
o TEM P O (Meteoroló3ico)
ele do BõZeUm Geomcteoro16gu!o, tf�
IXAS NETTO, válida até às 23,18 h.8. do

DIA 14 DE JUNHO, 1962
FRIA: Negativo P�SSAO ATMOSFÉRICA

. 1025,0 mb - TEMPERATURA MÉDIA:
UMIDADE RELA'tIV-A MÉDIA: 94% -

IOSIDADE: 25 mms: Negativo _ 12;5 mms:

Ivo _ Grupos esparsos de nevoeiro cumular;
u\j,__�··lido - Tempo médio: ESTAVEL. i

GERENTlC

DOMINGOS FERNANDES DE AQUINO

ANO X L I X

NO. 14.458

a tão ambicionada vltórfa grado houvessem os cnue cantando, nas ruas de r.m ,tração de sua maturlda este seria um terrível pro

frnte aos promotores d; nos, nos dias Que precede tlaga, o Hino' Naoíonat Chl� de esportiva ex�erna na b�ema o que realm�nte
certame, em pleno Estúcllt ram a sua eliminação ln leno. _ NosSOS jogadcrea', ram a equipe chilena com vao a suceder, pois .) arbl

Nacional de Santiago mal certtivado os seus 'ldolos dando eloquente deruons
.

uma epeteotace vitcnc, tro, prejuctcandç nos dei
,

.

por 4x2. xou de assinalar uma pa
nahdade máxima em V�,'i

srecomaecamos desde que come milhares de orasüet

eliminamos a lnglaterr 1 0 rcs, tercemos frenetícamen
que o match de ontem re te tendo ao final ccoraco

tratou. Aqui na redação, tal a comoção, em regos-jo

Checos vencedores da lu

goSlávi� por 3x1, na bata

lha decisiva de domtoec.

Todavia, na aven�,llfllldn.
de de não vir a jogar Oar

rincha, contaremos ('Cm
Pelé,

No chichê estampemos
0$ astros de dentro e de II)

ra. Ei los:

Todos, sem exeoecãc est! quando o goal era, lminen

veram maravilhosamente te, e, ainda anulou deno

bem, entretanto, nós brasí tancLo grande recctosísmo

leiros devemos render ;J um legitimo tento nacto

nosso preito de grat.idão 3. nar, e, para culmina.' ex

esse herói necionat: oer pulsou de campo nosso

rincha, Que, ontem com principal astro, earrmcna,
exibição "extra terrena", Quando este irritado recta

se constituiu no artnnetrc mnra da brutalidade Impoa

Aimoré (técnico): Djal
ma Santos, Zlto, Gllmr.r;
Zozimo; Niltcn santos:

Mauro, Hilton Gosllng (me

dica), Mario Amértca "mas

sagtsta I: Garrlncha, Drdí ;

vevé, amarüdo: Zai§;':l.Io '!

Chico Assis (roupeiro), es

te é o exercito que, dentro
e fora co campo deu ecm

bate à sere-êc chüena 0'1

tem à tarde.

da "Coupe Juies Rrmct",
com seus dois tentos assi

nalados. sendo que c b,'"a
vo vevé, completou 'J resut

tado, com dois magníficos
gools.
Temerosos quanto a "arbt

tragem, disseramos, qU8

ta pelos chilenos, Portanto

dec�pclonante a etuccac
do peruano que nlijf')J. do

encontro em antude irn

procedente Garrlnchn, que
será julgado, hoje pela FI

te, afim de sabermos se.
jogará ou não contra os.

Firmados mais dois ecordos da
Aliança para o Progresso sobre
abastecimento de água no Br!sil

Foram assinados n s, L'l.!
de de Quarta feira, dia 30
mais dois acordos ent-e o

Brasil e os Estados ürürtos
dentro do Programa ·1" .'\,1:

anca para o Progresso. os

Criadas novas-Pr�vin�ias Eclesiasticas no Brasil
CIDADE DO VATICANO, que pertenciam A.ntclOr�

13 CO ESTADO) - O Pn rnen� ê. J\rquidioce,,,: de

Pil- João, XXIII elevou on Mariana; PQUEd Alegre;
tem a Prelazia Noll!t:._� de conver�lda em sede

_

meerc
Ptú"aea�u. 'l'lb Bra.sU� i c:\ poJ.i.(ana �dâ

�

das
tegorla de Diocese da l;1,re-

. dioceses de Campana" e

Guaxopé; Uberaba, eonver.
na.

O Papa designou Arcebts

pu d Juiz d� Fora Mor,se�
nhor OeraIdo Maria de
Morais PenldO, que atô a

gera desempenhou o cargo
de Bispo. O Bispo de Pouso

Alegre, Mossenhor 30<;ê

O'Angelo Neto, foi deatgna,
do. arcebispo.
Por decisão papal, Mon,

sennor etexenure Go'1çal
ves do Amaral, Bispo de U

beraba, será Arcebispo da
nova !:ede metropolitana,.
O Papa designou. o Pa-

dre: Raimundo Lul, da 01' _

dem dos Carmelltíls, Dispo

. .: .
.:....:..1 da recém criada Dioce:;e

de Paracatu,

ja Metr.opolitarl&. J'll uce

raba. Igualmente, cncu as

seguintes províncias cctesr

���: c:�v�;��i!: e��!Z se;!:' Amplia-se a rede Rádio da PM
metropolitana encarrea-c Foi inaugurada a 3 do

da das dioceses de Lénpnl cOllrente a Estação Rádio
dína e São João Del Rei, de Síderópolía, mtegrante

njjRQNAUTÀR�CE8E MILHAIUS
DE CARTAS

acordo dizem r�JY.!if) a Sul Mafra, Joaçaba H�: vai

serviços de eoastect-nouta D,Oeste: São Fr,ancisoo (;\0
de agua em Santa Cacart. Sul; Caçarlor Porto Untav,
na, tendo sido nrmad.is pe Canctnhaa, Chapecó; I-úrl
la Agência de Desenvotv., trbanos Ararangua, C \m.
menta Internacional, peja buriu, orteãs: Campos Nv .

Fundação do Serviço ESI-'(; vos, Concordia Dlonlalc

cial de Saúde Pública e o Cerqueira, trrus-ang a: C"

Govêrno daquele E"ta.JlJ. rupá Jaraguá do Su�; oas

A assinatura. do� documcn par Bíguaçu ; C3",I;lzal,
tos realizou_se na sede -ia Guarmirim, Ibirama; !tu ..

FSESP, na G.lanabara. PI:' poranga ,São JOaquim, 'l';l;l
los SI'S. Leonard J. S<J.,�';IO. Siderápolls e Timbó.

diretor da ADI no 8:'J.sil, O segundo acórdo, r;1íl-.
Woodrow Pimentel Pam- mado ent:e a ADI e '. FS.

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

nho, nas Quais será cerne.

merece o levante ocorrido

na Zona Oriental em 1053.

�5°de est���ón�:�o un�v:,:�[,\�l
r�s n�rte americanos, que

passarao uma semar.<I, p:ll'
ticipando do progrnmn "dt::
povo para povo".

da rêde da Pc:icia Mili
tar do Estado.
Em palestra com o Ma,

jor Carlos W. Pacheco,
Chefe do Serviço de Rã
àid comunicações da PM,
fomos Informados. de que
deverão ser inaugurada,s
nl) prôxlmo sábado, 16 do

corrente, as Estaçõc:; de

Vidal Ramos e Santa Ce

cília, e durantr. a próxI
ma semana, a de Lebon

Regis,

PO�i: eE��a�::sC:�i!�de��)
ram doadas pelas respec·

tivas mqnicipalidades à

Corporação, enquant.o as

de Vldal Ramos e Lebon

Regis foram adquiridas
através do PLAMEG.

Será tamb (n restabe

lecida a Estação de Her

vai do Oeste, cujo equi
p:lmento foi totalmente
r�cuperado nas (otlclnas
do SRC.

Confirma-se, assim, mais

um'a vez, o acêrto da eseô

lha, pelo CeI. Lara Ribas,
do Major Pacheco para

chefiar p importante 00-

tor das coml1lllcaçôes da

PM, já em fase de am- !
pU ;ação, apos ter sido

totalmente recuperado.

ESP estabelece um tl'aba.
lho cooperativo entre J.l.S

duas ag-ências, em base;;
nac!onal para I'IceJera;' �

treinament.o de pessoal ftes
tinacio a di�igjr. operar

-

c

manter os serviços de t.h::s
tecimento da Aliança �e
37 mi! dólares.

toja de l-'arte da Funhç)o,
e Manuel Ferreira de :r\:l�-

1-0, representante de �al!b�

Cata;·lna.SuMO PONTI'FICE FARA' VIAGEM·
'A AME'RICA DO SUL

O primeiro acórdo, ,fi!'
ma.do entr...- a ADI, '1 F3ES

P. e Sant1o. Catarina, dl�

respeito a um traballl'l ('O�

ope:ativo de assist�I'.c!J.
técnica treinamento de

pc!.'t'oal e desenvolvimento
de metodologias, par,'_ c

reaparelhamcnto dos <er

viços de abastecimento de

agua nêste Estado, O

ac.ordo faz parte de \i'm
programa de amblto n:!:o:o

nal, pois planejament.n si

mllares estão sendo reali.

zados em outr.os e5hdo;.
O programa da AlianÇl :)l)
ra o Progresso estaba',(>'�e

que nos proxlmos dez a'tr:$

deverão ser organizacilS
redes adequadas de aija:;.
tecimenlo de. pelo m'_';::"'5,
70 por c-ento da pOpU!M:;'iO
da America �at;na. 1'''llJ

ac;ordo firmado que t.e;lre
senta um. linancblmerltd
de parte da Aliança de 125

mí! dólares, serão beneh
clados 37 municiplos de S.

Catarina, asa: er: �ID1'IU
nÓ!1OIlS, Blumenau ,Toi.'vi,

le, Itajai Lajes Tubac'3,c;
érlcluma, Laguna R!i) (:0

VATICANO, 13 - O Papa JoãoXXIII se propõe
a fozer uma viagem pela América do Sul, quando ter

minar o 11 Concílio do Vqticano, Esl"-o notícia também
é confirmada em Hamburgo pelo diário local DER

SPIEGEL adiontando ° mesmo que os meios conserva

dores do' V.,tico.,o ,:.r.etendem disS'lndir a suo Santida

de o Popa alegando o seu estado de soude e as fadi.

gos de semelh��em. (O�,) _

Na foto o Min:st!'o 1,(,0-
na ..1 J. Saccia, diretor da
ADI no Brasil quand:> f,:_
ma\'a os ac,ardos, ladeadll
pelos srs. Woodrow j)l:ne'l
tek Pantoja, da FSE.3.? e

Manuel de Melo re')re�CrL

tante de Santa Catar:�ut

o astronauta John (j 'Dn

que a 20 de fevereiro foi o

primeiro nOite amer\ �,I.lIO

colocado �m órbitra e<;pg�

eiaI em torno da Terra,
tem recebido clesdp e:".tio

milhares de cartas de to

das as pnr� do nHlllctJ,
Que lhe sã.o cndere,;llj�S
ao eCntro Espacial :la NA

SA., em Langley St:.J.:'C:l

Vlrgina USA. Até al;p:.1 ri.

correspondência jà atl.1";':.1

a mais de . 30 mil �!1. 'tt!",
tendo sido necessárLo o

emprego de 10 func\m'''
rios para a leItura e r�$"!3
tro das mesmas .Na f(':.c,

;,.0 ast.ronfluta entre

joôs Correios que lhe ch�.

�
gani 9.;;'��-.;;�.J._--:-:--

..........���..������__�_.&�J�J��.����C3� ����__�����
...��.

"MERITO TAMANDAiU"
PARA DOIS OFICIAIS DA PM

gura e o artilhejro do

mach, que depois de mas

sacrado todo o prelio, sem

qualquer atitude d� árbi

tro, aplicou viol':1lla falta
sendo expuLso da cancha.

tro da Marinha,Em solenidade realiza·

da a 11 do corrente, na

Escola de Aprendizes Ma.

rinheiros, Os Capitães Al

vair Batista Nunes da

Silva e José Fernandes,
da policia Militar do Es

tado, receberam das mãos

do Almirante Jurandir da

Costa Muller de Campos,
Camandante do 5° Distri·

to NavaI, a medalha do

"Mérlt mandar&-'. com

a qu�l foram agraciados
;;':0 :r;.���e cQ Millls.

A condecoração outor

gada aos dois jovens e

brilhantes ofidais veio

encher de ,aatisfaçi..o II.

todos os S€�s colegas, Que
·nela vêem uma homena

gem que se estende a tô.

da. a Corporação,
h.ouvesse falhado na con�

qnista do primei,'O ponto
chileno, se redimiu prati
cando soberba� defesas,

. barrando tódtt e quttlqucr
arremetida dos avantrs
___

andino$
______....

Aos Capitães • Alva1r e

Fernandes, a� nossas con

gratulaçõ pela merecL Vovó, So.!ti4ente� 'dbraça, opó� o encont�o de' ontem ,0
da di;,tiJ?/;:\D que tão jus- Zózim" que' cometeu o penalti que ensejou o S€gunQa

tamente l'eCCbcralll.
_._ � tento chilenQ

Ápesar dos "Stte Dedos" vencemos,

O !esto ticQ PQ�O de!l0i�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FAZEM ANOS HOJE
- sr. Abelardo Fonseca •

- sra. Zildo Goulort
- sra. Ondino Gheur
- srto. Vera Maria Schmidt
- sra. Mario Guilhermino Santos
- menino Walter de Oliveira
- sr. Joõo Solum
- sr. Modesto de Morais Limo
- sr. Comendador Celso Carlos Pôrto
- sr Florisvoldo Din,s \
- sr. Niccnar Pacheco
- menino Orlando Fernandes Filho

'A SO'S
Vês? Estou só. Sosinha, o meu .f!slarro
c:rrd. c,..;n� a � "b meU 1:in1eito�Chomo por tii é inútil, sempre esbGrro
contra o meu sentimento prisioneiro!
Pego da peno mos em vão não narro
êste omar Que me segue o 'dia int.eiro!
Mal consigo ocultá_lo num pigarro,
6 5,-)ÓS com meu ciç]"'uro e meu cinzeiro!
Vês) Fstou !:ó' Ó sós, no minha dór!
Sem ti. sem luz sem noss .... Qrande amor

(lll!" rl';u. cnr10 um ídolo de borro!
Vê,,) r"t .... 1J �ó:.6 sós prn pleno mundo,
prêso à lembronco dêste amor pr-.fundo,
olhando o meu cinzeiro e o meu ciqorro'

JACY MONTEIRO

,BarJeiros
Sábado 23 de Jllnho Festa Junina
Grande Fogueira de São João e Jogos Populares

DOMINGO. 24 DE JUNHO
FESTA DO SAGRADO CORAQAO DE JESUS

As 7.30 horas - Missa paroquial com Comunhão de
todos Os devotos do Sagrado Ccl'ação de Jesús;

As 9.30 horas _ Solene M:ssa cantada;
As 15,00 horas _ Concentração de todas as Zelado

ras e Zeladas e Sras. devotas do S. C'Jração;
As 15,30 horas - Recepção de novas Zeladoras e Ze-

lad:J.si
•

As 16.00 horas - PROCISSAQ DE CORPUS CRISTI
Em seguida: Missa Vespertina:

--x--

Nésses, dois dias haverá Barraquinhas com Aipim, A
mendoim, Batata doce, Melado, Pinhão, Quentão.

Todas as pessoas com o nome de JOÃO, são considera
dos P.(DRINHOS, e são nossos CONVIDADOS DE HON
RA,

FESTEIROS
João Aquino
João Rita
João Cheerman

VISTO
Pe. Justino Corstjens
Vlgár!o - Fone 6266

MNÕro"I----�-�---·
RIO - O sr. Herculano Quadros, tio do ex_pre

sidente jônio Quadros, declarou hoje aos jornalistas
que seu sobrinho estava preparando mesmo sua ree�
leição para a presidência, tendo inclusive, o apoio de
um grupo de congressistas. O sr. Herculano Quadros,
fêz essas declarações no aeroporto d�sto capital, mo
mentos antes de emborcar poro os Estados Unidos
com escala no México. Finalizondol suas' declarações'
o sr. 'f-Icrcurono Quadros afirmou que tI�nio triunfrJ_'

�,'Ó'
po'quo tem o opoio do povo",

CASADA ou SOLTEiRA

��,<?,�l�Ji?A�.d*;;�).•,�.�,*�.�j���,Q1!rF�q,i,�J:).�i§��,'1!' ..d��4!''1I'
",'

E,m�rêsa Edilôra "O ESTADO lido.
1

, "

!.Ia Gonselbeiro Mafra, 160 I
Telefone 3022 - Caixa Postai 139
Endereço Telegráfico ESTADO

Diretor
Rubens de arruda Ramos

Gerente
Dcmíngoa Femandes de Aquino

• Redatores
Flávio Alberto de Amorim . Osvaldo ME.IO
enzonío Fernando do Amaral e Silva

.

C:otaMradores
Prof. Barreiros Filho - ur. Osvaldo P.odrlgue::.Cubra! - Cid Gunzaga - Dr. Akld�S abreu
- Pruf. ouron c-aca "" Major IldelOr.<;o au
veria] - Dr. Milton Leite da Costa _ Dr. Ru
bens CosLo - Walter Lange _ 2.urv Macha.
do - Lázaro Bart.olome\i - Ilmar

.

oa.vathc
- p�?I. Pacto FerDJmdo de Araujo Lago _

IlIulIllton Schrrudt - A. Seixas xeuo.
LJ"-PARTAMENTO !:'::PORTIVO

fl.HJaI.or: r-coro Paulo Machado
W,tl:u.!lnJS auxlJjarGS: Ma.u-y Burges Rui T
L<JI)() c Gjlber�o Nahog.

'

CfJ/ldJfJrudorell: DIVF.RSOS

i
1 Verdadeira parada de ele";'.Jnc,(I Struvz, gerente geral das Farm.lua" frRcprescni;����sel'.la;�l�ara Ltda. e bom gôsto aconteceu "Segun�a ff'I�'I n� DrogarIas calar'll:n� e

1(1

em nossa creaue

Rio (UH) Rua Senador Dantas 10 50 andai ooerêncte Pnlaee, qunndü o P or xeíso

!
T�I: 22-59-24.

.

Teixeira Nunes racepcionava conv deoo- 7 - "Dr Payc!" vai fazer lancamen
S:IO Paula - Rua Vitoria 1557 _ conj. 32 ara o Jantar resuvc a Medalha' Méntc to de seus produtos de beleza no proxtmu

�:;r�t;) ��(:���j� tr:_O�:I� 74_�Jaça v. Fcllcil': �amandaré" O rtno sei VICQ ap esentad- dia 25

A['.,'nl('� t' f:l)rre.�ponder{ies em todos OI, mu r pelo Sr Manolo R'mbau A eteeâncí> III ••

n:ciplllS de Santo Catarina aos convidados nas mesas decoradas e Im 8 - Agradeço as Se!1hor/)� nnla.�:'I
Allundo!; mf'd!ante contrato de scôrdc com; de velas dava um toque todo espectar (' nas do esereno a I:'entllezn fio ((InVite
tabt>la em vigor.

