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TA�- CRUZE;�0-00-SllL-qI{lb illl(J�

O TEM P O Meteorolog,eoJ
(Smtese do Bcletun Ceometeorotõgtce, de
A. SEIXAS NEITO, valida ate as 23,18 hs do

\ dia 19 de mam de 1963
_.. '<, FRENTE FRIA Em curso, PRESSÃO ATMOSFÉRI

J
CA: 1026.0; TEMPERATURA MÉDIA: 19,2' C; UM�
DADE RELATIVA MÉDIA: <Ju,2nu; PLUVIOSIDA-

J. DE: 25 mms: Negativo - 12,5 mrns: Negativo -

; �j�P��t��e�����r? esparsO' - Né\'(J:1 - Tempo M(·

lum�nto �o fun[ionali�mo �erá me�mo, �e iI a 111
BRASILIA 18 (OE) -

Em nota oficial a SC;>fC
taria de Imprensa da P :.� ..

sldência da República l)'

formou Que o chefe rld

xacãc 'sugeriu ao mlnlste
rio, que seja de 60 a 7'J7c
o aumento de vencimen-os

do tuncionajísmo púbfi-c
da umêo. deperrdenoc ou

dnta em oue" começar a Vl

gorar a majoração. O pre-n
dente manifestou seu dr

seja tie que essa majoraceo
acompanhe o ritmo de a»

menta do CUJ;itO d-e vida.

Comissão da OEA em Pôrto Príncipe
PORTO PRlNCI�E, 18

(OE) - A comlssão expe

cíal de 5 metros da DR.\.

chegou ontem a POrto Prtn

cipe para investigar os an

racoden-as da tensão eru.e

o regime Duvaher e o go
vêrno domlnícuuc do pre
sídcnte Juan Boche. A '::0-

missão partiu de San Do

mingos em um .avíão espc

...;", "''''05 d-os dias de cbl'l

rerêncfas na capital domi

nícauc com altos runcíoaé
ncs do govêrno local, Ape
sar do presidente Duvalter-

de "tutn ter advertido de
Que não admitiria quais
quer ingerências nos as
suntoa internos de seu pais,
a delegacão foi recebida r.o

aeroporto de Pórto Prínci

pe pote chanceler haitiano
Renné coermer.

Greve !li]

�láBil
RO'll.[�, 18 (OE) - 15 mil

ope ãrtos portuartos ita

lianos encontram-se nu-m

greve de 3S heras. pera re

eta-no- lnell1 Jr organiza ::in
dos trcnm: ;,rlns dos portna.
200 n.' -ic.s no.s 1U'l.!.S 155 em

Gen0V,'1_ e.,';n parudos.

Convõnío Irrr-iado entre o

Getnnete de Planejamento
do FLAMF.O e a Secretaria
da _'.:;I'irlliturn posstbifítará
a ar)'lisj�'-ão ele ínstrumentat
para o taboratérto de Qui·
mica Agricola e Industrtal.
O rererfuo convênio e de

l)f,legação de Recursos
J'arn a oporacüo CÔ1 rtxn

d- a Importância de d6i;;

J���:;: àd�o���zel���, V�;��
aeeraccca da consignnçún
i�['squi.<.a. e :Expel'imenta·
cão, 'lo Orcnmeuto do Pln
III de xrctns. Este: por I<':l

Assossorta para assuntos
de aancuuure €lU por qU·"'.ll

�,!t�:,ré{:;�o fI!:�I��li�� s���
p ccenr-a na fiscalização d,�
....,.ullp:·iml"to de convóntc

1riunfal recepção para
Cooper em Nova Yorqur,

".lQ,'A iORK, 18 (OE) - tá marcada para <{l1urt:::.·
A cid-ide de Nova Yorlr as- feira. Oooper. encontra-se

tá prepurnndo triunfal re- .�ind<l. a bordo d:J pbrt �

cepçüo ao astronauta Gcr- aviões Kengers, devendo sn-

don Cooper, que realize 1 gnir hoje para nonetatu
•

22 voltas em torno da ter. onde se avistará com SU!l

ra a bc.rdo da cápsula ej' mulher e fiJiluS. d ... ,ulcIJ.

paolaj Fé 7, 4. ('ht;iada do viajará para C .. co C:!lll\'.···

astrcaa-va a "10'.'1\ Yorlt e"",
' :-».1. onde cotl:-e:1er1 sua pr-.

n.etra encrevtsta a impren
sa. segun&J.·feira seré rece

bido pelo presurmre xea

.redy na C�u.. Branca, vlst

rendo de-io!« o C';)n!p.','��'
norte-americano.Um s[ces'so a festa de

20· aniversário da Guarujã

C:l.rlns Gonzaga, �mili.llha Borba. ntll1l3 das aIH'cscntaf,'õ('s

O mom('nt'J em'· ...
·

todos. QU.lndo Em .. ;I1,\:\
BO�'ba r(!('f'bla (':tr.n'l

manifesta�ões de sil\lp:ltl�

�d���g��Zin\:i�::�\d�nte�:�a:
mente R grnnêe p'"
pre:--:ente r.o Teatro Alv&.�o

de Carva:l',o.
O sucesso QUe, obtivt.Ia

n� segunda-fl:.l'a: apes':1-

��:�;�ra��,n6g�o qU�u� c��:
C<lll1peôes do disco. rep..�
ttll�"e p:enamente 1)0 C.'ipC_
tâ�,:1 ê� Ernll nh� Bor'J,'

Q:\el'('\ldo n" 'stal: ')\lla

homen' gem ã RádlO OH'l-

��j�I�7s��I?a que r�n�;;;f���
seu 200 :!.ni"e!'�:\.\ ia, C:lrlc.s
GnUZ:.lgl'l. ret"l'I,O!U seu lf'

!!t"'S>W I Sii.o paulo. pl<-S!
b,lj'a'l�, Ih'! ext<-rna, :I"U

ap"; c:) :l.(1s prl"fixos qu� "

I, )'I-:oaram pe8",nalmel:�e
rou aforado !,CI3" f1on<.l.� ...

