petejn que trn vnrüc
Almirante 8arroso e etar

cíuo Dias, na partida de

cisiva pelo eampeenatu 1'

glonal de futebol. Nft prl·
meiro encontro o Mllreilio

Dias_. mesmo joga�do rie"..

ralcado, venoeu com lnéri
tos aI) elenco "arrusi"ta

pela, conlal{cm de :J x I. VII

so o Mareilio conl'irnu' "lia

"Ilória de... d,)min�.'. l�ra

abiscoitado o Otll"l ll1:hl

mo da cidade porluarla.
Hoje, pela m:tnhii, 'di�sifl.
Aquiles e Joel IT, f:II:'o 11''1

tes de (,!lmpo. SI' pa�arelll

poderâo jogar.

Dando sequênria no ca!l1�

peonato tia Liga De'iI>G:'t!:
va Brusquensc, tercrrlo", IIn

tarde de hoje, m,\i.q Ilol�

prélios. Em Brusqu'1. 01 Car
JQS Ren:lux qtlC! é lidr� in�
victo, c!'tará dando cnmbn.
te ao elenco elo U'lát! qUt'
foi até aqui, o ún!c:l c;ube

que conseguiu rOllhal' um

ponto do Vovõ brusq\wn.::l''',
mediante um emp'l.�e. No

outro prélio. a ter lno;nr {'<m

Nova Trento. no estadio dr
Aderbal Ramos da SilvA.,
defrontarjt;e-lo as esqu'l.
dras do Humaltá 10:=,\1 e

Tiradentel( de' Tij 'leu::;. quc
vem cumprindo deM')rnr!n::

atuações nestes ultimo:; jo.
gos.

Estivemos em �ontato

com o abalisado treinado1'

Caiuby Alves de Alm'!id:t,
a. fim de saberm"'" dos

preparativos que os alll'·
tas do Car:u':tna rlo t\r esl:i
riam realizando eom ,istas
a mais uma Corl'i(b da Fo·

guelra, prova tr:ulicion:tl
de nossa cidade flUe, obe�

dece a orientação da Fede

ração Atlética Catarinel'lse.

Caiuby, alegando "ários

ml)tivos disse ou'! inf"Jiz,
mente sua equipc (' ..tará
ausente da Importanlf'
prova pois mil) dispõe de

tempo para � treinamen
tos dos atletas. Cahlb,..
mostrando_se pjl'!saroS6 por
reKistrar o falo dl"l.. e aind:t

que a 'partlcipaçã') do Ca·
1"lnana do Ar em eompf'ti·
ções desta natu,"e21\ tão
cedo não poderá !l('onfe('er,
pois o preparo quI'! ê lan·

da_ntal, não podt'r:1. flf'r

realizado devido a motlvo�

·�NOf.'FCO
" ",lN"" n,,� ",�,m."""'. ftlN na .....

supt'rlore.<::,

Grnndf": nLivl'I'1,1 n')vo.�, procura a tJlreo;lo
di' Rt''';,,� tétlli('a do Clube a forma

r;,o {fI' um novo prantel, (I

':I�I".',�n�o (Cont. na �(.a pá(J.)

A \'I�ória do Brasil ante o Méxi�o. por 2xO, es f_j� .�
.. "'�"'_"I�A"]core c�ns,derado pequeno 'pelo moiono dos brasilei- �.no seto-r p:-AMUOlalH. �.:�ros, .....elo provar o que fOI bastante propalado, de F

- -""'---:-_.-�� . = .. �...
c
..' -'iiique nõo é o nQo�So sel"ci""lodq 'que ando jogar,;do""'_

--

mal. m_as sim, 'ião os outros selecionados que subi� A F'rr{{,<l"rt.,iio ALtétirn Ca� :to me�mo tempo l'OI1V,Wnr
rqm de prcqucõo !i:cnicament<\ ns últimos Qn(JS Lunn.'Il.,"". at)'nvc� (11 Nula o� ...cBuinLt:.� jbgftdor;�� p:lra.Todos dchovam n("f México um adversário fraco, Ofkial n. 14/62, vem de representnr Sant!). (::ltu:'inutol .....ez o mais fraco dos 16 concorrentes. O que designar o sr. NJ.?,u·(,1l0 em mais um certame r.tl.

ocontece.u, entretanto, foi bem diferente. jogaram Nappi para or!('ntar tl. fe� clonai. desta feita em RilJei

�!õe�e��an�su��o i9���u::���uo� C��90�S d��I;� leção de voleibol jllv('nil e (C01/(.. 1Ul a pág.)

sobe/os p.rovas de, que a defeso brasileiro possuefolho' g"'on',' po;s vôc;os vê,es esHv'com poe A'rbHros Para os Jogos. de Amanhãmarcar gols não o fazendo pelo foto de Gilmar core.
tar suas p"2tensães com grandes intervenções Na reunião de on!.elll do Rm Tubarão: HERCILIO

te.....e �:��r�sp;�r���õ:ó;iTo� ���:�! ��r��o:iliir�� ��;nl'r�r�I��ltOesc��:;�:CJ�: L��rb�tr:������l'\��?n.uln
j090dor de excepcional cate-goria 'Que marcou um seguintes flpltal!fl!"t''':: Auxillares: Nilo Si]vr( e

gol, conquClnto (segundo os locutôres) tivesse gran- AVAl x FiOUEIRENSE Walter Vieira
des oportunidades poro assinalar outros. Forçoso é Virgílio Jorge ;Cl'l;wm' {,
reconhecer .. se que várias delegações pOSsuem cra_ côrdo)
aues dC! fomo mundial em suas fileiras, como �i Auxiliares' Ernar.i Silva eStefano, do Espanha, Mm'olla e Silvori do Itália, --José BezerralFacundo. ,da ArqentinÇl, Grcaves do Inglater�o e Aval x Figueirense �Ju�Ivanav, do Rússia, jagadoN:ls que sõo também "J vel1ill _ Agobar San�os
peça principal ue suas equipes, lYlas que pouco ou
nodo farão sem o concurso de seus c'lmpanheiros,
sem um sistema pc, estobeleddo de jôgo, sem um Testes Para Seleção Juyenil�����oS�I���� P�;�ce�ri�:,;_��s ve�do��;on�� ���.�� Visando o brasileiro de Itajai e Joinville 'respectl
sentou o seu verdadeiro futebol, pois apresentou futebol a ser realizado em vamente. E' pensam2nkl do
falhos no dq{enslvo e pouca rendimento na linho São Paulo (l selec!orndo técnico Ciro Soncinl faZ(,f
de frente. Outro detalhe que merece citação, é o
r.pferente a arbitragem do jôao Brasil x México,
Apregoaram os locutores que 5.5. o árbitro $uíssa
Dienst, nõo marcou porque não quis duas penali_
dades máximas o favor do Brasil. Fô:;se um amis_
toso com árbitro que não fôsse neutro o hto n60
causaria lá tanto surprêso, Mos _numa disputa _

mundial couso estcanhe,o_ pois além de neutm, o -VOlta ao 'Morro {onlinua Empol"andoárbitro suisso possue por certo um cartel de mi_ �
Ihares de joqOS referidos, e' não poderia deixar pas- Continua empolgando a rnndo confirmaçâ) ela" I:.i"
sor em bron,=o penalidades m'óximas, c:om nS que todos os desportlst\l � a Pro. gns do Interior soh ,1 par
foram reclamados pelos locutôres, oue muito em_ va Clclistica "Volt,\ ao Mar ticipação dos COP.COt-r(�!1tes
boro brasileiros. não cheollrios 00 e�tremo d·o. re.. ro" patroclnlo ria H{iJio de outras cidades e flfi!") �;"\'I

clamor, se nõo fôsse verdade, Dois, como o árbitro, Guarujá. Em convCI'.�n CQm q\l� este ano !1 �I"(jvf\ lerá
sõn os IClcutores homens tarimbados nn futebol e nossa reportagem, o nlrE'� brilho invulgar "0'.1, )".cvos

conhecedores. portanto, das leis que reÇlem o jôgo. tor de Esportes 1t_ R.ádio e sensacionais premil)s :IOS
Se árbitros int.ernacionois como êsse Suisso e mui_ Guarujá dl!lse e3ta)' es?� vencedores.
tllS outros erram, se árbitros nacionni,> c"mo José