I Colunista anotou Almirante lU�:,1' que me enviou para .1 f4" .. I.1 de ....Ih';"ASSINATURA A:\'UAL - o-s 2.000.00

��F:�i��f�.ti�IV�),�"�e ;e��'l':'?;��tsa petcs con-es- �:jl��b�all���;�; S;::�or e ese;:;l���'a�: �::�tcd;laA:�:��I��" 1I0S salões do 11111h :
'- __ t::.:'_�lI1i(UOS ncs artigos assinados.

Nelson Abreu; Senhor e Senhora R'lb�ll

Pet'eí 3 onverra: Senhora Dalvia PaL'TI ccntmua a prereréncie I, �o

Luz; Scnnar e aennore Galrlí no J. L":Il' r-íety" nas reun.õcs UI'q�C "\,1-1!l�'1'1

• z!; Srt". teca cctr:»: Senhor e Senhcrt House". O senhor Heitor aucnccu-; r m

: Dr. Fúlvio Viei a; aenncr Dr. Matníe (I no-sa ctdade e o drs trtbu.dcr ce I"'I,, .. ��

, Reis; cronista Celso prmplona: eenr.cr <' cm teca.· t

I Senhora .')r. Nllton cne-em: S�l1hCl' .... '" 1-
Senhora S·, Osnt nemtara: Senhor HeJir: 10 - O "societ.y" em e�peetati\'a tlnra. ;
S;lva Hocschl; Senhol' Roberto Lu?:

�',t.
(] t'uquitcl �:iblld(]. (ju:lnltl') ,1'r:'J ht,.t" .. ,,�tiYara Pedrosa; S:mher Udo von \ ...·,d:�r vnHlo Norberto Uahlauf, e rará ]:IlL('I)· t'

nhe:n; Senhor He' minlo Daux B:>J.t:l:':I<.I,' �ento de �ais .um 1.('
..Sih,�dO o QLlI'r�,I'

tj'Senhor Antônio Carlos Danova; SC1!hO! cla reccpelonara o ""ioClety , �
e Senhora Maneio R. GlI Filh:l: .:»f':lh)1 » • ...

�Claudio Cnrioni; Scnhol' e Smho'a Der:y 11 - Vai acontecer parat:a elf' f'lr.

I,.yneh. gãncla com a volta do chapéu t) en.�,l

menta de Marln Helena Luz QUf! "'<;�1 mar

2 - O brotinho Verillha Cardoso va' caco para o dia 14 próximo, segundo esta;
ser madrinha do acallêmico de Elll!:enha mos informados c�a�é�� em pauta.

�ria Antõrtio Lu?: Pereira. na fe"ita dI) ;':"0-

::d�o sábado 110 Lira T. Clube. 12 _ A RGE lancarã um LP com (]

!tecital da Grande Orquestra de Die\

O:a da r�cgrdaçáO v�nera m9rtos de
guerra do Brasil e dos E.O.A.

SociaiS

Faculdade de En��nh,aria e Ba,I��uf ilssunto no sociely �
- Sábado NOite na Bahia

� 3 _ Procedente de São Paulo. o raq Farney.
senhor e senhora Dr. Francisco 0 .... 1':1

I
(An!ta). 13 - O matutino "O Globo" do Rio

:1': 4. - A Direção da filial do Bal1�o do �:��:O�i:lc��!��t�e ;e��a:e:�:�d�a��� ��.
Rio Grande (lo Sul nesta. Capital, fez en- nalistas do concurso "Mis BrasU". E' (

trega ao Clu,be Soroptimista da Ílupor· rosto mais bonito do concurso e tt!nl ex,.

�l tância dI! cr$ 20.000,00. para () IlrCm;" pl;istica impecável chama se \I{'il'eÍ

li :,�o:al�e:e�Os�I��::���: �:n��ô�:o.dia 27 R�ls e rep�esentp- : �i�ade de Ita,lal.

I
>ii • >II 14 - O Espe'táeul brasileiro "S!!imlo'

; 5 A cidade de Laguna vai ,>!c', ,. edreou sábado no Teatro Alhambra

i
sua nova t'MIss Elegante Bangú". Deze:,; Chevalier enl Paris,

!; 6�b:·e��:��l!��e:;!la;�ãod:�·��:.tl�iê�� � �� 15 O serihotI:e: Farlá, b mo(o do�

S·tas: Marllza Guedes; Maria Lu:z:\ lindos presentes, não quer mais .�aoe
, Guedes; Sônia Barreiros; Lenir FO!1'fC�; de barbas compridas.

I
Elia OEveira; Terezinha Moreira; Mlrit;l:1 " ••

Guedes; '1annufe Baliehe; Laurcti:!h\ Ui - Norberto Baldaur na movimen-

Schlefler; Terezinha Martins; Ma·h Lui {ada e elegante soirêe sabado !lO Lira

za Barzan; Lu1zlta Ba!'celos; CeCm.l S')u. Tenis Clube ,,- Convidados da F.ne-enh ••

fIza; Mar.na Pestana � Ellani Bian";1Ü!1. ria du Paraná e mo Grande do Sul ..si;,,-

t
6 _ Viajou pa:a· o'"Rio o Senhor Elo)'

rão em pauta na lIoitada de sàhafltJ.

ti
=-===, ........=""'===

Conselho de beleza
Mãu

\
kálíto 9U halitose

O mau hálito ou halltose
.
ou estado de ansiedade. feito slmt>ltaneamente pelo

constitue um dos p.ssuntos Hâ poucos dias li um tra meuico e dentista,
que melhor se enquadra balho cientifico em que seu Nota: - Os nossos Jeito
numa coluna

....
destlnada a autor relatava alguns casos res poderão solicitar qual

IdAlndlr tonselhlJ de hl- inte,.;santes ·.como o de quer conselho sobre o tra·

glene e de beleza. Infeliz uma mõça que só apresen- tamento da pele e cabelos
mente multas pes.soas pos- tava halitose quando rece. ao ;nédlcO especialista Dr.

suidora8 desse maligno bla galanteios de rapazes PIres, à rua México, 31 _

ram o defeito que possuem E:n outras ocasiões, seu ha Rio de Janeiro, bast:mdo en

pela falta de um amigo que ljto era perfeitamente nor viar o presente artigo des
lhes avise o que está acon- mal. te Jornal e o endereço com.

-tecendO. Diversas são as Finalmente devemos di- pleto para a resposta.
causas que produzem a ha

litose. A falta de higiene
bucal ê, entretanto, a malar

responsávél e em mais de

oitenta por c�nto dos casos,
os dentes cariados são a

origem dessa verdadeira

doença medico·soclal. Re
gra geral os detritos ali

mentares formam verdade!
ros deposltos nas cavida
des dentárias qUE: após a

fermentação liberam gazes.
A Infecção da raiz dos den
tes ou plorréla também

pode ser uma das causas

assim corno o uso de denta

duras postiças.
Há casos em que o mal

hálito provem de uma si

nusite ou de partículas ali

mentares que se depositam
nas amigdalas. Outras ve

zes são oriundos de pertur
bações do estomago, flgado,
intestinos. Um dos piores
tipos de halltose tem sua

origem nos gazes emanados
dos pulmões. Aollado de to.
das essas causas já citadas
é preciSo esclarecer que

zer que muitas pessoa;; ido

sas ficam também, às ve-

vex, com halitose. Atrlbue_ .....-------,
se o fato a uma passivei ai
teração na química orgãni
ca desse:; indivíduos provo
cada pela própria idade.
O tratamento deve ser

Companhia Senana de Elelrícidade
COHL

(em organização)
Assembléia Geral de Canstituiçãa

São convidados os subscritores do capital do
Companhia Serrano de Eletricidade - COSEL
(em organização), o comparecerem no dia 26 de iu_
nho de �962, às 10,00 horas no sede do Centrais E •.

IÉtricos de Santa Catarina S.A. CELESC - à rua

Almirante Alvim n.o 36, no cidade de Florianópolis,
o fim de deliberarem sõbre o laudo de avaliação dos'
bens oferecidos para integralização do capital social,
aprovação do proieto de estatutos canstituiçõo defini_
tiva da sociedade, eleição do primeiro diretoria, con_

selho fiscal e conselho consultivo, e fixaçõo dos res_

pectivos honorários e remunerações.

F'lorionópolis. 13 de junho de 1962

Fundadora:
Companhia Cotorinense de Forço � luz S. A.

multas vezes esses gazes se

formnm em consequêncIa Aureo Vidal Ramos _ Dircf'or _ Presidente
de um grande ncrvoslsmo

_ I.,.__. . _ ,__ ._._
16/6/62

Aspecto da solenidade do Dia dn ReI!OI' dação. quando o gmoatxador �9s Esta.d:I."
Unidos Linéoln GOH.fn p�>savA. em re vista o destacamf'nto da POII(;II, Mllltar

�a'�erf!1nia teve hinos uaEls dos dojs pai tumàrtas. Nessa ucrcsn in

lugar, na n-anbã de quarta ses, c a colocação pejo Em tramlgente do legado de ln

feira, no Monumento Naclo batxador da coroa de flores, dependência das na('ú(·.� c

nal aos Mortos da Segunda o Sr. Gordon pronunciou li liberdade do Individuo, que

Guerra Mundial. oeas.ã i em gelras palavras, quando sa· recebemos' de l.lOlos unte

que o Smbnixador dos Esta Jientou que, par proclurna passacos herv.s. c .. lavam

dcs untcos, Sr, Lincoln Gor ção do Prestden!e Kennedy também, soldadas norte

dali. oepccttou no locai \1In1\ o "Memorial DJ,Y 'é, agora americanos. coleg�.� na paz

coroa de flores. A ccrtmônju um Dia Me Oração pela Paz e Irmãos em nrrn » desces

foi realizada pelas p,!S"ag:rld permur.ente. que repousam. N, nhum lu

tia dnt a em que se venera _ Aqui jazem para eter gur sena mais prõpriJ para

nos ustacos unidos o "Dia nidac!::! sojescos do Brasil, pedirmuj, a J)pus ;l txncáu

da He:;J,di).�ii()'·. nerots (�1. Liberdade c da desses fi hos amados lias

O,� membros da ecionta Democracia - dl-se o Em- duas pátrrae.
nnnc·ull1(..!·icana no Bl'a�n. baixado,' dos Estad:ls Unj· Na oc::rsllão da cl..l'lmônio.

desde que sc erigiu ,lCluele dos. _ que num dos momun \:m cllpelão m!J!tnr oronun

n!�nUlll(;lhO. transferiram tos mais graves da História dou uma prêee. seguldn. do

pJ.rn li a cerimônia da ce- da humanidade entregar:lm toque d� "Silcnch". A'J fl- \

lebração da tlJ.ta _ dia que seus sonhos. heu valôr, suo na!. os presentes ('antnrnm

nus Lstad;.Js Unidos se leve mocldade. sua vida, pnra a ca!1rü" "Deus Proteja a

rendam os mortos da guer (Jue se detlvrsse 11 im'estida América".
ra _ e que a�â en.ã') era de ferro e fogo das horas t.o

reaiÍzada tod:>s os anos jun --------

LO ao tumulo do cx-Embal
xador EdNin V. Mo:·g.m, em
petropolis.
Estiveram presentes à ce

rlmônia o Marechal Masca
renhas de Morais. antigo co

mandante da. FEB, o EmbaL
xador MauriciO Nabuco, os

representantes dos Estadoe
Unidos na Mom!ssão Milltfll'

Mista, general GetJl'ge R.

Mather, brigadeiro general
Richard T. King, e almiran
te Haxlett Weal'therwax, ex
componentes da FEB, mem

bros da Sociedade America

na, e povo em geral.
Ao chegaI' ao laçai, o

Embaixador Gurdon passou
em ce; ista uma guarda de

honra da Policia MllItar,
Em segUida a execução doi

01fY....LDO MCT,Q
LARGO 13 DE MAIO COMEÇ<jlU O ABUSO
Recebemos ontem a corto que publicamos o se_

guir e que oliós merCce ser publicado desde que v
missivlsta aponta fotos que verificamos pessoalmen_
t�. EUa,

Ontem o sr. fez alusões a uma corta paro suo

seçõo nesse jornal e que nco foi nem poderia merecer
o atenção do amigo, por trator_se de um amontoado
de bobagens sem sentido algum. De acordo. Agora ô
cosa é bem outro.

Trota_se de, uma série de abusos que estõo sen_
do cometidos no Largo 13 de Maio, que aliás está
passando por uma completa reformo, mudando por
inteiro a fisionomin daquele lindo trecho de nosso

Capital. Exatamente quando ali se erguem edifícios
novos, modernos, de pleno acordo com as regras ..:!.:)
arquitetura moderna. começam por outro lodo o se_
rem cometidos abusos de toda o especíe, detor'mondo
o belíssimo panoral"o atual. Plantadas sem alinha_
mento alqum_ cnm comolP't,.. descoso á Engenhari::!

""cipal, ou com seu conhecimento, não o sabemos
casinhas de tabuos brutos, cobertos com tudo q'.J�
sirvo poro cobrir aquelas qeringoncos, Três moendas
de canas cuias bogocos ficam no� I')c",is, atraindo
Cnxo,.,.,es ce moscas (atenção, Saúde Público).

Mais poro diante, auasi ao lodo do belo edificio
oiardinodn dos Obras de Saneamento, (veio" o.,ro_
d")(o), perto ainda dn orédio modern" do D.N.E,R.
três casinhas de madeiro com tabuos velhas uma 1

!' ... ,.,undo DQreCe já habitada. tendo 00 Iodo um ran_
cho também df! t6buas com verduras á vendo.

Um arome liqondo o oorede do co<;a ó verdur.:l
com roupas lavados secando 00 so1. Como até agora
nenhuma previdência foi tomada amanhõ, aut�os
ranchos !ierõ'" ali plnl'\todo<;. É passivei isso, meu CQrf'l

redator do "No�sa COl"itn!")
)ó o on.troda do Pr('\;nha, o<luelt" maoníficl") Gi_

nosium cn,.,., um rorédi" d� arende valor orquitetô.,i_
co. Será que aquele coniunto vai ser também invadi_
do?

Tudo isso eu vi e então, deseiand" colaborar G�
v.erdade escrevi Q C'Orta que\remeto pelo Correio. ri_
tando fates verdadeiros e que ali estão para que o sr.

posso ir vê_los e alguma coisa escrever o respeito,
Admirador constante da coluna de "0 Estado" e de

à vigilância dos guartlas
vosso outori'a, aqui faço ponto deixando o resto á sua

castristas e conseguiu (lbe- consideraçõo. Um amigo do Cidade."
gar à costa norte-americll,� Muito bem, Nodo mais acrescentarei, porque a
na .num pequeno harco, espaço é curto. Entretanto possa subscrev-er o que Q

:;;�flr�,lea�i� :p�4"�I:C�t�:I: OmigA;��rr���;� ;r���âê�óCi�St��r�é�ol��rmos õo as ..

166,
_.L_ ....�._.�' $unto.

Augustin Pucntes, l;:l.m1'l.'
nês de 42 anos que rugiu
de Cuba, relatou qu� a es

cassez de alimen�us e o

fracasso da recente "afra

açucareira se deve ell' p.lr
te aos movimentos .:e salJC

tagem praticados rdo'< catn

poneses contrários 01.41' regi
me comuni"'a de Fidcl C��
troo

-

José Fraga, de �3 .:tno.. de

idade. escapou, juntamentp
com, .mais oito camaradas,

• I

use

REGULADOR GEHEiRA

AGRADECIMENTO
Edward Bom do Sil'/o espõsa e filhos, con.,te.r_

nodos com o desaparecime�to de sell mui C[uerid"l �

sàudoso filho e irmão Salomão, agradecem o toeb..;
ouont.., Os confortorom no do!oroso transe pôr que

passaram.
Florianópolis 14/6/62.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



de Representoções oferece seus préstimos poro ven.,

das no R. G. do Sul, no atacado e varejo de Tecidos.

------ ------ --_--

LEGIÃO "!RMÃ BENWARDA"
Assembléia Geral Ordinária

ED!TAL'
De ordem da Sra. �residente convido Ç10s srs

associados quites com o Legião "I"rmã Bernworda" a

comporecerem à assembléia geral ordinário o rcoli_

;�-��' c��v:a��a�on�o;��:t��s�::;� ��;r�ç��r�s�
Jesus", à ruo Emir Rosa, 120, com o seguinte ordem
do dia:

Exame c aprovação de contos, bolanço e relató_
rio do Diretoria, relativos 00 exercício de 1961.
Não havendo "quorum legal" a assembléia rea_

lizar_se_á com Qualquer número de associados
no mesmo dia e local, às 1 6 e 30 horas.

• Florianópolis. II dE' junho de 1962

(o) Moria Lucy Schaefer lehmkuhl
Secretório Geral

14/6/62
--

PARTICIPAÇÃO--
Miguel Inácio de C;ouza e sro Hugo Amorim e sr J.

Tem o prazer de participar aos parentes e pes_

soas· ele suos rel"'cões o controto ée casamento de seus

filhos, Rubens Miguel de $OUl.O. com o Srta léa M..:J_
rio Amorim.

RUBENS e LIA
confirmam

Biguaçú, 9/6/62
,.----

- -. ..

R Antoni<'to de Borras 375 _ Ruo CeI T. Oliveira, 20
Estreito

.

l.4/�iJ��C;��

Ola 12 _ têrça_ feira _ NOITE DOS NA�OR.AOOS,
promovido pelo Faculdade de ClenclOs E_

conÓmiccs.
Dia 16 _ sábado- SOIR�E DA ENGENHARIA, cem

o conjunto melódic.o de NORBERTO BAL

Dia 2J __���!io _ F<.'sta Junlna, com Bondinho.
pinhão ropoduro, vergamota, ('tc

NOTA _ Resf'rva de Mesa, poro os festas dl)s

dias 16 e 2), na Relajaoria Muller

RA'DIÓ PATRULHA:
-

SOCORRO
POLICIAL ilE, URG�N(lA TEL. 3911

Jair Josê 1;l:Jrba

ESCRIVAÓ

Aulas Particulares de
f'ORTUGUf:S � LA fl� _

ltTSTóQiA.. ........,F.�0l:St _
PSICOLOGIA - F1LOSO
FIA.

