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-Senado aprecia volta ao Presidenda
I CRISE

BRASíLIA, 5 (UPI) - O
ESTADO - O Senado sob
a presidência do Sr. Aura
Soares de Moura êndrace,
discute o projeto apresen
tado esta tarde pelo Sena
dor Argemiro Figueiredo,
revogando' a emenda ccns

tltucional que instituiu o

reglme parlamentarista no

país. O projeto estabelece
que as mesas da câmara e

do Senado promulguem

nesta hora, é uma decor
rência da crise de identi
ca natureza que envolveu o

país em agosto último, em

Que a pressão milita:' e as

circunstâncias .socl).is e po
u.ícea conduziram o Con

gresso Nacional a evitar o

caso a desordem a subver

são, promulgando o Ato

Adicional. Afirma ainda
que a sua aprovação não

refletiu atitude livre do

Congresso e que se preces
seu com violação brutal ao

principio fundamental da
democracia.

nos termos cio art, 217 pa
rágrafo IV da Constitui
ção a revogação do Ato

Adicional e que seja resta
belecido em toda a sua

plenitude o. sistema de go
vêrno institul.dn pela Cons

tituição de 1946 ou seja o

Presidencialismo. O sena

dor Arl(etiUl'o FigUeiredo
justifica o projeto afir

mando não ser possível ne
zar que a crise politica
que �tranqutllza a nação,

BRASíLIA, 5 (Urgente)
'-- O Sr. Antonio Balbino,
anunciou a reportagem
que o presidente Goulart.
encaminharâ a cãmare o

novo nome para a prest
dêncta do Conselho de MI�

rastros, possívelmente no

dómlngo ou segunda feira.
O Consultor Geral da Re

publica, rêa questão de rri-

rios entrem em greve.
A situação em Campinas

é de calma' não havendo

(OB�:���,) �(U�G1Inll nenhuma alteração da or- prédio, para atendimento. tos d� uma greve geral de

ranile Heitor Mala, sut.. pd'Om=EltcaAí:.BEA :.::::�entf�n:�Sn:nO:o�I..1Ç:�i� ftagrada va zero hor�a! Fo

secretario da Marinha dl!'õ� "I Associação Rural ACARES
ram parabzadns os onibu:

tribuiu a .f;eguiate : aota:
. �ão P�D10,5 (VRG.) "O C,. orpos �a êecretar!-v �ot:;:::por���:�i:i:ov;��

1"rli.Ii-��...�'.�.Ei,"eD�O �.� \!I': ......reà!". �e.".�ura, t; Bor, .,-�ta. Rte.t-NlteroO NUliate
. .

. bé6�·M�c\��n�:::��:: a:::r .d:!�O· :::0: ::s:��o ;;:::..: :ã:u:ti::nie!: :�!:: seus IocalS de trRbalhQ ha

dos Pritciplpti eonstitucio= 1'& o Rio, tanto por pl'e('.a'l relevantes servtecs à popu. ven�� u�a v�rdnde.ira ��nals, o lÜeJIte ii firme ,de tão como por não haver lação daqueia zona. • :�::de�Ç�: ��: :�a.snútr.�termina(ão do Presidente serviço de maoutenção Da
da Rep�bliea, Comand,H\I� Guanabara. O últlmo avião
em Chefe das Fo� .'\r� pal'Uu às 8 boras e 20 mio
madas, no sentldo de prl" butOS.
lerVar a ordem lDuma e Acredita se que as Intere
as instituições "'mGeJ'aU= rupções durarão enquanto emees," perdurar a greve.

GIl'E A SITUA ÇAO EM RITEBOI
DUQUE DE CAXIAS, 5 dos do exército comandado

({V.A.) -:- nramétjcc apelo por um capítâo estão cola
foi formulado pelas auto- boranco com o Delegado
ridades pcllcíals ao oover- Amil Ney Reichard.
nad-o- Celso Peçanha no A situação é ainda gra
sentido de serem enviados ve: todas as casas comer
a esta cidade novos refor- cials' e eseeberectmentcs
ços para o restabeleclmen-

l
bancãnos permanecem re,

to da ordem, trinta solda- chados.

sar que o nome a ser en

viado, nào será o seu, pois
tão Iógo esteja organizado
o novo gabinete, pretende
seguir para a Bahia. Vai

se dedicar a campanha
pclitica. vlsan:lo uma ca

deira no Eeml.do. Circulam
notícias que o Sr. OUveira
Brito seria o Indicado.

BRASíLIA, 5 (Urgente)
_ O Presidente da Repu
bnca,

•

acaba de ingressar
no Supremo Tribunal Fe

deral. com um recurso
• contra o ato adicional, que

tcstttutu no pais o regime
parlamentarista de govêr
no. Os circule" p::l}iticos,
desta capital encaram o

fato como uma. medida
do presidente da Republi·
ca. visando a mudança do

regime de govêrno, para o

pre.'!.ider!clalismo como úni

c- fórmula de normaliza

ção da vida politica. nacío"
nal.

JJNGO REPIESElTARÁ JUNTO AO
lSUPBEMO :CONTIA ATO ADICIQNAL

BRASILIA, 5 - URG - "O EST4DO" - O
Procurador da Repúblico Sr. bandro Lins repNsen.
tará iunto ao Supreno Tribunal Federal contra o Ato
Adicional que instituiu na P41í, o sistema parl:unen �

taristo. COfIflrmou "ossa reportagem que o Sr. Eyon
dro Lins e. é este G ieu parecer, consultará ao Prl"s�·.
dentIP- 4ntes de levar à Suprema Corte a representa�
ção e não um mandodo de segurança, fige,ra jurídica
que nii" moi. cabe em virtude da decorrencio do pra
zoo EfletiyandoJ se esta hipotele' a batolha estaria
tr'CIDsferido para o poder Juríciário. No momento em
que redigiamos esta noto continuayo reunido o Parti
do Social Democrático. ná comissõo de orçom,nto do
Câmara Federal, que houve as gestões do Sr. Oliyeira
Brito junto 00 Sr. eoão Goulart e:discute vórios assun
tos ligados ao Ato Adicional.

COMUNICAÇÕES
PRECÁRIAS
ESTADO DO RIO
BRASLIA, 5 (O ESTA

DO) -:- As comunicações
telefônicas entre aresnte
e as demais unidades d3

federação continuam pre
cárias, como que Isolando
totalmente a Capital do

país. Basta dizer que as li

gações teteromces entre o

Rio e aresüte ectão demo
rando para mais de cinco

horas.

CAMPINAS
CAMPINAS. 5 (Q ESTA-

DO" -:- Os terrovténos da

Companhia Paulista e da I

Companhia Moglana, estão
em. expectativa diante da
greve dos seus colegas fe
derais a qualquer momen
to poderão também entrar
em· greve de apoia aos
seus companheiros. entre
tanto, até o presente me
mento não surgiu nenhuma
ordem do sindicato para
que os referidos rerrovré-

MARINHA

Anseimo nuart" Idtret<.:::I� dUtot), n;a(lzad.oI� de "O
e osvaldo Mas&aJni (p::,) Pagador' de promessas'

Azevedo, além de outros

artistas, des(l!ararn pelas
ruas -;entaUs num cerre

de bombeiros e foram pa

rur, às 17 noras, num pa.

tancue armado cüante do

'reatro Municipal.· para a

saudação do prefeito. 'sres
tes ·Mala. Grande multidão
lotou a praça, numa nome

nagem que durou mela. 110

-Prosseguindo, os artb,tas
foram ao palactc dos caro

pos naisíos, onde o gover.
nadar, Cãrva!ho Pinto c!.d

giu aM laureados pala\'�'as
de confiança no cinema
nacionaL �E"mo Duar1.�

ped!u na ocasiuo, que o gr>

verno auxiliasse r; clneil'..l

. brasileiro.

Nota do ;-G�virno
do Estado

O Governador do Estado, alenlo aos

ilconlecimenfos polílicos que se deseDYol·
vem no cenário I.deral e em permanenle
conlalo com as competenles auloridades,
cUlDpre o dever de informar o povo que
reina allsolala calma em· Iodo o País.

No senlido de qae soll êsse amllienl;

Reconhecida pelo Brasil
a independencia da Arg�lia

RIO 5 (URG.) - o pre. an dessa "é do Re�I'.'J de Bu da Argeha:
sident� da Republica. �':llf. rundi que se tornaram .11 "O governo e oPOYO b:a.

grafou ontem ao chefe do depe�den'tes domingo. O sUlro regozijam se nesta

�:::;�O��:C����p::�f;�� E:��:;'::;:�:.IC':�::��:; . :�:� ::t��::�: o:�:�:;;�
cil\. O sr. J:lão Gou!�:"t m:) nações livres. de Intemaclonal. Esse C,)I\ de paz e de coafiaaça Das instituições de-

�d:,mI;tal�dito:�d;a��Rua,p�:ulb'I·,.�h.a�I�'�U: Ife'!'dr"0�E':x·e:u\�t:,.v�aodoop�:0�vl':�6.h..�.;,o ;����:�:�',;�a:,�:����� mocrálicas. confiaaem a processar·se os

= " "'"
auto d,t"mlnação, assistiu

enlendimenlos para a organização do no·

no 08" da A,g,"a à fi,m, VO Conselho de Ministros. o Governa·
�r�:ad�:1 ���:����ã��s ��� dor solicita a colaboração do nobre po-
p,obl,mas susdtadOs. "Ia vo calariaeose. cerlo de Ipe êle. mais
cm,n'ipação dos povO>. ama vez. concorrerá com o sea civismo
Que o Estado argellr.o 'Q_ros
pec' ,omo ° pcom,t,m • para. que, em nossa lerra. sejam manlidas
��m:: fi:er�,:o;:o:e:ns�� a ordem e a Iraaquiliclade públicas.
�;n�:�;,:�: on':.i::,"�:",;:� Palácio do Govêr,o em Florianópo·
o .",écne e • povo b,,;L liso aos 5 de jalho de l.9SZ.
����,t":'dC ��:;:�,�� lO<"

cnso RAMOS

JANGO BUSCA SOLutÃO URGENTE
BRASILIA, 5 - URG - "O ESTADO" O Pre.

sidente JOão Goulort desenyolye gestões com procei.
rei políticul, lideres sindicais, e chefes militare. na

tentatiyo de encontrar solução o mais urgente possi
yeI·poro a crise irrompido cOm o renuncio dOI Sr. Au
ro de Mouro Androde. Certos observadores acredi_
tam que o Presidente do Repúbnca apresentorá o ter
ceiro·nome para o c;argo de 1° Ministro. Outros, nO
entanto, acham que antes disso o chefe do poís prt,).
tende aguordol' o pronunciamento do Supremo Tribu
nal.Is6b'tt Q. pOSSibilidade de anuloção do ato adido.

\�>§. {" n: ' �:--:�:�����ud: ��:me� P��!:;:c���:�:t:e";a�:f!�- 'S·u�r'�'r;�... :rr,ibunol que o qualquer momeldo deverá
L emitir c�sou p�rC'Ccr ufidal sôbre o- Qssunto.

_____....t.•.:.i.,_'íii'"'iII"·'_'.."��.......... ";_":,,,,, ':""::''''....:'��•.A.

l'.xecutlvo pwvisé,rio prési,1i
do pOl' vi!Jssn cxccclcncia." ç6vernador

A situacão
São Paulo

SAO PAULO, 5 rv. AJ - que demandavam as suas

fábricas, através de cami
nhões da Estrada de Ferro
gorocabann. Enquanto Isso

elementos pertencentes a

Delegacia de Ordem Poli-

"O ESTADO" - A situa

ção em São Paulo, tanto
no interior como na Capi
tal é de absoluta norma

lidade. A quase totalidade
dos setores operários de
senvolve atividade normal,
notando-se tão somente li
geiras irregularidades no

setor ferroviârio. Em San

tos/pel'dura a greve decre
tada pelu forum sindical
atingindo a movimentaq5.o
do porto e as atividades
comerciais e industriais.

tica e Social continuavam
efetuando policiamento
nas estações e nos prlnct
pajs pontos estratêgicos da

CapitaL
Pt)r 01.:[1'0 iado. o Profes'

sal" Carvalho 'p,nto conti
nua em contatl.. 100m Br3-
silla se Informando C!�S

demarche� políticas. vlsa,n·
do a escolha do novo Prj
meiro Ministro. bem como
do mandado de segurança
impetrado pelo Presidente
da República contra a

emenda que instituiu o Ato
Adicional.

It de absoluta normali
dade a situação no Estado
apezar da eclosão da greve
em diversos pontos do país,
notadamente na cidade de
Santos. Por sna vez :l Go
vernador Carvalho Pinto

permanece recolhido a seus

aposentos na parte resi·
dencial do Palacio tio Go
vemo, após uma noite de

vigilia, em consequencia
do movimento paredista
na cidade praiana. O Che
fe do executivo paulista
manteve constantes comu·

nicacões com o Secretário Milanda Segurança Pública. Sr.

Vlrgilio Lopes da SlIva. In- RIO - ESPORTIVA (O

telrando'se das providen. ESTADO) - O Presidente
('ias policiais Que Visam du Fla",.eJl�O sr. Fadei ;;',t..

manter a tranquilidade pú� deI, infcrmou a poucos lr.s

bllca em todo o Estado. tanJ!!,; a reporta"em que

Tão logo O Governador cnl face da grC\'e dos tra'1!ói

Carvalho Pinto tomou co- I'Oi"tes no E�tado da.�Gu •

nhecímento da paralização nabara; o (;otcjo amistoso
de alguns trens da San- entre F1amengo e Milan
tos-Jundlaí, determinou o foi trall' ii 'rido ofieialmen"
transporte dos operários te llara amanhã.

T ransfeilo para
hoje Flamengo

X

Não Está de Prontidão o

Exército Paulistano
SAO PAULO - As auto

ridades militares de São
aü10 ãõ de'térmlnàYtiin'"

prol1�jd:\O para :Js v,ll"b'

unidade::; do ::;Cl;l.Indo cxcr-

cito, a exemplo do que es
Itá ocorrendo em outros

clcf" -pailt. Apênas
permanece lIe prntidão a

polícia especial.

�\
.•

" �' -,.<i�.
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FAZEM ANOS HOJE

- sr. cep. WiJibaldo A.
Pires

- menino José Motta

le!:a

presalLo amigo p:of. Anibal
Nunes Pires e de sua eKma

esposa sra. Eug·ênia Nunes
Pires, pes'oas muito rela�io
nadas em os nossos meios
!>Gcials e culturais.
Ao aniversariante e seus

venturosos genHores nos

sos votos de crescentes fe.
licidades.

Nelson Demaria
Boiteux

- srta. Almerida Trinda
de

- sr. r-.1át·l� Inácio Coe·

- rr:cnim, .l.!.disJn Mello

---_ . ...,__

Banda da Polícia Militar Realizará
Concêrlo a20 do Correnle
finalmente acertada

1. de 20 do conente
, concêrto que será

, a efeito p�la Ban-
,e Música da Polícia Mi

r, no Teat:·o Alvaro de
. rvalho.

Trata-se de Inlcialiva ·do
Serviço de Relalije3 publi·
cas da Corp"1ração, pm que
o povo f1orianõpolitano, a

felta aos bons espeLaculos,
tcrá ensejo de ouvir músi
ca de con�o.gl"Ud'1s compOi •

Lures, em rl1U3·nifica exeC'l,
ção do '·1-'lano Catarinen·
se", sob a batuta do Cap.
Roberto KeIL

A primeira parte do pro·
r,rama constará de obras
dt' Carlos Gomes, em c(.

memoraçãQ. à passagem da
data de seu nascimento, a

11 do corrente. Na segunda

parte, foram illcluÍti-as o.
bras de Bizet, Puccini
Por opo!tuna sugestão

da Da. Car!:!""".élia Ribas, es

põsa do Comandante Geral
-da Policia Militar, CeI. La
ra Ribas, serão cobrado.�
ingressos, a preço mÕdlco,
objetIvando angariar fun·

dos para a construção do

hospital da Associação San
ta Catarina de Reabilita
ção. cuja Presidente é a

.r'rilneu·a Dama do Estado.
Sra. Edite Gama Ramos.
E' pensamento dos pro·

molares da noite de arte
estender a outras cidades
do E tado a P;:Js3ibillldade
de apreciarer,1 a afinada
Banda da PM, hâ muito
convertida ",m verdadeiro

pa�rimônio do povo barrl

ga·verde.