�

politann,;.

A lado de Frr.tUnh" �
dl sC!lh ri'!, 1\' na �,�, ... "

Gt'nf':lh' >i fil:z Prttr"gu-' ,,,

"'I n;1' ','r fl_{I;�t:Cf') \-,.
-{',t',r.': Te 1'(' ...... mll 1)'1
qu" e r,=.�as. ' ']j" (l q\!!:' ,."
('l''.l1D o c:á,s-Irn "P't\'a""ns
:l v,'ce", ('nntado em uni -

,>' "" 1)' � t"ela n pl"tpi:"
Df.'''' .... l'.,damentl· ;,pllW'1

{'" C'· 'S Gom�-"''l V'

que s(' C\l)'Vfll' ante Os .:te
l"orados apelos de ma�;; de
1000 pes�ôas, Interpret�m�
ctn umi' (laS mu,-,Icas de
maiot '€<:-<itn de .(11] I'P)}i'I'
lúri" �\ "p".�ão de "I CAN',!,
H'fOfl '"lVI"!('j YQU" (:'ii.\.)

Vôo de Cooper repercute na

Cortina de �er�o
MOSCOU, 18 (OE) _ I_Je

all1bo!-; (..3 -Jacius (.]a C01'{.j�q
oé .1<'�rrv ·e Elev; <u

�sta,..,í"):�h.
mo.;�_ç •

jJ.\��.-�1. ll:::t:a '·bt .. vln
ao nles-::. de Coopt:r C,(!
.T,.hnn G.En.Jr. O muntt.)
cúmun ;;1,:;' POI' sua vez, flli�
tu .. a e,eu� eJOgios com rNs:
I'(,ucia us prolongada..s \'!a:-

�."::.� r�p ,'''';ais realiz'�ü.l·
�", :1l1(' ll.\';�[ldo pylns dCl;�
r;ü�.lh nall".'\; !)G"lCtko.� c

� ��")� .:\:,,�'\:���L
i,� VI t,CI,1 \.4).' 'I< j;e" 'te -

nos jOtIl;]:, !l."usivt:
Pl'avda UttIH.l.1l milIJI·,.i

aten(fÔes ao :'0, ,Ic' CÚ;Jj)..:f
do que '1:; VOloo d');; aSf! �

nautas l1:lrte amenCi.�lll:;
;J.nter.Ol'lllt·n:c eletu:l'

E U A in1:rr:mpBm contatos
Com o Govern5dor �') H�ili

WAf�H:ING:'0N, 18 (OEP nu') 'itue uma suspen·
- Informa·se que nos melC's S \ rI ()::�,'r,,!'i nl) sentij.l
oIkw.c'_; de:;sa r:�pitnl chr;lc: e1' ',!-,l';�i::-o '10 alto têl'm�.
raram h')je que 0<; E� \JTJ Re:'O"�"'''(� (1U� na tiJti.1;1-

i(!tcrromperam todos os fl"fH"'llcira. p,',:nirr}',l .., 'Tl\�n.

contatos com o go\'êv:o fht'l legal
-

de Fra'1çois DC\.
h<iHiano de François D'lV"! nlier como Presidente. O·

Chefe haiUEmo, contudo, de·
do Dpnart��Hi'nto de Esj�,· clnr'1Tl'<;p' ''''"leito para
do, d!sseram Que a medid.') n'lvo flNioclo.

Navim r.ontwl'lm Satelites

n '." uavlQs·transportc, CUI1:t IIh1 �";lll"'J,ltnH'lltl' l·!'.tluiulut,
{�om llodcl'osus ai>,lrclho.� (Il' }',ular I' 'llludt'I'Il(' 1'ljuilmml'\1
io de clllllunicaçõl's, SI.'r,'uirão dt'lllro I'", III'\,\ I' puna (I OCI',t.
no ln:tico, a fim de flllllllrir nma inllwl'tllnll' mls!'Iau n,)

proiralll:� di' expllll'lU'll11 t':.cj1lu·ial íh ... I�sj:ul,) .. {ll1lllos, {)...:
navios - "(;I'I\I'ral (;all.l1I" l' "{i"lIt'!"11 'l'Il�t.)I''' _ �c'I'\il'l,
como l'StaçÕ('s dI' .1'R"tTt'íu n"".. t'h I' tlul'Jil'lIn'iu :c :lhl,1
rai '\ d,' II mil quil{)lut'll'os. Ila 1/'C,'\ l:.c I,,,t;t�·,·,,· ... tio: tiUM'C-
"1.1('(\ _" :('n1 ' :,.... " . ", ,..,

'11':�ill\J)a.llham ;\ d,:,;,<;f.1'fllht1:' ila�>lJ"_

Foguetes Lunares:
linha de Montagem

.I,i c:.líl�l �"'lIlu !ll'tllhlJ:l{!tlS em si'l'ie, nu Ocntro Espadal Marsh'llI. {'IH Jl1in!�\i "

!lns <-; ...h,rp" �'"lttos, OI< fOj.,"I(,t{'s do tipu "Saturno", que deverão ser usadus lJl'1,l
Adllliuisl:·:tt,-tl: de ACI't)llilUtiC:l c tcspeço em futuras provas tnra nun-nr a Lu". <I
"carun«.': t,"ra u,-;aUu IUhu',UIICHlc, ,."."II�Ili, paru o lancnmeuto da cápsula esnn
ciai ".4p\_.·n'J'·, 111l1' ucvent ser cotccada CIU órbita com (1'<'5 astronautas n bordo.
Os fog:lrlf s :\J construidos estão sendo CIWilldos para :l base lI.c lum;;:l1llCilt() cle

Cabo CmlUvcral

/

A maior pon! e de concreto

�: co E5tado: Ri!)
.