��;;;':u��b;;:;��s�uouR�:��;:o� A;:7�a':iI?si":ê:o��:� Poderá Surgir Campeão de lIajaí
os vêzes a falhos opantados sõo sup(\stas) não Podcrã surgir hoje Il ram di�putar a terceira IHl" l!dll.
veio o porQue df' tontos cdmentários no CODital peão da LID, pois �10' pri Por este motivo o nréll.) d"
C1uando nossos árbitr"s atuam mal ou rp'1ularmen_ meiro encontro o "'Ia':cí!!o hoje em Itaja� õ)rl']Y.l!rl!)�
te,. nn ponto dn,> r-ritiros serem tão sevéras. (\ue Dins venceu por 3xl (' '-:,ll'iO nará por eNto ótim;'. arre.
ornsi(io chl"('!oró dp nã" pncc;uirm .... 'i r.1ni.,· nf'l"lhum. repita a vitória na Inrele 11" cada�ão c um cnur:ll" Pll.pnls. na verdadE:' alquns atlctos, pnrte do oúblico e hoje terá o tit.ulo em HWS blico deverá como.1.rceel· $00
ol"'ul"ls setAres d'J imorens'l, dõ" rlerllasiadn oten_ mão,�. O Barroso precic1. estádIo do C, N. ·Alrr.lrnllte
�!o ;� ���tr�C);;:b�!u��d�O;s�ui���ito�â��� t��� vellce���_p�� ?�tJ� Barro.s�� _

Fora do Campeonato o Guaraní

Em Haj::tí:
x BARROSO

MARCI!,ro

A'rbitro: Romua:do Arp
pi Filho (Com.um Dclldol
Auxiliares:' Oilh2!"1,0 Ntl.�

lias e Sllvano Alve.�

Juvenil da Capit'll \'PJ"

treInando com af:nco, e

podemos assegurar que dois
préllos já foram m.lf(!l"!'JS
para os dias 10 '! li em

treinamentos rigo!"o·:,)� ':)a�

ra a equipe já que nos<o

selecionado encont:-ftra em

São Paulo, adversó.rios de

granie el1vergadu�a ti'roi

Um fat" oue �(' torno interessante é- aue o

moiori'1 de no-�"ns árbitros sempre flue soli('itado'S
(\nrn rpfl'rir prélios n.., intpr!(l(, quase semore se
�n<>m h<>m r><1rlss" sinto coma SPi.retÓrio do Dp_
r>nrtnm!'nt() dr Arbitr0S, O", .... não há entre ('IS órl-Jl_
I'rn<: '(]OlJeln vnntn<ip. de referir oréliac; nnui no C,,_
roitrd. connuantl) llIes venham scnrli"l disputados rp_
oularm('nlo, rmrQur o,> sorteios �ão semprp realiza
dos. Exi"t.!> 11m', solurríi"l !nO" nn" Dl"\dc ser aplica_
do; o de so!1citnr árbitros de fora; o asslmto tem
(Jue "pr €.c;mlecido, pnis os r�'1das sõ" fracos, (' o

remédio enl00 � ('"()nll:nlnIIY\(, .. lln" ('nm n>; '111(- lc_
moS.

V!'m Ile causar {,SP:'f"!I·.' n.

o.t!tudf' da direlol'!a do C'li.
bc Atlét.l�o OW).1't:Jl1 f]l;('
rH'nbn de envinr à }o�cr" ul11

oficio no ((ual entr-c<.t:t .o�

pontos de !.oda'-( n� �U,\.�

restantc!! partldag :10 C!l.I�l

peona.to dI! Cidade, sob a

�1"r,n�n 111' p�t:ll" :.' rllVf'��
s!lndo un1 periodO de grave

Crié'Cl, impo!'<:ihi!itadtl mrs

mo dE' arear com a� JO�(f)S
(''{r('<;<:;jvo.� COl1:l �\lrt r(llll])!'.

FJn vi�t[l (Ii.�!'o. h(\)\' n:'lo

hnvení. o rnl'ontro I'nt;·f' o

('Bugre" e o pau!>\ RU1T;E'S

{lll!' a��im g:tnhn. ')s p"n�os
da pnrtlda qun C':lt.aV'\ mcl'�
rflr1fl

.
pRrn n ......t:Mt!tn rio

FigueIrense.
J",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



S.lnês
21de janeiro

S. Inês, virgem e mortir é representodn cor-

bronco cordcir-, no braço, sinal de pureza, e com

umc polmo, simbolo do martírio. S. Inês é perfelt . .)

modélo das jovens crtstôs que <C'nfrentou cruéís pro;
voÇÕl'S c a próprio morre quando contava apenas tre
z e anos, poro octender suo virgindade e a SU<l féo.
S('U� ,

. i., ocssurcrn fortumo e oroiecõo socíol. Rodeo
do de todo conforto primorosamente educado, crf;:;
ecu cm beleza e inteligência, Os criados da nobre fo
míJio ercm conversos do novo fé cristã. Convertida e

batizada p€lo solicitude dêstes obscuros opóstolos
Inês' ccoscçrou.se :J Cristo. E o fêz justamente oucri
do ,,19un5 jovens cios principais fcrntítcs procurovam
s.eouestró lo nort esposa. lnê 5 rCCU$QU rodos os ore

tendentes. Desta circunstâ,.,c:C1.todos os despeitos
voltorom.se contra c totccnre menina, Denunciada
porcnre o autoridade pagã, Inês apresentou_se esoon
tóneumentc aos tribunais Clue tentaram dissuadi.ln
de .�:,quir o evangelho de Cristo. Mas o jovem conser

vou_se então arrj{]stoda o um prostíbulo. Netse mI).
m€nt') opero_se um grand� mil::Jgre, Seus cabelos
cresceram repentinamente cobrindo e oc:.Jltondo o

corpo dos olhos cos libertinos. C anta o trorlição oue

um dêles, 00 tentar tocá-_lo foi tomado de súbito

para Isso, p"og!"..mou
uma regata ínteru-i a �(,l'

realizada no dia ::i d� ages,
to próximo.
A regata conste-a :le ;'0

ve nàreos com .) seguinte
programa:

8 hs. 4/C _ li. -- {)ut.'
R!gge,� ---,- tiomcnun-m nc

Presidente Marcil.lv Mcc)(>i"
rcs

fi hs. 20 mí, - C:lnilc _

homenagem ao Se. ��I!(j(;O
Hosternn
ti hx 40 mt. _ fo:�"'l[j _

hr menagem ao Dr. flc.:erb:ll
Ramos da Silva.