\, A VIS O

�b��-3� 3j�artcs. Rua Gal. Bittencourt, 85

QUARTOS
Alugo-se para estudantes e funcionários.
·Rua, Gal. Bittencourt, 85 fo"e 3137

O brotinho .Stela, lamb,ém está na liJla das Debutantes
para o "Baile da Menina Moça" - (} (onsul Americano
homenageou o Go'tema�or do hladoir!��latl���!ll�

\r.enin � toe», dh.cutem

raís Internnconais", em nossa cidart

Desejmo:; ao Prof. Olive ra uma r2 lZ

tada em nossa Capital.

10 - "Jutgamentn em Nurember,;'·, ' Inovo filmc dc "Stanley I( ..an\�r". oue .;,.

2 - A elegJ.nte senhora. dr. Augusto exibi'lo em avant 1)I·�m·êrc. A renda. do
Volt (Sõn.ia) deu nota alta usando gornl mesmo seri em prol [los Fo.ma:-tdos,
em pele branca. Faculdade de Oh·cito.

3 - Stel". Ro.�a, a ú·tIma Debutant,� 11 Viajll amanhã para São Pau'
inscrita para o esperado "Baile da Ml' a elgante senhora Nely Arantf's Marqul"�
nina Moça", no próximo dia 11 de agó",to· que em noss&. ridadc esteve em contaI:

>l< • •
com senhoras Lla sociedade sobre Conse

- Quarenta e d'las Menina:; Moça part:- lhos de be·eza.

cipario da elegante festa, quando o vet<.'
rano Doze.de tgôstq complet,arã 90\ant�:) 1.2..-;9n:ute("l �Letír;a �i HA�rm.ttI

.:o- • •
e Dr. Douglas TranOZY/ci fi. gentileza d"l

4 - O senhor Yedro Guilhon Pere;r.l parHcip::u;ão de ,eu nC!\'fl.do.
de I\lelo Coi o ,'encedor da gincana �e do •••

mingo promovida pelo Lira. Tênis Clube. 13 o c�edenclado advogado Ru11
Afiomo Bá'l.Ier em preparativos para $('u

5 - A sociedade em preparativos para casamento, Que segundo estamos Inf" ..

o casamento do ano, que ac:tntece:-á no mados. reallza • e á em outubro p:-ó,:!m<l
próximo dia 14 - Maria Hel<.!na Luz f

Clóvis Ba!s!nl, na cape·a D:vino ESPl:-:l, ]4 - Na próxima terça feira, reunia.,
Santll, ás 11 horas rl'alizarão seu CaM" nos !-:alões do Clube Doze de Agõsto, r.O'l

menta. as Meninas Moça inscritas na lista <!a •

Debutantes para o baile de 11 dc Agó:;t�
6 - Sábado, na Casa Santa Catariu.\

Ia abertura da -exposição do Falo Grupo - A rI!uniãfl, lera inicio as 20 horas.
Santa Catarina - O secret:it-io de Educ·a ') ••

ção dr. Ruben.s Nazareno Neves, f:lr:l. 15 _ C eiegante brotinho P:l.tl"icia R'"

inauguração da e:fJ�s:çâo em. focq. �j2r: �!�i:eves, está de vlagem ma:·c:.tda

Procedente do Rio, o br-ot:nho

DecôroParlamentar
tconunuacão da SR pagj. se engrandece uma assem. Pinto, quando se construta

na.) bléja de valores autêntí- a Carta Magna do país. E'

Tem-se, assim, cá na Pro •• ,_

víncia. idêja desabonador!!.
de gabarito mental da As

sembleia guanabarina. 03

:::;!��:nd�Sga��e��.a,e����s��= __--'-
_

clavia. frutos do prõprlo
meio, habituados à murra.

ça, a';s ajustes de contas à
moda do cais do PÔ!·to 011

das tendlnhas faveleira".

Seu ingresso tinha sr-to
berrado. Com a minha car

terra de cronista par]amen
tar, consegui passar o por
tão. No jardinzinho encon

tro Sáulo Ramos de salda,
que me dá minúcias do do
loroso acontecíment., com

que Vargas, no seu brio e

no seu desespêro, pusera
têrmo à vergonha, I1ber
tendo-se ao "rio de lama".

Amando róra da Policia ou

guarda do Presidente. Iun

cícnando, creio, como ín

vesugadcr De parcerta
com o -tenente'' Oregcrtc,
representado peta consorte

dêste, monvara o -srercaco
Azul" em ccpacaouna. DQs

porões do cate,e brotava

dinheiro. . Afinai, morto
o grande brasileiro, entra

ram os sõcíos em cesaven

ça, indo até o Judiciário. E
a própria espôsa de Grc�'.
no con.ra êste se rebelara,
p!'Ot'urando de-quitar-se.
Perdi Amando de vista.

Era um tipo mauetrceo, es

tatura mediana. ciaro, bi

godinho aparado e ca,p··.
cooa, em seus trates:

.

um

ber • -estroo. Fui reencontrá
lo i"ejt{) deputado à consu

tuí nte grncas ii cscorrn-n

delf1 tnngenr-Iantíc, pelo
cuoctente eleitoral. Mas, no
desempenho do seu manda

to, sempre raiando de im

proviso e, por teso falando
mal, Fontes mantinha con

duta de equilíbrio. cordial

e cortes. pouco dado à Imo

bjlidade da poltrona, num

�estro arnbulatúrtc que não

Interrompia nem' mesmo

durante a chamada de y:.
tacões de plenárto. Fizera

parte do PTB. Mal eleito e

empossado cortou as amar

ras partidárias, proclaman
do-se independente, forman
do, sàzinh�, uma bancada

q:le opinava Quase sempre
em apoio ao govern? dor
Lacerda.

As noti.cias do Rio nos

dão conta do pugilato de
têrca-feira entre os dois

deputados estaduais. Valde
mar, truculento, não!,,,I saqsfq é� a �uperiorl �.
de física, malhando eu

contendor a valer. Lançou
mão, ainda, do trabueo.
procurando dar-lhe cabo
di) canastro mandá-lo pa,
ra o "beléiéu".

COSo o que farei proximamente.'
Em nossa história parla-

mentar, não é ésse o primei P. S. _ Em meu último
ro e não será o Ultimo 7('. artigo saiu "azar do car',
gfstro. E vale a pena lemo be", emvez de "Zar do C:.
brar aqui o que se deu en- r+be''. Está errado e está
tre os Gõls Monteiro e o a- certo ... Mas fica reuüce
gente provocador Barreto do o cochilo de revisão.

LIRA T C. - SABADO DIA 14 _ GRANDE
SOIRÉE cOM JUCA CHAVES CARTAZ DA ATUA.
LlDADE - MESAS NA RELoQJOARIA MULLER

S'i1dicalo �os Em�regados Em
Em�rêSi1S de Seguros Privados e

(a!!ilallzacão de Santa Catarina
Assemh'éia fieral exlraordinária

Ed�lal de Convocacão- sra. Dóris Bruggrnann
- sna. Anita _P.ziJ.!li t,

ra

- srca. watcuíria vem •

�
- sra. Edite

sampalO.j
.

Pi�Smenina Maria de Cá"•.
Cardo..o

Um :-rupo de Debutantes para o Baile rlu

sia Cunha MENINO �OSE HENRIQUE
de baile. -

- srta. Adellna Souza
- sr. Ari Sartorato Apraz-nos assinalar Que na

J A As�::=I�çao Cotai de s'Iortano
- sr. Ferafim Fornerolli data de hoje deflui o prr- P�IIS,. -sob a direção do maestro K;·,g-('�·
- sr. Norberto de Morais metro aniversário do salan

sabaao dará uma nova aprescntaçno r' •.

Cunha te menino José Henrique
Teatro Alvaro de Cal valho.

- sra. Cora de Linhares dileto filhinho de nosso

Blandy
- dr. João A!ves de OH·

Pelo oresenn- Edital convoca todos os Assoctc.,
dos dêste sindicato, quites e em pleno côac de seus

dtrettos Stndtccqs paro a Assembléia Geral extro
rrdinória c, realizar_se dia 7 da corrente (sobodo) ós
J () horas no Séde sito à rua Dos Ilhéus, 13 nesro

rJ �"'ric, poro tratar de Assuntos de interesse da
classe

Antevendo a relevante importfincia que os cs

suntos o serem trotados constituem para tôdo .:J

classe, pedi-nos o máximo -esforço de cada um no

sentido de comparecerem o esta reunião.
Certos de sua valioso cccoerocõo, subscreve_

mo-nos,
Nõlo Mor4ro de Meln - Presid,,"«,

Florianópolis, 3 de iulho de 1962.
6/7/62

Participação
HERVAL MELlI\-[

e Senhora
SANCOlto MAnlGUcnr

e Senhorfl.

r;omunicam aos parentes'
e pessol.o.S de suas relaçõ{·s I

�e co��:to fi:hd: c:::�:��� I
com q sr. Paulo Yariguch:: I

Comunicam aos parcn\:('s
e pesso:l� de suas reluçõ,.!:;
o contrato de C'a:;ulllcntn
de seu filho PAULO,
a s;rta. M:lrlon Mf'!llll.

Paulo I'" .Marion

�- Noivos

FLORIANO'POL[fl. 30/6/62

A Sensação do Momento
M�ntl!nha o ar de sua agradável presenço. usando

Deso�of3nte 8aRn�CHINI
Rita de Cássio. V;égas, para passar su:;� 16 _ CircuJ"'-:;:'CJ em pista f1nriano!1U""·
férias. 'litana, o não menos discutido jovem clu

"society" blumenauense Julin'!o Reicbow.
8 - Uma noticia simpátiea: O T:lte

Clube de Florianôpolis em 1964, promo\'f�� 17 - O Comul Americano no Para
râ "Campeonato .Ie Remo", e ja tera SU;I ná Mr. Feldmann, homenageou o g-'J'Ier·
séde nova. nanar Cel�o Ramos, com almoço nos ��

Iões do Querência Palace. O vice govel
Em nossa cidade o Prof. S9.!v;o .1� nadar dr. Doutel de Andrade, fai o I"c!;ri

Oliveira, para entendlment:ts c:tm a P: .• sentante do Chefe do Executiva no ahi'c'

ção da" Universidade Santa Catar!n\ ço Que também contou com outras aall�
para a reaHzação de um festival d2 ·'C>:. autoridades.

Cirurgia estética das ruga:! lobulo da orelha. Na hlpõ·
tese de tratar-se da gran-

Os casos de remoçamenta de operalião {supressão das
do ro,�to pela cirurgia es· rugas existentes na fase da
tétjca constnuem. hoje em grande operação (supres·
dia, objeto da clinica dlii.- são das rugas existentes na

ria. Entre esses tipas de ln face, pescoço e da papada
tervenção 1·essalta, logo de

/ proveniente de uma frouKi
Início, as que são feitas pa dno cutanea( o corLe sera.
ra a correção das rugas da prolongado por detrás de

testa, canto dos olhos, pa'. pavilhão auricular.
pebras, face, pescoço. Para eliminar as rugas
Embora não obedecendo da testEI. pratica-se uma in

a nenhum critério especial cisão pouco acima da inser
pademos, por· uma queot.b ção dos cabelos, corte esse

unicamente de exposição que deixará cicatriz invisi-
aos leitores, dividir em tres vel por se tratar de uma

categorias as operaçces. de região pilosa. As rugas do

rugas: pequena. media e canto dos olhos, comumen

grande. te chamadas ·'pés de gali-
\ Na primeim delas (eH- nha" e as sobranceias caí·
minação das rugas do carl das encontram, também
to dos olhos e das naso-Ia- por essa técnica, um meio
blas) o talho é feito na re de facil correção.

estética.
A papadas verdadeiras e

que são àquelas em Que
existe um deposit.o de gor
dura em baixo do (jueixo
PIão se beneficiam com ne·

nhum dos tipos de. opern.
çôes já descritos anterior,
mente. E' necessario uma

incisão no próprio local (in
ira ma,nd!bular).
São esses, do modo mais

simples passiveI, os méto
dos comumente usados pa·
ra a correção clrurgica das
rugas, mas é conveniente
lenbrar que nãa há uma

técnica dcfinttiva, -a.plicp.
vel a todas as pessoas.

NOTA: Os nOSSl>" lei�<lL�S
poderão solicitar quaiquer
conselho sobre o tra�amen
to da pele e cabeLos ao mé.
dico especialista Dr. Plrl's

à rua México, 31' - Ri') d�
Janeiro, bastando envl<l� ')

p'·f'sente o.rtigo cleste jor
nai e c ender('(;o >Xlmplet:
pam a rcsp"sta.

gião temporal e a cicatriz

fica, assim, escondida pelos
cabelos. Na rpédla ()pera
ção das rug·us Iconeção

• das naso e menta-labias I

incisão termina. acima do

As rugas existentes em

cima ou em baixo das pa'.

�::r::b a�:i:ll:smo I ��c�r
����i���·:I���euxI:el� ��\::�::�

tudo. Que se impõe o crivo l,,_
eleitoral, crm um critério
apurado de selccão e ainda,
a necei'sidade de evitarem
os partidos as barganhas
de 'votos comunistas. reto.
vando em suas chapas os

candidatos dêstes, que não
pr:l1lam. alias, pelo talen.
to e a ilustração. E sÓ a.�.
sim se evitará a perda do
decoro parlamentar, vigo·
rando apenas o recontro da
inteligência e da palavra
bem policiada, na subsistên
ela das boas maneiras, exi

gidas pela educação poliU.
cr• democrá tica, com que

• SOl.A MAli Pf:IIF"EITA 00 1II.4$lL.

DOS tahw.nhos mêdio e famil!a
-\ VE'''DA NAS FA�MÁCIAS E DROGARIAS

J)!stribuidi)r: ANTONIO RIZZO S/A
Av. Presidente Coutinho, 61

on�LDO M.LO
A HORA QUE PASSA

Ha assuntos tõo ·palpitontes e até tão estra_
nhas. porque v�m inopinadamente, deixando a gen
te o fazer perguntas uns aos Outros em mei,o de per_
pexidode gerol. I

Entõo, os assuntos coma os que tratamos em
nossa coluna, perdem a razão de ser.

Boatos inquietantes passam deixando arrepio"
e susl"'.enses por toda o parte

Resta o cansolô de que· todos explicam, dão
suas razães. Foi par issO ou. par aquilo. Palpites, o.
penas.

Então, o acanselhovel. o prudente, o mais ro.
zoovel e mesm') certo € não da r carpo aos boatos >?

não fazer ondas por o f.-"
Afi"'al. somos um povo que já pensa. Que sob'":!

pensar O 'Jrincipal é nõO perder a fé e a confiançu
no sensatês das que ainda conservam o cabeça pa
ra pensar f'- pensar bem. A crise atual é daque'a ..

que tem soluçõo, quandq se ajustam o patriotism'l de
todas, quando se aC[t:!dito em soluções que venham
livrar a pais de moles piares.

Essa inquietaçõo, esse desassosêgo esse estaco
de nervos dos primeiros horas hõo de pâssar.

Que todos Os pensamentõs rumem poro um de_
s:êjo sincero de paz.. Que pela paz e o progresso do
Brasil, dê co.da um dos maiores responsaveis umt:!

cOla de socrifiçios pessoais pelo bem do Brllsil e (l

continuação de sua caminhada ru(Ylo 00 progresso.·
f:ste é hoie () qssunto maior desta crônica, porÇJue
Outro qualquer. sem dúvida não serig liJ:la.

.

; _" ,,!V,·,-:.;t�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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238.000 ""
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alem drsso.
da \GaVl��qem

. � J - b
I

voes rsm em

especial de
usufrue
aniversário. adquirindo tudo

tO PACAMENTOS,
SEM ENTRADA E
S'E.M AUMENTO !

(J(JR I��O V. CANI/A O f .. iflENTf
''"()ver�a(J,

nO anl da

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

Continuo aberta o motrtculc paro o curso de

cr'or-cos deficientes do AUOICÁO (Surdas e Mudas)
crioH" n"!o I'Pfljii� Rrn<;ileiro de Asststêncto.