·HerdUo

Obl'!lS de construção cI

ponto S:'Jbre o Rio Hercllio

C1'. , .:;"m seus 22: mo·"r.s

eie ....:1;, livre, consiltuiu se

,,:1 ma.lúr pente de concre;,o

armac':) de Santa Catarina.

1\'III'a O probl.::ma do Demmamenlo
\\''\SHrt.:G'lON 18 H,)EI A n::;ta :Iin� .. iC:ln' em I'l.i-

- Os l!:E. uU. rechaç,l"a!'" post<l:l til. � I 'IV"',,'

hoje I;'nér'!ic;IlIJl::nte :-'1'.\ gem �o'..jd.c cr, 6 (., J,!:::-JI
not<l entregue t"mbém h')_ último. I1fr.-1. ('dncr� '1\'1 en�
Je, as aCUS:lçoe" dr< f! I,: > ;, l(' a f('d(,�·.H;;':O 00 KI'(:'I1�
criação clt' um:!. fôrçJ, ::1I. linn I'C ('�!' bac'co' (1'1
clear sabclara os esf('-"'- arnlf't:"l ç: �õl I;:> d p '':;;{'-

�� I�:�il��ll�e;;; 1�1lI1,1�:.I;f: !�:t � 11� �;r��'s'" �:'����i;���I

A obra ae arte faz parle ,lo

pl<lno rodoviário do Govêr

no Celso' Ra.mos e tem sua

conclusão prevista pa:'a
três mêses <lntes dó prazo

e'õUpU!8do, devendo estar

R'H�rta ao tráfego ainda ês'
te ano

--'_-

Tcrriv::! mJi a;sola O tmmrlJS
MANAUS _iS ,OI:) T( f_
rí"el m.d "'ln .;,s010.n<lo
ri "erS!1, !c' J,' c!' 0 .'� fiO

cs.::d, c'. I /11'1 7,11:1". ('111·
�'Jnd"" !=: 1 '�.'\ '; iS
, ....\,«,' lS. O 1.1:11 n,'rado ',.

·U

Deputado solicila provid�,c;J�
aé Ministério do Trilbalho

D'íl 20 �egundíl fe:ra pró-
xima, será .em!,)ossad::r ':)_

nQva diretori.l eieita .)a
Un'5.o C�ltarinen!>e dos rs
tudan!,i,o:.

!\oureiro - 0'.1('1':0 SI"1\'
kr IClênr'a� EC',n'Jnura.,
Sub-T('�i..l:re r;) _ .r,':�"
Paulo k Andrade - .:1:1
- �C:fnc1as .Ecunôll\:C::',; :
Prucura"or - Càndi.'o
ti� and:i.o IE�!!:( nharia 1

---_

",fE'n'l"I,.;

1(,l'rirican,'

A �e�!''i,:-> Sn!Nv ,,('I'á r,':'I-

1'7ac':, 11� Salà,l Nvi!re dr

F:tru'r'adp de Direlt" .'l�
�O h�r;ts, lnv"nc!o apr'J, 1\:I�

�:l1'nll d nl'an;p '1[' '�

ra�t�o��1:;;(,�;.;·�: ril l� ':

!!E'SltiO 1':1.(1;·1 ,1,,''1 ')'!"
r..t(,,'iIl\CIllO T(>rc�ira FO:"'a
é a �e!?,uintl" Pr�"iti�n:r.
- Rogério Duarte de QUt'i_
)'0Z (Dkeito): _ ,1.0 ','j"r
Airton ,te Oliv('ir';( ,1<',\",1
fia): 2U Vic,' 1'1"\>(':'1"

Mirhel::; I Odnn1 ,,1""L\)
'�o V'rp, _ Anitn Silv,'!"'1

,

"

Amanhã posse na IJCE
1\ f'''i'1rlí� de l\m� P'1°tn

CI' Afcr1('i'in d" Cill'rCl-1':'
('ue, na '('!d'lde ,'(> I'a: q
foi obip!o de \,('querimpnln
hnr('.ornt ando ii. A�semh!I':õI
Ll'q'slll,!·lv;1 p','lo dpot1ta(]'l
I)!'��e,(i"til Nilton : Km:kel·.
O :l3,r!umentlll' Haj:;l?n�'.:
:mr.criu ellvio ele lelegr,!Un
�\O M!l1i.�tr'n Aln)\l\t< "\�"'I
Hl, tell1bl'lIndo-I:,E' II IO')�'
tn ,,�citrt9 If i
cI;J�]n, ClII(' ,,�v,� '))]('11>1 il

qolh.WoI llf) f)"�n��, i'�"�:

���t�fh���.�e�,�����tf�,�lr�ç�:� �'�" A,.:��_.:�ft:?:� ,

50: "'\� '('mh!(' J. I.e<;isl,ui
"(1 Santa C,l ·\]··):a. npl"_
vando reallpri'''E':'lt() D 'Ji';�
!,,,rI,, Niltrll Kll"ker ,lr;"h
,('<,ririlo �'I',,��)'('��\�h Vn�· I

EX('elt�llria sf'llti"" �I';-\
criado n:1 c'dade de H� 1\1
ne�tc R��!H;O 11m Po�t\J 'r'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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C Oí d A gosto. Villle mo e os

ganles sl1as. de nossa
c

sociedade na nova PASSARELA do Clube Doze.
-------

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

q��%��l��I/fi/) �l(�mUb7 t

UMBERTO PRADE E Benilde 'Malla--= IESTHER GESSNEP.. SRTA CELe!\. Nf\POLEAO
..,

TI anscO! reu no dll\ ele OH

Com mvoluntano atraso Q te 11 o natalJC:lO da senhOi
Jornal "O ESTADO" tem Célia Napoleão,

�" .

,,\JjJlCOflteá77entos; :Sociais-_\.,\ ,<d. '. r ;,ni .