9 hs 2/S _ h')t'lr'�:t(l'''m
ao sr. Minotte O·::!lÍl("11:'!.1.

9 ns. 20 mt. 4/::':"\ ho

menagem ao sr "!o'ldes
Rosa - Di:'l"tor d" Rr-o-t
tas.

9 hs. 4{) mt. Yol.:- 4 r-.
mos - omenagc:Y1
Sndy Cyres Berber.

10 hs. - D,ub!e _ !\:,H"('

neeem ao sr. O:I;Ind'l Oa
rtont.

�

10 r-s. 20 mt. _ Isqll'!"
- homenagem ao Dr. ,\1:';;'

ee'armrno da SJv I.

It hs. 4() mI,. Oi!., :;;_

!!:nntc - of{'rc�'d::l ; ()� 1'1. m

bras do Conseiho Reg on:ll
do� De�!lorlos.
E para' f:nalizar e.s r��

tlvldades, uma HII'\)l:!��'\

feiJoada. ofe*eell!:L \\"'1

sr. Aléid�s Rosa a f�ct'1" ,,�

O ALDO LUZ P.l\f
SAO PAULI)

'A Diretoria .dc
Luz" acaba de recet-er hcr-,
rosa convite do ":;'4'')(' ce

Regalas "TIETE" .... � S:io

Paulo, para pal·l:kllJ:l.�áo
de uma regata que �(\:á

rcallzadn nu Ráíu �le Ju

rubatuba. no diâ 1'1, ('r,:11

inscrições a serem rr+t .is

nOR páreos de I com -

!J:quite - 4 sem r nlLo

C:ganl.t!.
COm cxccecão .:fI\'1 po.��!'

t<,ns, lódlls ali dellf)t:�a1 cor.

Pau!lsta ãom Opr51 :,6' . .:1

rerãc .por conta oc C;\I!le

pt'lul!ftta.
Diante de tais 'f;\<:j\j,b

ocs. reuntu se a utrctnrto

cÍo Clube para f'�1wta- ali

Il'O�.q!l)llhlade.�, me.me por

(,UI'
-

fl direção altE-;I't lr!'
tende tostar seus UO"'):' \'(1

lares: ao' mesmo tempo ;11· ... "
m'I1�'()� com . a e:occ.I,·�n1 c

São Paulo
6e�lu�!0 vier a '1'1: I'_' 10

dovnrú o ",Aldo r.aa" �"IIl!_

varem d'ia 10 p.
dl"s�rt VPlI por via

Kf:I,Um, NilO )'1.\1"

VIRA P,\R,\ (;

"ALDO LU?:"

Tendo grande ,lJ 'P' .,: 1-

dede de um .nr�:),\'::'f'lr
têcnlco, a dlrl�<!ào ,\!(!lst.::l

cegueira., mentbro� d,ir:::to'!'ps (' ::-rlc�

Malogrado êste ultino recurso, Inês roi lev":)do ta' do Clt'-be

00 patíbulo e oH decapitado, no ano 304, ao t-e-."11pO
s.

H S tda nerseauicôo do im ....emdor romano Diocleciano, o CQNSTRUC-O Oro Il A O e Drqual morreu na.ono de 313. _Sôbr-e seu túfulo. ergue Nov,iA RA.'\-;;�\
""

•••
SP. uma d�,s m('liS belC'<; e antigos basílicos de Ram'J. Tendo {'!TI vlstfl a� ;:>:c- (Cont. da 411 pág.)
Pelo "lln candura .5" Inês é a podroeira univ.2rs?1 cúrias eondiçõ::s 'In r'tu;ll rão Preto, c',datle ::lo ::'(>-

.dos filhos de �arla, O �ln_;O t�tehr do �irtude- aM;" rampa que da af!� �.l a� rjo�de São Paulo.
Ilca; (')(�m'll" digno de- ImlllOçao pOI"Q todos os mo •• emba-eaeões n.s :í.:!ua< o DO CRUZEIRO _·O:I.
ços hodiernos. Que vinha de há mlt;�o C�'t des, Henrique. 1ren,1. A:tt.5

Frei Benvlndo. O.F.M.
5iando sér'os preju!tO,> ao nio Carlos, Mauro e, Tlt!i·'.

Clube, a dinâmica di'."l'tn DO CLUBE U:"fC'iEHSt

ria aldista, tendo :i testa a TARTO - Claud;o e n"rKe.

destacada figura 10 n" DO VERA CRliZ - Re

sembargador Mal','jii,) M''': mo, August.o, Alet'tI, ltcB'é"
delros, pl'.('vidtmr.iou :, \"m'õ rio. MonDel e 10ã'J.

trução dE. uma 'Elp':! (_ DO S�TE DE �F.TI':M
- A soberbo é a pior espécie de solcdode do 01

ma A soberbo precipito na tristezo. Irrlquieto em

seus insoPitooa5 desejos o orgulho nune cstorá Vef

dodeirumen�legre�,.�_ .

_
. .,..

- Quando vos mirais 00 espelho considerei

três coisas: ,J vileza em que nascestes; O fragilidade
do carne que, o cedo momento, vos poderá fazer
cai r;a formosura que dcvels ter no olmn -------- -

Frei I3cnvmdo Destéfanl O F M

(i)Os t,és f'I��Ç! u� fa�!'!!�! ostc;cm bogan ••�
do por couso de 17 cavalos É que o pai an morrer,

"

lhes deIxara êsses onlmOlS poro que fôssem assim .....Ii�
dlstnbUldos metade ao filho mais velho, um têrrD .......
00 do melo (> um nono ao mais moço A diVisão não

saia certo, porque tmho de S�r feita com animaIS in_

teiros. .1OU ......SPEM'EfTAOOMA!lL

Um peõo que assistia à d1sDuta. certificou_sP.

do coso e se propôs o ·rcsolve_1o. Pegou o seu cov",!a
e juntorJ. ') aos outros 17 Os h2rdeiros ficaram, poIS
Com 18 �ovolos e o peã� procedeu à partith::}: deu 9

onimols isto é, o metade, 00 primeiro filho; 6, ou

seja um terr", 00 seoundo e 2 ou um non6, 00

terceiro. Satisf�itos os herdeiros, o peõo, par fim. re
O Capitão Tenente Ar.

tirou O seu c"""11o, pois os animaiS divididos soma_ naldo Leite Pereira, Ime.

'10m mesmo 17 dlato da Corvet.a Angostu-

Pingos e 'Respinaos

. Da Minha Seara
A cólera é o mais cego, o mais violento, o mai�

vila mais cruel e imprudente dos conselheiros..
_ "Sánitos per bonum cibum" - Quer dIzer:

- Faça do cozinho suo farmácia!
_ Estive só e no meio do deserto. Com grande

espanto constatei que nõo há pior solidão do que a

presenÇa de um mau companheiro!
_ Sob aparências de amizade, muitOS escon_

dem roncares e ódios inc.,nf.<>ssáveis: "IN MULTIS.