A ins;riçõn podere ser dos 8 h<:;. (J, 11 horl1S n'l

oréclio do Porcuc Infontil <;i!UCldo n:1 Avenír'o Mour(

Ramos, 00 lodo do LBA.

POilCIAL DE URG�NCIA TEL. 1911

RA'DIO PATRULHA: SOrORRO
--

---ATEtfçÁo---
Mudanças locc+s ou para outras cidades:

Scrvíccs de mudancas
Kfao é neces<j�j'!

�

o ençrcdcmento dos móveis.
Inl.')r;p1oçõe<; A ruo Francisco Tolenfino, no, 31\

fone 3B05

I�� WALI pl!blicidade
I a 10.' em Sta, Catarina
«

Confec�ão e conseryação de painéis
� em toda o Estado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NDICADOR
D3. SAMUE� FONSECA

CIRURGIÁO-DENTISTA
Preparo de cavidades. pela alta .-el!)cidode.

BORDEN AIROTOR S. S. WHIT�
Radiologia Dentérlc

CIRURGIA E PRóTESE BUCO-fACIAL
Coreultórto: Ruo Jerônimo Coelha. 16 _

)0 andor �_ Fone 2225
bclulivomlolnre cp-m hora. marco;s"'....

Prepare-se para o futuro
cdqulr.ndo leres de terras, pequenas chácaras e

éreos poro índústrlcs em

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

--

no "BAIRRO YPlRANGA cc-de está situado o Gru�o
Escolar tecer.

•

Os interessados poderão dirigir se diretamente ao
ESCRITORIO DE VENDAS DE IMOVl:IS de

OUo Julio Malinêl
Rua FeliPe Schmlct, 14 - Sobrado - I'=one

2347 ..._ Flortcnépclís
SERVIÇÕS T'Ct;ICOS ADMINISTRATIVOS

O�GANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE SER
ViÇOS

RUA CONSELH�IRO MAFRA _ 160
FLORIANOPOLIS -- SANTA CATARINA

ADtfOGADOS
ADVOGADOS.

DR. H::a:LIO PEIXOTO.
DR. MOACYR PEREIRA.
PREvromNcIA SOCIAL: - Recursos à Juntas de Julga

mento e Revlsáo.
ApoIsentadorias.
BeneficJo:\ etc.

QUESTOES TRABãLHlSTAS,
CíVEL f CRIMiNAL.
Rua Felipe Schmidt nO 37 - 2° .t..ndar - Sala 4

Das 9 às 11 II uas 14 f\s 16 ho.ras.

(LINICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia - Co.mplexos - Ataquea - Manias _

Proble::"l&-tlco A'etivD, e flexual.

Tratamento pelo EletrCleho.que com arestesla.

Insulinaterapla - Cardie;zolorapla - Scnet.Iô::-it.pla e

PSlcú�erapia.
Direção des Pslqulátras _

DR. PERCY JOAC' DE BORBA
úR. JOSl!: TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRAl)E

CONSULTAS: Das 15 àr:. 19 ho�as
Endereço: Aven1tia Ml:I.uro Ramos, 28�

(Pra�a Etelvina Luz) - Fene 37-f3

08 l � Il � O

CHnica
o A U R A

G PT a I
____ M&DICO __

�,�pl',HI.II.'<tI eu' n.""'�'I" ." ";f:'I'·ln.,.&.� e vias ..:;rj.

1"Iá-la�. Cu"a radl�al d:l.S �Dlcccc';e!. ..lgllC"a_ e r:ro·
ntr; .. � 1 ... �p!lr;';h, ""'nl·(I·n1"InA-I" "m a.mbos O� 1

tlf':XI1.� D('\rnl.'�� in 'I.o.l\,&lhl1 f'.I��,.t1v,.., " ik �t!':tl!' I

mil n(',"V<'II't"_

Hn.-'\rIO· rlnr lO l.� 11 �(I ni)P'l.� � ia' 14:$11 ....< 170fl
1 boras _ r,Ojlllultl\r\n' Rl1.Il �IlJ,hlnhll �1[ .... ,I!lhn 2"

·\.o andg" (ei'!(' rlb PUft :r:ii.' r'ntn' li"�n'" 3"4f\

R.f>slrlilorlfl P11'" T 1I"pr,",p �(mtlnh'· "" 1"') ""há

�ara do Espa.r:hll' P'Ol"'f 114"

, I S
fOIFfclO LA POHTA - P:AC,\ 15 DE NOVEMSRj �.
CAIXA POSTAL 50 - FONES "3321/22

FLOt-(IANO'POLlS - SA!"HA CATARINA

�-

DR. CLO'VI,S DIAS OE � Ui,A
(LINICA p1('I)ICA

Estomago. Intestinos, tigad-::< e vias blliare;;;.
COllsu;tórlo:

Rua rf'ror.!me CeêUlO, 0° 18 .,;a.as 21 e 22

Reslrlcncla:
Rua 0ao Jorge 32 tone 2721
Diàriamcnte das 15 às 18 nora:>.

"'-tende das 8 às lO,30 heras co Hospl'''1 dO! Caridade.

� .... D ... tC::O
A INU_t\ IM.S 6IClUU:TAS" :ica !ta 'fi.

p��.�}Jciro �afra Il.tl 151. d� um lado a sua

�\;c,ã(l Ile 1't;Çl\S f, ACt:SSOi ••OS, � do outro a

le'tç@' de l'�Tl'RAS E C,ONCERTQS.
I:e ,Cm6) �U1.

,,;- \��

Florinópolis. C07 (li

PROFISS'IONAL
•
,

"Curso Preparatório Continente"
1 DATILOGRAFIA

TAQUIGRAFIA
PRE-GINASIAL ADMISSÃO DURANT< o ANO
AilLAS PARA C;ONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS
PARJ\ PROFES�OI{ES

DE DATILOGRAFIA
- easeada nos mais ",ordenas processos peda

g6gicos.
�- Equipado com máquinas novos,

Dirigidc. ?"lo:
PROF. VICTOR FE;:REIRA DA SiLVA

HORAXIOS: IlIURNOS E' NOTURNOS
Faç() suo inltcriç;o n Ruo Dr, fulvio .t,.ducc••

antigy ,,4 ce M:lla, /4d - ,� andor.
t:STREITO

HOIl'CIAS E ESPORTES PELa

RA'I}!O UA�UJA'

CR, MARtO GENtIL COSTA
M J!: o I C o

c..UVIDO - NARIZ - GAR.(iANTA
CUNlCA f CIRURGIA

ESPECHLIZAÇAO NA L:L1NICA PROF.
JO::;1i: KOS, DO RIO DE JANEIRO

OPERA NOS 0018 HIlRPT1'ATF: DE FLORIANOPGLIS

HOHAR10 OE COl' �mL'rAS; - Das 14 às lP 1l0ra�
Pela '"'1anhã. hora marcada, inclusive a.os sábades

Tl>lefol"'e: "i1l89.

CONE;ULTO�IO: - Rua Ten. Silveira 15 _ Conj. 203.
��DIFr(",T0 PARTHENON

PARrlO.ftt !)E
ri.O�!ANrJPOll� EM
r,IAg 1.i-n.:1� A�

'horas!

r"l. ..__ � _ -..
.

� .

.

,

�'lí·�'I';'lI.�':�.DlWE
·

j:D W 1 Z r' _" - -"='.�, .
- -

< = •r. a mar ame
f

- f'U>i"AAO ","�, ",Garcia I� -'-.�?�'::;·d:·;;';;:;:�··�: • HOJ·e Coral deifpolis. no T.A.c. - •Universidade do ISr��.l' ri
_:-::':::d!'�':'��;:,�U'��'�' , Jantar Festivo do Rotary Gube ,

viço do Prcr. octàvlu Re •. Hoje e amanhã, no Teatro. "Alvaro Fulgraff. José Leal de Meire:ies, D9.nie1_driguell LtIIIa). BX-Interno. de Carvalhe", uma das famosas aprese» gpcraudic, Lucro de Souza, Carlos Krul.',do Serviço de Cmlrgm dt.
; tações da Associação Coral de stcne.nc. ger ; Srtas: Maria Stela de Souza, Laura

Hosplta'l 1.A.P.E.T.C. do R)O l'
poüs com início marcado para as 2030 Jilarla Vieira, Maria de Lourdes. de souza,'de Jauetrc. MedicI,; de. Hot\- 11 hor;s

'

Maria Britto W-Olf, r.ena Bperandío, Olga,pltal de canuaoe e da .r.:a� tI.' • >!< .' Tereza Vieira, Elza Maria Krueger, Mariaternldade D::. Carlos Correa.
to Circulando em órbita nortencpcüte Vilela Ass.\s, Maria Ailce de Souza, Mau'PA1�TO':; - UPMtA(';U":�. na a srta. Hermlnia Fernandez prece. ra Menrtcs e seu noivo claudio FUllgraft.DÚENÇAS DE St-:N1101tA�
• ue.nce de Curitiba _ E' hóspede da srta relia Souza: s-s. .roão HenriC!.u� acrtcíu. �.- �ARTOS Sf:M Dc:-a pela. Zilda Decker. zl Roberto Nel: I Stoeterau, Nelson Mt"

C:=!:�1"l:�I��:C���:I:o.;O • • * • .:10 de Souza, Airton ceser e muitos vu_
• to ti. 10 _ das ld,OL ,. ,.-- O dr. Augu.;to alvet!, ganhou Mano tros. Os noivos viajaram para a "Bela.

18,Ue noras. At.t:uuo:: ,,0/1 • dado. de S('3Ulanç� �'): roxo. cap - Lua de me: '" • •
��;:1-! �e.rl�:�I!��1J<.. I:�II!tol # Heje, "no. ciuoe " de 6 Janeiro", será A Soc'edade de Lajes, v.brou com I;
---------- , �::I:���It: J����raF:��i:ee :: :�!:��I���� ::����r�a�a 3�� ���b:n�:er��r�:I�:'F�t1:.&1_ AyJ'IDI1 "" 'H "

, ria _ p";'dent. �-. Noclvaldo F""., , dação. Na ocasião a Senha" Jo," (ve.CLlNlCA DE CRIANÇAS • Sra. walda, assumirá as funçõc� de Pre rm Guidalli, foi homenageada pela 50
..õensuuas: Pela ma.nDá

• sidcnte da Casa da AmIzade das Senhoras cidade daquele importante CI1.4be', pela.
no U ...spital d� Caridade.

dos Rotarianos. sua capao dade e dedicação durante os,
da: 1�;,�e'lI��b à:(ln;,>,���'�'. • • '" • dois anos 'de atividades soc.ats e f teatro •
C(l,.sul�orhl: RU�,�Ulh!' O Embaixador Norte Americano, Sr picas. Hou.ve po:�e de ,��7a."Dlretnr.f'.,L'ncoln Ocrocn fei homenageado com paasa ndo as runções de � rcstdante o Sr.

Maeb.:-dCl, ')" - l° andar -. f \l� banquete n� Clube F. R. Flamer.go, José Helio. Guidalli, ao Dr. Oetúlío An�ll,\"I;�:�:êl�:I��' Itue, patlu' cem mais de' quinhentos convidados, em nes Vieh;a. A grande festa foi acrnhanra ,I
twma. 63 _ Tel",tont: �''"'II � comemoração do "Independenoe Day". �:l���of, já ram. \; conjunto de N.'J:-bertú.{ A Banda de Música da Policia M'I! •

*.. •

'�
, ter em p"pa"tlvo, poca o Cone'''' C'"ulou na "Flonaeap". o ,'mpati".

"t3ThS"
�

• Sinfônico, que acontecerã no próx�o dlo casal Julio p, T�etzmann, da sociedade

êm S lfH'fUlH.· • 20, no Teatro "Aivar.a de Carv'alhe", :_m brusquense - fOI .hó��ede do Lux HI)�I,
benetício do Hospital da Assoclaçae .., •(O�WOIII·1t 00'1000: lin • "Santa CataIina" de Reabilitação. Festejeu "mver" entem a elegante

...OI (PJ\'!. • • • Irene Lacerda, noiva do sr. Ade:'bal R":ja ..
I .. frwbu ' ........·11 .

O caràeal Dem Jaime de Barros Cã Radar na SOciedade cumpriment: 0.1. pele'•
mara, o.ntem, tol recepcienado e COnde acontecimento.

• * • •_ ce' ace na. Embaixada da China, pel,)
III

'd • Embalxader 'I -jum Li. Amanhã. no 12 de Agosto, acontec�ra.Dr. Acácio Garlbal i . * • "Twlst At :-:ight" em ritmo de "bossa no.
S. Thiago • Ontem tof realizado o casamento da va", Celso Pamp'ena, de "A Gazeta", c'

,• ... srta, Vera 'Lucia de Souza, cem () dr. Edil atividades para a neitada,
I\.?VOOADC' _ son de Meirelles Sperandlo, na ca�l� do •.* .• _ _ =EscrltórlQ especlal�zade

III Divino Espirite Santo. Após a Cerimonl,l A partir do proXlme mes de ago$to"Questôes �rat.alhl,tlJ.S. ."
Religiesa eficlada pe:o Padre J.o;;'o Car vou apresentar os nemg das Dez Senha .•

ldminlstraçao d<>;
.

bem • dom os cenvidad()s foram recepclenados ras Mais Elegantes de Santa Catarina. •Imev'i)ls., Delesas tlt'ca • .s, na r'esidência eLos pais da n()lva, Sr. e Sra. o �.

. •'lua ,Felipe �chmldt: 14
,

•

Josê (Maria Julla) de Seuza. Presenres Oll Re'na g,nnde expectatl:a na escelha.l.O andar· - Fenes. '251. " , casais: Desembarg'ador Ferreira Bastos, do candidato =:. Senado� peJ.o PS� - J:la.2216 � J.crge de Souza, Josê Sperandlo, Ranulfi' um neme que foi comentado. e nae I1.celo,
�.d�s:z,� .:.a==b:l� !!�X:d:, :u�e=I�u.:0,�to:.;,.:.._ .. _ '6�_ .t

AuJIl.$ Particulares de
{>ORTUGUI!;8 _ Ll\flM -

RlSTORIA _, FRANCf:S -

PSICOLOGIA _ FILOSO·
FIA.
Prote.s�()r: Vlcturlno Sec

ARTIGO 91
Glnaslo em 1 ano. Curso

Continente. O u;tlce com

professores especializados.
Nova turma para setem

bro..

Rua: dr. Fúlvio. Aducci,
748 _ Estreite.

rl.la fernando/machado. 6

lQ ....ndor· fone 2�·J3

PERfEIÇÃO - RAPIDÊZ

A Conferência InlclOl'o;e
a 6 ao corren�e e termm••

rã os 'seus trabalhes na
prõX1ma quinta-feira,

A recemendaçãe convero
te-se-á em instrumento. ir.
ternacienal quando tôr rr.
tlflcada per dois terçes do.,;
Estadosmembros da Orga·
nização Internacional de

Parlicipàção
Tito Talentino de SOuza e sra, participam aos

.parentes e pessoas de suas relações o nascimen�o
de seu primagenlb, FrancisCO Tolentino. Ocorrido
no dia 28 de junho na Maternidade Dr. Carlos
Corrêa.

.