_,.__:�\ . (�\�1 Vf� ,,__.._�� >

YflA fflCA RECEPCIONA ARTISTA INTERNACIONAL
SILVIA A PATROH'tSSE

a im8nsa satisfação de a.,·

sinalar o matrimônio do jo
vem industrial Umbert"o (1"
Medeir'Js Prade com a ]lJ"e,1'
dada senhorita Estber Q",;.

sner, realizildo na cÍ!.lach�
de Tim1,Jó. aos 11 de maio.
O espõso é filho do con·

ceituado industrial e �)x·

deput.ado ER"WIN PRADE e

de sua. ExnKl. senhora AV· - �"r Hf'rnardino Bor�es
REA.PRADE. A esposa é fi·

•

Netto
lha do benquisto e recon!"1e· - Sr. Gl:1dstone Palac1ir�;l
cido comerciante ARNaLDO - Sr. Osmar Oliveira
GESSl'lER e de sua exm�.

senhora UCHl GESSENE,J".
E' com. intcTJSO regozijo

que registramos o enb �e

dêstes jovens da alta
ciedade de TimbÓ.
MENINA CLARrSSE NU·

NES PIRES
E' com satisfação que cs.·

ta fôlha registra o nataJi·
cio' da menipa Clarisse Nu·
nes Pires, aplicada aiu.);.).
do Colégio Coração de J,'.

sus. A aniversariante é fi·
lha d,leta do • Dr. Anibô'J

Nunes Pires, conceituado Ci.'·

tedrático de Literatura tlt·"
sileira da Faculdade de 'f"i.

losofia, Ciéncias e Letras, e

de sua exma. espósa S!·: •.

Eugênia Nunes Pires. Cum·

primentos ext.en;;ivos ti i":l'
mília.

SR. JORGE DAUX
Comerciante dos mais,df:5'

tacados da capital, aniversil'
riou no dia d_7 ontem q Sr,

Jorge Daux. O "Estado" tem
o pra7...er dê registrar esra

efe.méride, desejando ao na·

talici::mte propósitos de saü·
de e f('licidades.
MENINA MOÇA HELEN,\

DORIS COELHO

Consignamd's com regozi·
jo mais um natalicio da m!:·

nina moça Helena Doris Co
elho, cstimada filha de no:,>·

so colega de trabalho' S,.
Hermnndino Coelho, e de

sua espõsa d. Benilde Maritl

qoelh.).

1 -=-- Na ccpela Divino Espírito Santo
.

��a����I�:,l�:'�� 'T�r��:;���n� ;�,i9����
o sr Arnoldo' Atexondre-jO Dr. Aqrtoo
de Castro e Ser:hora, -eceoctonarom os

convidadcs de Tareainha
'

e Arnoldo

com olmoço no novO restcocnne, do Ho

te! Royal. Teve o resppo:1sa!?ilidade de

esmercdo serviço de bcr e copo o Sr . .E
duordo Rosa

1//1
2 _ "Elizete Cerdoso" a di�vina, '/,,1

voltar, õ contar puro nossa socsedode
/ / 1/ 12 - M.uito o eleçcnre reu-

3 _ A Dtretcr!c do Clube Alionc.3 nU re.5ldêrciCl cascl. Dr. Newton
marcou para o dto 8 de lu- qt}arídQ dona Ivone

recepcionou!de eleqónc!a Bong() quort- senhores do "Lions Clube", par'o um

pjimeira VeZ ser? eséolhido chá -

'

Eleg::.:nte�8angú'· dél CIdade rl� " '//11
Ce.1Ccrd(o 13 ..:._ Fornos informados Ó� que o fi)-�

4 _ Em rodod�: le utsque num qru- �;h��:�!";o;����·d�o HE:it���):r�re��ro��:�
po c'� amigos nO Amcrican Bar ?? Q,.;c-. paro '�Ima viajem a Novo York

'

rêrcii Pal&Ce Hctel, o Dr. HercillQ A e- I·._a /(// I

xRndre' Luz 11 - T�mb�ni r:ontinua sendo mui.- �
1/// '

. .

to €f.?,g·iada·q ConferênCia �a. inteligen2e;,
5 _ No próx'imO dia 30 no l�reJa p(eS Sra.� 'N�'yde :(Ç:;s . .:1 no Cole91O Co roça0 f

bit€l"ion:J, realizor-se-à o cerirr�ônia �r, c): .. Je"w:;�
•

_.
cosarnen_o de Marilene Dutra. cor,n Q f\..:� .

. / /1/
jor Cados Hugo de Souza. A fI�epça") 15 __...qc."W:,:e. hino do ca::<ll gr e sr3.

('os cOllv1dodos será nns �alões do OSC::lr Os,m.:r Nascimento (Jurema, recepr:ia-
Pükice HOjel

.

rá seus convid:Jdos no próximo dia 24,
/1// nas .�i:llões do Querêr�ciQ Paloce/ pal"J

6 - A e!eg�nte Ruth LqllS, propri"cta sua festa de 15 anos·
'

rio c!o Galeria Vila Rico no Rio, recepcio' /11/
r.Cu ,':lm ccquitel um famoso Pintor )t3- 16 -'-- No "Sambura Bar", O Dr. Theo

faro expas'içõo de suas fabu- doro Lelis leite dl� 'Ollveira p.;Jlestrova
na Galeria em fóco. animàdomeritte· num grupo de amigos.

.(,/1/ . '/ ///
7 __._ "Rencl:l!; QJ'Q��i��<l f�'tet"Ne 17 - N"etL� Hotel Bar. -os ?enhor.es

estó sendo Esperada pela sociedade, oe:]!" Dr· Raul Caldas, Dr. Fúlvio Luiz Vieira,
tecera.dio 15 .próximo ,105 salões 'do du Dr Sergio Nobrcga e o 'jofi)oli5ta M'iro

l::� Dcze -ele Agôsto. A elegante noite -<L' Metais em rodados de uísque
JO ,ndo 1 evel tera plO construr.ão da nc

.

. .