VcSTITU OVIUM RA81ES LUPI"'A, CONTEGI
iUR": Debaixo do �F'le de ovelh3, multas obrigam
o fur�e p�;�i��r�o�ô���oerame,.,tos, o obrlgaçõo ce

Pensar é c;imDlesment-> apavorf'nte.
_ Quantos C"ltáli"-0S r"-o;l"I'lnm o Dod� de ex-

p������;(! d� ���:r;t�:�! q��e o�;:���o.�c��j���: f�
fI'I mal de ""'lIS ....,in;c;tros, nõ ... S"! cnmn'f'O"nde.

Frei 8ehvindo Destéfoni ü F M

magnífica, já f'0l t.� i'.O ti'

arubamento. que ,\:Ut�u V,_
rá beneficiar o movimen
to dr entrada e s:luh dfl..�

Documentos
Perdidos

ra, perdeu nas proximlda

dp" do caes dn. Flort'stal

�UI1 l"arteirl1 t> \'ftrl'l� dorlt

m"'nto�. pnt� ... "I .. (l'njs. car

teira de idcn' idacte. car-

tclra do Clube: Caiç(lra di

versos cartões e fotogra.

fias. O referido oficial pe

de a �uem haja encontra

do os S(!US doculo]!'nto� que

os entregue na sede do Co

mando do 5° Distrjt.o Na

vai, ou na redação' de

"O ESTADO". Gratlfi::.a-se

bem.

.::.s., ..
-

� _

ERO - OSY:l.ldo :\,.'111('

ron, Ourldes, Re!I1I�Jj) I'

Caminha.
. �

A Federar.ão A'iát,;e:t ('a�
larinen.�c ainda nc·t.l 11IC�

mA. Nola' orc'al. v�m de

soliCitar a CO!ltedf!��'<:ã')
Brasileir(l de Bas'lll"t:}t)cl, :l.

necessária Inscricj_l) )l:'\r:t

tomar parte no C�l'l:J.lne

nacional de basque!.dJOJ Ja=
vcnil a �e rcaTIza!' "m P(f"to

Alegrc.
x

Apenas CaraVa!H do Ar

e Clube Doze de AgQ,;i:o !iO

licitaram e obtivf'l'am da

Federação Atlétiea.. Catnrl.
ncnse illsrril"ão pan par

t1CiPa�em do C'lalJ)"::,nat.o
regional de ba,-;q14\!tebol
aduILo.

x ••

Em vista da dC6utAnei::t
do treinador Nazarctu :S�p
pi em dirigir a 'JeJer;a:J f�.
minina, da capi�al, que

participará dos IH Joro�
Aberto� de Santa Cata�jn!l

"Aldo

técmcc alem�o, at-mtrnon

te radicado no Gh,be 'I�

Remo "Floresta" de êâc da remuneração ex!l.pd:\ por
Paulo. aquele ""nloo.

I" -----

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

Por �alter J,MlfJI!

W124!l

Um cnedeíretro de .vano-uver, Canadá." de nome Tom

wo.tew. Ialecído Ilá pouco tempo, deixou 700 mil Dóla

res para o seu único neto, conforme testamento aberto

))('Ia� ;'I.utut·id.:tdes competentes. Até ai.. nada de ex

�r3hrdiruiriu� interessante. enu-etantc, �UO as ccncrcões
te..tueuentúe-lnx: O rapaz é nbr-lgndo a m-rnm-ur .. �(Jh r-on

trote da t.:llwJilio, t.odo.� o.� anos, na data da morte du

avo, um dente -scm unestcstn." Rcrcbr-rú a rortuna

quando nã!) uvc: mais nenhum dente nu cõca r Diz o

t.e3tamen� textualmen�e: "0 moça deverá se lembrar
urna vez por ano do avo,. com dores!".

Tambám em vancouvcr. eaouanto passavam um mm

-n: u-n d,;s (01 ... 1..1._> ceais. ladrões conseguiram roubfr a
(':lIxa do tcnuc. levando o que lá encontraram. O nome

ria Ii�a «ue <o� extúva C;�iI)·incln. naquela nr-astân, era "ru

(h que cu tenho, Lc pertencem."

Im Michjr';Ull, Estados Unjdos. fui lançado Ij.O mar um

nm'o I':av:o de passageiros com o nome de "Virgem". A

p:o a":';1 "Vi:gem" e�(á escrita eom letras grandes no

cc��::<do d'l vapor. Em letras menores se lê em baixo:

Capàcidade de sur::orLar 927 pessoas.

Paul Getty. \lm dos homens mais ricos do mundo, gosta
de Penelope Kltson. uma moça de 37 anos de Idade c

que tejma em nào acp.itar a suà oferta de casamento.

Recusa assim, uma fortuna de mais de Quinhentos bi

Ihi)es de liras e um amor sincero. Diz ela: "E' verdade

que as minhas condições econõmicas são modcstas, po
rcm tod'JS os calilel]os deste nundo não valem a perda
da minha liberdade. Viva J.l. vida de solteira!"

Pergunt.aram certa vez a Bernard Shaw o Que preferia:
um belo automóvel ou uma bela mulher, O humorista

respondeu secamenl� ?� �I�1�i'Z_
Pen�amento: Um tolo em posição elevada é como um

humem prn cima dc uma montanha: toa')s lhe pare

cem pequenos e êle pareee pequeno a todos.

G historiador Tob�as Monteiro assim descrevc uma

via�em dc D. Pedro á MinUIi. E' sabido Que nosso primei
!':J imperador era dc uma simplicidade notável, Inimigl)
de pompas e homenagen5i. Em sua primelia viagem á

J)!'ovlnela mineira levou consigo seis pessoas, c�tre as

quaiS um criado e três lioldados; não quis levar cozinhei

ro, alegando que comeria o que cncontl'as�;e pelo eami

nho. Se nfio houvc.�sc pão, bastar-lhe ia farinh:l dc man

dioea; não conscnLiu que fi;.!;esscm avisos de ho.�peda
gemo pois, poderia dormir sóbre uma C<;teil'a e fazer da

mala traves.�eiro. A{'hava. ainda, que com dinheiro no

bolso se obteria feijâo para comer.

Em um pequeno bar em Barcelona, Éspanha, se encon

tra uma placa na porta de entrada, �om os seguintes
dlzêres: "O camelo é o a.-.lmal que por mais temPo po
de aguentar a sêde. Tu, que cntl'Us nesta (�asa ... não �e

jas nenhum camclo!"

IGnaro Rcdel'o, de 22 anos. membro de uma seita bntis

ta da Espanha. foi condenado a três anos de pJ'i!ião por

um tribuna] militar ('.�Jlanh')l. Havia se negado a ajoe_
lhar se durante n celebração de uma missa, para a qual
tndos os soldados de sua unidade tinham sido convoca

dos.

�:r .o��:n:��o odes��;::��n;�� Na Nigéria OCiàcnta;m�r� -;á -;;-o�o� dias Dewumi S:t'!u
ro, um chefe provincia\, com a idadc de 1213 anos. ncfxl)u:
24 viúva�. 89 !Ilhas, centenas de netos, e bisnetO!;, além

de 50, filhos adotivos.

c!\tarinense que toma�.i

pa�te no campeonat::l hra�j

leiro rr:arcadc pai''l H.ibel�
rão ·Pre10. é pr9'fi,vf'1 (lue
a FAC venha a .lD1ptar o

nome do rllscutido atlf'ota

Torrado. para servil' como

oricnt,ador técnico :Ias m,J

<;a ... te1)r!o como f;('11 auxt
lIar .o conhecIdo prepam
dor Waldir Mafra.