8,,",0 - CNrespondpnte COLUMBUS
�, ...... - RtfJl.rLer ALFRED
10,30 - RO::'>dlha .I!:"JOrtlva r:JNZ.'\NO-FIREST'JNE
10,55 -..,. InfC'rDl'ltlvo CASA BRUfiQUE
11.:>5 - Ropnr�e.· AL�'RED
1225 - Cerrespondente COLHMBUS
le,DO - Co,respenden"e COLUlvIBllS
16,55 - RI!porter ALFrl1!:D
l�k�D - I�o::�enna J-7
1('.55 -- Corres]Jonde=tte CCLUMBUS
HJ,OD - Momento Esoortlvo BRHAMA
21.00 - Reporter AJ,F'RED
21.30 - Corre::pondente COL'C"MBUS
22 OS - C1H.ANDF, INFORMATIVO GUARUJA
Dlpartar..entos de NOTr!jIAS l EspbihES�:"": 'Tela.' ::...;. .....__

M�1�R��;����I�A;,���I<�: �:'!:�;�'i�A;;m�' t��::;EÇ�\d�:��;; I "provad"l a semana de 40 horas dEOnúa rdédia - 1 J;:;O kcls - 5 kilewatts J.I uOrJ:W CTJdTA - S.97f kcls· 10 kllo·.'.'atts - 49 1!lt'
-

Ih
Tla.balho (lLO), ergamsmo ..."Jnlt:uu ... I,;i1U

traba O das Nações Unidas que tem A l;unH:lenCla também
por objetivo melho.rar as aproyuU o OH.;amente da

AlIL1\ GENEB�, 3 _ A Contr. ��::I��:S p��o�a::lh��e d� ���"epa:\�.:��'.B�4-q��;ar::�
PARTICULARES �r:c�:lhO�n!:rn:uc�on�arll�� mundo. ��todere��e;��t:enu:: ���e�

pam 102 nações, aprovou a hmbora não Obrigatório., erçamento de H162.
semana de 40 horas de tra o III"HUlllen�o servlrã de
balho, como nerma para os dlle�ú:t SuClal !;eral. O.:;
Estados lIlembros. lIH�IIiI.H·OS da ILO dever,ilo
A Conferência aprovou cUlllúliicar o que fazem pa

uma reseluçãe em que .se ra oar cumpnlOt)nto a re
recomenda aos E"tades

cOintnrmações: Oscar Pa- �����r�:eu:�u���í��:d::I:lace Hotel, à tarde.
mente, e horàrio de trabi o

lho a 40 heras semanais.

.
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eil.e SAí) JOSE
.

Centre Fone: 363"
-BAHlBOS

tine GLORIAâs 3 e 8 horas
Burt Lancaster

Teny CurtIs

.l!:streito
Alb' t Sharpe

Fone lI2a.

Gina Lo'iobriglda em.

T R A P É z' I O
ClnemaScope Tcnicolor
Censura atê 5 anos

Janet Munro
Os Anões Leprechauns em:

A LENDA DOS ANõES l\-IAGICOS
Tecnicolor

Censura atê 14 anes

Cine .&111
Cillb AMPEBliiCentre Fone 3435

ás 5 e 8 hs.

Stuart Whitman
10m Tryon

Elomo Eden
Peggy Wood - EM -

A HlSTO'RIA DE RUTH

CinemaScope l'cnlcolor
Censura atê 10 anos

EstreIto Fone 5295
ás 8 hs.

Sophia Loren em:

JOGO DECISIVO

Censura atê 14 anos

Cine Rl]A {$ José!
âs 8 horasCENTRO FONE 3435

ás 8 hs. ._r- .• \./"",,"'"":r .... -<I

suo cominhodo

5.suntS mo19r.. qft�
Connie Stevens

��amen em.

A FURIA DOS JOVENS. MAUS
Censura atê 18 anos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Para Renovação de Estõque, CLAU Programou até o dia 20, Sensacional Quinzenas de Malhas: \.

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

nAU, DEFRONTE AOS DEPÀR TAMENTOS DE CORRflOS DO ESTREITO
1__________________ ------

Provas de que Napoleão leria sido envenenado. --Lavra-dor--
LondreS", Junho (IBRA� radia ativa característica. O sígnatârto do bilhete guardados no envelope di. que Napoleão foi enveneno

"SA) �m .1ins do ano passr , '05 novos fios de cabelos, era camareiro de Napoleão ficilmente poderiam ter re nado.

do, Cientistas suecos propu- alguns deles com mais de em Santa Helena e fói ele cebjdc arsentco de fora, o Todavia, a quantidade
seram a teoria de que a 12 centímetros de cumpn., quem rapou a cabeça do que talvez tivesse aconteci- de cabelo existente j Insu,
morte de Napoleão Bonr , menta, estavam guardados ex-imperador françês após do .nas experiências ante- ücíente para determínar.,
parte,na ilha de san,e em envelope com um bilhe sua morte. Admite-se que nores. se o voiume das doses de rnsenctocs em pó ou em Hqutdo. Diversos

Helena, não fora natural, te, asaínado por J. Abram não hã dúvida quanto à au Além disso, senào os cr. araênjcc, o que provável- � IlpOS e tórrnurcs para a extermínio de quer-
mas resultara de envene- Noverraz, dizendo: "Tenho tênticidade desses cabelos. belos mais compridos, foi mente só seria passivei me- quer espécie de praga' do lavouro.

namento por arsentco. �n��:��I�ehO;:�u�� M����l�: As ��;�LT���lênCia$ :U��ãofa�; �::��coa d���i; ��n��I:x:��i�es�oc��::� ��v;c����n:�:a�v�ta��I�!�VS�i�l�m:���o��ti:�
Agora, novas experiências do imperador Napoleão, foram realizadas em con- contido. Na opinião dos ct- ra-se possível que o arsení-

realizadas com fios de ca- que th eí de sua cabeça de. dtçôea de muito maior se. entrstas que fizeram a es- co haja sido dado a Napo-
belos cortados da cabeça de pais de sua morte, em 6 de gurança do que as anterr ; perrêncra, os resultados leão cerne remédio e não

Napoleão depois de sua mo maio de 1821". ores. Isso porque os cabelos mostram conclusiVWlente com o intuito de maté.'o.
te, vieram dar rigoroso p. - -- .. - _. _. - ----

::::,à:::la,�::::n::,:'::� Convênio PLAMEG _.

�;��1::i�:���:;t;�:�� CEE AS_SUME todos encaruas no setor de eneruiô .

4 ��:;�to:e ���io!� �:l�:: R���m�n�:tr::�o vo��ar:d� ��� :�a er�pre���t�d:��- ���u�e���� �ãOC�!i�:�::; :��O:o,d� !��:r�o d�a E���li�: i1 r
coeia, e S. F. oorshufvud e especial atenção ao prnble, �eus secretéríos Executivo, em assuntos de Energia E são de Energia Elétrica,

�� ���:��: de GO'henburg, �s�a:� �:errg:�p;!;!��:; �� ��;e: Re�:t�lb;::o� ��:;;�:n�o_�:le:��U:iC:;::s� ��;:r!c�:�:;etr::�:o�o��� Porque casado vive maistor de vital ímpcrtáncía no da Silva e a CEE por seu sarar-lhe nestes setores, mista de que o oovêmo do
.

desenvolvimento da econo- P-residente Eng. Paulo Af· recebendo daquele as de. Estado participe, ou contra As estatísticas sempre re ljitmo de vida mais regular. do que comer sempre nas

Os especimes de cabelos ronso de Freitas Melro. tacões financeiras destina tada com terceiros. velam' que a vIda media Os solteiros de habitas mc. mesmas horas é causa do
examinados foram entre, mia catartnense, acaba fir das a atender o Plano de Com isso fica deflnitiva- dos solteiros e sempre rnre rigerados vivem tanto como prolongamento da vida mé-

gues ao dr. Hamilton Smr- mar mais um ato de ordem ENCARGOS E RECURSOS Eletrifk'lção do Estado, mente estabelecido, o alto rior à dos homens casados. mo OS casados, enquanto dia, enquanto ir ao leito
th, no Departamento de administrativa, que em mui Pelo documento, o PLA- Quanto a execução dos ser- critér�o com que a Adminis Um grupo de pesquisadores os casados que não coser, sempre à mesma hora é
Medicina Legal de Oras- to beneficiará a conclusão -- -_.I tração do Governador CeI· pertencentes a diversas U vam ritmo regular, vivem menos importante, embora

gow, pelo sr. 'cnrrord Frey, do programa adotado pQda Enlace Unhares _ Silveira so Ramos dispensa a execu- ntveástdades norte-arnerica tanto quantos os solteiros. não seja de descuidas. O.

��d::���s�::ti�e��i��su�: êsse setol".'
Com inusitada eensreção João Aimir Silveira, uns. ���:�:a���:l;,la::�aom��to:� ��SnteC���Z!:�� i�:�:��� Em particular, foi observar BFt..\SA)

após ter lido informações Recentemente, o Diãrio noticiamos Que na, eremé tre Promotor Público da .tor de energia elétrica, a cão para tentar descobrir (au'de Pu'bll'ca dos ·E.U.A.· Estudasobre experiências antenc, Oficial, em seu número. ride de ontem, na capela comarca de São Lourenço órgãos dotados de indispen as causas desse beneficio �
res nas quais alguns cur, 7.042, publicou o convênio do Divino Espirita Santo do. Oeste. Os nubentes re sáveis recursos para a sua do matrimônio. Os estucío- EI·t d R d' ,"d dtos fios de cabelos de Na- de delega��O d� enca:·gos e ;:;:!�mo��:lit�l� �rta�n:;�: cepcionaram parentes e concretização. Dispondo a ses voltaram sua atenção elos a a· IOi IYI a e
fi�::oa����::e�� ��:�:� ���;����_ ���l�:��eent� de cãssía dileta filha da ���v::�o�a ::iV�esi�ê�/�� �:m�:s:am�e e��:�eg��eE;:�: ��r�aO;u;!��r�% �:u v��� Washington, 4 - segun, nárias de serviço de saúde

.,.
boratórtos de Harwell, a do Plano de Metas do co- casal Carlos José (l.lberto Mariana nesta capital. pe de engenheiros e técnt- po e para os casados que a ��u�:v���li�a ��rsVi�tad�: �����a�i;u�� f����:��ai:er

,. frm cWpQ1.U:.A-.aJ;Semoo neles. vemo do_,E8tfl.ào-e-a�lJ-...-I'" W;n��Jaoo. �nall...,.,-.-rAo novel par as fellcltu· eos especjansacos liderados tinham inferior. ,� Unidas, devera inrc!faF-'g'el "Espéra-se' obter, g]sim
contido adqulflsse forma são de Energia Eletllca �i!lha�es.. com o senhor Dr. ções de "O ESTAOO".� -�q .seu�resid.ente

-

..Eng. • : A conclusão a que cheg& em breve um novo estudo tarcrmaçôee mais exatas. só

--Car-t·a-·�···d- ·a--' ·ft···I·e-manha �ae'!�, t�f��:d:: ::e��:� �:: �:i:t�r�ueca;:s���a: dos perjgos da radioativida bre GS modos pelos quais

vado espírito de dedicação �:' ��!:lg�eÇ:e� pr���:� ��lati����at�:i�ad:t�����:s

O �a�el DOS (sUoos na constitlJi�ãn Da RepÚBlica fe�eral �a ��I��?�};;'�:��� [i�f:I��i����O};��:;É l�;:�:::::�:::'a:::��
.

,

b zld9. por certas alterações do um instrumento adrede

AI' �
e o rigad�..... conVOCá_lo, se os representantes de pe- entre êste órgão e o PLA-

cma� a I d
nas praxes geralmente ob- fabricado, que permitirá..

I
o menos OIS Estados Ou o govêrno federal o exigem. MEG, que muito virá. a se

servadas nas fazendas de medir a .l1adiação "gama"
•

Cada Estado tem pelo menos 3 votos na Conse- beneficIar a economia de
gado. em niveis baixissimos. o-

ProfeSSOr Dr. H. M. GeorlZe;1 �:obi�:��Jsal.d��Õ;�a��s 4�q�st��: ��m2 mm�il�õ�� d� :i��: ��t:o�:'ns �U:pa���� • As novas provas devem- processo, que leva cêrca 'de

��I ��t:�����S�'��'��;�;;��?�:�ii1�!c���:E: �:���;bd��:S�;:��:i�.�O.e�e�fr��t:���:g;��:a!��%:,� P:�:��,����;�:, o' _��_ ,,",.,TA DO ....;_ �:::q�!r�:::1:�o,:��:=�� ;�,�a:��:i,�" �,=:�:;:�i�
federalista no qual foram otrit!uidos direitos vo�_ C Ih F d V d

- --;�- -- residentes nas cidades dE. eo-. Não oferece qualquer
tos e essenciais dos Estados (La.ender Enquanto -:0-

\ ;;�6afhós��:si� o: E���9��;;�as�t�:e;r�es ��?n:i��� en e-56 au Ti'�ca-se' Kansas City e St. Louis, e perigo nem é incômodo.

beri.Jm 00 Parlamento e Governo Federais funções mos sim e:!ementos � ... r....,s do estruturo du própria U di'
que serão enviadas de avi· Na semana passada, o

��tj�i�I��,C�a��������, f��fí�i��5,sodc�!�S�' e���6���� ��' República.
.

_

um ano��- ���aa r�om��et��i�tamd:di�t�r� x5�; TCr�m !�s��c��s N��a r!�:�d�o�e�: ;:�:�� ��u���:: q::'b���
geral aos Estados competem os funções estaduais Q. impOrtante papel exerc;i,:!O na legislação fe_ ���es�ú���e;r:olet 51. Tratar no local ou' fone'6358 viço. A principal finalidade rante o mês de junho cor'

cláss(cas, como por .exemplo o seguronça (com a deral está cOncretizado em dois itens: dos testes será a verifica. rente, as observações da

;:
_ organização da poiícia), o justiço_ a beneficiência e 1). As leis importantes precisam do aprovação 8/7/62 ç1l.0 �as maneiras ]JelS«> radioativid-ade atmosférica

�. �� ��t��:;:�'��n������oo�i�;tr�J::.ViÇD de saúde, j�: ���::Q1: ��:Sd���:�:��!t:�s�����s��eu�p��. TRIBUNAL de JU-STIC" ���i:fe�aI:d�;�!duI:a���:�!�
muitoAftr�;iÇs�� �o�o�:�aâ�svi:��e�aadt:.i�IL�e��:�al� ����is��e; �������A:��eco�s;f�:a Fde�era�sta��s� N �;�r��:::n���� �: ���v::
tem êles o direito de legislar em todos Os assuntos, tOmo os suas decisões com o maioria de votos. SESSÃO DA CÂMARA CRIMINAL são funcionãrios e fundo-

que s.ejam, de acôrdo com o Corto Mogno, exp7es_ O artigo") 106 pr.evê o aprovação do Conselho REr.LlZADA EM 3 - 7 - 62
I

sonte do competencia do Federação. Federal,. casO.a part�ipaçao proporc'.onal dO'gavêr- Acórdãos con'leridos e publicados.
Isto tOrno se de grande importânciCl quantO no feder.ol e dos Estados no Imposto de Renda Geral APELAÇOES CRIMINAIS:

-

ao problema do comp.etência 1egislativá e adminis_ e nO imposto de rer-,da pogp no font.e deve- ser modi_ n. 9.497 - _Videira - qpelonte: A ju�tjça por seu

trativa no terren� do ensino e do cultura. Os Estados ficado de, o�ôrdo.com.o deser"lVolvimento da situaçõo Promotor e apelado Orestes Moriani
.

Federados reclomom poro si o que estó sendo cha- órçamer.lt.ória da Fede'ração e dos Estados. n. ?599 - Lajes - apelante: loàffn� Raulino da
modo pOr êles a "soberania cultural W. Há muita, P,ertencem 00 Estados: Si'lva e apelada a Justiço, por seu PrOmOtor.
discussão em tôrno deste t.ermo. Não porém nerihu_ 1,). Impostos sôbre. bens e imóveis n. 9.574 - B_rusque - apelantes: Hercílio Loufha_
mo divergência quanto à priOridade da competência 2.) Impostos de herança gen e Waldemar Oliarl - opeloda: a Justiça, por

legislativo dos Estados nos assunt.os culturais. 3 ) Impostos sôbre- automóveis seu PromOtOr.