//1/
va sede sOC1al clube Doze de Agosto, terG 18 - De vlaJl�m marcado poro Bra�

° alto patrOcinio da ell�gante srta SHvl'] silia 05 casóis Dr. Ra�oel Cruz Lima (Ge

Hoepck€ da· Silva, Rainha do clube erll n�, e o sr� e�sr:J. AmIlcar Cruz Limo (He

qU3stã.:o. loisa Heleno.
, /// ////

8 _ Ei:tó sendo esperada hoje em r"1CS 19 - No A.merican Bar do Querência
50 cidade o ilustre Professor Dr· Laer:=" Palace. o Dr. JlZll'ge Bornhausen. Dr. Vai

de M::'Ci:do Munhões neY C:J!aço de Oliveira e sr· F'=rnondo
/ /JI Faria,

9 _ O Governador Celso R�mos e�- 111/
tá �endo re"cepclor.ado por amigos e ca- PensamentO do dia: Poro dizer a

rili�lonorios �oje, na eido�e. �e Sã:) jcg� palavo certa �o rõj0mento oportuno falcn
<uim. pa1"t�('lp;!�do d::J comltlva �cnos pnss1vel

� U

Exrnc- ·0 .Govemador o Dr. Fúlvio Luiz
Vle"ira' C)1efe do DePõrtaml2ntb de Re12-
cões Pú�jcas do Porccío do governo"

1 O � Ctrcutando em nessa ctdode o

/ ///
stmpót icc casal sr. e sra. Dr Caetor-o
Vieira Costa {Eloyne

.

. j /1/
11 - Em a�iCia especiol da Forca Ae

r ea Brcst'euc.ch-ocu quinta-feire a n05-

'ia cidade o Senador e Sra. Atílio Forca
no (Ruth

ti� :ICtl:::l0U:L:���:a :�I:i: '11Or!iga
MENINA ALBA RODRIG·

UES NORONHA

t.:;�oc,O�t;:::�,:,,��, PINEMBum amversário nataliciO da 1_
g�acio.;a menina Alba, fill1a U I
dIleta do nosso prezado A"

.

::li;OC;:�I:��S::�nl\i�s��.�� Ç\llt: ;tiA.a JOSr.
Dna. Lucy Roclrigue$ No:)

ronha: _-4 "':-
O ESTADO ao regJst.ra.r

a eferéride, leva a natalici·

ante e aos seus felizes pa·
pais votos de felicidades.

- Sr. Valter Damiani
- Sr. Eugênio Cordeiro

-

---: Sr. Alvino Zommer
- Sr. Alvir Rissemberg
- sr. Osmar George L{"os·

lin
- SI"<I. Alzira de Almeida

Lf:al
- Sr ..Oswaldo Climaco
-' Sr. Alexandre Gomes

O'1'OMAR GEORAES

BOHN
Ocorre hoje a data nataU·

cia do estimado sr. Otamar

Georacs Bohm, competent.e
técnico em Electrônica, for

mado na Europa e atu<.ll·

mente servindo como Téc'lj·

co de Rádio de nossa Polí·
cia Militar, a quem. apreS€,�l.
tamo$.L. OS"" nóssos cumpri
mentos, com' votos de lon·

ga existência.

. Ainda o aniversário da Guarujá
Destacamos outras mcn- \'or do povo de Santa C:·l·

sagemr endereçadas à R:í· tarina e do Brasil. Sauel;:
dio Guatujâ, no ensejo d"1 ções: assinado: Jade· Mag'�·
passagem do 2(}" anivel"s,l.· lhães·'.
rio d� fundação. O professor Edmunóo
O Secretário da Se6'1.11'8n· Aclicio i\loreira, Catedrâtj·

ça. Pública, sr. Jade Mag-a· co da Faculdade: de Direito
lhães :l.elicitoll fi emissôr:1. ela Uni\"ersidade ele Santa.

•
. Cartazes do Dia

reseniados p r ele-

Grandes Festejos Junin�s do SESI
em COlaboração com os Sindicatos
Atendendo u soncítacão

d CI
Júrgicas e Joni}ó·. Ramos

do Núcleo Regional do SE> e an�D Martin� pelo stocncato dos

�;mdeTe�n����Ó��li��r�!ti�� �d fi ��OViáj"iOS de Santa Cata-

�j�����iradO�a T�:��lh��O;:'� ----�-------------

da Construção e do Mobílui- ,----------------------....
ria, diversos líderes sínot-
cais juntamente com a Sra
Maria de Lourdes de Aqui
no e Srta. Rute Maria dr
Souza, encarregada do N
R. do SESI e Assistente
Social, respectivamente.
Inicialmente, pelas pai?

vras das representantes cJ
Núcleo Regional do SEST
foram levadas ao ccnhe-'
mente elos representante
classistas as finalidades d
reunião, quando então, Ir
apresentado um esquenr
das atividades que serã
cumpridas. junto aos op
rartos, procurando assí
proporcionar aos mesmo

momento de uma feliz !"E

creecao

ás 10 - 1 Y2 - 33/4 - 7 - 9 hs
MARISOL

(a est;;,dinhQ querida de
"Um Roia de Luz") e

PULGARCITO
(lEmbram-se dêle em "As
Aventuras de Joselito"?) em:

UM ANJO DESCEU DO CÉU
Techinicolol"

TORRtJt,TE DE PAIXõES
technic"olor

Censura: até. 14' na os

As festividades juníne
que serão realizadas no d-
29 de junho próximo, CO!

terão com o apoio do S·
sr-através do Núcleo TI

gíonal de Ploríanopotís, e'

acordo com os stndicatc
de Classe.
Estiveram presentes

reunião, além das servtd
ras do SESI supra cttadr
os dirigentes sindicais, R

gértc Silva pela Pederaç'
do Mobiliário, Hermes ME •

dança pela Federação d
'prabalhedores nas Indr
trias. Walmor Sçheidt pp
Sindi::ato dos Trabalhad
res fias Indústrias de Par

ficaçfiD,
. Orlando Santos t"

lo Sindicato dos Tra�alr
dores nas Indústrias Met

Crônica
M()�erna

CESAR

ment.e o re!ógio da Cals
dra!.