�
caixas E RRMÁRIOS

DE FERROMENUlS paRa
OFICINIS MEcâNicas
MESBLA
Roa CeI. Vicente: Esq, Com, Pereira

- PórLo Alegre -

ESCnlTór:JOS DE Vl:":l'\DA NAS pnrNCIPAls'

CIDADES DO ESTADO E DE S. CATARINA

,

U�IA OIWANIZAÇÁO IlRASILEIRA .

, A SERVIço J)() BRASIL

ESCRITóRIO DE VENDAS EM FLORIANO'POLIS,
RUA. Ft:LlPE SCHMI,DT H,O 18 _ S/ 2 e 3_

o RADIO
Hoje em dia o radio é eoiSa muito corriqueiro.

Mos, nem sempre foi assim.

Quando surgiram os primeiros aparelhos radio
fônicos no Brasil alimentávamos uma eSpantoso cu_

riOf>idade de conhecê los. E não faltou Ocosiõo
Substituindo, naqu 'Ie tempo, ú vigário de prás

pf'r:l fregueSia, encontramo� no coso paroquial um

receptor novinhoJ _

resentementeinstoloda O desl"jo
de. saber_lhe o manejo subia 00 apogeu' Terminado
o rela no Motriz, regressamos á resid!!ncia do pára
co, ali pelas vinte horas, embora receiássemos esta_

traqar o ir,strumento novinho t-entúmos fazê_lo fun
cionar. Após várias manobras frustrados ouvimos

derrcpcntl' os seguintes dizereS:
R UNOFUNK BERLlN! HEIER
PUNKT MITTERNACHT'

('l "'LI") vem o !';cr em fl'lrtugues'
"Rádio rmissoro de 8rrlim! Aqui meio-noite

em ponto!"
'

Noquf'lc :nstante enconlramos nos em Sul d�
d ... Minas. Contlldo, Qerlim pore.-:i., tno f'I{'rtinhat Co
mo rios im .... rec;<;ion::lrom os ci"ze bad�llados daquela
meio_nnitl" transmitida de milhares cj(- (jLJj!om�tro!>
de distôncia!

\
Desdn aquela hnra lonQinnua, tornamo_nos ami_

go d ... s boc>_c; ·emj<;c;õ('$ erJ'J(:ad'lros I" moralizadoras.
Prl"�"'ntom"nte n r6cii" é assunt(l ("om(lm, vul_

O(lr e ,·té trivial.' A ort'? I"stá �m �'Jber escutá_lo com

Pauline Matrer. de 2� �o:;�j;l!�aver foi cncontrado i��v;�� � ��!��a��js�ors��:d�fc���!iS�;o�����t���
�eon��o �he;:;�:, deem 1�:s��!��e�Jt!:\;���:s,dep::a a:�: c.,tivos f' C"ulturnis. AS e��ações difu"oros honestos

fô�se retificado o engano. Ela foi informada que, ju sõo ve·..-j··,-I..,ir ...s f",..,tes de instruC"ão e de cultura

d\C'11h�pnte, contlntlaVa morUa �té que se derd'lbril>e
Oual"tos v� ..:'5, Quantos ["')esl;oal'l"")s. ou inter"

di! Quem era (J cadaver anõIiimo encontl'ado. E\a re_ rampemo�? 0ludlco: 0,:,1'0 tr""":-r n'lta d.e, um nen".o-

���::�a:::eant�!�eStituiçãO dos Impóstos que t.lnlta pago '=n�����lsgl��nt�o/������., de�:e r:����m�t�i!� depOIS,

Os ou<' f'bu�"m desta maravilhoso invencão mI')

rI .. � .... ., para r1i<;�emin"'r ., mal são uns outêntisos bás
tordo" .,._ /pl'lítirnos degener�(hs

,. .... ,I;·les nu" emo",rrnlh:Jm 0·<; transmissões ro_
diofAr;"'''<; rn...., "itos Dic('1nte", r"m anC)dotas pulhas,
com di7"'�fÕs rhulos com bRnolidndDS lascivas e gro�
seiros �om irléios exóti"os r>xdr{''I(1!las El tornes, ovo

colh(1nrln o sã mornl. sõo un .. oe,f""too:; c,.,n ... lho,> aul'!

""�f'fnnr.., to ['>"I('>(""I,.,m lImo dos m::'lis flrer:iosas de'>co
bertos do gen1a hUr"I(lno'.

Anedotas: Há dias, conver�ando num circulo de amigos,
(um dêles: pescador apaixonado) comentavam Que pau
cas anedotas s6bre pescar:a se conhece. enquanto as de

"c<J.çadas". . estão sobrando. AmllIos Silvio e Nelson, lã

vai uma: Pai e filho foram pescar de barco. Pela tarde

o �aroto. eom dez anos de idade, volta para easa, trazen

do um pequeno filhote de tubarão para a mãe. "Mamae,
veja o que eu pesQuej!" "Multo bem, meu filho, que be

leza. Que peixe grandão, hein?" O menino: "Grandão!
E' Que a mamãe não viu aquele que enguliu o papal Já
no mar."

L

Continua a dire�'H"a (Ia

Federação Catarlnr.n:io,! de

Caça SubmarIna a traba-

• Desenhos lhar para regularlxltl" :.lh_ VENDE.,SE (Em�tganiza\lo)
• Patnéis clalmente a. entidade J1e.. w=

rante os orgãos ,�ompeten Uma Resldên('la de Material na Rua. Paquetá. Asembléiíl- Preliminar de Constituição
• Pin+uras de teso Os documentos paSiia., BAIRRO BOM AnRrGO. Tratar pelo teJetôDe 3351 ou ... _ ... -.. 4l....,.,.....

Serão elenos hoje no propaqanda ram pelo Conselho !l.c�i::>- na Rua Jerônimo Coélho, - l° andar - Ed. Santo An- São convidados os subscritores do capital da COM.

n.;!J de Desportos c f(lram tÓnio. PANIDA SERRANA DE ELETRICIDADE (cm organi-

Equador 71 Deputados • faheas aprovadas, S-6-6f ?aç:to) a comparecerem na séde da Companhia CataTi-

FI- I �BHAIA' A N"-:O"'-II-::-E--
non." d, Fá" •• L'" SA., na cidade de Laj", E,tado

QUITO, 2 (APl - Hoje, ano o Congresso será subs-
I _.�._"_m_

..._"..·._1IIII O sr.
:.:João p!dm NU:les

de Santa Catarina, no dia. 12 (doze) de junho de 1982.
IlIgo. realizar-se ão elei. t1tuidn por coml)leto. clu

II-
foi eleito Presldenit' da F'e

à.� 17 00 hom.�, n flm de elegerem o� perito.. que devt'rão

����:a!!:j�!�i�::; :�� ::m:::'Óc:cP:�:iit:::: !��:����:;�nF�;,;� �,71�n��I::C��:�=Z�&�I,���t;ft1�'�:��:�:�1��%:�:�:"::� Ji���O_�;'c:';;��;���IR�a_.,_be_n�n."
pa1'il. Integ!'�l-

irípios e Conselhos equatorianos atinlIe. a elfra mln�d�l "Bahia li Noite", na qual () CoJuni!tta Social Cal' L:1je�, 31 de maio dc 1062
.

inelais. de 1.195.772, um pouco mais.
rua IEtrnando n,ochudo. 6 ') ,<;r, Crystaldo Catarinens#> IQ,� Snlum Mltllet aprNientarâ. graciosas baianas dan-

.\

C.'Mal'a
dos Deputados da quarta parte de

suai'
(le AraújO. M que j);,\,'f!\'e, cnndo o .�n�nha c revivendo o eult.o arro-bral:\Uelro do'

tl�lrllmente renova- população total. 340.769
l�. "ndor· 100. 21·13 dest.a feita.. a FCBH, V:l.��' candombh'). num Intel'es.�ante shOw-t'cvista f,�lclórko.