A consti'tuição do -República Federal pr.evê o 4) Impostos e taxps de trânsità n. 9.5S9 - Tubarão - apelante: A Justiça por seu

maioria de dois térÇos no Parlamento e no Conselho 5.) ImpOstOs sôbre cerveja Fromotor e apelado José Avelino Sobrinho'
Federal (primeira e' Segundo Câmara) para qualquer 6.) Taxas de jogos de cossijno I

RECURSO CRIMINAL:
.

alteração do constituição. Entretanto não podem ser 7.) Impostos regionais n. 5.918 - ChlJpecó - recOrrente - A Justiça p�r
alterados pGr lei nenhuma nem os dir,eitos fundomen II) - N.enhumo alteração daI Constituição Fe- seu Promotor e recorridos Garibald,i' Topazio

-

dos

tais do homem nem a divisão de poderes nem o es- derol é p0ssívef sem que, dOisterços do Parl,Jmento Santos e Mozart dos Santos.
'

truturo federativo do constituição. IstO' quer dizer' Federal, e dois terços do Conselho FederGI concor_ JULGAMENTOS: .. • - -'e-- _.

a situoção fortíssima dos Estados F,ederados den,�ro demo APELAÇOES CRIMINAIS:

do sistema constitucional do Alemanha, é garantida A posição farte dos Estados na Constituição n. 9.603 ---::_ SõqJ0$é - apelante: A Justiça, por seu
e irrevogóvel. _. _

Federal é de- importânc\oo dectsíva pára o funciona- Promotor e 9pelodo CeI. Américo Silveira D'Avile.

Participam os Estados alemoes no leglsloçao e mento da democracia no Alemanha. Os visinhos do Relatar: Des. CERQUEIRA CINTRA - Unonime-

odministracão do Federoçõo por' intermédio do Con_ Alemanha redamo� no passado o grande pOder po_ mente conhecerom.do recur�o e;negaram provimento
selh Fede;ol que é o que se chama em outros pai- lítico, que as canstituiçõ>Õ!s olemõs otribuirom 00 !=)"o- n. 9.612 - A!-aronguá - apellil-ntes: Manoel das

ses 00 "Senado" a í'Cômora Alta" Ou ,) "S,egunda vêrno central de Berlim. A Carta Magna de 1949 Santos e Juvenal Reis e- apelada a justiço pOr seu

Câ:.nara".
-

, modnficau profundamente este estado de coisas de Promotor. Relator: Des:, CERQUEIRA 'C(NTRÀ-
Este Conselho Federal é constituido pelos 41 modo que os Estados Federados da Alemanha õcu_ Por unanimidade de votos, conhecer do recurso pa_

rePresentont.es dos Estados fede�o�os e 4 represen_ pom a mais forte pOsiçõo tonto no plano político e ra dor-lhe- em parte PrOvimento reajustado a pena

tontes do Berlim Oc4denta!, Os ultimas apenas com financeirO como no plano cultural. Assim, o govêr- aplicada o ambos os apelantes poro 2 anos de recfu_
voto consultivo. na federal poro evitar o deficit do Orçamento fede_ são e multa de Cr$ 2.00000, por incorrer a circuns

Os membros do Conselho Federal não são elei- rol de 1962, precisou da ajudo dos Estados Fede- tância Prevista nó art. 155 § 1.0 do Código Penal.

tOs, de maneira que- não fiá no Alemanha eleiçõo rodos, que. por mei� de emprésti�os de mim 1,5 Custas pelos o\)elantes.
poro Senador.es, pais o Conselho Federal. sendo o milhões de marcos equilibrll-rOm o Orçamento n. 9.564 - Cr'ciúma -'- apelante: Nildo Antônio

representacão dos Estados Federados, compõem_se Espero_se poro o futuro a modificaçõo da' quo· Vieiro e apejada a Justiça, por seu PrOmotor. Relo-

de membras nom.eodos pelos govêrnos dos Estados to de participação dos impostos entre o govêrno fe- tor: Des MIRANDA RAMOS - Unanimemente co_

(ministros de Estados). derol e- os Estados Federados, Dois as despesas de nhecer do recurso paro conv<€rter o julgamento em

Os Estados tem constituição próprios, diferen- riefeso não prevista,por ocas.ão do elaboração da diligêr:lcio, para que nÕ-juíza a que se- esclareço a

ntre si. o constitui.ção Federal dentro dos :xin_ Carta Moana em l�éstão sobrecarregondo o or_ situação em'que o apelante se encontrava, no opor-
i6s gerais estabelecidos pelo Corto Mogno comento federal oe-uma tal maneiro, ql:le se torno tunidade_.

rimp.�'l.�-Ministros dO"s' Tl Estados alem6es im'1cratiYo o reeaistribuição dos impostos_ a Rue se V�STO: José C�volheiro Mendes - Chefe do Seccõo

�:':71:t? Pr�sidenl'e do Cons21ho Frdcral c opõem os Esl-ado5.
.. .. d('�JLlrifpl'l.Idôncin:r- Publicnções.

�

'01
._----- ----_ ..... -- --

DOBRE SUAS COLHEITAS r

trcocmo de copmcr. Faço uma visito ou

peço tnrormoçôea aos tcortcontes

BUSCHLE & LEPPER.·S/A.
"JOINVlllE- RUA 00 PRINCIPf,123
BlUMH!A,U: RUA BRUSQU.,lJS
CURITIBA: O:;SEMB/lRGAOOR WEStPHA,LEN, �.1·'

em território norte-ameri-
cano revelaram uma volta

aos niveis anteriores ao re.

inicia das provas n\l.cleares
atmosféricas.
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.muni[íliol in�[r�V�rlm·l� IlfD O� III jOlo� I�!rlo�
municípios uaructpantos e BRUSQUE - Em 'tod-w 1101 masculino, xadrez, cio INDAIAL - Volciõol m<J.� boi, futebol de salão, nata JARAGUA' DO StíL PORTO UNIAO 8.1,.
modalidades a que ccncor as modalidades. cüsrno, c tênis de mesa. cuuno, basquetebol museu, cão masculino e feminL:l'l, Futebol de sa.ão c cícus q.ucl.cbrl futebol de sntuo,rcrão: VIDEIRA _ rutebor .te CONCORDIA - auetts-io Uno e boião. ténis de mesa e tênis ml�. mo. crcusmc, xadrez (' boto.c
BLUMF;NAU Tôdns as salão e vc'etbor masculino. mnscuttnc, basquete e '(o JOINVILLE' -" cuJino e feminino. mo DO SUL _ VoL'j TUBARÁO nasqul'.'

I rodnhdadr-s. P.:lMERODF. uotúo. Ietbol rnnscuuno. mescunnc e rcmtntno, �i. }ó'LORIANQ'PQLlS - ';u} masculino (' ff'lllinino f' 1Je'1, futf'ool dI' snu,o

" , �E�;;��;::�fj;i:��:� ���J�5:�fi��:�:' �!fii[S;��:�����,:�� N°ü'; ;'��;'Udd�d"ca�'p""�ona;�ni'�'i';��() nntncào e atletismo remi li. ueusmc masculino, vciet ma�clllino e tênis de mesa.

dino de Profissionais

SAN,A CA1ARINA

NO SETOR

l:�POkTIVO

de S.•n r

rl':J!ii::l )

zr-na do f')1

Sal;c.nL· , fi

eiplos -1C' f

tima hOI

bnracc p
da tabe.a (,U

provada prlo c r

t mt O �nnizad()ra
I ��;" Bl���Oll�1.�C���O���.

1;1.0,

das Sut � �()mi !

vejcmcs r: l' o, I" II (1-,'

Foi 'Nlllfirm�(h a vent-r
elo atr- t ('O
AMA! lU

•

tus de -r-,

tbões d,
U .,1 �

Fixado em 2 milhões C�

erwetros o atestado li;H'.--J.
tório de JADIR que

quer continuar no Fh
menrro.

X' x y x x x

7'/j..,L() renovara
,) r-um o Bota
.r: mt'hões de
mais 3 apa:t'l

7('qnir.h
de eruzr- r'

.':'1'\1 r-u-'

Palm.

"fi' " fiu Poderão
Cal'ila!�

POSSiV("I1il"
dI' ba,�(lu('
!W e F'l�m

naba': I

t:1lHl" m

ccrlo, haverào dc propor
pion:)!' alegres mOmCll',)s

d (' II -

(]f> boas di�putas de C66t,'J
];01, pura aquele� qu. com

pnrf'ccri'!ll ao estâdlo d:l
FAC no dia marcado,

CHEZI�1I0, NAU!

I<� Illta para projetarmo_nos
ti I ri ,d:":lro, vimos com certa sa-

n, ,) Est::lda colocado or\ plana
"I, I I 1.'�n<.Jo Anne Marie Beck, ma_

," j , (JS 5WJS demais rivais dispu-
J r"mpeOnoto Brasileijro de Tênis

J, 'v ntude, ! razendo paro o

�i��s���h;'
n

('
elos cosas roros, ou mais prQ_

nw#ro l,tu!O I;� j;la d�i�;���a e����;:��' d: ::t
:fo!�t�:::l� ""] nt do obscuridade em que vi:
5rrvir di

seria desta feito que irioma!i

tivos n"" �� ��I�������n�;gÕ��t�esia��to, poro çu dcs 'demais 'despartistG:;cotcrinr Imi'ntc dos amontes do es_

�i:�'� �;,n�! j L
ldissima "A Gazeta Espor_

'XI aos quatro cantos do poisCOm clkh, ,
r o .taqcm. O expressivo feito

do broto n f' 'luar,to os jornais lOcais si-
lenc'iarom, r" r. um dos primeiros senão
n�s en'J'1O r1, C "r cOmcntário sõbre seu

f':,fo no � ina r> "t·va d<1 jornal "A Gazeta", e ..

ditado, re t, r t lI. Achavamos na oportunidade
que ela b('m o ml'r _r:ia porque, além de ser uma des
,?ortista df' rnérit·"),; fõra tarr'bém a primeira o pra:
Jetar o nome C'SPC'l'tlVo de nossO Estado na cenário
nocional. E quando intecromos o deportame�to es
portivO do R')oi,; Anita Gariboldi o procuramos e Q
levamos poro ','r entrevistada nos "studios" da m ... ,
mo, scntim(l'; l'nl(�,,-, (lU€! s('u feno nõo encontra\';
éco .em nos'-,] c itol. E t}<;te nOsso sentimento Gr!l.
'Confrrmodn 1c)("r'J (lfJ:'" ouandq sua prápria genitora
nos dl'elorova (1'1'" ml'nte um crOnista esportivo ha
via dada publir-: "cn f\'ito glorioso de sua filhc:
Rosendo Va rOnc I Lim:::J. Aparo. passado olgur."l
tempo, r,re: �am �rY'; palo(! participo r de mais (.;In

cerlam .. 1"-· ii 'r" c!r- t(�nis infanta juveni4 c da IU
vC'nfud(', ri rfo fe:'o n ser efetuado no cidade pa'u�
list!] d, p' rir' MI is a';lumas semanas e lá es
"ará a :lU' n cip!, -"(lO levando a frente o fí'gurinho
","""oétir, �

-k que tentará bisar"
ft>ito ('!1tf' ezo que fará vi_
brar t�rra da garôa.
iá (I( I� '})l,ocha r de suo
carreir;1 ,"':zer para colncor
f'm n' ldc nasceu. Feli-
cid'1d, rePl,('sente eondígna_
ment ... <"l

"
"

,'o d(' nOsso Estado sõo
'II( d' 'Ie Cantinho EsportivO' fi-

C'1r(,n1,)� (1 'pu (ptornO vitoriPs,o da Pouli_
cêi!) () fir>' (I r .1; nprimpntar e incentivar a colher

....__... ,_.."...._vitório...
Gilberto P«iva

Regressou o Prof. Arruda Salomé
o professor Arruda Sruc paulista c mesmo pelos Sf'U,�

rue rosctndtu seu ('ollLrn:,? scrviço.� na Seleção Cata:j

com o c.ubc. Atlético Para

naenae, pois era auxlllar ''.O

treinador João Lima a pre

parador físico da equipe d,
tlettcana.

Falando à rcportngc.»,
Salomé revelou que as.; :1

agiu por motivo do Clu;l'�
Atleticano estar "passa \,10

por Séria crise nnanccu-r e

já não "F.��lir
para manter em suas fil·j

ras 'récntcc, auxinar de L': •

nico e varias nuétns :,)"

tratados. AssiJp � que ví

rios valores Já foram van

did03 a outros c-ubes e

espera.se a qualquer mo

menta a saída (I, ,rorlO L;.
ma para O Mcxlco.
Arruda Sll!omé dcelar·)'l

à re],)ortagem Que �rnLh'la
muito pr:lZCI' cm trab:1l!lnr
com uma equipt' da C:l1J\��\1
ou mesmo do intnior do Es

ta.do, c Salomé, j;l'l::t l""HI'�
(!ue atlqulrlu, t:-nba' <1140
com o renomado I.f!cni 'o

ucnse, faz [úz e possue mi·

ntos para dirigir quniquer
equipe em Santa Catnnnn.

Dom1r.go: Três
Clássicos
Varn13nos
Três clássicos

serão reeueeoos dnmí nrra '

reunindo poderosas rorcas

do futebol varzea nc

No Abrigo, o Internar!"

na! que ventêu ao Osvaldo

crue por 5xO, onrrentará

a possante equ.pe oo M1.11

guelra, nõversano perigos')
No Osvaldo Cruz, a equipe

oo mesmo nome cnrreuto

râ �,o V:la Nova que ulLi
mum\'nlc vem brilhando "ii

VÚ1'?I"U.
l1:m Palhocu, o Ouara�i
f'('ebl;'rti a visita do.'; Milll1

n:í.t':o.'; ntlm pr{>!in que 1H1'·

to pedI;' ngradar.

Segurada Em 8 Milhões a Copa'
"Jules R;mel"

RIO, 5 (v. A.) - A "COil'
Juies Rimet", que por mais

quatro nnos estará em tero

ras brusllelras �erá seglll'f'._
da pela Confederação Br,l

sileira de Desportos pel:;!
importância de alto milhões
de cruzeiros. Desta forma,
com plena garantia, ,\ '/a

lioso troféu que foi esculpi
do pelo artifice francês
Abel La Fleurs e, com pê.>,
de 2.100 kgs., estará <;!,"l

exposição ao publico efll

uma das vitrines da agên
da Panair do Brasli. desta

capital.

Visita e despecilda - Bc.':
ni estevp. ontem na sédc da

CBD. F.oi ali apanhar um

par de chuteiras que fir.'1u

junto com o material �:l.
entidade na volta da ,.0;10
riosa campanha dos grama
Jos do Chile. Logo depois
ali chegava o treinador
Paulo Amaral para dc,_Je
dir se dos dirigentes rI'l

"mater", pois "eguirá dia

5 (hoje) para a Itália, onde
vai servir junto ao Juven

tus como preparador r;�i·

Reuniu-se a

(.(.O,_: dos
Jogos·Abertos
VárIos assuntos fora-n

tratados n,. ultima reunião

efetivada pela Comissa.J
Central Organizadora dn�

próximos Jogos Abertos :i.'

Santa Catarina. Assim

que foram debatidos :)s

problemas de a;imentaça'J
organização de tabelas"

impressão das mesmas,'!:
rals dos jogos, bolas a �e

rem usadas etc. As tabp.!�
dos jog.os já foram envia
das ri uma tipografia par?
a impressão e logo após se

riio distribuídas entre Cf

varios participante};.

(aramurú 5 X Ferroviár;o 1
jogando amistOsamente na tarde de domingo

em Itacorubi O Coroml.HU goleou a equipe d<1 Ferro_
viário locai pelo escore de 5 tentos o 1.