Professor: Victurino Sec

Cnrormações: Oscar Pa·
lace Hotel, à tarde

COLUNA
CATÓLICA

PAPA NÃO ACREDITA EM PROSPERIDADE
NA TERRA

CIDADE DO VATICANO, 12 (FP) - "Logo mo

is poderá o mundo ver o que e o Concilio, os marovi
lhas que sobe oferecer o Santo Igreja Católico na luz
de seu divino fundador, tal como o quis tal como o

fez, pois continuo vivendo 00 longo dos seculos.
Essa Igreja que se dedico à salvação das alm�s

de todo!> os povos, resplandecente de doutrino, dos te
souros do graça, o que, através do sacrificio, se con_
verte no instrumento da paz no terra e de g�orias im

p'erecedoros poro os seculos eternos" - assim se ex_

pressou o papo João XXIII no discurso pronunciadó
em São Pedro durante o missa celebrada pelo cardeal
secretario de 'Estado do Vaticano Amleto Cicognani
por motivo da Pascoo de Pentecostes.

Joõo XXIII prosseguiu insistindo em que será o

concilio e o que poderá oferecer ao mundo. "O cónci
lia disse quer chegar a expressar o que Cristo ainda
represento para a humanidade Que sofre. Os homens
se dão conto, hoje em dia, de que não podem realizar
na terra um reino de beatitude e de prosperidade".

"No momento em que o homem quase assombra
pelas progressos cientificas alcançados se ·dá conta,
por outro lado de que nenhuma conquista poderá dar
lhe ° felicidade", prosseguiu o papo, acrescentando:
"i: natural que a Igreja faço ouvir suo voz solene paro
oferecer a todos os homens o reconfórtó da dóutrina
e da coexistencia cristãs que preparam os esplendores
do gozo eterno poro O qual o homem fói feitó".

Depois de sublinhar que o concilio que adotar os

ensinamentos do dom Pastor, Joõo XXIII disse: liA
tarefa do Igreja cotólico e apostolica..É reunir os ho_
mens cujos egoismos e desgostos poderiam tê_los
seoarado, ensináJos a rezar impulsionáJos à contri

ção dos pecados e ao perdão, com o pão eucaristico, e
reforçar sua uniõo reciproca pelos vinculas da corida
de"

'

Evocando enfim o caroter universal do descido

do Espirita Santo sôbre os homens. o popa expressou
o suo pena de verdo nos terras que assistiram ó suo

pregação. que outros povos o tenham repudiado "en

quanto que 00 Cristo e a suo doutrina o direito de cj�
dadanio por leis que não foram suprimidos, embora
nas assembleias internacionais se proclame o respeitO
Q todos os liberdades",

...QUE BELEZA DE BRIOCHESt
São facílimos de fazer ...

e toda a família vài adorar!
INGREDIENTES,

Juizo �e Direito �a se�lIn�a vara cível oe HUJlafiÓoolis
Edital de citação com o prazo de trinta (30)�ias

o DOUTOR CLOVIS de 31 de maio de 1930 o re gora reurtcar no Registro COisas a.e EdiÇão de 1955,
AYRES GAMA. Juiz de querente adquiriu, por con de Imó,·els desta Comarca pago 390" Pelo exposto quer
Du-eitn (la 2.!I Vara Çi pra, de Ricardo Pedre a área do terreno, que na u -requerente promover, di
ver de Flurfnnópolls ocuinrt e sua esposa, DQ realidade apresenta as se- go, propor, como de fato

Estado co santa Cn
I
na Llbanla de Oliveira gulntes dimensões e con- propõe, observadas as for

tanna. na forma da ooutart, um terreno e ca- frontações atuais: ao Leste mahdades de estilo, a pre
lei, ctc.. sa sitos nesta cIdade à numa extensão dc Oms47 sente Ação de nenncecão

Bento dcncarves' n.c 1'1 com ti rua Bento Gonçalves I

qU���s· ���I���'nL:\ ;���., �;U�o�.�tn�� t: .�::;:e:li:� ::m:!, ��;�se���I�SãO p�; �;o.A '��t�:d��::e��v�n�:;�:�
����� :I�:���'Uo::c d�·i;ll�o��il� :�n��rr�����: ��nd�Ol::�:n�·; ���aB�:��L ci���:�V�,��:lIh�ln� :}:(��o�n�n������ �O�r:����r�
cimento tiverem, {IUf'. por ti', il árl'n ee 360 11)2 com terrenos com quem de di. Municipal de Flt)rlnnúpoli.�
êste rnetc. Intima os IN as seguintes eonrrcntncões rclto a cesto numa exten e os conrrontantcs. acun:

TERESSAuQS INCERTO� que, com O decorrer dos são de l'"Inll�45 com terrenos cuodos pura contestarem

por lodo o conteúdo da pe tempos foram mudando: de Ant.onlo Apostolo, re- si qutzer, no praxe legal
tição e despacho segulnter frente com a rua Bento presentada por uma Unha findo o qual por sentença
extretdos dos autos da. RE noncetves fundos com her perpendicular e extrema

TIFICAQAO DE A·RF.A -íetros de Crlspím de Tal, eut: e ao norte, numa ex- de V. Excia seja determina-

em que C requerente PE Nort<, eom a vtúva Manoeili tensão de 46ms35 com ter- da a retificação ora pedi-
ORO XAVIER: f' sul rnm zuzébto Nicolau renos de Dahll Amhn Helou ca, ao Ondal do Registro

PETIQAO DE FIA�. � �:������' (��d�n��::i:erl�Oes�: ��:e�::����rt�'�e UI�;a Ii� ��. 11l��:���L:�::a p;:"�;I"�
comarca a fls. ·353 ri. 354 do extrema do oeste r-om a rua alegado por tocos 0:-; melo:

-axmo. Sr. Juiz dr- Di Livro n.o 5, Auxifínr sob Bento ooncntvec Ora, dlz de provas em dtrcnc ndmi-

retto da Vara Cível da Co- nv 422 3.0 _ Acontece, po- o art. 860 do Código cr-n.. tidas. -e-se a presente, pa- !

marca da Capital. PEDRO rém, que o requerente cons SE O TEOR DO REGISTRO ra efeitos fiscais, o valor I :

XAVIER. brasileiro. casa
.. 'atou que na realidade v DE IMOVEIS NAO EXPRI- de cr$ 2.100,00. E. Deferi

do, comerciante,

reSldent.el
ter-rene de sua propríedad- I

MIR A V,ERCADE, PODE- mento. Florianópolis, 22 de

e comtctueoc nesta Capi r ndqutrtu, digo, e aqui des RA O PREJUOICIADO R'l:. n�aiQ de 1962. tas.r Mario

tal, vem mui rcspcuosc r-ruo apresenta uma área CLAMAR QUE SE RETIFI- Laurinda, advogado".

������. �X��l· EX�i���ln� :�" �:���dd:u�:!��tu��uel:.o q��. ��I�iaçc�m�ãoVI����lde��SS: DE$FACHO

gutnte: 1.0 _ Que em dntn 1 Que o requerente quer 0.- registro Imutável, íntranst- "A, façam-se as citações
,

gível, permitindo que .st requeridas devendo serem

'As Indusfrl'as de Tecl'dos, feu�s-- ête não exprtmre a reande- citados, outrossun, o, ven-

, de jurídica ou a verdade
cederes Ricardo Pedro

A f r d Goulart e sua mulher. De-

rte aios e Jacarias �:'�i!:��:: :�IIl:a���lca��. termino que o prazo de cr

Firme estcbel-cidc hó mais de 30 anos no ramo Iprejudieado. Também os tacão de edital será de

arts. 227 a 228 do Decreto
trinta (301 dias. Fpojis.

n.v 4857 disciplinfl. tais re-
23.5.62. (as) Cíouts Ayres

tlficações si se trata de Gama".

simples engano de tomada
CUMPRA-SE. Fpolis., 1 de

Miudesos, Armarinhos, Moinhos etc. Dó referências. de indicações constante do junho de 1962. Eu, tas.i

Cortas à J. L. Guimarães & Amorim Ltdo. _ Caixa ����' ����::�es�g����: �� �:�c�;�!. B�:';, �;��:ã:y�
Postal 181 - PORTO ALEGRE. metrageq'l ou de loealiza-

res Gama. Juiz de Direito.

--------c ,.. O � R E C 0----- ção, lapsos de referencias,
Confere com o original.

A RAINI1A nAS UICfULETAS, Oca na .. 1>. etc ...
, a retificação proees-

Con_�:�eirfJ Ma!ra n.o 154. de um lado a soa sa-se admlnlstíativaUlen-
-.('10 d.: PEÇAS E '\CESSõ",.OS, e do oot.ro a te, medlant.e requerlmemo.
le(:çÃu de p'''''rflRAS E r.ONCf;RT08. _ do Intere3sado, desde que

�;�u�z��a P;::�bl!l�:I�c:�r:s� ---A-t-'-LA-C
15-·6-62

Mas, si' a alteração é fun- J
dament::>1 já não basta o

aludido p,oce"o adminl, PARTICULARES
Lrat!\'o, scndo então' neees
súrlo Ação ConLenciosa d{.

natureza t·cal e rito-ordi
nário, em que serãO obrl

ga.torlamente, citados todos
os lntere�ados. Assim no!!
en:-;ina Wa.<;hlngton de Bar
ros Monteiro, em ·'Cuso de

Direito Civil - Direito das

1/2 ate. de leite

1/4. xÍt. de manteigll

J/J .rtc. de uçlicur
1 eolh. (eM) de sal

J/4 xlc. de âgua morna

1 colho (sopa) de F'erm�nta Seco

Fieischmann ou Z reoreres

de Fermemo Fleischmann

Ferva o leite e deixe amornar. Junte-lhe a
'

manteiga. Numa vasilha ii parte.
coloque a água morna e junte o fermento. detxandc-o em repouso 20 minutos
Peneire juntos lodos os ingredientes, secos e. ccleque-os sôbre mesa de mar
more. Faça um sulco no centre e ai vá dej�ndo os líqU'ldos, o fermento
dissolvido e os ovos. mexendo bem até ligar tud�. Sove e amasse bem até
soltar das mãos e da mesa. Coloque em vasilha alta, tampe e deixe fermentar
durante 2 1/2 ho.ras,

ou �té. que do�re de

vOlu�1.
Bata

.vigorosamente
a massa.

Cubra-a com um pano úmido e deixe no re!rl radar durante a noite. Na ma
nhã seguinte, vire-a sôbre mesa enfarinhada sove-a novamente. Abra com

um rôlo e c-orte rodelas com a côca de um copo. Enrole. cada rodela em rcrma

I·'de cilindro. COloque em tabuleiro untado e achate Ie.vemente os cilindros. Deixe
descansar uns 30 minutos até dobrarem de volume. Antes de ir para o forno.
pincele com uma clara de ôvo. Fomo quente - 15 a 20 minutos.

MAIS UM PRODUTO Df QUAt"lDADf 0,1. STANDARD 8RANDS OF 8RAIIL. INC.

'COrdlaJidadeRe-l-jg-ios-.Q ..

Podendo parecer .q�ose p'eonástico o título. que contra. Mos, atinai, oproximómo_nos uns dos outms,
ado.tom�s p�ra estLl. cr�n(co, c contudo, de uma.luste enquanto eu, cainovldo diante da humildade de Jo_
za (n�o�lsmavcl, pOIS �oo se pode conceber sentl�"n_ ão XXIlI, tomavo�lhe respeitosamente o mão e nela
to rellglosb foro dos linhas do mai::. estreita cordlali_ depunha um ósculo filial.
dade Nêsse momento o sonho terminava, deixando em

meu espirita uma suavidade confortadora, como qlJE'
uma certeza de Que, em realjdade, o que se possavo
em sonho, pode efetivamente suceder nos relaçõec;
entre espíritas e os adeptos de qualquer outro credo
existente no mundo

Poro transpôr, contudo, o Sahora (representado
em meu sonh'l ror aquele trecho orenoso coberto de
cômoros instáveisi de convenções e de preconGeitos,
" 'e c;e formou no sein dos igrejas rigorosamente cons
tituidas segundo as fórmulas do direito e do interêsse
terr·"no, os dificuldade::. sõo muitos e não portem dos
espíritos, pois Clue êstes procuram educar�se nos mol_
des do simnlicidade e ..da franqueza, característicos
das boas relações entre os membros de uma mesmo
família. Procedam do mesma formo os nossos irmãos
de tódos as iqrejas militantes - e fQcilmentc chego�
remos todos à uniõo, sem o qual Nosso Senhor Je ..us

Cristo nõo poderó ver realizados os seus inefáveis obje
tivos do monutençõo, na terra, de um só rebanho e um

só Postar.

2 ovos

4 xic. de farinha de trigo

FERMENTO SÊCO
FLEISCHMDNN

As nossos r�lações sociais com os adeptos de
qualQuer credo religioso que seja pautam�se pelaJl"lois
atencioso respeito, pelo mais froterna cordialidode.
quer se.trate de simples fiéi6, quer se trotE' ed dgnat':Í
rios dos diferentes igrejas constituidos à sombra do
Cristianismo. do Budismo do Mahometismo e mes_
mo do Positivismo que, nõo tendo caráter religioso
pois 9ue desatende 00 principio universal da Religião;
que e o crenca em Deus, forma. contudo, verdodeil·os
cultores da Divindade, desde que à sua sombra mcl�
da�se o carátCr de muitos homens de bem, que os te_
mos conhecido como aqule impertérrito Marechol
Rondon qUe tinha o coraçõo aberto à compoiJ<:ão pe_
IrIs pequenos e humildes, como o oeneral Moreir:r
Guimarães, fundador do SOCiedade Brasileira de Fi_
losofia como o ministro Ivan Lins acadêmico inté"�
prete do Padre Vieira f' tontos outros como Benja_
min Constant, Teixeira Mendes.. . figuras de prol
nos anais do vida público brasileiro.

Te\nos tide> profundo admiração por. certas yul_
tos notáveis da igreja, coma os papos Leão XIII e o

atuol papo Joõo XXllI - e essa nosso admiraçõo
chego ao ponto de mantermos verdadeiro e inefável
convivência, senão no plano comum dos ostensivos
relações humanos. o que evidentemente seria absur_
do, pois que os popas não se tornam assim fácilmen_
te acessíveis, p�lo menos no plano espirituolmente
realístico dos suaves relações oníricas nas Quais to_
dos os homens podem despojar_se dos tramas insidio_
sos das convenções e dos preconceitos, poro Sé pode�
rem opresentor CO,mo efetivamente sãc.. em .seus ínti�
mos pendores afetivos.

Sol'"lhéi esta noite - e Que agradável reminis_
cência me ficou de tõo realístico sonho! - que me

encontrava apl icodo aos costumes trabalhos inte
lectuais, de estudo e de produçõo jornalístico, em con_
fortável solo de frente num prédio de belos proporções
dando para uma ruo larguíssimo que mais .parecia
extensa praia, onde o areia fazia ondulações como se

fóssem cómoros instáveis.
Em dado momento vi passar com alguma dificul_

dade por êsses cômoros um automóvel preto muito
novo e luzidio. dentro do qual se encontravóm qua_
tro dignatários do igreja chegando aos meus ouvidos
uma voz, que era como intuição apenas, dizendo_m'!
Que Sua Santidade o popa João XXIII manifestava o

desejo de visitar�me, de folar comigo.
Para atender a essa solicitação. cheguei à iane","

Ia, exatamente no instante em que o automóvel evo_
luía paro aproximor�se do minha residência, obser_
vnndn eu Clue, sorridente, � popa (pois que outro não
era um dos diQnatários que se achavam no veícuk"J
preto), corresoondend,., a um gesto meu convidativo,
descia do corro sequindo nêsse movimento pelos ou�
tros três dignatários.

Apressei�me entõo em ir 00 seu encontro lu ..

tondo com extremo dificuldade paro vencer O orenl
Que se interpunha entre nós, difjculdade que tam_
bém era 9xperimentodo-pelos qu&-vinham 00 meu en_

GRÁTIS! '

P��.. õ o. M,,,i,, Silyoi,,,,
Caia0 Podol 1 ]79, D�pt.�
FSO·],Ri",of .. lh.I.. '·Con.
,elho, (hei�" .Ôbre ° Fer.
menlo Séc.. flei.cllmonn.

Em nosso artigo de fundo do edição de 27 de Janeiro
do corrente ano do 'O Município', sob o título de 'O
Concilio do Juizo Final'. que tomamos o liberdade de
enviar com uma corto respeitoso o S.S.,mostrávamos
a urgente necessidade de uma aproximaçõo fraterno
entre os homens cuja vida se rienta pela crença em

te ao materialismo que ousodamente vai. esterilizan
do nos corações os sentimentos moi] elevados e puros,
dos.auais depende a felicidade do raça humano no

era de paz que se ovisinha.
No significação do sonho que tivemos como que

vislurr:�ramos uma possibilidade dessa compreensão
entre os homens cuja vida e oriento pela crença em

Deus e no imortalidade do alma. Oxalá assim venha
a suceder muito em breve. mesmo porque outra nõo

pode ser a divino esperanço que o todos OS cor-oções
animo desde que sejam sinceramente devotados 00

bem ..
Arnaldo S. Thiago

A, 'GONZAGA
INCORPORAÇÃO E VENDAS DE IMO'VEIS

·Ruo Trajano, 12 - Sola n.O 7 {Edificio São Jorge

... Fone - 34�O

Tem Paro Vender
- Apartamf'ntos de 2 e 3 qlNrtos
- Casos de Madeira nos 8aneirOl
- Terrenos: Morro do Geraldo -

Jardim Atlântico - Jardim Af!ra"',.

';�:"":: �ar;:�b�;nu,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Olploaaaoo peaa �'&<lllldade • N I 11.. R
. r'

��':;::"::doM;:'::'ilda , e son rwoes ecepelonou... ,

:;:::::d�:"::;;:'U"(��' , Coral de Florianópolis 6 e 1 de julho é
OPERA NOS DOIS HOSPITA18 DE FLORlANOPC.LlS VIço do 1"0', octéví., Ro , Helio Hoeschi, Assumiu... �
HORARIO DE C-O-'-;S-U-LT-AB--;- _ Das 14 'às lP ooras :�i�:��l��m:�. Cl����!er�� • ,

' �
Pela manhã, bota marcada, inclusive aos sábados Hosp1t�' I.A,P.E.T.C. do Ria' Durante o baile reetíaado na accrc . ao Hotel Serrador, à convite dos Diários

'reteroae: 'liíJ89. pe Janet�o. Medlcc do Hes- •
dado Deportlca Acarai e abrllh;anjiado Associação que recp�onar� Wânia. No i

pttat de oeudece e da Ma- pera .o�questra Los Gavílanes de ��pan!l. reaeesse contarei para veees. . ,.