Algun;; carros ..

roncando lembram que {

xiste ainda vida -na
elos "ocasos j:aros"
Pcla Feline schmidt,

gora iluminada ii. fO,,,for�
cencia. c:'mbaleia um �e!JR
do.
E' um homem l'aixo, e.�

]),UbHdo, apa. �l

media .

ja e graxa c úmida

nrvalho frio.
No seu caminhar inc;.·.�

surge de r011ente· a. sua 1ren

te, um cilch(}� ..:o. Um ':<J

chorro v3G:&btll1(]{>. C(lrbO o

homem.
O encontro dos dois ê ilJ.-

teressantc.
Olham-se COO1 receio, _
Dois l'êr_es·. cluaÕ\ :1"1-

tudes: o cachorro encolhe

�:p��l� �êê:�dOdeCle��ia1)�!l,\
caminho temendo uma l1(,r

di/la.

Escola Floresta! -

. Fundação Fraiburgo
CONVOCAÇAO PARA ASSEMBLÉIA GERAL

EXTR:\ORDlNARH.
São dois desampara'h.:., São convidados lodos os Srs. Membros da Assembléi'!

Um a imagem d\) ontr'J. O Gcral, da Escoll'l J<'lorestaI.Pundação Praiburgo, a se reun�.
homem desemprer..do "(:('1",l rem em Assembl�ia Geral Extraordinária, no Clube Vitó�
fOme. animalizou-sc e je�- .

ria, na cidade de Videira, S. Cáttrin..1.,'no dia 19 de maio dI:!
ceu quase a. condição '1·:, 1963, ;J.s 17 horas, a fim de dcliberd,rem sobre a seguinte
um cacholTo. Era um (":,- Ordem do dia:
charro magro, IrJ,�f)

A) Leitura; discussão e aprovação do Balanço, conta'i S

������� d;t ,1,)
parecer do Cqnselho Fiscal, referente as atividnde<; ela F'lr-....

i c1ac;ão.
B) Estudar a extinção da Fundação
C) Assuntos gerais ..
Na falta dr quorum, fi Assembléi:l instalar·se·à, em se·

, gl.lnda convocação ,com qualquer nümero, 30 minutos apes
r. ho�a marcada para a primeira convocação.

Os Membros da Assembléia pod,�!"ão fazer·se represen·
tar por procuradores, com poderes especia.is e expressos.•

Wi!ly Fr('�'

Ainda cambaleando, .J

bebado pl'Osseguiu em W�

caminhada.
Mais um. PÚUc.o e já �('

encontrava em frente 'lO

departamento dc saúde. E
foi ali que o bebaclo c:li'J.
Inerte. Desm:liado. ReSiJl'·.'I
ção ofegante.
E o cacho1'r<) que o >;.:_:-

Presidente

-BAIBI05--

Cise GLO!'llA

Censura: .....até 5 anos

ós 2 hs.
Steve Reeves em'

AS AVENTURAS DO LADRÃO
, DE BAGDAD
Censura: até 5 anos

g·uiu. aproximou-se e là!'l
beu cariosamente o 1'0:;'0

::t�::!��:�t:AP��:n:�gcl�� �����rl,�'�lil��:�mefll��vae:p;:�;: (�NE RAJ'� ��lt����t1(j'�O����e�l;� �:t���,�
ilustre amigo e valoros"",; dta�'ões memorável data ás 7 Y2 hs. laelo.
funciomiribS riossa q\lf'ri"�"\ comemora Rádio invicta, Marilyn Monroe ás 2 e 8 hs Assim quedaram os ct,):,
Rádio Guarujâ, sincú"os \''1- Abraço,; estimados amigo.,,;: Joseph Cotten Burt Lancaster Irmanaram-se homem �
tos de felicitações por maiS assinado: Edmundo Morei· Jean Peters Dionre Foster em: cachorro. em seu sono, .,.
uma e:apa vencida em ia- ra". HOMEM ATE' O FIM .em sua infelicidade!
�CC====���==�����=====����������������

Cise BI'n ás4-7-9hs
Joh.""l Wayn'2

Natallf? Wood em
'. RASTROS DE 0'010

Technicolor
Censura: ate 10 anos.

JOVEM AMERIC�NA
Jovem nor,e·urr'rNi;."bna, solteira 'deseja alugar

duarto e fazer refeidies em c::.sa de família r.1esta cio
dade. Concorda em �nÚndr inglês à famítia Fic[l(á
até \dezembro.

.

Telefone para 27·61·

êIi"
.

ás 2 - 4 - 7 e 9 hs.
Jack Mahoney em

TARZAN VAI À INDIA
CinemaS�ope - TI::chniColor

.
C�ç.SurH: <l'té 5 anos

Cille kMPERiu
Ctl!e EOXY

ÓS 2 hs,
John Wayr.r�
Natalie Wood
Jeffrey HUnter

em

RASTROS DE óDIO
Techpicolor

Censuro: oté 10 anos

ás 2Y2 - 5 - 712 - 9lJ4 hs
Steve Reeves G20rgial Mal em:

AS AVENTURAS DO LADRÃO
DE BAGDAD

CinemaScopé.. - T€chniColof
Cer.sura: até 5 anos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



6. 00:8 ABATIMENTOd
DA RENDA BRUTA � ...... -

Jures de Diltidas PeSSI�<.i.lS
� :Soment� podem sel" a

batidos OS juros de, dividi.�
.

»E!ssoais, desde que setsm
Indicados o nome e a resi
dência do cred-r- o titulo
da dívída e a Impcrtâncm,

. paga. Excluem-,se den�re c�
abatimentos, os juros de
dí.idas contraídas petos
sócios e :1.clo�lstioS com a

pessõe jUrídica Hei n.