Jopando com uma equipe bem armada, com
uma solida defesa um meio de compO que se entedio
maravilhosamente, e um ataque impetuoso, a Caro
muru nõo enc::ontrOL� dificuldades em estabelecer o

placard de 5 xl, tendo ainda 4 tentos anulados pelo
arbitro do partida,

Na Coramuru opGsur de toda equipe atuar de
maneira satisfatória dois nomes se destacaram dos
demais, o médio volllntc Wíls�n e o pónta esquerda
Dirceu Maroorom os gols., Ccpenga 2, Wilson 2 e

Dirceu'l,
Jogou o Coranluru com BODE MAZINHO 0)_

MAR, GERALDO e WILMAR; WILScm. VALDEMI
RO; ESTEVÃO, CAPENGA, RAUL, IBltAUNA), 'DIR
CEU,

JOGOS REALIZADOS
Lo TURNO

Atlético 9 x Tcrncndcré 1
Figueirense 1 x Avoí O
paula Ramos 3 x Guarani 1
Atlético 4 x Figueirense 1
Aval 6 x Guarani O
Paulo Ramos 1 x Tamandoré O
Aflétito 6 x Guarani 1
Figueirense 2 x Tcmcndaré 1
Avoi O x Paula Ramas O
Figueirense 2 x Guarani 1
Avaí 4 x Tomandaré 1
Poula RamOS 2 x Atlética 1
Aval 3 x Atlético 1
Tcmcndcré 3 x Guarani O
Figueirense 2 x Paula Ramos 1

2'0 TURNO
Atléttco 4 x Temendo-é 1
Ftcuetrense O x Avai O
Atlético1 x Figueirense 1
Paula Ramos 4 x Tamandaré 2
Figueirense 2 x Tamandoré 2
Paulo Ramos J x Avai O
Avaí 4 x Tamondaré J'
NOTA - O Guarani não disputa o 2.0 lum').

vis�O ter feito entrf'ga das pontos aos seus adw:crsá
rIos

'"',

CLASSlFICACÁO
1.0 lugar _ Paula Ramos, COtn 3 pon-tos pr-r_

didos 12 gols a favor e 6 contra.
20 lunar _ Atlético, com 4 pon.tos perdidos,

27 gols o favor e 10 contra.
3 o lugar - Avoí com 6 pontos perdidos, 17

Irntos o favor c 5 contrO_
3.0 luqar - Figueirl'nse, com 6 pontos perdi

dos, 11 0015 a favo� e 11 contra.
4.0 lu90r - Tamondoré, cOm 15 pontos per �

dldos 12 tentos a favor e 30 c6ntro.
5.0 lugar _ Guarani, com 2� pontos perdldoo;

3 gols a favOr e 20 cantrn.
, ARTILHEIROS

H.elinho (AtlétCco)
Oscar (Atlético)
Betinho (Atlético)
Telê (Atlético)

��it�inh�Av(:i) R_)
.. : � I: _. 1.

Machado (Figueirense)
Pitola (P, R,).
Vadinho (Avai)
GilsOn (Avai)
Ronaldo (Figueirense)
Roberto (Avai)
Roto (Tamando ré)
Orival (Tomandaré)
Luiz (Tamando ré)
Sérgio (Figu�irense)
Fernando (Fi'::lueirense)
Joqu4nha (Tamando ré)
Fida (Tamando ré) ""., .. , •. ,

Maurílio (P. R.)
Valmir (Tamandorél
Cabeça (Avai)
Rogério (Atlética)
Anibal (Figueirense)
Eurides (Avai)
Renê (AvaO
Pereréca (FigueÍ'rense) ..

Osmar (Guarani) .,.,

Asteroide (Guarani)
Vovó (Guarani)
Anisio (Guarani)
Gercino (Aval
Mirinho (Avai)
Valéria (P. R.)
Betinho (Tamondoré)

Pronta Para Seguir Para São Paulo
a Del�qação Catarlnense de Tênis

xar nosso Estado nos próA delegação eatarlnel1..
se Que Ilartlrlpará do prt ..

ximo Campeonato Bra�1

]ciro de Tênis lllranto J •.•

Vf'TIl! c d:l Juvent.ude, a

ximos dias, partindo (h •

vizinhn r.ldndc de Blum�·
nau I':m ônibus especiat.

N.oS.'·fI delcgnç1io flcar:i
hospednda rm r:ol('gl09 nn

capltai bandelrnnt.e e d"
verá. retornar ti. tempo de

Intervir nOS' pró:or:1m"s Jn�1I
Abcrtos de Santa Catnrin:1,

rcnllzaulC no pNlodo cO'n

precndldl� de 12 a 22 do .r.or
rl'nt.", nn. clclluó!p pnnh!ltn.
de Piracicaba, dever:), d'Oi_

REDll-.TOR:

PEDRO PAULO'MACHADO
REDATORES-AUXllIAPES:

MAURY BOR"ES, RUI LOBO F

GIU'ITO NAHAS

COLABORAOOR<S: DIVERSOS

ARQUEIROS
Jú/me (Temendo ró)
Coj.Hnhos (Guarani)
Domí (Fiquetrense) .

Joãozinho (Atlético) ..

Pomplona (Paula Ramos
Djetmo (Figueirensel
Ferrara (Atlética)
Acácio (Avai)
Márcio (Avai) 2

PENALIDADES MAXIMAS .I'

Oscar (Atlético x Aval e Atlético x Paulo Ramas):
pois, Luiz (Avo i x Guarani): gol.
Mirinho (Avo i x Tamcndoré): gol.
Valéria (Paula Ramas X, Figueirense): gol.
Voltinha (Paula Ramos x Tcmcndoró): desperdiçndn

EXPULSõES
Até agora foram expulsos os seguintes jogado

res: Do Figueirense - Jocelv (2 vêzes) Wilson c

Trilha; Do Ava{ - Gercino, Mirinho c Luiz; Do A_
tlético - Osccr e Cláudio; Do Paulo Ramos - Ha
milton; Do Tomondc-é _ Fido.

APITADORES

VAZADOS
30
20
7
7

6 vezes - SJlvono Alves Dias
4 vêzes - Nilo Silva e Gerson Oemorio
2 vezes - Hamilton pereira, VirGilio Jorq(' c

Silvio Alves.
•

1 vêz_ --,..-. Gilb"rt0 Nahas c Ernani Silvo
JOGOS RESTANTES

Domingo - Atlético x Paula Ramos
Dia 15 - Paulo Ramos x Figuein'nsa c i\vaí x

Atlética_

QUEM' SÃO OS HERóiS DA TAÇA
JULES RIMET DE 1962

VIII- DIDI

10
Ó
5
5
5
4
3
3
3
3
2
2,
2
2
2
2
2
2
2
2'
1
1
1
1
1
1
I
I
1
1
1
1
1
1
1

O mais COmpleto meio direito que o Brasil já
possuiu. Seu name é Valdir Pereira e é Carioca de
Campos da Jordão, onde nasceu a 8 de outubro de
J 928, Sf'ndo fi�)O de. Artur Pereira e Mario P. P�.
reire. O Americano, de Campos, foi seu Primeiro
clube, em 1946. Foi defensar do' Fluminense, pas�
sondo depois poro o' 90tafOgo que deixou paro jogar
na Real Madrid, do Espanha, não se dando bem.Retornou ao Botofogo pouca depois. Jogou nas úl
timas Copos do mundo, possuindo 20 jogos nO cer_

tome máximo. Em 58 teve cama reserva Moacir do
Aomcngo, e em 62 o cot�ense Mengálvio,' do
Santos, não dando a ambos oportunidade. Titllloo;:
campeõo do mundo de 58 e 62; campeão cariOc.o
de 51, 57 e 6 J; campeão da Copo Rio de 52; com

prão do Panomericano de 52; campeã.., do Torn(-io
Rio_São Paulo de 62. Na Copo de 58 foi (�onsidera.
d..., o maior otaccnfe do mundo. E o craqUl1 da "fõ·
Ih.., Sêco" I' recebe um dos moior'S solórios do fu_
tebol brll<;jll'iro_ Seus pa<;<;es <;ão preciosos, comO
revelou f'm 58 um jornalista fronces que anotou que

das 66 pn <;ns c ac o pC' o o 60 Ivertlr

cl,réço certo,

10'"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



rava vencercse o mais vêzes possível e guardavam-se
de blasfemar Quando o blcsfemtc lhes fazia cóce
gas no língua Jogo se lembravam da divide com o

Pe. �cppi. E $C empenhavam na luta coma um dever
de honro.

E com êste estratagema o Pe. Beppi pegou dois
coelhos numas só ccjadodo . a analfabetismo diml.,
nutL..· grandemente... no paróq'uia de Tômbola e o q',IP.
ê mais importante,. os seus habitantes purificaram e

enobreceram o sua' linguagem e O coadjutor tirtha
conquistado a corccõc de tôda aquela gente

Dedicou-se cam grande empenho na ensino dr
catecismo e da instrução religioso, preccrcodocse
assim paro as grandes obras neste sentido, que o fu

turo Jhe reservaria, na cotedro de Sôo Pedro
VII. BRINCANDO DE PROFETA

Frei Hugo Baggio OJ.B.'
O Filho do Carteiro e di! Costureira

IV. o "PADREZINHO"
José. S(lr�o. (j Beppt, completara brilhantemente

o curso t!Jn�slol, Era um belo jovem de 15 anos Cb e

eoro, pOIS, a encruzilhado onde deveria decidir-�e DO
ro o vl(L.I. .Sob que formo o e�Lr-entario? _

.

Bepp! tmha um sonho queria ser socerdote
Mos �omo pad.('r!o ôte estudar SI' aro filho de ge;'t,�
pabl� ..

A Pro�l�encio lhe veio crn uuxilia. O Vigorio
dI: Rtcse odmlnl!>tou-Ihé os primeiras l.cões de Jatir"

�����I:�edeu por Bcop! junto ao CordectPcrnc.cc d�
O 'Ccrdeol inter(,ssou_se pelo jovem i'dealista e

ccnecdcu-lhe um.a bolso de estudos. Fácil imaginar o
Urno meio d{lzia de cocdiutores se reunia

cnm�.al,e�na de Beor» na pcrsoecttvo...de .ingressar no Semi
f"' Pe S'1rtn oo- prn n vítima dos orooues hririccjhóes

�a�o)ti��s o pobreza armava rnors um problema: e �e seus �aleoos'd�(';ant�u_se �md.e :alau:-t E,,�o. 'J

s:���po;'q;ani� �� ��os ��de�s? lU ores, es om s n,,�
Oro, r'nomc2. Margarido erc costureiro e geita_

•

s�. Com uma hatma usada do Viçoeto, fÊ;z uma bc-

ItinO poro O sC'u l3eppi e sa'l'l tão bem que todos o co_ sepp�t�::e�O�,�st�:'d����n��Ud�,cl:�.remdnte
O r-'c.

m('çar�'�ss�n�,h�,�;;1O,'8��;'�:;����neh��P€radaS tôdos c�
Ao alie outra atalhou:

rlificllldod('s, tr:m�p�lnhn os umbrais do Seminário di:
- Oro. não openos os coad)utores, (r,as tom·

Padua, poro entre estudos e oração concretizar seu
bém os vigáriOS

sonho de ser sacerdOte E o Pe. Sarto: Naturalmente, nem éles estõO ex �l
,

Est0va dois anos no Seminário, quando o atin
cluídos ..

I(1"1 um rlurn n:Jjr· ..... s'u querid'l Dai mOrria. Apresso,\ Um terceiro aparteou:se o �oltor P?ra. Riese poro lhe dor o derradeira adeus ' Ih" devem obediência
A mae, os OitO lrrr;ã'Jzjnhos ainda pequenos, o pobr�

-E alem dos v;.,,..,rios, ""

zo � o falta do pai reclamavam o auxílio de José tamb� ��:�c���r;'�r�s�s�es'l'nd"'! rindo o' Pe R"'(J
MUlt.o<; I) acon"."lh;Jram que fi'cosse e,m caso, poro nl)

q,-:alidade de fdho mais ve::,o prover o sustento da fa 'pi - nor que haveriam de ser exclidos Os senhor's.j
m!llo "em chefe. bispos:> ,�

Mos o heróico mãe não permitiu que o filho o

Ibonckma""e a carreira poro a qual o chamova Nos�;' Erguende·se, entõo um dos móis idosos bradou:

Senhor. Elo cor>tinuaria a lutar e a sacrificar-se du
- Coleaas. b'bomos em honro do Pc Bep'1i '1

r1amentl", Frmarlo'na suo fé e conHonca em Deu�� mJ€>m também os eminentíssimos cordeais

.deverão OISanto'" t,""r)ico mãe!
� bediência,

E Seppi voltàu 00 Semino rio, lembrado do su.

condição h�lmilde e do sua d'!scendência pobre. E"_
O Pe. Beppi confirmou alegremente, levantan_!forcava "e p(lr isso, para que suas vestes seus li'-'(,)" ,do u� �r�nr1�c��:i��Ut:r�?��0� �qU��uM�:� realid:Jde

sua comida fôs�em pobres. Amava a suo condição d�
pobr.e e dela nõo se envergonl'lavo. fOI mUito c.lem pOIS eoad)utores, viga riOS, bls�s e�
cortoEa�e:o�o��e::u �d��� dificuldades conseguirarn, card.ca.5, obedeceram .realmente ao Pe SartO ?uan_;

V, SACEROOTE ��su;r�'�hs: ;���a:t::oO��i:��'a�eE'��j�:�:a�apa��;�w
Bl'ppi passam oito anos ô somb d S ",

se prostra diante dos r�stos do Pe. Sarto, S. Pio X. U
rio, prc'parondo-s-e 'espirtluaJ' é Intelec��ol;;'e:t�!n�- Cominh�o;��as... �
9:>ro (·�tava pronto. Amadurecera poro poder tomol

=m-_, .'

sobre SI o grande responsabilidade do sacerdóciO de.
Cristo.

C?mo ainda não atingira a idade reclamada pe

i�e'��7)��:�:�'ri��'����C����nsa à Santo Sé, a quai

E assim na dia 18 de setembro de 1858" na cote
dral de Costeffranca, naquela cidadeiinho onde t.,,"Y\
dia iniciara seus estudos, o jOvem José Sarto se pro,,' Senhor, eu venho pedh matérIa.

to ante o altar, Mamãe Margaridas os irmãos todou por mim e por meus ir· Emfim, S2nhor somos

os parentes, estõa assistindo comovidos os cerimôni mãos, Os crislf.os. tão pobres do Teu Espirita
os qu� ��a��:o��:���te� ��u �:P�i��:mb�� ����r�')�{, re����. �:�1 s:a�:;�ix:�.co�� �i�� :�:�la�::t�a T�:tuI�i�
deia se reunia na matriz de Riese paro assistir o r,. í nós. Temos o nome de cris os Teus mandamentos, re·

meira misso c'lnt.,da pela padrezinho José o fiiho tãos, e quão longe estfL"lWs

do carteiro oE! do Costureiro.
'

ainda do ideal do puro cris

Atingia a r('alizaçãa do seu sonho Nem trob'J tianismo,

lhos, nem canseiras, nem pobreza conseguiram detê� Senhor, nós nã{! Te com-

Ia na marchrr Lutara e vencera. I: agora que é sa_ preendemos nll�s stLberl"'lS

cerdoh', o que foro:> que Tu nos compreendes:

Éle, mesmo dó o resposta quando num sermõO por isso pedimos que um

perguntava e respondia: "Que'é o sacerdote:> _ É o dia possamos eompt'l'ende .• -------------.------- .---------------- ---- - ---- --_

hom�'m qur- põe diante dos almas a verdade que .as
Te tambcm.

ilumina. ,o bcndadt, que as arrai o santidade que os

f'difica fie deve exprimir em si mesmo o beleza do
Homem-D�us, em tôda a suo plenitude de modo <.1

mas não Te eSLudamos. l:.

cp[esentar �Ir:la im:-!gcm que todos reco'nheçam ... Po xaltamos-Te na teoria e r.o!

ra Os soldcdos de Cristo o cOragem É "oisa vulgar, a I
gamos-Te na pratica.

quem quer s�guí_'o de perto êste divino capitão pe� 'j
Dizemos que o Sol, a lua

d€ o hc cismo ... 5" o perfeição ê poro qualquer ho_' e dS e':;lrclas nascem para

mem um glorio, uma auréola, pora o sa:::erdote é ü
Iodos, \11 .. .:; apagamos a vI-

condicão n' rm01 da vide" da de nossos semel,hantes

CO!)iar o Cristo e salvar as olmos pelo caminhL'
do hefl,ístY1o e do virtude .. cOntinuar a levar uma vi

do simpl s e humilde que nem a mais altas posições
modificariam, foj o programo que o jovem podre Jo")_
sé Sar�o $"t' propôs. Fizera-se sacerdote, pertencia aos'

outros.

(om a Participação do Brasil, Instala
-se o Seminário de Pla�eja
menlo da Mão de Obra

Washington, 3 - Vinte e'
três de]egado.s"de· 15 na-

. cõee. entre elas 6 Repúbli
cas Latino-Americanas, es

tão passando 3 meses nas

.