CONSULTO'UO: ._ Rua Ten. Silveira 15 _ Conj. 203. �ernidade Dr. Carlos Corrêa. , foi eleita a Garota Radar de Jarj1gua '" • ii' ,
_ EDIF1Cl<' PARTH·ENON. PAnTOS _ (lPERAÇOES" de Sul, graciosa senhorita. Tereza Inês Assumiu elevadas runcões no Bance,

�O�:���SD:Er!E:���:I: • ��:�b���el�erde:!a��oN���c�:,I,lstare�::� �IS�e�:I��l'i::::�. do Estado, e ccemo.
metodo psice-prerUatice • tau o cotuntsta e fei e nrganlzadcr ds' ii' • "'. •

�n:.ul,.r�r�: :a�a J�6��PI: • noitada de elegancla e beleza. tônl�l�::�O:d�. ::: �:!e�::�:�' er:;�e!:'
re.oc horas. Atende cem' A comissão [ulgadora que elegeu a tante da Panair de Brasil, nes' Estade1 do I
""!tlt.� tinI.! ,·au:t�. 'l"elellollt:' Garota Radar d,e Jaraguá de Bill era Paraná c Santa Catarina. •

3o:t5 - he.'ldencla: Rua
• ��:��s�all��� �er:��:es�lC�:u�:�:,: ��; Até o fim do a"'n; :orrente, será inau •
" manceau do Amarau e Silva, Secretário gurado o Crlciuma Club, umdos maIOres'
• ��Sé ���:�!�:U�:d:� ;oet�:I�,�s�rn;>�e�: �I��:s l�t:I:��:. c�ta;�:id�:: ��. C�:;'
, chel ; diretor' social do 'Acarai' e [orna Pimentel, ct-cutou pela nossa Cap.tal rI• lista AntonIo F.omando do' Amaral.: conversou cem o Celunista a respeito

. oi
I Silva redator de " O Estado.". Inauguração. O programa está sendo ('::"

.

tudado. Depois eu dige.. •
A mela noite foi anunciado o nome. * • *

II

.; da Garota Radar de Jaraguá do. Sul O Assessor Legislativ� de Pahicio dr·1!"

•
srta. Tereza Inês Fralberg, co!Oro�1). sal Gevêr�e, Dr. nermini� rieux noab.ai�!,
va ti paunas cerrou a apresentaçao assunnu as 'altas funçoes de Seer"hrl '.

"C PC" � Dia 14 de [ulho; durante. um cattc da Paeuldede de Dir�ito da Universid:trll'lI
urso reparatório ontinente • reaíreado espectatmente

.

pare esse tlm do S.nta Cetartna.
/

•

DATILOGRAFIA. •
e colunista farf entrega da faixa ,slmbó .

",. ii' •
TAQUIGRAFIA

ttca de Garoia Rad"r a. .sr,ta. T�l'e4l2. A "cegonha", visitou o casal LU",
'RE-GINASIAL ADMISS.\O DURANTE O ANO Õ;'-i.v-;;::�--;·-l�(' • Inês Fralbrg. Carlos (Mercedes) Pessôa Brasil, na Mll

,

A���:<����P�gl���RSO!t CLlNl<'A OF. CRIAN(:At" Comemorando a condecoração com �:;i:a���arl�Se �o���a·c���n)p���:;
PÂ.R� PROFESSORES Cen!'ultas: Pela manlw' Medalha Mér.to Tamandaré, o Dr. Nelson Brasil aúníor. •

16g;.;'
B.I..d��.�:T�I��!:!�: podo :::��;:��;;L::�;�:�;: � ::��i����;::��;::;:n::�:e:F�',�,;� . n�:� :!a!:. ma.:�a..ac:�:,

a �:;�f�'�:
-

E�������;.�U�:::R:·:: S;lVA ���!::�� I�D:nd:un,', J;�E��;�\�!:':�;:::;,!��i:�:�� F,.n�:::� ::'::I,�a;::::, BrU,que, nror.:
HORÁlUOS: DIURNOS E NOTURNO� Resld.llcla: Ru.. PP.n.· sr e sra Rubens Pereira-Oliveira sr e SI"! tecerá uma "seirée" com a orquestra., Lo... '
Foço lua in!.criç':;o o Ruo Dr. Fulvio Acfucr.� K"",•• 63 - Tel.,fenb 2'1"11 Manuel Gil Rlmbau, Sr e Sra Dr. NlIton Oavilanes. Agradeço e convite envia·ja pe.

anti,.., 24 de M:lio, 14$ _ 1" andor, Cherem, Srta. Lêda Cotrln/ que velo espe lo PresIdente Artur Ap,pel
"STftEITO ':Iarion4PG1i.

-----. _. __ .

cialmente de 1mbltuba pará partlclv�.l." dI '" • '" •
- __

�_____ mesme; Srta. Yara Pedl.osa, multo cl�gan E' esperada com grande espectal,lvl!.,

Ar.;pr,,�?
te; Sra. Dalvia Paim Luz, acompanhada. � Cenvenção Estadual do PSD, Que acon' .

�� !:1:e�:11�1I0RO���c��z; ��r��l�i�:�.ecerá ne rIm do :e:re",nte mês. •
Em $ "';,..-.11- �..

uau�, �d� Wangenheln, Claudio Onrlo:" O Deputado Iv.o Montenegro, Clrcu_'
(0If({(_.1 GIJ"OUU: 1," nl, Almirante Juraodir Muller de p�m·. lando na Belacap, está hospedajl) fie'

• t�..I'41
pqs. Comandante Antônie ""11a de Ma Hotel "Ok".. �. _ ,. t ...

�
........ '.......'. lafala Sr e S' a Barry Linoh, cele.o pam .

'" • '" �.PJon�' � maIs um rompan!" eira de "jor- A Ass.oclação Coral de Florianópolis,
nada". está ensaiando, �'lra a. sua terceira apre·'

* • * ;entaçãe no Teatr.o Alvare de carValOQ'
Dr. Acácio Garíbaldi' Hoje, o Celunlsta, Wãnla Moritz e: nos dias 6 e 7 de julho. Sucesse...

•• seus acompanhantes,' seráõ re1lepcionado!'l '" • '"

p S. ':'hiaqo • ��d:d:m1:a;�:r ;:u:I,U::.:::��:"a\;:: es �ueC��:iS�:I::!�a ft:;:ráprea:!o;t:"�� i
e:sClrtt6rI0��:�����dO �:n .• Sadia ':".A., qU� nos llo�edOQ no Jarll,uá ranie clnce dias, _em virtude do meu'
QuestõeB t�at.aJhht8>s. • Hotel. Amanha, seJuiretnOS ao RJ. rumo eo:,promlsse em Sae Paule e Rio de Ia.,

l�:����tra;;:�esasd'l rb.<:�:
.i
..... _ .. _ .._ w.�.�" W _.l�o� ... ,..._ .._ .. __ .:

llua Felipe Sohmldt, 14 -

" .no .. - Fone" 2511 • A CGT ANUNCIA OUTRA GREVE GERAL:n16

ICI\DOR

u[ flávio A'�crlo de Amorim
i

A DYOGA-DO
-

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

DR. CLO'VIS DIAS DE UMA
CLlNICA ME'DICA

Estomago, ínteennce, flgado e vias biliares.
coneuttõríc:

�Rua
Jeronimo CO!UlO, nO lB ..alas 21 e 22.

aesreêncie:

reue �ao Jorge 32 fone 272l.

\.,.
Diârlameme das 15 às 18 noras.

, o\tende das 8 às 10.30 heras no BUl!lpltal dO'! Caridade.

LAUBO DAUIADR.

C I :ni C a Gera I
t - - _. - MeDiCO - -

II Especlal1.:!!-a em wnlést1a de Sellhoru e viu orl
,. na-tas. Cura radi1&! daa :nteccçõa.. ",gu�.a_ e cro

r nlc:...s, de "'parêlhe:. '3�nlto·ur1Dár1e em ambos Ojl!

...exes. Doroç8& de aparelbo D1iUlbvo e do mUI
I ma nervoM.

I' HorárIO: dulO ... 11030 b.oras e das l4..30 iKl17,Ob
I buras. - Consultório: Rua Saldanha M"IInhO, 2
I 1.° and9t. (eS(1. dia Rua loáe rJntOl .. Fone: 3.�4e

I Residência: RUIl Lacerda Cout1n.be, D.<> 13 ICbi
f eara.1o i!:splUoba) _ Fone; 3m.

1;- ----- - .-

\

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

i1!·,Nel.son,MoritILa...,:p'otsa'í" ,,' <J.d\'o�adll ','c "

CAIXA POSTAL 50

FLORIANO'POLIS - SANTA CATARINA

,1J3 SJI.MUn rONSECA
CIRURGIAO-OENTIS'I A

Preparo de coviór.ldel roelo oito �eloCldud•.
i3CQ;OfN AIr"(OTOR S S Vu"HITE

liodiologio Dentório
CIRURGIA l PRóTESe BUCO-fACIAl
Con::.ultório Ruo:. Jerônimo Coelhc 16-

}O ond'1; _ Fone 22:5
Ibclu,i"f'om-.!nte c,Om horOI marC06--1

ATENÇÃO
,,,RVIÇO DE MUDAN':;AS URBANAS INTER

MLn .. IClI-'AIS E II-JTERESTAOUAL.
Nau e n€"'''<;�áro a üng;"adaml.'nta dos móveis.
!n10rmoçA-o" à rua F,ancisco To!p..,tino n{'lA

rone 3ô05
'

Prepare-se para o Futliro
c.\!quirindo 'oles de terra::., pt!quenos chácaras e

éreas poro indústrias em

BARREIROS
no "BAIRRO YPIRANGA, or,de estó situado C' '.irul-)O
Escolar !ocal.

Os inlelcssodos poderão dirigir se diretamente 00
ESCRITORIO DE VEND�; DE IMOVEIS de

0110 julio Malina
': Ruo FeliPe $chmiot, 14 -- Sobrado - ��a�

2347 - Florianópolis
SERViÇOS T<Cto;ICOS ADMINISTRATIVOS

�����IZAÇÃO E REORGANIZA O DE SE�

l
RUA CONSELHEIRO MAFRA - lhO

FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

,

,.,..�i d�'tittj.

DR. MARIO GENTIL COSTA
M801CO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPEClALlZAÇAO NA CLINICA PROF.

JOSE K6S, DO RIO DE JANEIRO

(UNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustta - Complexos - staauee - Manlas

PrOble!nátlco aeenve e sexual.
Tratamento pelo Eletrochuque com xr eeresu..

lnsullnaterapla _ Card.lt..?.oloraple - SC:lOt.E::.pla e

pSl�eterapla.
.

Direção dos Psiqulé.traa -

DR. PERCY JUAU uE BOrtBh.

DR. JOSli: TI'.VARES IRACSMA
DR. IVAN BASTOS DE ."NDRADT!.

CONSULTAS: DI< ... U'i às 18 horas

Endereço: Avenida Maure Ramos, 288

(Pra�a EtelvIna LUz) - Fone 37-53

�"� WAlI publicidade
'{

a 1.· em Sta. C.tarina

Confecção e consenaçio de palMI.
em toda o Est3do

R. Fornando Machl!ldo. G 1" and .. r· fane 2"'1 13

•

- FlORIÀNÓPOUS

NOTl'CIÃIT E�PORltS PELA
IlA'D!O GUAIlUJA'

Flol'ianópolis, .14/6/62

&IDGí;._" ,
...

'\1
JOTOGRAVURA

JORNAL
O ESTADO

;
8,vO - Cl'�re�pündpnte COLUMBUS
8,55 - Reporter ALFRED

10,30 - Resenha Esportiva r,INZANO-FIREST")NE

��:;: = �:;�:rtIV�L;�:� BRUnlQUE \

12,25 - Correspondente COLUMBUS
16,00 - Co:respondente COLUMBUS
16,55 - Reponer ALFrll!:D

HI,W - Resenha J-7

1(1,55 - CC)rrespondente COLUMBUS
ltl,úO - Momente ESt.'Ortivo BRHAMA
21,00 _ Reporter ALF'RED

21.30 - Corre:"pondenle COLt:MBUS
2205 - GRANDE INFORMATIVO GUARUJÂ
Orpartar. entos de NOTICIAS e ESPORTES _ TeIs.·
381ft - 3822 Rádio Guarujá dê Florianõpeli3 ---'- A

M���R POT!:NCIA RAjJIOFONJCA DE SANTA CATAm- .lijijlilfíliitlll-'iil
Onda média - l.l.�O kcls _ 5 kilowatts
Onda VURi'A - 5.97f kcls· 10 kllowatts _ 4.9 mp

I���
I O MAIOR f.GNCURSO DE
I CANTO P'lPULAR 110 BRASIL

IA WI[j)7l. II»IE CO)TIJlffi.(Ü)

I ®Yç)
1962

EM (!OIABORIlÇAÕCOIIIII VASP

BUENOS AIRES. 13 (FP) -.. Ho ...�râ outra gre ...e

geral, provavelmente. o 18.e. 19 do,corrente,.com du.
ração de 48 horas. Assim sé manifestaram ontem os

.... di rigentes do CGT, em vista do agravamento dos con.
diçães de vida. do mosso trabalhadora e do alto custo
de vida. A Federaçõo Metalúrgico de Córdoba comu
nicou ao Ministro Álsogarok que, 'nessa provincia, há
4.000 metalúrgicos sem trabalho. Os dirigentes do C
GT notificaram aos representantes do União Indús_
trial Argentina; que SÕo obrigados o entrar em greve
de protesto, devendo marcar openas o dC'ta.

Os empregados dos Correios e Telegrafas estão
em greve desde anteontem à noite por falto de pago
menta de moia.

_

------ ....

CIN�Mi� carhzes �o dia
r.ine SAO JOSE -BAIJIOS

CiJl. GLORIA"nne; 3631t

ás3-73,4-9%_hA.
Dan O'Herlihy
Jean Slmmons

Rhonda Flem1ng em:

O VIREITO DE SER FELIZ

Ceptro

J!streito Fone 829t
ás 71h - 91'2 hs.

Jean Crawford
Louis JourdanCensura atê 14 anos

Cia. Im Hope Lang - EM _

SOB O SIGNO DO SEXO

CinemaScope Tecnicolor

Censura até 14 anosTerreno Vim�e-se Centro
as 5 e 8 hs.

James Mason

Dorothy Dandrtdge em:
TERROR DO MAR

C1nemaScope
Qensura até 14. anB8

Vende-se um �erreno na

praia do '"idele", em Co

queiros, loteamento 10 Sr.

Tlbau. FacUlta-se o paga
mento.

Tratar nesta Redaçãe
com o Sr. Osmar
CrI 110.00(;,06.

CiJI, DlPEBIG
Estreito Fon�: 11295

ás 8 hs.

f,'..... Ron

Donald Slnden
Dlano. Dors ém:

A COSTELA DO DIABO

Tecnicolor
Censura até 14 anos

5-8-62
CENTRO

ás 8 hll.

Mlckey Rooney
Mamle Van Doren em: .

A VIDA I'NTIMA DE AD�O E EVA

Spcc(aColor
Censura. até a anes

I OBSTA DE CHÉ1',
ENTAO PEC� WÉ ZIF I

CÍlle DJA IS. José'
ás 8 hs.

Jack Mahoney' em:
FALTA UM PARA VINGAR

;'1 .(t�e�a��pe-EastmancoLor
;'�;, ,,*U,*.Il:�'/:"'&:'...:,i��L:::!,��::1.:;l;���:...:::o....Iiiíiíi"''''''''IiI,i,iii�ii'·'-••-íií'�_·'�iIi····�.;"".·:kil·�i'''i!íii';;.',·,ÍI·"Í1·IÍI_.
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PREVIDÊNCIA SOCIAL 1="'- a.��
DISPOSiÇõES DO REGULAMENTO GERAL DA

PREVIDINCIA SOCIAL REFERENTES À FALTA DE
RECOLHIMENTO PELAS EMPRlSAS""

III de Cr$ 1.000.00 (mil cruzeiros) Q Cr$ 10.000.00
(dez' mil cruzeiros), pela infração de qualquer outro
dispositivo.

Art 483 - Seré punido com os penas do crime
de apropriação indébito o falto de recolhimento na

época própria das contribuições e de outros quaisquer
importôncias devidas às instituições de previdência
social, arrecadados dos segurados OU do público.
§ 1,° - Poro os fins dêste artigo, consideram_se pes;
soalmente .respcnsóvels 'o titular do firmo individuo I
os sócios solid6rios, gerentes, diretores ou cdmtnts;
tradores das emprêsos incluidas no regime dêste Re;
gulamento.
§ 2° - A emprêso poderá elidir o processo criminal,
efetuando o pagamento do total devido nos têrmos do
artigo, no prazo de 30 dias da dato do lavratura do
auto de infração.

Art. 484 - Respondem pessoalmente pelos rnut;
tos impostos nos têrmos do artigo 482 os diretores ou

administradores dos ernprêscs incluídos no regime
deste Regulamento, quando remunerados' pelos co,
-fres públicos federais, estaduais, territoriais muntct;
pais ou de autarquias fczendocse obrtçotõrtcmeote,
em fôlhc. de pagamento o desconto êlessas multas,
mediante requisição do instituição de previdência so.,
cial interessado, e a, partir do primeiro pagamento
que se seguir à requisição.

Art. 485 :._ A aplicação dos multas previstos no

ri-�2J��mJo�t��p.. quanto às dos Itens"! t:.IJ.L dO
ref.erido artigo; I

II � aos CA dos IAP, quanto à do ítem 11 do mesmo

arligo.
(redação dado pelo Decret., no. 51.088, de
31.7,961)

Art. 486 - Verificado o infração será lavrado
o competente auto, em duas vias. uma dos quais se;

rá entregue 00 tnfrotor, mediante recibo ou. em coso

de recuso, remetido dentro de 3 dtos por via postal
com recibo de volto.
§ l0 _ O auto de infração seró lavrado em corocta,
res bem leqivels, indicondo local, dia e hora de suo

lavratura e conterá obrigatôriamente, descrição por;

menoriza'da do infróção.
§ 20 _ Em se trotandl) de não recolhimento de con;

-trfbutções, deverá o auto de infroção.s�r acompanh�_
do de um têrmo de verificação do debito em que "

quem- claramente expressos os parcelas devidos e os

períodos o que se referem.
. § 30 _ No cosa do § 20., sempre que nõo se trator

de contribuições normais referentes o segurados em,

pregadores ou empregados do emprêsa devtdcmeote
registrados, deverá ser acompanhado,? auto de In_

fração tombem de relação cIrcunstanCIado, contendo
,

nome função do segurado o que se referir. o impor_
t"ncia do salório de contribuiçõo e o valor desta, b�m

c�mo quaisquer outros informações que esclareçam
a infração havido.

segue no proxi�ão
"__-A-D-Y-O-=-G

.

A DOS
ADVOGADOS.

DR. HÉLIO PEIXOTO.

�Ev��:��:! ����'- Recursos à Jun�tas de· Julga
men.to e Revlsao.

Apo'sentadorlas.
Benefícios, etc.

QUESTOES TRABALH1STAS,

���E�el:�����:�'no 37 _ 20 t.ndar - Sala 4

Das 9 às 11 e das 14 lt'> 16 horas.

DépariameBiõ Cenlral de Compras
A Y I S O ...

o Departamento Centr"al de Compras a.visa aos

interessados que tôdas os Concorrências. (publicas e

administrativas) Coletas oJe Preços e Pedidos de Ma_
terial mesmo publicados e expedidos, ficam suspen_
sos até- ordem em contrório que será publicado no

Diário Oficial do Estado. n� jornal' 'O Estado" e nes_

te Departamento.