Onquanto que Os sen$ . .mulheres exercem o dlrciLo ...
.. gt,lr o rumo que tO(1cn (.1'� NOTA: _ Resel'va c!e mp!la!j na Secretal'la do Cln-

eleltoli em 1960 conU· do voto. este é obrigatório PERFEI�AO-RAPIOEZ )leram e ganhar (/t>qt:lquc hc ·'12 dI" Acli.�li"'. a l1[1tUr do (lia l0 de jm;tho,

itlar&d:toll�a��Cf;�;��nl�éS�� �;::'tp::'e.h;�:':I;er�:�'lt!t , ��e::�rlD esportl"ll) ('�t:l

15-'-e.

Fr"i B",nvindo De<:�efoni O F.M.\

Companhia S�mlllil de E!etricidade

FUNDADORA

Cnmpanhia Cntal'ijl!'nsf> de Fõrça e Luz S. A.

A'1JREO VIDhL RAMOS - Dlr. _ Pr{'liídel1te
�Tmr:TO TV:1\.(� nll' r./·I'·J1.'·
ANTONlO JADEn MAP.QUES - Du·. _ eecl;etârio
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Assim, a Trator \1ecâ.nl_
ca. OIsen, que até há pou,
co fabricava peças para

tratores, parte agora. truns
fornada. na Cia.. Olsen de
tratores Agro-Industrial.
para uma. nova etapa.
quando virá, inclusive, co,

laborar com o Govêrno da
Estado nesta sua arranca,
da desenvolvimentlsta.

presentante daquela rlrmn
esteve também com o sr.

Wilmar Dallagnol qlando
.recebeu os roteírcs para

organização dos projetos de
financiamento.
Perfeitamente dentro do

esquema. do Bane') de De

senvoivímentc do Estado
que se propõe ajudar a�

por, em todos os seus de�
talhes os planos da. era,

õtsen 'de 'rrãtores Agr.o�rn

dustrtal, de Caçado, este ..

ve com .0 Prof. Alcides A,:
breu Presidente do Banco

de De�"nvolvlmento do Es ..

tado, o Sr. Carlos Fernl\lldojo
Faria, represencante ãa".
queia indústria pioneira
no País.

Estado esteja em funcio
namento, aquela. industria
entrará com o seu pedido
de financiamento.
Através da Cia. Olsen de

Tratores Agro-Industrial,
Santa Catarina será a pio"
neira na fabricação de tra

-tcres Inteiramente nacío
naIs.

a executar, como se rncs

trou bastante interessado,
prometenüc êetudar com

tôda .sImpatia. a. possibili
dade de nnancíamenec se..
licitada.
Além do encontro com o ,Industrias pioneiras, tão

Para. breve a ªpr�v�ção: Aposenta- @:. f;�I..AºQ
dona do funclOnano aos 30 anos FLORIANóPOCIS, (DOM:NGO), 3 DE JU:mo ;E 1962

BRASíLIA, 2 (v. A.) - A ausência do presí-
.

O Deputado Gurgel do dente da Comissão Espe,

I
Amaral (PSP - Guanaba- cíar, Sr. João Meneses, ora

ra), revisor ct\. emenda no Chile, não facilitou, ao

constitucional que dispõe que se pensa, a aprovação
sôcre a aposentadoria do da emenda. O presidente
servidor públiCO aos 30 -do CNO é esntnto aberto
anos de serviço, disse que a as conquistas soctats. E o
matéria poderá ser apro- vice-presidente, Sr. João
vada pelo plenárto da Cá Mendes, que dirigiu os tra.
mara nas próximas sema- balhos, somente votou con
nas. Comentou que a ma. tra a aposentadoria cem,

térte, como esclareceu a puls6ria aos 60 anos de
Mesa não admite regime de idade. asee detalhe, porém,
urgência, mas a conscjên- poderá ser sanado se a
cla de que se trata de legi
tíma aspiração da classe

já lhe está dando o que
poderíamos chamar de ur

gência urgentissima de fa
to.

Liberdade
A� Latina

Cuba: Ameaca
de imprensa na

NOVA YORK, 2 (A. P.) graves problemas, orgulha
_ Relativamente ao "'Dia se igualmente do trabalho

da Liberdade de Impren- cumprido em defesa da

sa", 7 de junho, instituído liberdade de imprensa em

pela Sociedade rnterame- benefício de muitos mi

rtcana de Imprensa em lhões de seres do Hernisfé ,

1953 seu presidente, An- rio Ocidental."
drev:.' Helkell, redigiu de-

à

perder não só a 'liberdade
de imprensa, mas também
as demais liberdades, é
agora maior do que' em

.qualquer outro momento.
tsse peejgo está represen
tado pela existência, em

Câmara ãesotver adotar o

critério do Senado, que
aceita emendas à emenda
constitucional. Além disso,
hã também, a emenda de
autoria do Senador Gllber-

Adiante, ahrmou, desfa- to Marinho, que resolve a
sendo insinuações: controversja.

cuba, de um regime comu.

nsta, dctdído a Infiltrar-se
em todos Os demais pàíses

Em 1953, ano cm que foi

instituído o "Ola da Liber

dade de Imprensa", 50 mi.

-mões de pessoas na Ar

gentina, Colômbia, Cuba,
Repúbtíca Dominicana e

Venezuela careciam de 11-
berdade de expressão e de

liberdade de imprensa. ao-

!�ssS:a�a� Q��1sm��:e�eg:s�
dos êsses direitos funda
mentais na Bclivia, Cuba,
Haiti e ParaguaI. Obser
vou se, pois, um aumente
nítido de 34 milhões no

número de aniertcarros que

gozam de liberdade de ex

pressão e de liberdade d�
Imprensa.
Todavia, a despeito dôsse

grande avanço, o perigo de

claracão em que lernbr a

que � liberdade de impren
sa na América Latina é

ameaçada pela existencte.
em Cuba, de um regime
comunista decidido a infil

trar se em todos os demais

países do Hemisfério Oci
dental.

do Hemisfério Ocidental e

subvertê-los. Tendo Hava.
na como base, o comunís.
mo internacional ameaça'
com ig-....al fôrça os gover.
nos cemccránccs da Amé
rira e a Imprensa livre do
Continente.

íNTEGRA

Fundado o Centro de Estudos
. Odonto'lógicos de Santa Catarina

Eis a integra do docu
mento: "A Sociedade Inte.

ramericana de Imprensa
participa, com orgulho, da

celebração herntstértca do

7 de junho", d.a da liber
dade de imprensa. "A SIP,
embora reconheça que em

seu caminho restam ainda

Apenas quando se tenha
estabelecido a democracia
em Cuba e o comunismo
internacional tenha perdi
do sua base de operações
em nosso Hemlsférjo, a

SIP considerará ganha a

sua maior batalha pela li
berdade da imprensa
América Latina.'!