Estados Unidos, aprenden
do como desenvolver c uti!i
aar cio' melhor modo posivel
Os recursos humn nos em

seus respectivos países
concorremno Ir gomtnú

rio rnternacronm de Plane
jamcnta dos Reeúrsos Hl'.
manos, orgemeaoo sob os

auspicias da I\f'ênrla para
o Desenvolvjmrnto Interna

ctona, (ADI) e dlriglrlo Pp.
II) Depnr tnmentn or) Tr-aba
lho dos Estad:J.' Unidas.

Que se realiza nesta capital,
delegados dM'seguintes na

ções Iattno-t-amerfcanns:
Brasil. Bolívia, Equador,
Chile, Repúblícà Doinlnkn •

na e Nicarágua,
O· seminário tem por ob

jetivo ajudar os funciona

l"jõ.� encarregn.los de mobt,
uzar a mão de obra. parti
cularmente nos pataes em

processo de desenvolvimen
to, a coryhecer a fundo os

pr-eotemas relacionados

com os recursos humanos,
fi. criar metes para tratar

dêsses problemas e a oesen

volver outras cspectauea
eões necessértes.

.

O �êl? do Pe Seppi nôc se restringia apenas'; I

sua PO(()("tWO, mas estava sempre pronto a ajudar oa

coleacs dos paróquias vizinhos. E tõ., notória era es:
so sua caridade, que o alcunharam � "tcocdjutor do",
coodíutores e todos lhe tinham grande estimo

Era sempre uma qrande festa quando um grupo
de soccrootes se reunia uma volto do Pe. Beppí, pois,
ê!c ero dotndo de 11m fino humOrismo (' de uma ale
gria cootoctcnte. como sucedeu num dia de ogôsto
em Tômboto.

EDITAL

ecmmnno,

lmpôstc Szlndústna e Profissões, trnpôstc de
Licença, Atos de Economia, Publtc'dcde Aferição de
Pesos c Medidos e Taxo de Limpeza Pública.
- 3'0 TRIMESTRE DE 1962

De ordem do sr Diretor do Departamento do
Fcaendo tOrno púhlico que, dUrante o corrente mê'i,
s(' [)ror derá nêste, Departamento, o cobrança de
impôstas e taxas acima mencionados.

.

FindQ o prazo acima os aludidos impôstos e

taxas serão cobrados acrescidos da multo de 200/.,.
Depcl'tamento do Fazenda, em 4 de julho de 1962

Auri Vieira
Chefe do Servo Contróle do Tesouraria

Ordem dos Advogados do Brasil
!ecç�Q de Santa Cillarin3

EDITAL M.o
Assembléia Geral Extraordinária

2.a. Convocilcâo
De ordem do sr. dr. Presidente e no fOrma re·

Çlimental convoco os senhOres advogados na plenn
goza de S-�l'S dirlllftas, para a sessão de osscmblé;a

a('�oJ ....xtroordina.,..ia, o se realizar, com qualquer
nv.mpfo, às 10 horas do dia 12 do corrente, no sede
cl'" pntidodc_ paro apreciaçõo da seguinte ORDEM
DO DIA: •

,,) aumento do anuidade
b) exame de nOvos pronostas de seguro de vida

Flor;nnonCllis 5 de julho 1962
.Altomim. Sil.va O_ios - Secretário Executivo

"

(Contínu:1. ,no próxImo
númrro)

Nós estudamos a Bíblia

VI. CURA O'ALMAS

com guelTas santas e fo

gueiras lnqulsicionais. Ne

gando a criatu!a, estamos

negando o t:r.ador. Ferimos
à espada e OXá.il não sej::.
mos mortos por. ela.

Lemo/) e estudamos o Teu

O Pc. José Sorto contava 23 anos, quando em evangelho c nunça o pr:!,

185� foi ('nviado coma caajutor à pequeno paróquia ticamos.

de Tômbola. Ciente de que nõo era súcerdote poro

si. 'mos para os Oulros, entregou_se totalmente 00 ma

gistério sagrado
.

Srus novos' paroqLlianos eram oente mu ito bO�l
nõo rCosta dúvida, mos um tanto rude, pois, no maio
ria se ('ntrf'gavom Ô crioção de gado e à lavOura; de

�l
do homem e os esmagamo.�

fi ) com 110mbas atômicas.

ores.clnm
entre êl('s

bct9S.
virtudes, mos imperovot Apreg'Jamos a iraternlda�

sObremon�,ira
o vício de blaSfemar"O que entristecia

I
profundcment(' o jovem sacerdote, A todo custo D. de e dLixamos nossos ir,

Bepp! �e propôs o extermmo-rO. Poro isso orquitetcu mãos morrerem ã. mlngu:)..

um plrmo") Falam�s em honestidade

Percr'bru que entre os seus paroquianas o anol- oe vivemos de desfalques e

bbetic,mo reinava Crasso Certo dia, apraximou_se- rouba�heiras.

Ih(, alpuém, lastimando_se pOr não saber ler nem

es!
Exaltamos a família e le

erev::;r mostrando desejos de apreender. O zeloso c')a gal,ízamos a sua dissolução,

dilltor prÔ,.,õs pntão, abrir uma escola noturno pala Choramos apenas pela nos

edultos E lá ia D. José tomando entre os suas, mãos sa pobreza e não nos lem�

c"I"'"ns'p duras daqueles camponeses ensinando-Iho:!s bramos da dos outros.

o troçar O próprio nome. � Galgamos a escadn do

O jubilo dos paroquianOs era indescritível. E lo ' ,Progresso material pisando

90, .perguntaram.:,
- Mas que recompensa vos

dore:"1
a pê� os nossos Irmãos.

mos PI' Beppi:>
'

Gntamos Contra o arguel
'Era isso quI'! o Podre esperava que perguntas_ ro no ólho dos materiall.�M

sem pelo prêço. Respondeu: _ Uma recompensa::l_ ta.� e não vemos a. truve em

,. e f'sta bem pequena. Quo vos abstenhais de no�so!> próprios olhos. Con-

'blbs mor.
' denamoll os muLerlaJ.il;t!t,s e

""Co��eçou .Iogo uma batalho: cada qual procu:.. somos adeptos ferrenllos da.

Proclamamos a paz e a

liberdade e vivemos a prati
cal" alntolcrància.
Defendemos os direitos

M E A
jeltamos a felicidade c o

amor. Tanto 'ateimos hoje
em dia por no:;;,a própria
estupidez.

Preg:;w1O� uma cui.�a c

pratiCJ.mas outra; temos

c U L P A
doutrinas que são preceit:Js
capas de humildes e col(.
cama-nos no trono de

lhoso universo e, no entan.
to. aceitamos tradições e

de homens.
O Senhor, permita que

ao menos uma réstea de

I uz da Tua santa verdade

penetre em nossos corações
obscurecidos pelo êrro. Fa·

ze -que p:JSsamos servir a

um s6 senhor; que compre

endemo_<; que "não há ne

nhum outro nome dadil el":

Deus. Blasfi:mia!
Cremos numa alma e dc!>

cuidemos <lo seu templo: o

nosso corpo.
Mas, Senhor, �(lmos mi�e

ros ppcad:J\·es. Como nos

sel1timo� p"snrosos por 116s
mesmos. Somos Himples á

tomo.s ante o Tcu maruvi-

IMPOS�T=OS��P�A=G=OS=�P�E=LO=S�=M=U�N�íC=I�P�E=S
.. .49.9%UNIÃO.

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

AO MUNicíPIO..... 6.5%

Prefeitura do Município de

Florianópolis

Departamento da Fazenda
mumc pl"UZO para paga.
menta amigável:

"�
10-7-62

Rita. Marcoüna Farias -

Rua Chapecó
Rita e Henriqueta Bardlo

- Tenente Silveira - 141

Rita Vidal - Servidão

Os contribuintes dos Im

póstos Pl'e·dial. Territorial

Indu.��\"iu q. Projfssôes e ou
.

tros tributos, abaixo rela' I

clonados, ficam POtlflC.l10.'íque serão remeudos ii. Co

brança Judicial os débitos

s'ranzont
Robélta Ohõnnux - no

cotcva _ 124

Roberto Cardoso - Mor-

ro do Antão
Roberto K ncrnhnuscn

- Vise. Ouro Preto, !l3

que não forem pagos na" Roberto Podiack l - Frei

Te�o�aria desta Prcrettu � Lvarrsto, 24 e 26
,

,ra. ate o dia 25 do

eorren_,
Rcber LO Russ] - Bukao-

te. ..wJ.Il' Viana, 87

acoene Soai'c,; dê (t'lIvt1 •

nELAçAO' ra _ Felipe Schmidt, 127

r.:ae�I���a v������ad�ap��, s����.�I�ol1l�Je�iO Medeiros

la, 7 ,j Rodolfo Konell - D. i«,
Pereira & Silva -

Mon,,:;:
me Câmara, 43

senhor Topp, 47 nocotrc Moreira da 811-
Peri Blttencaurt - Trn- va. VirgíliO varaea, 58

vcssa Piedade Rudolfo Teixeira Macha-
Plene Cl"i�tos Dócolas _ do _ Servidfw Farias

Alameda Adolfo

K'lndcrl'
Rodoval M:lfloel da Silva

Pl:lclcllno Elias Farias - _ Morro cto Anlão

Padre Sch!'ader, 138 R::>drigo dc Azambuja -

Policarpo de Oliveira _

Celta VeilJ'a i
Mono da �ova DescOberta

Tr���I:�;a Manoel Pires - 5�:�ltls.lV��I�n�J�e�tl::��
f<a

Porclna Maria da Con- Romalino Isaltino Vieira

celçlio - Morro do Governo - Trindade
Priclna Marl'" Cardoso _ R:>mallno Pereira - Ca

Caminho da Cruz minha Caieira
Primitiva da Silva - Si]· Romaria Carioni - Bo-

va Jardim caiúva, 209
Primo Rusc;1 l,lant:lnal Romeu Machado - Ani.
Procopio Dario Ouriques' ta, Garibaldi, 33

- Jardim Olivio AmOrim Ro�a Caetano Machado
Protenor Vidal - Lauro 2704,1

Linhares Rosa e Amorim - A, Pai
Publicidade Rodoffer va, 17-A

Ltja. - Ponte Hercilio Luz Rosa Ana Gaspar - An°
Puleidania Gonçalves - tónio Carlos Ferreira

Cmpos Novos Rosemiro Idnlino de A-

Pureza de Oliveira - Ps. breu - Brig. Silva Paes.I 7
dre Schl"ader. 78 Rosemi�o Gal'ccz _ Lau,
Querino G')nçalves MOI".

1"0 da Nova Des('obí::l't.a

Quintlno Jo�ê Serafim -

MonsenhOL' TOllj)

ro Ljnhares

tre os homens, em que po
demos ser salvos".
Senhor, socorre-nos el'.

quanto a porta de Tua gra

ça ainda está aberta..

Nós, os cristãos, mais do

que nlngucm, precÍ-'lamos
da Tua ajuda. Faze que

deixemos o cristianismo for

mal pam seguirmos
xemplo úni('o: Crisio.
Lembra Te t:ünbétn, Sc-

nhor Deus, dos Teus filhas

qulõ de Ti se afastaram por
nossa exclusiva clllpa; por

nosso cristianismo espúreo.
Enfim. Senhor Dpus, t.em

misericórdia de nÓlI, pe('P.

dor'!s.

NILTON CHAVES

Acadêmico de Direito

Fpolis. 217/G2.

MUNIcíPIO POBRE

.

O impôsto arrec.adado .pelo Muni

cípio é aplicado eXClusivamente

em Serviços à Popuiação: em Es·

colas, Ruas e Estrados, Limpeza
Pública, Assistênclo Social, etc.

MUNICIPE

PARA

F I QUE MAIS PO 8 li E, P,lGA TIU

IMPÔSTO COM POtHUALIDADI

A R 'R E C A o A C. Ã o

QUE TUA CIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vicf!f'Presidenfe
.

da Bo'livia

Infomações chegadas há pouco a nossa

redação indicam que ocorreram violentas

depredações nos muncípios de Nilópolis, No
va Iguaçú e São João do Meriti, no Estado
do Rio. Em Nova Iguaçú, uma joalheria foi

sequeada, em Nilópo!is o Delegado Walter
Lasso reconheceu-se impotente para sustar

a onda de depredações e solicitou socorro do
exército que já tomou �onta das principais
ruas da cidade. Também em São João do Me .

reti verificaram-se atropelos, lamentando-se
o fato de ter sido baleado um menor.

I Rebe1lião Contra o

6ovêrno Benkêda
VOLTA D,O PRESIQE'NCIAlISMO
BRASILIA, 5 - UPI - "O ESTADO"

- O senador Argeniro Figueiredo, do PTB, .

comunicou ao Senado que está colhendo as

sinaturas para apresentar emenda constitu
cional que visa a volta pura e simples do Pre ;'
dencialismo. Diz o artigo 10, fica revogada '!l

emenda constitucional número 4 do "to adi-

l:� '"
I

RABAT, MARROCOS, 5
(Q ESTADO) - énuncíou.

se em Rabat que unidade
do Exér�to Nacional de Ii

bertaçãc areeüna se rebe
laram contra o governo
prcvísõrío Benhêda, apode,
rendo.se dos escritoras ure

gellnos m Morrocos.

Renuncia
LA PAZ, Bolívia, 5 (AP)

- O vlce-presiente da Re
pública, Juan Lechin, re

nuncícu esta tarde a seu

cargo, segundo se anun

ciou em fontes oficiais
aquí. Porta-vozes do go
vêrno não revelaram as

razões da decisão do líder

'operário que ocupa o se

gundo posto no Executivo'
desde agosto de 1960. Nos
últimos dias surgiu um

conflito entre funcionários I

e o diretor da Alfândega. .

_

Pediram enceres o renún- êjP PRONTIDAü
era do chefe dessa reparti- •

ção acusando-o de haver São Paulo, 5 - "O ESTADO" - As
injuriado L,echin. autoridades paulistas reafirmaram esta ma

nh�e é de absoluta tranquilidade a situa

ção em todo o Estado. As tropas encontram

se de prontidão de acôrdo com instruções do
comando militar.

Na Linha Cachoelrinha, no município de Xaxlm,
trinta criancinhas queriam escola. Mas o último govêr
no não ligava.' Nem mesmo lhes de�u um barracão, todo
cheio de. buraco, onde a lua faz clarão, como existia ai
pelo Interior. Agora estão satisfeitas. Tem a sua escou

nha, modesta, mas decente e limpinha. Enquanto isso,
os pais desses escolares, também satisfeitos, esperam
que o deputado Laert Vieira, que apelidou essas escolas
de galinheiros, vá procurá-los .. _ para pedir votos.

cional e restabelecido o sistema presidencia
lista de govêrno.

eO l!lxército de Libertd.�
çâo anunciou que ocupava
os escritores até que o ccne

pelho nacional da revoru.

ção argelina tenha plênn
autoridade na Argélia.

SETE MORTES EM CAXIAS
RIO, 5 (UPD Urgente

(O ESTADO) Sete mortos
em Duque de Caxias em
consequencla das desor-

Conge:dionado O Pôrlo Sanlisla dens ocorridas ontem. Tro

pas do 10 Exército estão

garantindo a cidade bem

como Nllôpolis, e São João

do Mereti utilizando carros

blindados. Grande número

de pessôa sreceberam feri

mentos ficando internadas

no Hospital Getulio Var

gas onde ficaram la inter
naeias sendo cinco em es

tado grave. Duque de ce

xias apresenta um estado

desolador após as vtoten

clas verificadas. Também

dezenas de casas comer-

ciais e residencias de Niló

polis, São João do Merlt! e

Vigário Geral foram sa

queadas, populares resisti

ram a pedradas a ação po

licial. Várias prisões foram

eretcedas.

'SANTOS, Est. de SP. {0
ESTADO) - Há a'gu.ts
dias que o pôrto saneis-a
eQt:í congestionada com cor

ee de 40 navios aguard VI

� .e (AOmento de atrac t

A greve geral virá agr'l.
var ainda mais a sttuac vi,
pois sabe se que ncjé deva
rão demanüar o pôrtc
mais la navios.

TROPAS OCUPAM A CIDADE
atendendo apelo da popu
lação fleram entrega de

grande quantidade de ge
nero e medicamentos para
atender aos feridos. 'rro

pas blindadas do 10 Exér
cito assumiram O controle
da cidade.