Departamento Central de Compras, em 7 de

junho de 1962.
(Herme. JUltlno' Potrianoyo)

Presidente
15/6/62

Um Pieno. Preço de Ocasião Trotar à ruo Con_
'�:selheiro Mofra, 154

15/6/62. .... - -, _ .. __-_ .'

:/""!f.'

mos e tememos de as as·

sumir.
afirma. o Sr. Benedito

Vaz que tal medida se faz
neceeeéría em face do núme
ro insuficiente de farma
cêuticos formados para a..

tenderem a tão vasta exten
são como é a 'Terra. Brasllei
ra. Como quer, porém, o Br.

Deputado aumentar o nú
número de farmacêuticos

profissionais, se êle prôprlo,
com tal projeto tenebroso e

abominável, desacoçoa 08

aspírentes. desalenta os a

cadêmicos ,desacredita os

eormacce, abala os seus di
reitos pronctoaare, Informa
a profissão.
Ou crê o Sr. Benedito Vaz

que a nobre e altíva proüs
são farmacêutica, que so

brancelra e brilhante se e

quipara as demais outras

prcnseêes técnicas ou clen

tíficas, seja tão banal e isen
ta de responsabllidades es

sustadoras como ête f_z do

seu mandato parlamentar?
Be assim a concebe, revela.
se então o que realmente êle

é: Um rerarsadc, indigno e

incompetente representante
do povo; declara-nos então

desta maneira a sua co.m.ple
ta Ignorância neste ponto;
descobre-se nos então um

leigo autêntico em farmá.

cta. E ainda cuida assistir

lhe ciência e autoridade pa-

Jorge, Lácerda
.

..' <.- 41'01
.,....... -:.., .� ..

os homens responsáveis e

respenévets desta nação, to
dos os acadêmicos íntrêmu
los desta terra, a elas se o

porão com energia, empe
nho e arte de tõda parte.
Desista, portanto, o no

bilíssimo parlamentar- dessa

empresa ingênua e escanda

tose, pois com Isso alcança
rá as stmpeuas e aplausos
que tanto busca, senão o re

púdiO aberto e desaprovação
certa de todos os homens

honrados, sábios e doutos, o

desprêzo largo e a repulsa
eterna de todos os farma

cêuncos conscientes e ousa

dos.
x x X

1 Alertem se, pois agora, os

acadêmicos de odontologia,
r-órque depois do naufrágio
cento e cento. certo éêste

projeto Infame, emerglrl
certamente o Sr. Benedito
Vaz, raivoso e furibundo,
com outros da mesma natu

reza, na tentativa vã de le

galizar a situação Incômoda
âoe charlatães dentistas que

tão abundantemente por ai.
atora proliferem

à
• sombra

protetora de certos figurões
pcnncos sem escrúpulos e

sem consciência.

Alberto Brandão,- pelo
Dep. de puhlícjdade e Im

prensa.

A família de "Jorge Lacerda", convida os parentes
e amigos, paro. assistirem á missa que mandam celebrar

dia 16, as 8,15 horas, na Catedral Metropolitana.
Desde já agradecem à todos que comparecerem,

ESTALEIROS ARATACA liS, A.
Rua Almiranle Lamego, 310

ENCANADORES
Os condidatos deverõg diri�ircse munidos com

os respectivos documentos Q partir do dia 18, dos 7
às 11 horas.

17/6/62

Missa de Aniversário de Falecimenlo

DOUTOR NEREU RAMOS
DOUTOR JORGE LACERDA>
DOUTOR 'LEOBERTO LEAL'
o Govêrno-- do Estado convida as a1,iWrIdades e o

poyo pa,ra a Missa que será celebrada, nd
.

.A.ltar·Mór da

Ca�edra}., Metropolitana, ás 9 horas do dia llJ do corren·

te, pela passagem do (4°) aniversário de falecimento

dos Ilustres brasileiros, Doutores Nerêu Ramos, Jorge
Lacerda e Leoberto Leal.

Florianópolls, 12 de Junho de 19�2�
....

-------------�------------

,..---__'_---___' ,

�E1ZDEA�
u ,

PROGRAMA DO MÊS
FROGRAMA DO MES DE JUNHO

Dia 16 _ Sábado - Soirée "Bahia à Noite" em

benefic:3 do lc!ctório do Coso do Amizade dos Se-

nhoras dos Rotarianos do Estreito
Dia 19 - Terço_feiro - CinellX'l
Dia 26 - Terço_feira _ Cinema
Dia 30 - Sábado - Fest:l de São Pedro.

NOTA: A Diretoria do Clube comunico que, nos

dias oe festa o Seoetar1a funcionará dos 14 às 1"1
horas nõo atendendo poiS em hipotese alguma a

solicitoçõo de convites, apés êstf' horário,

A FIBRA POLYESTER EXCLUSIVA DA(

SUDAMTEX

,
u r e eger·'seAuwr - Lochlno Siega terar a Já ccmtatíde lei nO pirantes a. rarmacêuncos se ra alteração tamanha?

3.820 de 11.11.60, para con- diplomarem e desempenhe- Acreditamos que com tal
Desconhecemos pessoal templar com o diploma de rem as funções e obrigações mudança o Br. Benedito Vaz

mente e biograficamente o responsabllldade e proprte- que a carreira encerra, exL quererá certamente apadrí
Deputado Federal Benedito dade de suas prôprlaa far ge as majores das Faculda nhar algum amigo ou paren
vaz, bem como suas ideolo- máclas comerciais 08 semi. des um perioclo de estudai! te; ou. quem o sabe, com vis
gías políticas; disso, porém, analfabetos farmacêuticos de quatro anos. E', po\s, ín- tas as próximas eleições não
não nos envergonhamqs, práticos que tenham cinco c$vel a irres�nsabU1dade quererá agraciar algum po
porque o sr. Benedito Vaz anos de propriedade e três fác11 com que o generoso dercso cabo eleitoral? Pode,
não merecerá por certo ne somente de licença. A lei deputado distribui erecíoee porém, o distintisslmo depu
nnuma lembrança em qual pO 3.820, que Benedito Vaz mente responsabilidades e tado, para obter a aprova
quer enciclopédia. Nós pre. Ingênua e imbecilmente obrigações tremendas, que ção de tal projeto mercan
ferimos sempre conhecer os violenta, estabelece para nós mesmos, depois de quin til e Infame, tomar tôdas
jiomena atraVés de seus a, obtenção de tais direitos um ze anos de estudos intensos as medidas que quiser, e não
tos, obras e até omissões. prazo minlmo de seis e dez árduos e profundos, treme- obterá êxito, porque todos
O último cometimento do anos, além de fazer rutras

Ilustre deputado na Càma- exigências. Ademais, é in

ra Federal, chegado ao nos justa, condenável e Incon
se conhecimento, revelou cebfvel mesmo a concessão
nos ser êle uma árvore ve- de tais direitos como os
nenosa e péssima. Pretende quer o Sr. Benedito Vaz,
o altruista Benedito Vaz al, quando para os próurIos as NYCRQN

Você já sabe o que é!

.
Ao comprar NYCRO�I
verifique sempre a etl

quêta NUMERADA. EI�
é a .sua g�rantia �e
que é'stá comprando' o
autêntico NYCRON!

\

l�

Sindicalo da Indúslria di! Exlração de
Madeiras, no Eslado �e Sla. Cala(ina

E D I T A \;. ' r
Em cumprimento 00 disposto n�t1'. ,oldas lI;s_

.

tru� bai)(o�OII pelo Portaria Ministe�n.o 146,
de l:Sld*l oi\ltup� déi1195�. faço .do conhecimento dos
interessados a rlifbçoo dos candidatos constantes do
chapa único registrado no prazo legal paro concorrer

as eleições que serõo reclizodcs neste Sindicoto, no

dia 10 de julho de 1962, já anunciado em editai cn,
terior.

.

-

���o�i:::r� José Elias _ Áderbal J. Philippi
Poro Suplentes do Diretorio:
Amilcar Scherer - Adolfo Martins Comilli -

Louro Battistotti
Para o Conselho Fiscal:
Wilmar Becker - Alberto Gonçalves dos San_
tos Wilsson Muller
POI'CI Suplentes do Conselho Fiscols
Guilherme Jacob Probst - Murilo Rod-rigues "

Bruno Schlemper J
Paro o Co.n�lho do Federaçãp;dol" Indústrios do i'
Estado de Santa Cof!arino: i�

��:�:d�:t��j!;��é
.

�li�s _ Loura� Bottistotti �Suplentei( i
., •

.

_ .. � ... _ ',_�. ,._ - __ :. .._-- Adolfo Martins Camilli - AmilCtJr Scherer -

Inleniacienal Empalou Em Biguaçú, �:':;e!.� �h��� de dnco (5) d;os pom o 0_
PreÚando domIngo �l tar' Pedrinho. ferecimento de irpugnação contra quolque candidato

de na cidade de Blguaç'·j.·
.

Destaque para Robcrb '.; �",1 \
equipe do InternacIonDI d Vllmar, Carllnhos,-Aeác:01e Florian6polis, 13 de junho de 1962
Bameário conaet'vou SIlR. Orival no CA Blguaç·1 e

InvenclbUidade na V:Hzea Pôrco, Cabliera, Vãn!; no

em campos do InterIJr,�' Internacional.

empatar em um tento CJI".l O Internacional foi m!lll/
.o Biguaçú local. Em ve!'da bem tratado pelo sr. E�idl::l

E I
.,

S I
- -

de o score foi recebido CUIfl Veríssimo e. Balduíno �unks

m talai· e eçao:�egrt�I:I�.Ma=i����c>cq �1�1::i�:sf!Oo c��:�l���';�I; •. ••• �'

:;:: ::.r�{�;� q�pr:s cO�e�=n�;b:��O�o:n vlsl; �l�:a::mse;:a.s:ga��te for� Br. Luiz Osnlldo Mal"tinelli

aentaram...se multo m'elJ1or vel propósito d·e prejud'.'·:ll ma: CAPITAL: Otavian
e a direção técnica esteve a

em campo, merecendo lae:. o.!j visitantes por part� ci..r /Acáclo); VadJ1nho, ZiltOil, cargo de h-.i:ora�l Gomes.
mo a vltórlli. Acácio ""li'

•

árbitro que assinalou 1:1,1:1. Seringa e Nlzeta (Wilson):
CDU Dara o Blguaçú 1.')� 15 menos que 3 penaltis (,.!1 Bera (Eli) e Cabeça; Taí'
do segundo tempo e Jal,.uo) tra o Int�rnaclonal, � lev"
para o Internacional lior uma atuação facciosa, dei
38. Acácio perdeu 0.;:103 xando.se levar pelas rPi:lu
umf> penalidade máxima I:,) mos da equipe local, l:l (11ml
primeiro tempo. As eq·l'pes é torcedor,
formaram assim. C . .1\.. BI

guaçú: Nenem; ·Vllmar, A
dolfo e Marcos; Acac'o e

Izalas; Ca.rlinhos, RObeno, r----------,Augusto, Orival e Eds')n.
INTERNACIONAL: Wa!

mor. José GarlOs, PÕL'� �

Beta; 7,ilton e Cao�pr::J;
Anísio, Laurí, Ari Vlmio

'HipócrHas e' Cínicas as

Exigências Soviélicas
OENEBRA, 13 - O delega qualquer resposta, se julgá

do norte-americano onar. la necessária, será dada pelo
Ies C. Btelle vê "hipocrisia e govêrno de wasoíngton.

��n=��ti�: :��t t�eU: �'�u::�!:���o dl=v�tl;r�
Estados Unidos suspendam StaIle - "é, claramente, u

os testes nucleares a gran- ma manifestação hipócrita
des altitudes no Pacifico. e cínica, vindo, como vem,
O sr. Stalle expressou seus de um país que repudiou a

pontos de vista a respeito, sua palavra livremente em.

hoje, depoís de ter o dele penhada, ao reiniciar, uni

gado soviético vajerían zo- lateralmente, as provas nu

rtn solicita-do a Inclusão na creeres, durante os últimos
ata da conferência da decte. meses do ano passado, com
ração soviética de 3 dp íu- o que, portanto, se fez Intel
nho, na qu� o govêeuo de ramen� responsável pelas
Moscou Rede' aos �stados consequênclB.S."
Unidos a suspensão de seus O delegada britâniCo Jo

testes nucleares a grande aI seph Godber declarou que
tltudes.

.

era de admiraI' que a União
.

Esclareceu o delegado nor Soviética· levantasse esta

teamerlcano que, uma "vez questão, depois de ter ela

que a e-ecIaração do �ov�r- m:esma t{:tolado a moratória
no de MoSpou fol dIrigida ao das provas nucleares, no a

govêrpo dbs Estadpa Unidos, no pal.sado'.

José Elias
Presiaente em exercício

14/6/62

Pedrinho (Ventura), Pl"at.
ts (Ari), e Palmeta CCe�

zárl.o).
ITAJA!: Osnl;

Delton (Dica e

Claud:o

Sil\pps;

Alexandre e EluI; Armanrti
nho (Babará), Andrad�.

Slça. Paulinho e Dão. Re!l�
da de cr$ 14.000,00. I

C!:�;L" .. ,!.,!.;� .. �
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4T AROS DE LABUTA COHSTAY.(.

PELO PROGRESSO Df

$ANTA ..:ATARIHA

N" SETDI

fSPORT;VÇ

"ONZE" CHILENO SUPLANTADO EM SEU
CHÃO PELOS CAMPEÕES QUE MARCARAM 4 X 2
APóS PELEJA EMPOLGANTE _ TCHECOESLOVA:
QUIA TAMBtM FINALlS"-A. POIS DERROTOU Â lU
GOSLAVIA POR 3 X 1 _ DOMINGO A DECISÃO
VIBRAÇÃO FoR.\ DO COMUM DE REDATORES E

LINOTIPISTAS DE "O ESTADO".
Apeeor de ,:,,10 cuíoríc dos chilenos pelos últ:_

mas .Qpr�senLc< !C� de svu selecionado, que culmina_
rom com o vitorio f r ente cus Soviéticos, prevendo mes
mo os torcedores ond.nos uma vitória de suo equipe"
com Pelá ou sem Pl!lê" cama diaeiom os brcsüerros
mesmo cootcnd., com uma arbitragem folho de Yamo'
scki, que em lcnccs capitais n6s prejudicou, cccbo.,
ram p-ir vencer o prclí-, decisivo dos semi finais por 4
x 2, dando U'11 pOS<iO decisivo poro O conquista' do br
campeonato. A I"Ilw1r:ôo do selecionado Canarinho foi
notóvel, sendo Gcrrtnchc a maior figura e o artilheiro
do motch ""'

?R vell',<; s e encontraram os dois selecionados
com 23 vitorias do Brasil 3 empates e 2 derrotas, sen
do cue os vitorias dos chilenos foram conqulstodos
contra sel-cionodos brasileiros formados por atletas
regionais como em 1956 e 57. Lá mesmo em Sontia
90 nos 8 vezes em-que jogou, o Brasil venceu 7 e per
de" uma apl·nr"J5. JOQou o Brasil suo 230 partido com

143 v.tortos .35 empates e 53derrotas.
Às 15":ln I- ra<;. o árbitro peruano Yomasoki, ou

xiliod'l r,�r
'

r- Ventre deu autorização poro ini
cio d" r> li "iras minutos iniciais com

acenlu � .10� bra�i1eiros. G... rrincr.o
� ri., fl""'" .pI d·) BRASIL 00<'

10 m', :;w'nteiro brastleir("
ar." 32 ')ASI L escorand" de
caber 1

'
'0 'f Zogofo. Aos 43 P.o

jas de rol.... o umo falta assinalo ')

ariml"i, ,1 'nn
�) Inq[) on<;. J minut0S Vovô de cabé_
t'!nlo do I:3rasil, de formo brilhante e

N,
ÇO ossinnll.'
op')ftuno

Àns 19 rY'il'1l1tos. n árbitro Peruano que já vinho
nns rr"iudicandl\ assinalo r>enolti contra o Brasil, o_

���,�1������7d��::�o;o ;eó:;:d()s i��e���:a;��:);
('endl"' nrvam("n!1' o partido.

Ma.;; O�. 31 minulos quando mdior éra nosso

rrl'!<:<:õn t(nrlr) irid,J<;ive yoltado à carmo 00 nosso se

leríon(lcki bmrinchn d" forma brilhante. mar(:a o 40
e últimfJ If'nd rl BRASIL. Landa foi expulso aos 37
minutos, pelo,áTb Ira Yamosaki, e Gorrincho, depois
de mossacrcJ,) ado.> (") prólio, sem qualquer atitude do
ár�itro or1ic �u vi clento folIa e foi incontinente ex_

pulso do cC'l1l'ho Pouco mais e terminova o encontro

com conftote1ni::"açõo qeral dos atletas, e também co

mo é !OÇliCQ de 70 milhões de brasileiros e mais todo
o plõ'sSGd r.ó .de coso que inclusive quebrou uma me

50, jc"a chegou 00 seu final, restand" tõo sómente ao

BICt>il 6 joq') de dominqo contra as Tchecos para so_

Jrar_mo;..nas bi_campeães do mundo.
Ao: equirr>s formaram assim: BRASIL: GILMAR

_< DJnMA SANTOS - MAURO - NILTON SAN
TOS _ ZITO E WZIMO - GARRINÇHA - 0101
_ VAVA _ AMARILDO _ E ZAGALO. CHILE: ES
CUTTI _ EZAGUIRRE - SANCHES - CONTRE_
RAS E RODRIGUES - ROJJAS E TOVAR - RAMI_
REZ _ TORd _ LANDA E LEONEL SANCHEZ.

Clas'silicaram_,:,e assim para o final os dois quo

dros qul' jegaram em Vina deI Mor, senda que oBro
si! continuo invicto, 00 posso que os Tchecos foram

derrotados pelos Mexicanos por 3 x 1. De qualquer
formo m-erece cuidaçlo c 'espeito e selecionado da

"":hecoslovóquio pelos dois grandes resultados obtidos

últim�mente vencl'ndo aOS Hungoros e aos lugosla
vos por 1 x O e 3 x 1 respectivamente.

•

.

De qualquer formo, após todos os obstaculos, es

tomos perto do ambicionado título e acreditamos qu�

dificilmentl" cl" nos fugirá.
-- ._--------_

..._-

Protestol! O Barroso
em partidas oficiais, ja. qu"
o Tri!mnal não determinuu

que a pena pudesse H!�

cumprida em partidas a�
mlstosas, uma vez qu 1 ,.

quiJle diploma legal as;1im

se expressa: Quando � pt'

na impuser suspensa:> por

partida, pode o julgadnr
determinar que esta pO�.,i�

ser cumprida em par··(lotf
aml.�tosas.