Florianópolis contá desde
ontem r-om mais uma en

tidade cíenu .. Ice cultuija].
Com erevacc numero de

professores da Faculdade
de Odontológia da Univer
sidade de Santa cateema,
acaba de ser fundado o

Centro de Estudos Odonto

lógicos de Santa Catarina,
com a finalidade de con

gregar os elementos do

corpo docente daquela unL

dade uníversítárja.

Odontologia em nossa Uni

verstdade, promovendo cur.

sos, conrerênctas, debates
em torno de assuntos liga.
dos diretamente com o en

sino. Presidente da
República e seu

10 subslilulo

Na noite de sexta feira
ultima. na �'aculdade de
Odontologia, sob a presi
dência do Prof. Pedro Men:
des de Souza, foi eleita BRASÍLIA, 2 (V. A.) _

a primeira diretoria do r-�'l. próxima segunda-feira,
CEOSC, ficando a assim no STE, será conhecido o
ccneutuice - Presidente: relator da consulta formu
Prof. Miguel E. M. oronnc, lada pelo sr. Aura Moura
secretérto Prof. Adernar. Andrade, sóbre a quem
Américo Madeira, Tesou
reiro: Prof. Adérclo Miguel
Domingues e Bibliotecário,
Prof. Juarez Ph1l1PPi.

Encontro do Govêrn9
com, o Povo

A nóve] essccíacão, or

ganizada nos moldes de
"A minha presenca 1'.0

Governo" _ disse. no seu

rauvos da vida cctenvn e

da grandeza da Estado. O
outras congêneres do Bra

sil, tem por finaiidadt ba
talhar pela melhoria das

condições do ensino da

realmente, no atual regtme,
cabe eubsnnnr, em primei
ro lugar, o presidente da

Republica.

discurse de São Paulo. o que o Povo quer é desenvot,

Governador Celso Rsruca vtmentc eccnõiotco, é tra.
_ "eu explico como uma balho para todos, é saúde

espécie de encontro do so, e educação sem restncõea
vo com o Govêrno.' A:ude é honesta aplicação do", re,

assim à campanha. que, vc. cursos do orçamento. é es-

A AnosDntadorl·a dos Ad"ogados :ndo�::d:�'�o",::�i'�\�; �:,�:�:.t� '��O�����!�n�
J.I I' ., '��s '�';.s��:'�P�;:���: <�� t.::�,:�,:�;;:t�:n;�;:�

Pas.sou na CaAmara e Vai· a' -Sança-o
terrttóno catarmensc. Es· padrão de vida coiuoasíve
tudou.Ihes os problemas, com a dignidade da pessoa
auscultou-lhes as aspira... humana. Isso é o (lJIiJ o ao,

"Bra�!lha 2 (V. A.J -- A xa, equivalente ao salário� aem dos Advogado�; �tns çõcs, ouviu-lhes os recla.. vernador Celso Ramos-�
Camal'a dos Deputados a.. mlnlmo' regtonal vigente taxas cobradas em tõdas as mos _ e traçou o seu pl'O" propõe realizar, <lentrl) d?
provou ontem o substitutl- ao tempo da concessão e certidões passadl's pelfl. grama objetivo, sem preo- seu Plano de Metas, que re

vo do Senado ao projeto uma parte variável, ror;es_ Ordem; .da taxa de 500 crs cupações ou compromissos sultou do seu encontro com

que concede beneficias de pondente a. tantas parce: zelros pelo registo do dl- de qualquer natureza, que o Povo na memoravel cam.
segur.o social aos advoga- las de alto centésimor, âo- ploma, e outras-. não a de servir, cú1ll digni... ]lanha durante a qual per.
dos, regula .sua aposenta4 ze centésimos ou· dezel!sels As contribUições e oS be_ .dade e patrlotisln'J, o seu correu todo O território eSo:

G O Y e"" r n o do . EsflJida em
daria e dá outras provid0n" centésimos da parte fixa.,. tfficios serão reajustados Estado. E é o que vem ta- tadual e pregou, ante::; e a-

"
clas. O prOjeto .\·ai, agora, quantos forem., Os .anos· sempre que se alterA. ova. zendo, sem esmorecimentos cima duma legenda parti,
à sanção. Pela proposição, qompletos de cOntrIbuiçãO lar do salário minimo. sem tibiezas, sem amblçôes .dárla, uma �bva norma <!e

.

F
.

E I
� . - tica criada, no !FASE, unlu4 em cada. base (minima, d

pessoais. vida publica, mais com�n.

, OCO' -
...se_,O' arlZ3içaO

CarteIra de Seguro Sor-ial média ou máxima), respec- 'Possível visita e Os que -O ataca/U, supón .. tãnea às legitimas relV1o·

.
.

dos Advogados do B!'asiJ, tivamente. do que pelo descome11imeh� dicações da coletividade

Forlrn1 crlada;;, pelo Go- :G::lipo Executivo� do Insti- Serviço Diagnóstl!o :;lt:,d:o!eOPf:i��n��u��;� A receit.a da Carteü'll de
--------- t�e�:le��!�i�ge:aO�tit::!: ca����l::: a órgãos dr c,

�����à�OemES����� a:Sco�:: tuto- de Cardiologia e 60 c��:��c�o�Oat��!e���ef:é�� dosar- beQ�f�ciOs
..

soclals �:I�U:° p���lal ����ri�����i; ) .6oular' ao poderão afastá-lo da rota ::�ç��r:u: j:at��hnmf���:
guintes localidade>;: E.xecutlvo Catarltllmse.

as advogados e Sf!Ui! depen"
I d

que segue. estão en�une.r{o$.

Vargem Granãe, no munl- POSTO DE
dentes. Os que já contribu- m�nsa os segurados, e-

'

Par'aguaI"
o Governador Celso Ra- do desenvolvimento, Q$

� _ em para .outro Instituto po" qu valente a 10%, 20% cu mos não desce a OtiVlt se� problemas cuja .�oluçao Ja

����adb'o�::lt:d�:�ill�!�: Il1U_ L fi nver rao o ����r�����Ç��so Ra- �:!� :��:r, ade����n��aE�= ::1�1r:: r:��::�:v� :����o: ASSUNÇAO, 2 (A.!'.) - :l�� :"sdi��: ��e p!:��la;: �� en��an;�a d:Sq�;t:��i1�:�
niciplo de Mondai; • '" mos extlnglu o Põsto de leI. Dispõe tambêr::l o llro�

'<lo çontrib,ulnte; das cus_ go��:::de�;�:aOr:ra�ll���!� Povo. Está certo de que r.a� sendo atacados com rl,ec!'
Linha Grápia e Vãrze9. A-

r o' t
Fiscalizaçào ci'lado pelo De_ .

t· b tas emolumentos e taxas .",

le�re, no município -:le São 1JS"O IS !J cr(!to n. SF - 11 _ 11 � 61
Je o sobre eneficiários e judiciaiS ou extraJUdiciaIS: ;uaico:�e�e�ta :�e:�m���! da teria a acresc�nta( ao são e nào tardarão ml;�

Miguel D'Oeste; II \I" U 663 e locallzado llfl. cldRde ed:�����te��n�:�f�:�Cl:�� ·que fõrem por lei federal oportuno, declarou ontem �:� ::a;�o!ra::I:�;!��� �:ssap�:;:�o�e �:�:t;elfl1
Agua Verde, Campo D,Agua Realiza-se hoje, em S[1n. �: �::��ad:oR�lvr��;:�� gurados o::!:.gatórío$ ela ou estadual atribuidas:i. o Chanceler Raul Sapena dos ataques e alusões dt's.. civismo, no rumo de m'llllJ

Verde, Piedade e Rio do PI. to Amaro da Imperatriz, a
do Sul e criou um pô.'ito oe

Cart,eira de Seguro Social Cartelrai das mult.a:;: apli_ Pastor. O Chanceder acres. primorosas feitas à sua. res progressos material" e

nho, no muntciplO de Ca.: ;�:t",,;��Ç�cia�Un�i!��rã�� Fi�calização na cidade dc
os advogados, provisIOna- c��as aos advogados pro" centou que tivera conver- persoa pelos tiue se ir.titu... espirituais para a t.erra le

noinhas; Curitiba.
dos e solicitadores ln..cl'itos

v

� onados o� solicitadoses sações a ésse respeito com Iam oposicionistas, qual- Santa Catarina..

�:;�� �i�oh��:' ����� �::� �;/��:et�r��s�ut:c�:. do

DESIGNAÇúES ;: B�:�;lme ��: c:'��,,!��o: Pf��e�r��;l';a:aass tapxe� �:_ ���g�o�:ta��aSileiro, San

��:� s�:::!!�ã:eru;!:ji:��:� m:�aaP::o�ç:��:'�� c:i�
Irmãos e Três Maria!" tõ- D:!sta capital. além dos Pelo Chefe do Poder E- data de sua inscrição, me- .oriunda de légitima neees- ' representa mais dO') que UJII

da'S no m'micíplo de Cem_ coordcI!adores, drs. António xecutivo de Santa Catarina nos de 55 anos de \d!l.de. sldade publica; nada en.. grupo de demagogos, :et9fj

córdia: Almeida .� Ivo Silveira se- foram designados o" drs. O contribuinte poderá. a-

N S
contraria nessa pretensa 0- dados na evolução da I!lef)'

Bairro de São Berr::r.rdo, guirão para aquela cidade Carlos Eduardo Viegas Or- ·posentar�se aos 65 anos de OVO ecrelário da Educação Pnoa_'o"o"'vaq,U,'oldh.esrn"o.v,'em, d'e'-- _taliteda,'a:raPO�,'i,tlsCpaos,daO ::���
em Tubarão. o Presidente QO D.R. dr. le, Consultor Juridi('.r), para Idade, no minlmo, e com ".

JARDIM DE tNF-,\NCI/\ Aderbal Ramos da Silva, o exercer o cargo (ie Pre�l- qualquer idade, n'J caso de c:se:a��mos� :o:���r���� ;���o C:t:rl�:.UCaÇãO em
magóglcas, o apêlo ment.i.. contundente a tõdas as sujIJ

dr. Renato Ramos da Silva, dente da Consultoria JurI- invalidez para o exerrírlo des locais, tomou posse no O Deputado Nazareno rosa a sistemas de admlnis_ inglórias campanhas de ��
o Govêmo d,o Estado vem Secre�ário Sem Pasta, alêm dica do Estada, enquanto da profissão, verificada por cargo de Secretá'rIo da Neves, que pela segunda tração que hoje estáil bU- trig� e insldiag. O Povo ;

de criar um l.Tl'I.:·d'm de In- de elementos da Imprensa, durar o Impedimento GO junta médica. A apos�nta" Educação e Cultura, na vez -ocupa a pasta da Edu- perados. rá a ultima palavra � I
fâncla na c'dade de JOlI1\'ll gentilmente convidados. re�pectlvo titular. e Arqul- daria por invalidez ficará tarde do dia 10 pp., o depu_ cação, vem de substituir o O que o Povo que�' nãil é o falará ante coisas e fa �
le. MunicípiO da periferia do mf'd�s Dantas, Sub.Di:-et.or sujeita a revisão periódl:::a tado Rubens Nazareno Ne- Deputado Osny de Medei- retõrno à politica de C!lm- concretos, para eondeil

8
GRUPO EXECU1'IVO centro polítiCO de Santa Penpl. para responder pela até que o segur'art<) comp:e� ves. Disse o novo Secretárlp ros Régls. padres, e muito menos as a Impostura dos que, nsd
Suoor:'!iT'rtdo �o �<>('''et.{t- C!ltarlna

...desperta. po.r !s�o, d11'Elrj.o <la Pl'nltenclaria te 65 anos. A aposentado- em rápidas palavras, con- Logo após deu-se a trans_ praxes de govêrno impro- tendo sabido realizar, ClOX
r\o EXP"l1'i,·') eh (i ,h",:'lr 1\ ,_;�u c'llw)a\'p pnrtldano. cl:) F>:kdo. 11'))11)'\"1 f'\1(Jlwn ria consistirá n�1'11:l l'f'nda tAl' com a e�j)eriente orie,9 mi�o de ca�go n:l Secre visado que opedecil\ a lo� tinuam a promover ob�

,; \ pr. \ 1 lICT!"':'l' . .; cio.� meio:; ptoii 10 !l\l!':l\, () illllw:lilJ\inta dJ lllC!lSal. con��illl;d·� d" (:u_ t.H�ii0 do Governador Cel�o t:1,.ia. de Educa\;ão c Cul- dos os venlos-do 11lt.�rê<"',� �ulo!'l' ao i'Vre de�nvol\"�
�'lEC (j,:\:'I.1 JillJ li!.:u., dé::LI capital. \'c�Jl(',·jj\,o f11Hln� :lS jl:'u{'p]ns: um.! pnrln ii. U:lmOf;, p:1r:l fi bnm :md:l- tw·n.

. __ .�__

fnrrio;;o, l1l('no� 'no!> illlll(!- mrnt.o do E�tfHl0.
__

.-"

1·�.iiII__·ÍI'IÍII �t:··_..:l·�:",'";;;..:,_",_.=�:!.���.!_';;_'"=- ',....
I ",..

. ....
'

.•.....,
••
,......_•. ,...•..•='._",,,_.•�t�.•....•.•.'.,.,·.·...,.,.,:.. ,'"";;�'�. :.'",,;._.t...� \"i,j'f"i4:"';-f. _,;-!Iii. ,��'''�·''.i.�_4, �:;ti.i. �' ..��. �_,. ':_��

I ÊSleS'!!�!lr�nl�S lil.il:n il:S'UnS a�peclos da visita do Embai'jI dor da Republica r��frai lhelJll. Sr. Gerh�rll Sep,los a FIo·
I

I';p.:lópolis, dursllie ii recepção no Palácio Gn.rêrno, vendo·J
se, o r::!,resentante do país amigo quando Irocava um brin.'
de CD!!1 o Governador Celso Ramos, qU,ando em palestra com

Io Sr. !:craldo Wetzel,liIular da Pula lIiI Fi'.�enda e o Pro,!.
J!.!CilleS Abreu, Presidente do BDE; e, Ilnalme'1Ic, Irocando I
cumprimentos com o parlamentar Orlando Bértoli.
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