DUQUE DE CAXIAS, 5

(UPl) - (Urgente) - A

situação esta normalizada

depois que tropas do 10

Exército ocuparam a cida
de para garantir a ordem.

Os armaacns frigorificos
das empresas incorporadas

patrtmonjo nacionaliJ�'ESTADO
'

....',...., O lUIS AHTI�O DI"lJO DE: SAHtA CAJUI"" t �
FLORIA,,,POLIC. taexta-rerre) , 6 de JUlho de 19621

lei de! Imporfação
do Acúcar

WASHINGTON - O Se- Governo Austríaco Diverge
do Govêrno Soviético

nado americano inicia ho-

��;��t��:� ��b:eç:c��i q�: Realizada a Ultima ·Reuni·ão
:::i��S d=g!�c��: :�!�; París, 5 - "O ESTADO" - Iniciou-se
latino-americanos produ- .. às 10 hoas 'de hoje, hora de París, a última
tores. A República Dorní- reunião entre o Presidente De Gaulle e o

�:iicaa��os:ad:e:e�� ��n��:s� Chanceler da Alemanha Ocidental Konrrad
so norte-americano, redu- Adenauer
ziu consideravelmente sua

quota de exportação a êste
país.

Decõro Parlamentar . MOS:::O'U, 5 (UPI) - o

governo austriaco desafiou

hoje o primeiro ministro

eovténcc, Nlklta Kruschev,
notificando p Kremlin üe

que mcrara, em de:i1nitív-:l,
negociações em BruxelH,
a 28 do corrente, visando

a Ingressar no Mercado 00

m'um Euroupeu. O diri;�,:·
te bolchevista vem enen.

ando a luta para. manter a

neutra Austrla fora da cc,

munidade economlca >ia.<;

potencias ocrâentars. Apg_

�rentemente, porém, SU<lS

Iongas cr.nversecões aqui
com o chanceler AU,)llS

Gorbach resultaram tntru.
titeras até o momento. A

decisão em apreço toi da,

da a público esta noite nor

fontes euatrtecee após h�·
verem o ministro do Exte.

rlor, Bruno KrepskY, !J

seus assessore.'> conferencia
do com o chanceler usso,
Andrei Gromyko.

1.0 Encontro
Regional Sul
da J. D. C.

TITO CARVALHO
Coube-me fazer, não há multo, a. cobertura da Cons

tituinte carioca. E lá, tive oportunidade de conhecer QS

representantes da Guanabara, artifices da lei mâxjma.
Entre Eles, Valdemar Vieira e Amando Fonseca. O pri
meiro, gordo, moreno. irrlquieto, metediço, cem ares

p-ósperos de hanquetru do bicho, boquírroto, vozeirão de

abalar colunas do Tiradentes, jeitão de vatenu.i arrua

ceira, cordato às vezes, outras impertinentes e desabri

do. Forçava aparentar cultura, que nêc tinha e, nos

seus pronunciamentos, saiam-lhe pelas fendas do pata-

i'rio
atentados à sintaxe e arrotos vermelhos. Dava

e l,a Ilmpressão de "prortteur' dos sindicatos, "pelego"
.

i�orallsta, pois, bem e de ver, lo. metrópole da cultura
brasileira não poderia ter como figura exponencial
gente de tal naipe. Uma audácia sem açâimo, que se

COMUNISMO
rncnvet como pareça, os

comunistas, segundo a tá.

ttce preconizada por Lenl,

ne, não promovem desoo

�:��ePo���so a�U\dn;it��:�
(nem a simples greve] ��.
maganc10 as com a bruta,,

dade que é de nossa época:

Hungria, Cuba ,'Expurgos

R�::S, o��:��a::�: dtsct.

pl1nad�S fanaticos, expie
ram as desordens provoca.

das por Insatisfações jus.
tas como as que e:ir:[��o;m e

crescem em nosso pais e

Que nêo podemos ncgâ lar;

em sua doLorosa evldênda.

Ora tlrandt. hes êsses til

cos de desordem, hão Ihe�

restam motivos para agir,

���q�:t�aso��:asoo;!�c�
, Lideres Sindicais Atenderam

rio ganha'bem, o comunls.

mo não " p,opaga' ao Presidente
Não é pois. o ter:or poi�

BRASILIA, 5 (URG.) _

dal ne� a bomba facístn. '(Ü ESTADO) _ O coman

�1��é�:Sco��raP:rl�::��� do da grel'e acaba de aten

·to ho�esto que nos asseg�_ �:rJ:: a�!��o ::r�i�:�:
re um h{lnesto -con ... s_ tar ao trabalho.
lho de Ministros (ADEP).

Recebemos comunicação
de que vírãc a nossa capi
tal dentro em breve os srs.

Paulo de Tarso, Deputado
Federal; e, Ney Braga, Go
vernador do Paraná, -para

o conclave que aqui será
realizado.
Os eminentes homens

públicos obdecerão ao se

guinte programa, na eapí
tal catarinense:
Dia G - sexta-Iejra -

20,00 horas - Salão Nobre
da Faculdade de Direito
PALESTRA DO DEP. PAU-

SECRETA,lilO ATENDE DIRETORA·
O

. Ru�ens Na- "Padre Anchieta", dada as

zare 'éecretário precárias condições em

de e Cultura, que se encontram.
d'!

Audiência com

Secretário Estas provídênctes que
ora o titular de. Pasta aca

ba de temar vem do en

contro à solicitação da dt
retora daquele estabeleci
mento de ensino.

COm o titular da Pasta
da Educação, Deputado
Rubens Nazareno Neves,
estiveram em audiência na

punha, multas vêaes, a contraditar, com argumentos tarde de ontem o Senhor
atoleimados, a cultura amadurecida do jurista Temísto- Adã.o W. Stein, Prefeito de
eles CavalcantI. PIratuba, juntamente com

Conheci Amando Fonseca na "ilha" fronteira ao o Senhor ArnUdo Freitag,
Catete. AI me encontrava cinco minutos apôs o triste Presidente da.Câmara Mu-

suicídio de Getúlio Vargas. Amando se fazia aeompn- ntcípal.
nhar de sua eS9ôsa, ou coisa semelhante. O Palácio pre- Os visitantes acima, na

sidencial havia sido interditado e Ama.ndo dizia, cho- ocasião t:-ataram de as-

rando, à. companheIra: "Mas, eu preciso entrar, êl:'!

erar� suntos de Interêsse do en-

meu amlgoi"
(Continua na 2.' página' � \��: :!;��;:nt:�. M'ml'iplo

Bom itebanho Depende
de Melbilres Pa!t�gens

deOp:!�aa�e��a��t1f��!�:Ud� �::!:S'c�e�����OS ���i�:�� ���i�..�a"� !;��fO d�e���
. Secretaria da Agricultura nicipios de Lajes S.C., sem Ia!. Durantp. 'o mês de

executado atravéz da Di· dúvida região em que <:. maio observou as pasta
:etorla da :'rodução Anl- criação te.'11 expressão rlf' gens em Florlanôpolls e

mal, tem o objetivo de as- lmportàn�ia inLerrc
.

�unicipios Vl'.õlnhos. Se·

segurar aos pequenos e Começado no muniCIvio gulu depois para a Região
g_randes criadores, exp�rI- referido desceu o especia-' do Vale do Itajaí e condu

mentos positivos, simples e llst.a em! pastagens artifi: ziu as suas observações até

______��� o município de Indalal.

existentes
aula do

nas salas de

Grupo Escolar

HOJE rA NOITE
Associação Coral de Florianópolis
F!r:almente em a noite repre�entado, mas também,

de hoje, no Teatro Ã!varo a música popular italiana
de Carvalho, a platéia flo- e norte�amer1cana.

rlanopolitana terá a opor- Viverá Florianópolis, ho·

tunidaqe, de uma vez mais, je e amanhã, duas noites

aplaUdir m: 60 cantores de extraordinárIa beleza
que integram a Associação artlstlca-muslcal com mais

Coral de Florianópolis, na esta apresentação da As·

sua anuncada �a. Audl- soclação Coral de Florl_ã-
ção. nópoIls.
Com um programa cul-

• dadosamente elaborado, jn
. cluindo. nÚQleros folclôr.'.COS

,na .pt'lrt:telra,-parté e peças

clássicas na segunda par

te, entre estas, duar com

conjunto. de cordas, for

mado com elementos de

excepcional valor do meio
artístico-musical· desta Ca

pital, espera-se obtenha a

Associação Coral de Flo
rianôpolls, o mesmo êxito
das vezes antece&Soras.
Os números que serão

cantados com orquestra,
segundo o programa já di

'-ulgado por êste jornal,
são os seguintes: Tuas

Obras, da 9a. Sinfonia de

Beethoven e o Hino da trosslm que QS portuárias
Criação, de Hayden. Na estão dispostos a marchar
primeira parte não sô o contra O centro da Capital
folclore brasileiro estará

LO DS TARSO.

Dia 8 - domingo -

20,00 horas - Teatro Al
varo de Carvalho _ PA

LESTRA DO -SOVo NEY

BRAGA.

Alvorada e já estão prepa..

rando a viagem de volt.\
ao Rio para dar a ordem
de retorno ao trabalho.
Entremmtes o Secretario

de imprensa da Presidênçhl
da República, sr. Raul Riff
declarou a UPI que afe o

momento continua na es=

taca zero a questão do ate
adicional.

Em Fortaleza séria
Intranquilidade
FORTALEZA, 5 (O ES

TADO) - Reina aqui cli
ma de séria intranquilida
de. A pOPulação insuflada

por agitadores está propen
sa a desencadear uma {)n_

da de vlolenclas. Conhecl-

Os lideres sindicais mau

tiveram seu primeír� COII.

ta.to com o 7iíesidente da

República no Palácio da

Recupera-se o

Deputado Braun
BltASíLIA, 5 (OE) - O

dE:putado f,ederai gaucho
João Lino Braum, que há

dias, em plena Câmara,
fôra vítima de um insulto
cardíaco, sendo hospltaU·
zado, acha'se em conva

lescença, já recuperado,
esperando poder voltar, em

breve, aos trabalhos parla
mentares_
NR _ O ilustre repre

sentante gaucho é Irmão

do Rev. Pe. Bertoldo Alvl

no Braun, diretor do Col�
gi{l Catarinense e dQ nos

so confrade O APOSTOLO.

dos extremistas Inutlllza-É signlfi-:ativo destacar

a uO�l!rva\td.V realizada na

região do Vale de UaJaí,
pOis como se sabe uma ba

cia leiteira realmente im

portante na contribuição
da economia catarlnense.

Alguns membl'Os da UDN e adjé�énCius não foram" Ê um detalhe que náQ es

mU110 felizes com a eXPloração, DE FUNDO POLiTICO; capou e está bem registra
tentada em tÓr1l0 do problema de energia elétrica de do no PLANO. DO GOV1!:R-
Joinville. ...'W.kt I:-��,:.:..�'� NO CELSO RAMOS. Não

A idéia de se preocuparem com o problema que os (:s;:apou ã. Secretaria da
desafiou vitoriosamente durante qez anos de

gOPérnO'1
AgriCUltura e a êle dá én

iiurgiu delJois que o ilustre Eng. Paulo de Freitas Merlo, fase porque visa o PLANO
em conje:ência, jeita em J?inviIZ�: anunciou _as medi- aproveitar os valores hu

das objeltvas do aluai governo, 1a em execuçao; insta, man{)s que fez e desenvol

lação, dentro em 10 meses, de um POdcr

..
oso

CO/li1mttl
ve a Indústria de laticínios

gerador, pdra aguardar a 1:o'u"ão dejimtiva da SoteIcc, e também a de produtos
O deputado jederal LOjo.a, ciente disso, quis da de origem animal naquela

uma demonttração de participaI' - para fins eleitorei região.
ros - da discussão rto problema. E, por traz das b011

bus, arranjo" um çrupo de trabalho para estudar aqu� Ehtretanto, não fica as

lo que estud{!do já estava. O ilustre Mimstro Tan.cred" atenções orientadas pela
Neve9 entrou no caso como Pôncio no Credo. A mano- Diretoria da Produção Ani

bra foi urdida de jeito a que o GOlJérno do Estado, com mal, exclusivamente numa

responsabilidad.es concessioná/ias, ficou de jora - ET parte do Estado. Foram

POUR CAUSE. elaborados tres (3) Planos

ram {IS cadeados dos esta·

beleclmentos comerciais
com o propôslto evidente
de facilitar o s::.que. As
casas comerciais estão· fe
cHadas indicando-se ou-

Ili!!U4:am
Espola moderna

Prof. - Conjugue o pasado do verbo ir.
Aluno _ Eu fui, tu foste, éle twist!

ELeitoral

OEMOCRACIA De Estêvam Borges, comentando a plétora de
candidatos:

- Quantos eleitores você tem mesmo na fami-
11a?

Democracia é .Iit governo

do povo para .o povo. Para

haver domocracia é neces.

sário que D povo.

Exerça toda a autorida.

de governamental, seja di

retamente (o que ainda é

Impossível devido à reduzi

d� madureza politico) seja
ffiretamente por homens

Livremente Esco!hidos pe;'"

povo e perante êl(' Sempre

Responsaveis
Tenha exercicio de ;lliml.

liberdade de consciência,

pensamento e de ação.
Tenta garantia de con.

fôrto, be!p. estar, indepen
dêncla econõrMca e possL
bllidade de desenvolvimcl:i.

to.

Quando. sô uma. parte
.

tem gozo desses direitos

não há Inteira democracia..

Quando porém, parte do

povo mon.opo:iza êsses di

reitos, C'ntão nao há (I.em:)

cnwil1. fll[{umn. lADEPJ. ' ..

- Nove!
- E todos votarão comigo?·
- lpossivel, doutor: são todos t candidatos!!!

Mal compar<lndo ..

Do deputado, Tenótio Cavalcanti, na Câmara,
em defesa da política externa independente:

- O Brasil está bancando o marido enganado.
Vê a mulher lavar a roupa em casa e acredita na

sua fidelidade, no seu espírito de renúncia e econo

mia, Ignorando que ela dá as jóias da familla ao

amante ..

de Pastagens Artificiais,
todos en plena execução e

já indicando resultados
satisfatórios nos seguintes
pont�s: um, no Pôsto Agro·
pecuáriO de Inda,lal; outro,
na Escola de Tratorista de
Iihota e outro na Fazenda
Ressacada. Os resultados

A máquina demaqõqfca, com vários inocentes úteis

servindo-a, 1á começara a' prOduzir sua propaganda,
quando os pontos foram postO$ nos i i. E dai desandou.

A INTERVENÇA'o BRANCA pifou. E O taL grupo de tra

balho de.<agrupou-se, <l1�s()l·litfo.. por ato ministerial.
Popular

Convem lembrar que o deputado Loyola é o mesmo

que escreveu uma carta ",'/eaçando Joinville de ficar
sem a BONDOSA colabora>:ão dos governos udenistas,
caso elegesse um prejeito que não fôsse o candidato

udenista.

- Não temo pela República: temo pela republi
queta!

Geográfica
De uma nota. do gáblnete do Vice:

DouteZ de Andr.,ade , está em. contato
com o Governa.dor .. , Leonel Brizola.

do funcionamento dos três
(3) planos de pastagens
artificiais que somam o

Plan� Estadual de Agros·
tolo[:la orientando pelá'
Diretoria da Produção Anl-
1ll�11 .1;cl'flo. depoi.� de cri
Ii,) .il'H'lll(' a.a;�Hb'::,...llll

. di:.1rilJllirlns nos

O deputado
permanente

Agora, C(l1l! n ·1lO1'O .Q(llpe, tenta excluir o governo do

Estatlo da !,'olucão de Uln problema que o mesmo gOlJér
l�rtt dctrl''', . li mre "!fi .,.{',�nl1'er.

Essa â/I,I'd )1/"»)'(/ 'li: /(/.1:(1 ri:' ",/,íril" ;>!i/':i

<�:jJ:�;;'�i'�:I·I'I:":;I.'(;(iil:'i'.'lIrc�.:'I;�:·ri(l;,/l;��. �Iil}(�;,:' ..
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