A diretoria cio' Almlra!l.
te Barroso vem de pr lt·):;

tar contra o Marcillo Dias

Sustenta o �!ubl' burrJ,:l \:1.

a fulLa de COIH.IICÜ,O :.I;) iLCln

por part:' do, ntaC':' �le

marciJisla Odilf)n {Jue, cc 111:1

se sabe, foi penalil',ado ])(·1'0
TJD C::lm a susprnm1 d'!

dlla.� partidas, nâo tC:l'.I.J

o colendo df't.rrmin:1.rlo CU"

o Clllnprilllf'ntn lia p,'n,1

pndia ser (m ilwo� n,mi,,!I'

Perdeu-se
De :u:ordO c'Om o Que (;'"c

termina o aI '1 16!), I,U'

quarto, al'u
fo priml'
silciro

d('vcri,1

A caderneta nO 80.303 lU.

sêrie da Caixa Económica
F"n('ral de Sa.nta Catarj·
nJ, }X'rt.enccnte á. Maria

('tl.lí"�s Caln))'ls.

RED.4.TCR:

_.' ���&l1e�------_--- ----

.

I
I
I
I
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PEDRO 'AULO MACHADO

RED..TORES--AUXILIARES,

I. "AUR:I:::;�: H:��OBQ
•

COLA80RAOORFS: UIVERSO)

um Passo do "BI" !
Números do Torneio Varzeano

.,. -,. .. -. v.. .. - - -�,.-
'

__ .. - - ;:ro-reduzido-: e�e-:ta;;en� ��a-:e"a� d:c�r�'
,•�'

sóbre .o seu destino, já que Paulo Ramos e Avoí sõo,
"EYilásio Nerí Caon"

_ • � J duas 0.15 melhores equipes do oruoltdcde.
•

COLOCAÇÁO FINAL � f'�
i9

Em terceiro lugar, destacomos o Figueirense Fu�,
10 __.:. Atheneu e Bonguzinho I pp. .. 1- �_ � ���'. �� tebol Clu�e•.O �! ... inegro t,�m estado. seguidamente.2° -r-: Padre Roma 4 pp. • ====== e,,'\.:tJ) '-'\ i1t. l1\

(J

� li '"i\. numa autentico gangorra. oro subindo grclços, aos3° - Bongú (M. Ramos) 6 pp. •
===s:=

seus feitos, oro baixando por uma derroto e ainda I
4°' - Dljore! 8 PP. ...oltondo o subir de ... ido a uma façanha de um clube fARTILHEIRO,S , --I Maury Bort'es --- �ôbl'e o seu adversário mais próximo, dondoJhe então

,
Art (P, Roma) e Almir (Atheneu) 8; Melim (Bon, Apenas. sete jogos restam para o término do Com o possibilidade de ...oltor 00 tôpo do c:lassificoção. O'

gút:inho) e Borges (Athneu) 5; Joã.o Mortins (Dijorel) peona,ta reçtcncl de fufebol. Figueirense também encontro.se numa posicão pri ... i ••4; Zequinha e J. Augusto (Bongú) e Tjco CP. ROJYla) 3:'. O Paulo Remos que vólto.u domingo a ocupar o legiado pois apenas dois compromissos rest.om ,poro
Mauro, Danoto (Atheneu) e CcrecoIêcnqú) 2; Saul e' liderança do certa�e, com 3 pontos perdidos devido o clube presidido pelei dr. Heitor�Ferrori. O FI9ueuen_'
Lunar ,CDijorel), Jaime, Enio, Melo, Luiz Rocha CP. Ro" à derroto do Piqucirense diante do Atlético, t'eró que se daró comb"te iniciohnent2 no Tomondoré, que,
mo). Sinuco, Ronuoldo. Marco '(Atheneul. Zeca, Eri_ 'fi c�';lp,rir quatro cO,mpromissos sendo que três dos mais de ...erá ser a.bstáculo transponí ...el pois não

_

estev7•co. MauricY. Claudio (Bcnqú) c Machado, Saulo, FerI difíceis.
.

/". bem até aqui no campeonato e ce�tQment(' noo se�o
nando do Bangúzinho, todos com um tento cada, •.

... '

contra o Figueirense que conseguirá_o suo grQn�e. v,_,
,

GOLEIROS VAZADOS �oming? o, tricolor, praia�o teró p.e!a frente a o: tório do campeonato, Passando pelo Daré. o Figuei�,Romero (Atheneu) e Anilson (P. Roma) 6 gols' guemda equipe do Tamandare, €, embora seja consi rense ai se defrontar com o Paula R'omos, no derro_
em 3 jogos; C:SQr (Bangúzinho) 8 go\s em 3 jOqos;. derado fovont��teró, que lutar. e se precaver_ poro nõo deiro olto do c�mpeanot?,. Aí então tolve:z t(!nh,,_'
Osvaldo (Bangu) 6 gols em 2 jogos; Daniel (Bangú) 7, sofre� qualquer tropeço. DepOIS de saldar este com, mOfo o grande duelo, o deCISIVO. do campeonato, O 01. •gols em 2 jogos; Roberto (Banguzinhol 2 gols em 1 io oromrssc, o Paul� Ro.mos teró que e�frentor 00 Avct ... in.cSlrO encentrecse o dois pontos do ,líder, o ��uta
go; Strtdckts (Alheneul 2 gols em 1 jogo; Paim (P. Po' atualmente no vtce.Hdercnço e desejoso de ocupar a Romof c a um dos ... ice lideres, o AVal e 0\ Atlet,co.'

:�)j:g��.IS em um jogo; Adelirio (-Dijarell 22 gols em, :eOgn��, ��i�a���� ��iS�e;��oh�o�'��:;ot�:P�e�:�i���i
•

Estas os nossas considerações o r�speito do qUO_'
PENALIDADES MAXIMAS • rense no rodada inugural, nõ-, mais- voltando 00 pri_ tro clubes ou- se encontram "embolados" em perse_'

.. Houve neste Torneio cinco penalidades móxi_, meiro pôst?. (')epois do A�aí o Pau!o, �amos v�i �nfre.; guição ao titulo móximo da capital, pensando nos.
mas, convertidos ouatro e desperdicada uma. tor 00 Atletlco. compromiSSo de dlf,cd proqnostlCOS lO disoutos do Compeonoto Estadual de .F�t.eboJ. Cloro.M...,rr:nu do Atheneu marcou no jogO contro o P.• oue no turn<!l o Paulo- Ramos venceu por 2 x 1 num está que se fizermos um parol�ro de vltonas e derro_

Ro�a Er;rn do Ban"ú converteu contra o Bangúzinhn, dos melhores jogos do at�ol campeonato .Finalmente tos, passiveis .das equ_ipes s�ro um trabalho ba_:;tan_ �
�����oD���:ln�ua���c��ln�r�n��;h�i��r� ��Je��;�' �oP��������s�s ;����;r�nt��U�ro���!�O��S���g��n;: ��c�e:oe:o�ge���S ���t�r�a���i������;se�e g��;e;r���s�.
tra o Bongúzinho. '. derroto do turno de 2 xl, noutro cotejo em que este_ sos de uma e outra equipe, respeltond? porem o"seu.

• EXPULSõES ,
ve bem. melhor que seu antagonista mais que perdeu passiveI resultado, Afinal de contas noo somos ad_,Zequinna e Claudio do Bangú; Sinuca e Borge5 por questõo de um lance de oportunismo do linho 0_ vinho"!!!

do Atheneu' Joõo de Deus do Dijorel e Luiz Henriqu"" vançado do equjpe adversária. '.
do Bongúzi�ho, Y, O A ...aí ooresento_!lC em seaund ... luqar no tá� Paulo Ramos, A ...oí, Atlético e_Figueirense est�o.

JUIZES QUE ATUARAM buCI de clossjficocóo 00 It:lda da Atlé,.ico ambos dis_ no poreo do comneonato. Todos terao que lutar mu.�

.

:Jaco Soares 5 vezes, G,smar Sch'lindein 1 vez, Ro' toncio�os �penas um �ont() d".lider. O A:'(I� terá Que to poro cht:lgor
,

...�é os l<Juros do ... itória, ,As q�o�r:a�·1geria A. Santos 2 vezes, Enio RutikosKi 1 vez e Luiz' cumprIr tres comDromlSSOS, dOIS dos OUOIS Imoorton� quipes estão pratICamente num �es,:"o n ....el d g - •
A. N. Pires 1 vez. \,

tjnim4)�, C'lWl vistas à eonqui,ta do titulo. Enfrent"rá dode. e rendimento de suo$' m.als Impa�t�ntes �e5a� •SELEÇÃO FINAL o" Pbula Romos n" práxi�o jôgo, poro, em seguidtl, ...ariam de jôgo poro jôgo razão porque e ImprcvlSli;Após a último rodado d,) Torneio. apreciando o' d ...,p. eornbfltr> too �am"nd�ué. op.res,..�tondo;st•• neste diJ:er_se quem será (I co,;"peõ,:, .desto Ft,em:i�:��� at�"otuacão de cada jogpdor podemos formar o seguinte, ,.rd'lJ, como , .....""to. Porem. maIS alem tera Ç'III! en_ 1962. Paulo Ramos. A ...al. Atlehco c 19U '.

tSe\l;"!çÕ:ó: .,
fr"',,"'" Oa A.tlétlco, !leu companhp.i, .... de dossificar::óo aqui sóo merecedores do tít\llo. O�c ...en"" re .. lmente

Romero (Athencu), Adolf" (Dijoreh, Marco (A_' atual. no chóaut' em que se despedirá de suo torcido
o melhor. contond.o assim com maloresró����:e!ldi'::�� 1

theneu), Renato (P Roma) e Osmar (P. Roma); Sipi_. "e1te co,""�nata. IIl'pre!lsntor o capItal do Estado, nos P Jtibo (P. Roma) e Zí'quinho (Bonaú); Nadja (Banguzi_
,

O �tl{otJ("o que se .encontra In�" a Ind" r�m o tos do Estadual.
•nho). Mf>lim (Bangúzinho), Ari (P. Ramal e J. Augus� AvoI. vaI ter l1ue cumpnr apeno'> dOIS compromIssO...' '. d I

-

to (BanÇlú). , n ndmeiro <;e�ó. cantro n Pnula Ramos nllm motch Ao aue tudo indico o renomado tr�lM� o�:a:�� I

NOTA: As equipes dt) Atheneu e B"nqúzi. b..,�t"nte <:lJl')estlvl"I e alIe orompt'e ONt>sPntar um f",_ Rudolf Keller, que recentemente es�ev. m

d'
'

nho aue terminaram empatados etn primeiro .Iugor' ('Iet';cul., ,linn .... de um bnm oúblico. Dpoois vai (I tri_ ções pora treinar o Aldo Luz, .dev-era (Ir � se �� 't��r I

decidirão O torneio em melhor de três' pontos.
.

, r"lnr dn Co�tin"'nte f'nfrentor o� Avoí. C:Ilt�1") dube
t" .....to cnoito!. .Dorem para treln�r.o IUd�rec; o��r�

aue "'ensa flrmem�nte no conaU'sta d .... tltulf) .. C:nmo Riachuel0. ASSim novo escalo. e re�o t t'
. �.,:- .� ....=, ±'. �

_ _. _�_�. se V,ª,. dos trp� orincioois coloc"djs. in.rl:�rutívelmen_ formar o simpático e1.ube d<;:, Ri�a Mafia, na �:�o��v'�1I
'. D

'

..

,...... .··I".J..�•.
-

..

�

m..l ,,1<· , te cabe 00 Atlétko wto do,. di( fovont"�, "",o." de ,ev;ve, OS seus bnlhontes fe,tos de umPI.
'=�'f!ell�{!! �'I!�!_r!� ,-.:o:o.;.c::õ� :s�e:, :m:o.::s.:,.ã�e: :-.��a:e_ .. .._ �__ ..� ......� .... ,

�:=:_,.._��
-_._�-_.- �

Ausê Reuniu·se Em Assemb'éia Geral No·treias Diver�asA eqUIpe do Metropol. que Vinho liderando o Sábado último reunl\l se Em assuntos geraIs [(II" ,- d t doCampeonato da Liga Atlética Região Mineiro, fOi ba
a ACESC em Assemb\é1.a dellb.<)rado oficiar_se ).,) Sr A dlrc.torla do C:.'IXi'I!'l ����:,aço..o oos Ire ore ..

tido no t.Jrde de domingo pela represent�çõo do Atié Geral Extraordinária p,li"a Jorge Cherem, cO:1vlcl�. .1� Futcbol Clube, finalmenf.e
x x xtico pelo contagem de 1 x 0, isolando assim a equipe trat.ar dc vários ussun�}� 111 do o para o cargo de ,)1'1:1 lr lançou n campanha do., r�

A diretoria do Clube AdI") Próspero na liderança do certame.
lnt.erêsse da Socledad�. da Sociedade� aprovou s.> fletores cuj.os resultallos

tlético Guarani, recente.

TUB���u; da Barriga Verde que havia venCido Foi, par unânlmldade. a inclusão do Sr. Gllbert·) P:ti depend.�rá intimamente à \
mente eleita em M:>e!'!J

�oC�:��aA����r���eade�e;���a�eu�,o d����a-lseS��� �;;V;�o�oo apar:n��d�S:l)c;�: ��E;, quadro social da ��d�:lohoc:::en;.:st�s s��o�� ��i:icavç�6 �e F.C��.I.gl:01�;!.
fraoorosomel"te derrotado pela alto contagem de 5 xO dos, com cobrançll d1" ta_ Foi também aprovada [<', portistas caxienses e:;�a(}

tando do Conselho I\"bi

BRUSQUE _
Iões no decorrer do )Ue, cip soluçã.o no sentido J;:: :,rf envolvidos em dar à ea.mpa traI a anulação do ato que
junho, encaminhado oficio à AJ. nha um êxito extra.:>rctinit

lhe concedeu Iicenç1. p:;t
De aeôrdo com a letr sociação dos Servidores PÚ rio, 'POdendo nslm do�ar"

tempo indeterminado,
"B" do artigo 12.0 dos Es. bllcos de Santa Ca�a 'in"l e�t!l.dio do clube alvi.negro
tatutos, foi aplicada :\ P(:I�;I solicitando maiores (','1:1 dos indispensáveis fl:!'ct')

de eliminação do ex� � .. <lu; lhes Quanto às noticias iJu

relro, Sr. José Duarte S.Ivl. bllcadas de Que deten!lin:..

Em sequência ao campeonato da Ligo Desporti�
va Brllsauense, jogaram no tarde de domingo os equi
pes do Guarony e do Paisondú. A esquadro do Bugre,
fazendo alarde de um bonito padrõo de jogo, conse_

guiu um expressivo empate frente 00 Paisondú, pela
contogem de -4 x 4,
JOINVILLE -

, x x

O sr. Hamilton B�r"{'til
autal Presidente II.

assumindo a Tesouraria.

Sr. Luiz Gonzaga La 11' -

eleito para o carg,o,

do cronista praticar'!. 1'1'

regularidades con�ra aOll';�
la Associação,

x X x cenciado da Federaçü t:a
O atacante Alceu, 'lU" tarlnense de Futobol d;

mIlitou p0l.: alguns an:Js n ;Sal'o, deverá. retornar n

equipe do Caxias Futebl'l atividade. ainda no tl'ans

10·6132

Em tarde dos mais inspiradas o equipe do Cax;"�
Futebol Clube conseguiu, na torde de domingo esmo

qor ao elenco principal do Floresta pel/") placar 'de 9 x

2, continuando a�sim no liderança do oompeonato
joinvilense de futebol.
ITAJ..I-

Em vista do jogo intermunicipal amistoso marco

do para a cidade dos praias, o cotejo decisivo entre
Almirante Barroso e Marc:ilio Dias foi adiado para o

próximo domingo. Joqaram então no lugar do clássico
proiono os selecionados de Florianópolis e Itajaí ven_
cendo com méritos indiscutiveis o onzO dirigido por
Jor9inho. pela contagem de 3 x 1. O selecionado ju_, molhar desempenho dos lo

venil do capitiJ não agradou talvêr por ter jogado �m cals que, comi uma meio

gramado escorregadio, No noite de hoje, novo çotejo cancha bem aramada e

�eró travado entre Florianopalitanos e ltajoiense. lima defesa sólida, !J:trra�
BLUMENAU _ ram as pretensões dos :.lUê

Os iogas programados paro o tarde de domingo tas da Caplt.al. A partidfl
em sequência 00 certame da cidade nõo foram efetuo
dos em visto de festejos religiosos que se efetuaram.

x X x

A !'ielecão de basQudeb,\
juvenil de Santa Cal,ar!n1.
deverá participar :n·".mo

do certamc Ilaclonal da

categoria, marcado j.)arn Q

prôximo mês de julh"J. Os

treinamentos da nossa re

presentação deterão ser

iniciados e acelerados ,.11-
que o tempo de Que di:mo,
mos é por demais eXI�U',

Clube, vem de assinar r:J1T!

promis�o com o Glôl'ia Fu

tcool Clube, Alceu é a nova

esperança do clube, �()m

vistas aos jogos rest,n.ntps

curso desta semana, Exi:>t�
um movimento na FCF-3 no

sentido de que os elemc.'tos

ria atual diretoria que �l)li.
citaram demissão VOltf;1'1

Em lIajaí: Seleção de lIajaí 3 x

Seleção da Capital 1
cionado disputará �n: Sio
Paulo no Brasileiro dI. mo.
dalidade. No primeiro tem
po os locais já vronclrllll

por 2xl com gols de AI '{ lI,,,
dre aos 15 mt:;, Arma.ndi
nho aos 30 e Pedrinh) :l.'lr

34 para a Capital. N') fi
nal Siça marcou o ú:t.ir,l:)
tpnto da peleja. Wt.1t('�
Vieira foi .Q árbitro com :"1.

tuação regular. As f'"uipe�
(continua nd 5.3. pag.)

Exibindo se, dominqo, em

Itajaí, contra a sele,,'lJ) dfl

juvenis o seleclonad'") ria

Capital foi derrotado por
3xl score o.liás justo pclo

do returno. aos seus postos.
x X x

A dirc!.orla do Flumlrcn

se Futebol Clube vem dI'

dar entrada na sêde c\·l Li

ga JOlnvllcmc de FutC'boJ

solicitando :t suspensa) de

contrato do atléta F·!,·ru�
gemo O jogador do c!t:b2

tricolor, deixou de .;Qll',Pa.
recer nos treinament·)s d,'

equipe por motIveis injusti

fieados e nem deu qualqul r
--------------.---------

serve como preparação pa
ra os logos que nosso s,�le.

JUIÃ

OlTA. 10 MORRO EM BICICLETa
Promoção da Rádio GuaruJá (om a Colaboração das Fábricas Monar!!

...