4.154, art. '0.)
b) erêmtoe de seguro de

vida ...,_ O I1mlte màxuuo

]:ermitldó para c} ahatlraén
to de prêmios de seguro
de vida é' de cr� 210.00f}·1J'
quando forem Indícartos: o

nome a companhia segura
tíora e o número 'da apóli
ce reepecttve. não po.

dert
do ultrUPà�r, em cad.r

caso. a 1/6 da renda bru
ta declàrnda" nem ser ín

.

cluldo prêmio, de ;leguro'�o
tal a p-êmío ünícc.
c) ContrIbuições e ,dÔIol

cões: Para a 'aceitação ,"",

abatimento de taFi de_;p:>'·
sns, além do T,�speCLivi).. ·r,:
cibo fornecido pela. 1I)',;ti
tuiçã9 blilDe'ficládn· d,wé�:i.
ser comprovado o preen,rhi
mento, por parte de-;l;f,
dos requiSlt06 a quE se re�
ferem os números 1 ') -I
da letra "d" do nrt. 20 Rr..:

de lenda

()<: rr>Pt'lores to ríos sa.o menores, fozern o que
bem entendem

•.
sem o menor respelto 005 mais velhos,

Cur" ....... '" L .... rn I:t tmpuniúads de que gozam.
Porque não se inicief uma repreésôc policial co-i

tro esse abuso vexotõr:"o para uma Cop'ital;l
Mêda de que r;pesmo?

.

Que mistériO ando en\fOlvendo' o cnso vergonhcso
Que �a�r: t�;:;:a�oa. providenCio?'

Até agora, o que se vê é re'pressõo aO jogo do bi
cho e aos bicheiros. Para a molecag.em e o jôgo a di
nheiro no J,erdirh nao exls�em para nOssas autoridade;.;

Porque?

'lhas solteiras víuvas sem

animo ou !1'lha s casadas·'
mas nbanrlon adas. sem re

cursos, bem como desc-vé-

::-��r:'��O�eo�u�nva����:
CrS 126.000,00.
Igull!, abatimento CrS

126.000.00) poderá ser fei

to. quando se trntur de f\
nic. atê 24 anos. que este

ja cu-sande estaeerectmeo
to de ensine "11;>:'1'101'.
Natal Somente o caneca

do casal pod'er� fazer ôs
ses acenmeràos.
c) Criação e edur::lçil'l

oe menores: Será con-e
dldo também, igual »ba I·

menfo : rcrs 126.000.00J·
quando ,E€' tratar de ,',1'

nor dê 18 anos, pobre, !ide
O contrlbuinte crie c ed'_que
A comprGvaçao dêsse 9.b't·
tlmento sf'rá feila m'.!dl .•n
te atesta.clo. fornecido 9.·j·)
Juiz,4e Direito da juri.;';1.
ção �o contribuinte. ,

tl Pr"stação de allmc'l
tal': t concedid.o o ab�.t·i
mento da im_portii.nc,ia ri:-:l�

da poeto Ju.la de c;l.ire:h c"
referente à . .PJ;estaçao d;!

I altmep,t,oai' eDll vlr1>ud� I •

senteaee i�"elal' ou (;'1

face da lei dvU, 8SC('UdPn
tes, lr� ou irmã·'M ln

c,,!pe.oldadt de trai;)aD\l9. xo
c().so (\e o- ,J-utz t'I.i.q t-GI: 'r
)f.Q.(\b .a Impohància. 'W�.\

����bat1nwnt�1 de
.

�
$� fQaa meatos feitos u

mádieQ;�'c deruis,t,as:

:'::fo����n�pt�;t��
ctas pagas, além de 8.;)1'" n

anexados os respecew.e
reemos roroectdos _ ,'el'l�
ben('ftclad�. Ntl falta etc
documcntacao u'ecteoi- 'JO

dera ser &e.ii:n a jndiciJ,�o
do cheque pelo qual f;1
efetuado Q !�agam('nto.
hl nespe-ns de hospi-r.

-naacão: Os .'ntim"nt.• s
relativos a essas desmsns
devem ser comprova'::J,;
('om rec'bos anexados a .� .• -

cI:lraçã(,
i) LI�!taç�() dos nb,," ".

nwnto",
.
da R�nda �l'U':

excluidos Os' nbatimenT,o<; cc

]<it;.''JS li. encnl'gos.de' r'l",J
ra: alimentos prestados o:!"1

vir'ude de decb;ão' judi�i<ll
r;>u ndminlotrativa ou aa'lt:s

stvel-, em face qn lei rl"�,.
bem omo cneeêo e .cdu.;.l
cão pelo contribuinte; t'"

menor de 18 anos. OO!l;'('

!i� rnvida-, pessoais", 115.0

]l dera exceder. proporcto
li ••• c cue.urauvemen,e, :':

fiel n"'b.lg4, art. 26)· .

4�O'* pura a. remia cr-i

tn até CrS 1.400.000.00
,),,'. P.E.· a a Icll,." cruta

entre CrS 2.100.000.00 e

CrS 4.2000.000,00
30"�. para a "renda bm''l

entre C{'S 2 .• =!':;.Qt",).OO �

o-s 4.200.0UO,OU

700 ....0000L

('iõntlnuaj
A JOGATINA DE MENO�ES EM PUNO .jARDIM

Contínuo ceda �ê-z mais- livre todas as r')oites e já cqo
ra durante o dia. o desenfreado jogotiro de bolinhos
de gude nos canteiros do desprezado jardim da Praça
J 5 de Novembro. •

. t uma vergonha o qUe se posso és bcrbcs do nos
�n. Prefeitura.

'

A molecada tornou cJnta. do Oliveira Belo.
. Joçam ó

_ dinheiro. l;iiscut.ej#'l', soltam pclcvrõese
os ccrrencs voo arrancando os estocas par onde cer-
rem os arames do cercado.

.
. •

Nõo respeitam mais nodo.
Queedo algl,.lem r;-e'tOhado por aquele pro'tt'd'ime�

to ousa cbcc-cr à atenção de gurizad�, ouve insultos
cssocaccs ã queimo roupcf e nom� do mais baixo ca-
tôo- ÓrÓ,

\

Será mesmo possível" que tenhamos cheçedo F.

esse estado de coisas sem qae haja uma autoridade
que tome provtdêncías pola coibir' aqueio verqonho?