�,,-:, .,:, ,
. .:�,:;��. t�;" ':-.,ú..wt ..... _ ..... :".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



f\ <:; r"in"''' n"��", inrein existem ainda no praia

Peruibe. Municíoio de Itonhoem. no IUr'!'H dcnomin(1

dr'! Abarébêbê (lU okleio velha. Essa aldeia que cstP.

vc nos tempos pr;mltivos sob a tutelo dos missioná

rõns i('suitos e onnp os pp_ Leonod" Nunes e Ped�o

Correio d .... ram inícin à capela OUP. mais tarde, fni

cll'"eivolvid.., n nrnnl iod,., por Anchieta p"ssuía tom

bém, nns f;n<:; séculos 16, um santuário muito vene

rodo n"le<:; fiéis

, fm 1761 Quondo essa iarejo coi', n..,"aband"f'\o

e o sCu telhado (1mp(Jcavo ruir, os olhl!"1<; p os ir"'J

Qpn" for"'m recolhidos à igreja matriz de San'Ana

em It,.,nhaem
Fntre os i,...,,...,.,en<; dessn ioreja tã" v�neroda pe

ln" fõéis (1ue ninda conservavam vivomp.ntf' o me

r"nrir ri" A,..,,-hi"'to, " Pooé e de l....onard" Nune,>, I)

Af-,f'r"hf..bÊ' ("',..,dre vnndor) arh"'vo_se n da lmocu.

I ....nn Cnncekô" ,., nual o tradõcõ,.., n""'''lllnr "f.rmo n_

i,..,_rl,., ""r o verdadeiro mondado de Portugal Martim

Afonso,

Diz a trodiçõo que essa primeiro ln.agem, re_

presentando o Imaculado Conceiçqo do Virgem, não

t'01U na povoação pràpriomente de Itanhoem mas

foi levado n� ocasião ou depois para a Igrejp da al_
deia de Aberébêbê,

Mais tarde, em 1564, quando- o povoação de

Itonhaem foi elevada à vila e a primitivo ermida do

outeiro comeÇou o ampliar_se com o aumento do po

puloçào, os habitantes tentaram fazer voltar o ima_

gem poro o suo ermida; mos, os indígenas do aldeia

e S('US diretores espirituais opuseram_se parque om

b..;Js ps .,pQVQQk.Q.cs_.-Se. Qbsti[lOvom em guardgr_ a inyo

cação ou titulo de Conceição,
A vila venceu atinai; guardou ou conservou o

titulo de Conceição, dado por Martim Afonso; os ha

bitantes, próm jamais consegL" ram que o sua verle

rondo imagem' visse paro a suo ermida da vila

Foi então que os habitantes da vila ltahoem rc

solveram, de comum ocãrdo com os de Sôo Vicente

mondar vi, do Reino, duas imagens do Virgem: uma

do Imoculado Conceição, poro a igreja de Itonhoem

e outro de Nosso SCnhoro do Amparo poro São Vi_

cente, '

A encomendo foi feito, e doí o algum tempo,

nos proximidades da festa do Imaculado Conceição,

o povo de Itonhaem t:heio de júbilo via chegar às a_

bas do outeiro no alto do qual se erguia o s,ua bron

co ermida, um corro de bois com U'l10 grandc e pe_

sada caixa contendo o ,�uspiroda imagem, que oco

bova de chegar no último frota que aportara a São

na rtos do Mcrcado Comum

Eul'opcu c a Missão Especial
da Organlzaçâo dos Estados

l\merlranos lOEA), '() Mer.

eado CO!lIlõrn revisará ,1 po

lit[ca que vem obscrvando

para com a Amêrica Latina.

O dr. Walter Sedwltz, {Iue
cnefiou u Missão c ,ltuou

como rep�esentante pe!;inal
do Secretário Geral da OEA,

sr. Josê A. Mora, disse que

a� C'IilVerSações tlvcram

mais éxlto do que se e�pera

O dr, Sedwitz. Diretor do

Departamento de A�suntos

Econômicos da (lEA, entre

gou ao Presidente dn Coml:;

S2.0 da C�ml1nldad" Eronô·

mir'a Européia. �rofe�sor

Walter Ha1)�t;:;in, uma nota

d(l �r. Josê Mora.

Exp\.1nhfl-�e na n:)ra a

\)reocupacão que cau�a a 'IS

pai.�es latino-amcricanos a

{olaborarão EUA. - Japão no Campo
E ""'\" �

---�----,"--T------'-",,""""�k·'�-'.':'�';�;;:·�'�:';_:·�"·· "� .. _,? :fP::�::t�?�&ài!1n�,�����'i�,��\�, ':

S�nhora da Conceicã�·· de Itanhaem
A VIRGEM DE ANCHIETA •

C
-

·

Itonhoem é uma dos três povoações fundcdoe Ons
-

pelo própria Martim A�onso de Souza, n? .período de agro·""l"\.o
cerco de um ano e melo que êste donotona Se demo .

_

Y' '-&

roU no capitania de São Vicente, isto é d� 22 de ic Vicente,

netro de 1932 a ab�jl de 1533, que é mais ou' menos
Ao abrir_se o coixa verjftcou.se que havia si

a época do sua rettrcdc poro O Europa,' do troeod� ou em Purtugol, ou no otropêlo da che:
A povocçô-, de Itanhoem teve predtccmento d� godo o São Vicente.

vila em 15� 1; suo fU."ldoç,ão, porém, dato de 1532 � viagem �e Nosso Senhora do Concelçôc tt,

segundo afirmam OS cronistas e historiadores, e fci nho ficado por Julgamento" (Hbr 9, 27), Aí estó o

Martim Afonso de Souzc que escolheu o local da pc condenoc;ão� E outro vez: "A cada um no dia de suo

vooçõo e do prtmitfvo �rmida, que recet-e., dê!e o no morte. o Senhor rehi�uiró, conforme 'as Suas obras"

me_ de Imo:ulada, Conccição_, _0uitos �istori.odor,�s
(EeI I�, :>8). E o q�e se vê mUito bem no caso do pó

nstco de acordo em que o pn-nmvo crmido c o pri b�e LOloro e do nco gozador Il,c 17, 19_31): êJ .. s

rT'K>iro templo er�uidn no Américo da Sul sob 101 in- nau vagabundeiam pelos espocos à esporo de novo

,CARIDADE CRleTÁ
vocccõo. A lqrejo que Martim Afonso fundou cm fí'('ncarnoção, mos Lózoro vci l()(lo paro o céu e o J

5� .... Vic.ente\ lopo dapó� o seS d�sC'm�rquc, teve tom epul�o rz:r,a ti i.tíe-eo. E ao ladrão errependido oro; conrortaríoras. Nest,a t.rnglr:n pr)(:f�� ern

��;�ja� :r���o��e co��oo :v:�õoo pr�:���o E;�� ;:�PO:�il�'�����3�3;:'���u:�s:�s�O���, ��;� que a pcdero-» Bomba

dado pejo donatóno, teve curto duração. pois foi ar- depois do morte! Nodç de puri(kor�se em sucosstvcs
A nartdude crtxtã assiste Atômica parece tos a últ.,-

rcncado ,oelo mar/- m�doda �epois paro O I�ol em
aos que moram em bugúrf, ma palavra pnr.i aolucic-

('II .... se \Ir' n v<>lho motriz de 500 Vjcl'nte que c o ter
-------___________

os rumaremos e esburaca." nar as pl'ndênr.ias e inqule

ceira edificocdo.
dos, nas encostas dos fTlO�_ t.açõe.� do mundo -urouten

êsse orrcsomcnto do 'orojc c do primt+tvn vil-r Será Re,isla a PoUlica do Mercado ms ou nns ruvetus. pObr":! Lo: n('.�tf' tempo nztago

teve 111<1ar, secundo os dados históricas que possuí
i's�f'S que possuem remoem será 1���Cc;:á�i:nCU�����I�(;·�O,

mos, Se�u·���2� tr(1dicél')

\

,.,n�ular n"(lntidn oté Mrf' Comum Europeu Para CGm a ���I�O f:rtu�'::s�����. cle�� o preceito da canun+e ))Q_

�,�"'�", "��nt:�,,�� 7�-:�i;�ant�s,,�o li�����e 1���Zceo�õoho� América Latina 10 ::7i�a��tl'.1�r�:.,tl ����,� :. �:C:::��:rM !�t!;i�r:�l�(I�':�:
Qual mais tarde fri mudado' e recebeu como or��') WASHINGTON, 13 '_ Em noüttca de restncões do

nesses enseb-es sem t-ons, soctete, d.mlnutr o nuuwrc

��rT'lf')���r�.',�� �e�" �õÓ B;�;��, d:OI��i�:teo:: st;� consequência das recentes Mercado Comum Europeu, !�:;g�:l:n�el:e:Urde:IH;llân ���,O�c;S�:��l:��:) eo r�.�el:)-
chovo o tC'mr.lo ���::�:ç��Stre h����a�un�: :�;�;����e�:asOSQU;rl����:�

produtos df' exportacãc h

tlr.o americanos. tnts como

o rafe, a carne (' "I lã,

Settnndo deelnr')u o dr.

Sedwit7. em Washlnt"t'ln. °

Profes�"r Ha1lsteln, aO) rere

hr.r a notn, dls�e explicit_'1_

n'f'nte, que se o('lmaria d.,

!),��1Jnto e que, entre outras

coi�as, f'xllmirl!l.r;!) ""'famen

te a politIca {h>. CEE para

('''m o� nrodutos tropicais e,

po��ivelmentp,. submeteri? a

nota à cf)n�iderariin d., Cnn

�elho de Minl�tr()s ri" ('ltael-<

orO'anizar;;" f'urrm""�. Dis�e

ainda o Pr'nfe"sor H"l1st,p;n

que con�Ic!f'ral'r.l. "-"ravp" o

problema eh Ampri"ll L'1t1-

na e re('(lnher:ia o lnte�p��p

da Amérira Latina em (llle

�e flzes�em novos e conli

puas e�forcús n'lr., n"r u"s

p"inf'õT):l.iS prl)dutn� rl,' ,,')(.

p"rl:l.cão maior af'e.,�'):lO

Merca.do Comum Europeu.

exl�tências e de andor pelo errottcldodat Desde que o

homem se crreoenho sinceramente cios pecados come

tidos, por maiores que ·�hom sido e rec-ebo o perdão
divino, "ent o no gC'zo do Senhor", Esta é a pura deu

trino de Jesus. Cristo nõo conhece btstóetc nenhuma

de reencarnação, Dos oez vlrqcns as cinco tolos que
chegaram tarde receberem o rescostc: "Em verdade

vos digo que não vos conheço" (Mt 25, 12). _ J: por

isso, porque Cristo ensinou verdades diretamente con

�1�i��e����;�a��âéj� ����: ;��c��!��ãâ; ������
noção e do pluralidade dos existências,

parai dos seus smslh-mt-s

Encamlnha-lllr a V!Slt t rue

vo de seus benef'l'lo:i fi :'11

tharos de Infell:7.t'" os nua �
carecem de pão !' .<'Jbl"'tll

..

�o de palav"ns am;;ps e
dica ou o rem-ul. ,'pnp:1

ado, Facilita lhe o ;lcr,,'') ·1

alguma ca�a hospital. In

t-e·essa se por um,'1. c'l!oca...

ção no trabalho, Culc!:l da

Instrução e eduração da

infáncla. Mostra 8(, nc�es ..

sitado que não" ",.'1 r:r to�

do c�Quecido. CO'1 ri'o. fé e

confianca P!TI D-IF, Modl:

fica o ambiente á:'l1o c pe

noso, t«anSfOrmln"lo.o em

suportável e toler'p,'pl.

DEsta mane!�a, :1 el"'2:ãn.

cio. dos salõe� pn\jer:,1. ser

""tllnart.ilhada CO'll:1 po...

"1KM.A"'�DO..u1L

breza das chOupal\u�, A

su l�u05ida(le dos l!aSSillOS

drverla repartir il mi�é\'ia

do� hecos e dos ior'.içJs,

Porque entre os !,ritf.'3 das

o"g'as e brados �!:'\ cé1;·ida.

de não' po-ie h<lVnr 'it�lbei.:

os nem valilações.

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

-------

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

PORQUÊ FLORIANÓPOLIS f: UM MUNIOíplO POBP.E

IMPOSTOS PAGOS PELOS MUNICIPES

A R R E C A O A C. Ã O

Á UNIÃO 49,9·;'

AO ESTADO 43,6·/.

AO MUNiCíPiO 6,5·/.

o impôsto arrec,odado pelo Muni

cípio é aplicado exciusivameilte

em Serviços à População: em Es�

colos, Ruas e Estradas, Limpeza

Pública, Assistênclo Social, .tc.

MUN(CIPE

PA',U QUE TUA CIDADE NA\)

FIQUE MAIS POBRE, PAtA TEU

IMPÔSTO COM PONl'UALIDADE

A foto acima fi.. o momento em que Pra clis_

pa_rodo do ilho WOnOPlI na VJr,'nio, um foguete NL
ke .. Cajun, lançado gra�a' a um esf6'lip de colabor.�ã
dOI Estftd<o' Un'doI com o Japão. O lançamento. pri_
meirO. clt' uma ,itrle Q ser efetuach em c:onj!.lnto pelos
doi, pa,.... foi ideoUzado par. "ndar a Inllosfer. u ..

tlliz.ndo.. se s!multane.unentC! diferf'ntcI técnico, que

fol'••ul'l operfeil"o"do, indep('ndentemente nos E....dos

Unidot e no J ·'riao. O foqu�te atingiu ,imo altitude

de 120 qull6metral r luh"'" um percurso de 117 qui.
l6metrol a. long., do p.,Ií,..,no de tira da Atlântica. A

experl6ncia, coroado de pleno êxito, de"'ondrou que

no tut.. ,o os cientista, espaciais paderõo usar um

único inltrumento PGro medir .lmutt6neam.nte a

den.ldade e a temperat..r .. dp eledrons C! rcaUzar tal

operaçio com muito mais rapidez d:;» que atualmente.

o flagrante foi tom:ul')

na csqu:na da nua P,ldn'

Roma com Conselheiro �h

fra c Il�"ie ve'1l0S \) auto

movei Dflufiline pla,''1.
17 14 ('ue (:olidiu l',/I'tr:t

fl !.nt1.cira do e:ulli:1!1:\o

231095, r:l'ifl pura o cc:nlro da '�l

Certllmente não �erá pe

las caretas de(>lf:s·j;:;·c<.ls

nem pela Imponênel:>. !nul_

,PRO'XIMOS VOOS IANOUES .:�::, ��� �;p;:���;��,,:\�,:�

w":smNGTCJ.M. :....:. -o-'pr'bttflõ
ta5� 'n6'f� -i:{'-;ê��:���f'�l:���:Jeb�:

I!:;o:�;�:a�o��o;:r.!�od�;:!:�:"e c:::: p�:d���s::" te fl atualidade, St'rá. si:n

res, Glenn e Carpenter que em fevereiro, é ",,,i.-! rés� �:��da�een:��:tâ(,:P�::�;ii.�::)\�':
�:�r�vaa��:;�u:�m três voltas cada um o bardo do

precn/le a .�alvar,ãtl do ('')r...

Poro umo trajetorio de mais de três voltas, seró POQ�e�:r a:\:c��n;I�(l:j:ll�
�:�Cti�Od�a���(����;a�;: c7cap����adet�:i��:;;� �e��j fat.orlamente as inqlli�ta.

tinados 00 piloto e d"ls carburantes poro os 18 peque
ções da soclooade ront':!m_

nos foguetes Que pt!rmitem o contrale da cabina, porânea sem o precei'.o 11a.

A frota de recuperacõo terá que se localizar ao
lutar da caridade serIa o

nort'e dos ilhas de Hovai em lugar de ficar no mar
mesmo que um boi pUX:lr

dos Antilhas.
um trem moderno, ma c('m

A preporoçôo do próximo voo espacial exigirá o bo'o elêtrico.

regulagem d'ls frquetes de ecôo do cabina d" espo_
Convençnmo,nl)� (}:s<;o

co, Tontl"'l o t€nent" (""r"nel Glenn como o capitão j� O re)(to c pataco.htl r ("1!l_

fragata C".rpnter tiv-n:',..., dificuldades em n fune;:) ve�sa. fiada. Mas :'!�m ,'''no

nomenta de suo equipe 't'letronica �e controle. v{'rsa não sr fa? far!nil1l

Sé'gundo 1101)1I1are5· qJr

assi",Lu'dll 'I aci{;{,Il�c (.;

eaminll�l(l, translJul't. .lllt�)
verduras para a lI'il'll, cn

contrav:a!'(' j}ill'a.fl0, qu:tll

d,o !J D;llIjlll,Jl,', {lU;.! s" di

z�jm..

O,� duno� mntl'l'illis fo

rum de pO\l('a monta, nio

haV/'IIt]o viljma.� fl l/\m .. n

taro

turblos civis: Curso As!odacão

Contrôle_de Dls-

para oficiais da .. ,

\r: I, ;" ':'itim3. p'l.:' '

cntre nós, cllcfiano'l 1. M:,

"Florenre P;i�hrn�ale"
Os ex-alunos da Escola til' E:nfeI'lllagrm "MadrI' Bpn

venuta". por ocas,ão do chá ofc;ecido pelo Grêmio Cul

tusaJ "Lays Netto dos Reys" da mesma E,�coln, após u

Sta. Missa e Comunhão Pascoal dos alunos e ex alunos

no dia 12 ultima, f'mdarom sua assoeiação de ('las�e, de'
nominando-a "Fjorence Nightingale",

Segundo o artigo l° do Regimenlo Interno, aprOvado

são Imtrutora da P ,.'I. O cm A��embléia Geral Extrao�dinária de 3 6/62, a A.�soci:l

Cap. ThieJe ê um dos üfL ção tem como objetivos:

ciais da policia pa,,;i�"a
- Trabalhar pelo desenvolvlm('nto da Enfcrmagrm,

que mais curSi)s jlo';·i'.l.l, e pela conservação dc elevado padrão mora1 c inlelec.

tendo entre outros, j C .. :.
tual dos membros,

_ Incentivar o espírito de união e cordiabllidadc

en{,rc seus membros, dcfendendo seus interesscs entre
so de Inst.rutor de Il:d � 1.

ção Fisica da Escol.l rI!L

Fôrça. PUblic:l.. de cui'J De

partamento Têenico � :>�u;

almenl.c o Diretor, o ;�I<O

de Manu�enção 'do Mõ',c..,

rlal Autamôvelj tambt'l1

da Fôrça Pública e o C'no

de Policia Militar d USAR

CARIS SClIOOL. famO,a.

Escola dc Policia mantid.l

pClo governo dos &;tado�

Unidos, na Zona do Cnr.J.I

de Panamá, e. na. qual foI

conVidado para per:1HlJ:e_

CCI' eomo lruttrutor,

Terão pots, os }i;('h�;�
dn PolicIa Militar do E:;..

tndo Oport.unldade de ii rn

pliar seus conheclmen:',,',
aptimorando.!le cal'1a· vez

mais para Q r.umprim('ll�o
rir> sua missão de der!'!:. ...,
da sociedade,

outros profissionais.
-� Promover conferên('ias r> reunioes p�ra atuali

zação dos conhecimentos lú:nif:o ciel1tífku.� do,� sell,�

mcmhros.
'

_ Estudar todos os n.,�.�untos que' int('rcs,�am õ'l pl'O

fissão, procurando solucioná los em colaboração com as

autoridades locais,
_ Divulgar a Enfermagem por todos os meios ao

alcallce dos membros.

- Colaborar COIJ1 a. Escola de Auxiliar dc Enferma

gem, cm todos os seus interêSseR,

A A primeira Diretoria ficou assim constitulda:

Presidente _ Jorge Leite Barros Nacir

Vice·Presidente _ Geny Marques dos Anjos
1" ScC'!'('Uiria Maria Terczinha Cla��en

20\ Srrl'l'lárin. - 'Entrlldinn Passo,� ri:;,. Silva

J TCl-;()ureira - Auta C�rdo.<;o

2 T('.<;Our(!jra _ Irmã Ejr�i:\

O Conselho ri,�('nl " C()ll1pO,�to por:

lrmfl. Emél!;'!,

Irmã Olípta.
Maria T('(p2lnha Ff!rnandes Martins

Florls.nópoUs, 11 di junho de 1962

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



EM JARAGUA' DO SUL:

O pOVO· sabe entremear a alegria dos' dias de
festa com o trabalho de cada dia .

Com apenas vinte e sete
anos de existência Jara

guâ do Sul é uma da, <:1=
dades de malar prcgresao
em Santa Oatartna. Sua
história é uma hl.stór!a de
trabalho e realizações. seu

'It- • ;

f, w� no libera Yer�as DaralS� nta��atarina:

No

.'

llutIJ-determioação' ,'"

Ministério'da Guerra- VIII
TITO CARVALHO

o exército, pelo que via,
dava me a impressão de

precariedade. Os armamen.

tos eram antlquados, tipo
da guerra de 914, os carros

de assalto minúsculot;,
inoperantes, "enguiçados";
e as praças com velhos

fardamentos. Insuficiente
a guarnição metropolitana.
que, jâ afirmei, estava re.

duzida a 700 homens, in·

c}usive recrutas lnexpe
rl!,!.'1tes, para o policia
!(lento das ruas, bairros e

a defesa da sede governa�
mental. Um soldado novo,

por mim Interrogado, d!s

se que, na hOTa de fazer

fogo, passavam as armas

aos veteranos, pois nada

sabiam do manejo das

mesmas.

Pela manhã, sou pro·

curado por um coronel,
Que me convida, com

tranQui�izadora deterên�

<:1a, a acompanhá lo ao

MinistériO da Guerra. To

mamas o jipe e atraves·

samos a cidade, visados,
uma que outra vez, por

disparos de pistolas. Che

gamos a um casarào c�m.
prido, em mau estJ.do de

���::rv::!��s
.

��aave�����
da comprida e, vamos ter

ao gabinete (oficina) de

.alta [patente. Cump"-'�'
m�ntos, e a pergunta

oficiaiS é continuo, Afl�

nal, o general vai direto
ao assunto:
transmissores do Mini3tê.
rio apresentam defeitos,
dBseJana que eu lhe cedes.

se, median�e requisição, o

aparêlho da Asapress. Re.

cebo o documento e toca

mos P!:l.4d- .; vd.pitólio, on

de faço entrega do trans

missor, i.medhltamenl.e le_

vado para o Ministério e

aU no ar. GGGraç06 a

êle, comunicam-se com as

guarniçbes dos Estados ou

Depanallle.hos, reclaman

do a reJnessa de tropas
para' a eapha!. Assim, foi

passiveI o aumento consi

derável do efetivo de Bo.

ijú"a, para uma ação mais

rápida e d;ecislva contra

sorte que, por emprêstimo,
a Asapress contribuiu for_

�mente para o rescabele

cimento da legalidade.
Essas tropas foram che

�ando 'I"àpldamente, em

numeM bastante para
uma ação compressora,

limpando aos poucos as

ã.�eas tomadas pelos as

salta:".tes. Prosl>eguiam os

incêndios, já em propur-

ções mínimas.

Contuda;, os c"Omunstas,
mais ou menos desarticu

lados, recorriam agora ao

exp::dlente das guerrilhas.
Não dispunham, aliás, de

reserva de munições, pau

pando as que ainda ti·

nham e estoirando bombl-

centro, dêsde o dia 13,
guardada por cadetes mi

litares, armados de cara.

b;nas e metralhadoras.
Antes se havia debatido o

problema da continuidade,
do encerramento ou da.
transferência para outro

pais. Malar foi o numero
dos que se opuseram a to.

dos ê�"es alvjtr li, figu�
rando entre êles o chan

celer b.asilelro João Ne

ves da. Fontoura, que se

mostrou tenaz .na -defesa.

do seu ponlto de vista,
afinal vitorioso. Os jorna
li.:;';as eram transportados
para lá em onlbus espe

cial, guarnecido de várIos

soldados, mas, ainda as

·sim, uma ou outra vez ti·
,roteado pelos guerrUhf.l�
1'05, que se postavam em

velhos edlficios do tr9jeto
cu em prédios em con5�

trução.

Sofria se, à entrada do

Ginaslq, Irigatosa revIsta.

A ela não escaparam os

delegados e chefes de de.

legações, entre os quais o

prôprio general Marshall.
E�t,e, havia recusado re

grtssar a washIngton,
quando no aceso das lu

tas foram enviados aviões
militares a apanhá-lo em

Bogotá. comparecia legu
larmente :'s sel(sães, rea.

lizadas num salão aca�

nhado, que mal podia
conter todos os concor�

rentes. E só voltou aos

festividades Que durante

três -dIas animaram .ii. vida

do laborioso povo [aragua,

ATIRADORES
DESFILARAM

Uma das tredtcões mais

expressivas de Jaraguu do

Sul é o desfile dos utare.to

res que se realiza anual

mente no dia 10 de jU\1hn,
data comemorativa da ftt,;"
ta máxima do Clube Atlê.

tíco Baependi.
Este 'ano abrilhantou as

cememórecões a Banda
Tremei de São Bento, que

puchou o t-adtctona! oesn,
le, do qual participaram to

dos os associados de conhe

cido clube i aragua-nse.
'A noite realizou se o bà.

le típico dos atãracores
com a entrega de .neõ-c

lhas aos campeões de ,;1"0
e a t-anspesição da tatxa

stmbõjíca ao 'rtro.net, hon
ra que coube ao induatvinl

Rodolfo Hufneussler.

LJD. 10 ANOS DE

EXISTENCIA

Está sendo procedido o

levantamento dos Selos

Agrícolas do Vale do II;iI.-

�:��o�c����!id:d:.sZ:tê��
cias ao agricultor.
A recuperação dos so

los r..tingIdos pelas en

chentes esllá enquadrada
nêste serviço, sendo cen

tenas de ag-..t.cultores be.

neliciados .:um a medida.
Tôda a aplicação de

adubos ou corretivos será

feita com a técnica o

que certamente aumenta

rá, sensívelmente, as sa

fras daquela regIão.
Até a presente data fo.

ram retiradas 13.343 amos

tras de terras, num prazo
de aprOximadamente três

foram iniciadas as come

morações do' primeiro decc
nlo da LIga Jaraguaeuse
de Desportos que ttvercm
o seu ponto alto com o

banquete reallzado no Clu
be Atlético Baependi, oca ..

síão em que usou da pala.
vra o sr. Cíemanceau do

Amaral e Silva, saudando
em nome do Prefeito, E L.

J.D. e o Presidente da FCl".

No domingo, realizou se E

uma partida de futebol on

tre a seleção da LJD c o

América FC de .rotnvnte,
partida Que terminou cum

:l placard empatado pelo
escore de 3x3.

GAROTA RADAR

mêses, atestando o perfeI
t.o traba.ho executado.
Retiradas com têcnicas
sendo procedidas as aná
lises por médias espelhan_
do, re"1.1mente, quais as

condições do Solo do Va
I,.

Com auxílio de vários
técnl.:os que trabalham
naquela região, tem sIdo

passivei realizar o referi
do trabalho com a pujel
ção requerida.
Assim poderemos apre

!lentar o 1° trabalho des
ta natureza em Santa Ca.

tarlna, visando auxiliar o

agricultor e, coletor subsl
dios para trabalhos de

experimentos de Labora

tórios.

-
.,PARTIOA� OE

fLORIANdpoll� EM
OIA� ÚTEI� AG

9�oras!

oportunidade.

Mais uma vez terá ., so,

credade rtonenopoutana .

a

oportunidade de ver um

belo espetáculo teatral r-ue

seré levado em cena se c

a direção de Geny B:Jqf:;

Depois da bela ap-esea

tação de "A srtncennne

de ouro", agora, Dia H. d�

Julho às 16,00 horas - (l

teatro Infantil de �'-'l,)r:'a�

nópolís sob a ôtreçao .j!"

Geny Borges, alegara , pe

bízada de nossa C>lPlt·11
com fi; bonta peça turuo.

til. "Joãozinho And"l PJ';:!.

Tráz".

Estimulemos e vamos

apoiar esta valorosa 'êUre_
tora teatral Geny Borges

que tudo tem feito peJ..:J
bom teatro em mo-ta 1r:.pJ�
liso

.

Que no próx-rnc dl.\ 'H
de Julho estejamos todcs

no T-eatro Alvaro de car

valho aplaudindo e .'.)1'0"

rando iam êste G:U)O de

abnegados que esteo f._;

zendo TEATRO para 1'':'';.

O Chefe ao Executi\'o ca

tarinens-e dete:m.n.)u a.

ASSOCIAÇÃO SANTA CATARINA
.

DE REABILITAÇÃO \
Centenas de criancinhas ccrcnucos desejam ser

úteis.
Ao todo, 366, que o A$.C.R. atende.

Ajudeccs, com o seu auxílio.
A Associação Santa Catarina de Reabilitação a

cabo de colocar em funcionamento sua OFICINA DE
APARELHOS ORTOPWICOS.

Poro atender gratuitamente aos inúmeros pedt;
dos de pernas poro criancinhas defeituosas a Associa
ção precisa adquirir a matéria primo necessário.

Dê sua colaboraçõo poro que aquelas crtcncl;
nhas possoo-: ser uteiS_. .

UMA OUlNZENA DE MENOR PREÇO E
MAIORES FACILIDADES NOS

AGASALH01
Uma útll simpática e so

bretudo op�rtunis.ima. �-:U

clatlva, ou como a5: lr:l

chamam, .promoçii.o vai

ser realizada, nesta z.a

quinzena de junho, pele.
A Moderar de modas.

E' urna promoção de ven

das que vai englobar os

principais artig.os par ,\ a

estação de Inverno, esta

ção cujo comêço se ver.n

carã pelos calendários no

próximo dia 22 data cuja
aproximação chega .1 ate,
morfzar dado o frio que j'l
está fazendo há mais de

um mês.
Na quinzena, a rmetar

depois de amanhã, dia IS,
A Modelar vai realizar 3:J

vendas, de agasalhos, pelo
crediário pelo mesmo pre

ço como si fossem l. vista.

Sem qualquer aumento,
sem qualquer taxa r.xcra

E o prazo de pagamentos
que, normalmente, é de 11)

meses sera aumentado pa.
ra 13 meses.

E' uma notável fai!ll1da�
de que mais uma vez teso

temunha espírito de ·;oop�

ração de A Modelar .para

com -os melhores inte�c'l

ses da sua freguezia. E c

tão mais importante ;)Or

A Modelar pela magniüca

Notícias da
M3ri,,��

15fm gôzo de rértes, se

gulu pa-a o Rio de Ja

neiro o ex-no. sr. Alml

rente Jnrnndvr da Costa

Muller de campos. co

mandante do 50 Dlstrlto
Naval.

11. rspanderá pelo co

mando, o capitão de mar

e guerra, Antonio Avila

Malafaja, chefe do sste-
do Maior.

x x x

Encontra-se no porto
de Florianopolls, o rebo
cador Triunfo, navio so

côrro da Marinha de

Guerra, para atender

qualquer emergêncta no

setõr do 5° mstrtto Na

val.

Emtontra-se em Porto

Alegre o Con tr� Torpe
pedelro Baependi, que vem

efetuando observações o

ceanográficas no sul do

país.
x X x

recair essa faciUr Ilê::o Os navioS! transportes,
bre os principais artigos Soares Dutra e Ary Par

da estação: manteall":< - reiras, que estiveram no

vestidos de lã - taiHeut"s pôrto de Imbituba fazen
_ malhas - estolas d.� pe_ do serviço de transporte
les sãlas e conjuntos, que: de cargas, já chegaram
para senhoras quer p::..ra aos portos do Rio <:e Ja·

meninas. nLro e Recife, respectl-
Parabéns à freguezi:l. oe vamente.

Conlrôle de Disturbios Civis:
Curso Para Olicia:s da PM

Visa o Curse. "ao �mp)
em que apresenta à ofl..:.l.-,.
lidade catarinense, !I. dou.
trina de contrôlc dos di!::

turbios civis do Ex�:cj'o

Norte Americano e . lia. a

daptação às Policias M li ..

tares, formular sug�;toe3
e subsid10s para or}!l.tliZ1..
ção de um contlgente com

doutrina, meios e ade;) r:"!._

menta eEpecial para \'"\;er

face ao problema no �;t'j ..
do. Para tanto, foi I) I�ro�

grama, extraido da F.'-;;.�Jla

Usarbaribf!, allwldado !i,:;

condiçÕes do nosso -nei,).

Ministrará o Curso o

Iniciou_sE:. a 12 do <.:or,·t:l1 Cap. Fernando Thlele d:!
te o CUW) Rapldo de COl1 Fôrça Pública d.o -e;�taa?
tl'ole de Dlsturbios C;�·;'·, de São "?aulo, que já ;e e'l

.para Oficiais da Polif:�a Mi contra hã alguns .Jlt!s.-s

_1I_ta_'_d_o_E_'_ta_do_. ,c_oo_t. na 7a. pág.)

Pelo que tudo indica, a semana que vem, a

"artir de domingo se niío for feriado nacional,
deve sCr dia' Santo 'de Gu.arda, o não ser que os

Checos se demonstrem ateus comunistas e obso
lutomente proibidos de frequentarem o Brasil •

TAMBE'M E' RAINHA
Finalizando as comemora

çôes reeueou.ee o baile na

Sociedade Desportiva A,:.;.

raí abrilhantado pela or ..

questra Los Gavllenes de

Espanà, ocasião el? que
numa .promocêc do crome

ta social de "O ESTÁDO"
Lázaro Bartolomeu, foi
eleita a Garota Radar da

Jaraguá do Sul, gracl.>"g, c

elegante senhorita Tereza
Inês Fralberg.
Uma comissão composta

coe senhores Deputado;
Waldemar sanes: Vereador

Vitor Bauer; Jor. OlOr'IO
scnretner, de A NOTICIA;
dr. Clemanceau do Atl'8raJ
e Silva, Secretario da Mu"
niclpalldade, sr. Arno Hens

chel, Dir-etor Social d) A

carai; fbr. Amaral e Silva
COm a presença '-1.9 Pre de "O ESTADO" elegeu a Parabéns ao Teatro r

. n-

feito Roland Harold nem neva Garota Radar ce Ja fantil de F' orlanópotí s

busch, do sr. Osnl !lIelln ra�oá do Sul Srta. r:w"•.•,

Presidente da Fe'ct:eração Inês Fralberg q_ue tambt:n�
Catarinense de Fut�hol Q-C' é Rainha da Socln-:h:.c!e .

�;;��;ald,m", ,;ai��"po'tiva AORca"

� .7i5�]AMENTO DOS SOLOS AGRI- MAIS ESCOLAS I;OLADA:;

COLAS NO VALE DO nAJAI' - SC
criação de novas ��cohls

isoladas m{s segUintes Iv

calidades:
Rio It.opava - distrit.o ,Je
Rio Rufino, municíp:') de

Urubici;

Serraria Tissiani, - D��I.:rl

�o .de Guatambu, mur.ic-L

��t��tâ�l��C� ��i��iPIQ
N,ova E3pe, �nça, - Distri"
to de Vila Concelcao. mu

nicípio de São João do .sul

Kracher. - Distrif,') f! mu

nicípio de Sfio João Batis

ta;
Praia de Hajaí, - Distrito

e Munici!)io d Itajaí.
Ribeirão Strey, - Di.�trito

de Aldo Ri.o do Sul, mun!.�

eípio de Rio do Sul;
Arrôio do Pires _ DL-;:tr:t1

e mUnicipio de São JIla

quimo
Total: 8 novas p.scol<Ls

isoladas.

INSTALAÇAO DE

NOVOS MUNICIPIOS

Foi fixada para 15 do

corrente amanhã, portant"J
a data de instalaçãú dos
nr")VfJS municípios de Dona
Emma e witmarsun, er'a
dos pela lei TI.O 826, 'le i7
de maio úl timo.
------_

lardim de Infância

,gratuito, em

Pa,anduva

povo sabe entremear !). nle to Santo, festa máxima do

gria dos diaa de reste com Clube Atlético Baependl,'
a satisfação do trabaiho festa. do ttro.reí e do �)Olfl.o

construtivo de cada Jia. desfile dos atiradores c ba!., enee.

Primeiro decênio ce Li. le na Sociedadé. oes;lurt!vd
ga .raragueeúse de Despcr 'ACARI' COM a etetçeo da� CENTENAS DE

tos, Festa do r-ívtnc E--;�Iu Garota Radar, foram as t COLONOS
I

provenientes de rectos 0'

recantos da zona rural do

município afluíram ao .rara

guá do Sul centenas de co

lo nC's que com a população
local participaram das co

memorações dá. festa do

Divino Esplríto Santo.

usual: "No le provoca un nhas e traques da China, Estados Unidos, quando

botiJlo de �i.-tú?" n--::'i::l ):'_:'a clnrcm a Pl13:i"i' d� fel votada a moc;ão antl-

lhe [lnclu'!' 1\ll1" l·i(·ar:1. {!f' l'l'v'Jlv�rcs drtonando. romunista. (jlle era o mo-

_:;.[!..:,::..),.;�,":�:,f:.u.l.�.:,'.:!.';";'O;::"i(�.._í,;:�:�:��.'.�"{��;.�I�i.�� �r����:.��; ���;::.:_,ctc_, _,_�

/ - .,- ::��.'__2L_"_:����____!!..:r.;.,;;��.�íIiiI.I.�""';:;;;':;iiiIiiI"'iIiI_1IIIIII

N'lvO têrmo de convênio

foi 'aprovado pelo Chefe do
Executivo estadual, desta

feita, com o fito de pro

porcionar às crianças da
cidade de Papanduva aces

so gratuito ao Jardim de

Infância, local. O estabe

lecimento será dirigido pe.
las 1!"T!f�5"""dl'l ASlIoclac;ão

Imaculada Virgem Ma-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