Mas afinal, onde estames? .

As {amilias que procure cn- O Jardim, Se afasto

: pagamentos a méürcos c

dentistas, e hospitaliza;clO,
o rotat dOlO dt'JllUIS aoe t>

c:��t:�� fm S mMui,n
, \- (OIflll;OII(·IWloiOlBIW"

II {�.."

NIItIdII .... __ ..'it

MAIS RAP.ID�Z
MAIS'SEGURANÇA
MAIS ECONOMIA

�
�.

JUNTÁiGioLDADA

CONEXÕES ,À VONT�DE
À Venda nos Revendedores Autorizod�s

. -

/,

5i.-de .

O�CONTO

em8

1 e21 PAO"MENTOO
EM NTRADÁ
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e os UD!CIP10S

Noticias de Blumenau
FALECiMENTO Dl!: IN,

DUSTRiAL.- jenlcceu. 00.'"

ta cidade. tendo stuo sepu..
tado, .

com oxtraordtnãno a·

companhamento," I) sr. R�üf

oross. um dos u.retores d,l

Tecelagem Btumonauense,
produtora das afamadas ma-

�aa: :�����'\l����i:d�{::
todo o Brasil. O extinto, que
contava apenas 53 anos de

idade, era filho da notável

escritora Gertrudes rsross

Hermg. descendente de HB;'

mann Herdng, O crtedor da

indústria de tecelagem nesta

cidade, pelas suas virtudes,
pelo seu amor ao trabafho,
pelo �eu bondoso coração,
Ralf Gross via-se cercado de

muitos amigos e admirado
res que nele perdem um

exemplo de amor ao traba

lho honesto e produtivo.

;--000--

AUSENTE O PREFEITO
- Desde o "comêco da sema

na passada, esta no exerot
cio do cargo de PreCeito

Municipal o sr. Eugênia Brü

ckheimer, presidente dn

camara Municipal. S. S. Suo

bstitui o sr. Hercilio Deeke

que, em licença, fOi à cu

pitar do pais e � onenebe
ra tratar de vários assuntes

de grande tnterêsse da ád·
ministração pública, tal co
mo a liberação de várh.s
verbas necessárias à concluo
são de obras em andamen

to. O sr. Dceke deverá res

sumir na próxima semana

.---000-

MOVIMENTAM·SE OS

F;rOMENS DE COR - COM

a -public;,ação, pelo "Di�.io
Oficiar' !=lo Estado, dos �;;.
tatutos da Sociecladc Blu·

.

mcnallcnse de Homens de

Cõr, movimentam·se os "Cr'l·

lored" para intensificar . a

propaganda em tOrno das

suas Cinalidadc.s e para ren·

nir vs elemcntos pecllni:i.

��osê=l�Q��S :ua;a:e:r:l�\.�
,'�sta . .:aEznr. A Càrr'.ara \'�.

.

t�u uma verba _psra Que f\

SOCiedade pCSSB t�r a �,I,1

.:e�e l?rópria, e rl;J;'OJOU de

t:ieto que recún'le-::e a in,,·

loUiçl:J
.

CO'1l:J dz utl'ida..-le

yuoii�, C.:>mo, já adianta·

mos em corre.:õpondêncUl
ao �ri()r, os "colured" b'u·

n.L:,l'li.l�nses já têm jornltl
J)lÓJ'l'Lü Cl'-'e .liC.5 d��e,ld� (JS

d_"<;l�jS e pugna 1)01' um

nl,,"rl);. cnt3II,jjnlento- cnnç.

bn:.nCL3 e negros, ao mc:.;, II)

t(lillPU '-lHe se baic para ('1<...0)

ei1tre 0S ultill10S hnja ma,;;

ld\, .. .1 '" ]1, •• ;0> o: .. :t.I.\,ulo �.,)

CI'_v:! r.li IJ:l';(" c lll;;d\Js u,�

:::.;r.,·,jt..I"';t>1l.\.1I11 ll;\'cl c.;'IU

ü_; -C{,!l .. CNê.,JJ1l 1]'.\'It:llunuo:'

"�.',�lal�si)�;;�?\o): ���a������;��
.. _ t�'dl du.ld.! lj.\C

e·.l;'1 ) JJ�·fl.,la inicrcs...dl'

'·c. ,_ .r,�� ,�n'c. l\() I'

n .. J ,,_,:;ta qu(_' pàgn<! peln
• l,..a . .J;""l! ;le tU:·..!itos.";'

l-l-'y ,�-> q\....:) ele 'l:l:n:xm .;0

1: ,t. u,.;�.·� !:ou con(! Il�m Q\!<!

o.�(;"I·a A,3;i'n C,lmo o s;>l·
Q_:,,� .1,,0 wmce' bataEms '1'

i-- .. I; ; j�e,i.\ JLlstü,fl d't C'l.USfo.

C;_.ll'- ddendc, mas também e

�:'�1,
.•

:;������1�;� ��� r;l�j�1
c' "):(;u') cOil,tiuunni digno d:!.

,'.I 'I)·:.iu r(3)Jeilo d,)s

, '.,'; 'ie,r<Jlhantos de out,fn

n>r 1, Dol� S0 souher S3Hl'

l''-c 1:\,';1 por isso, peh'ts
] ,J';, 1.1::1.,) .,>w.1 h" ... ·'·

L ,i_.i: s,.�'icdM�t: ·UJS ",; _,�

n, l) -):'5, ,.'".' ,;�d rC.• ;K\·
"i iJo ,); C ''"I '''n'�il�3 :;()O.

·3��. :,�2!1'1 h n,lS ;j.

dinnto'l o com'dcnr::!or [1'.\
1 .. 'L,,!(lCjilct::::l1e_p
O ,: �·n�'nc;1. I. q .,�

rr-:>'IO'i �r·r'l-""c·i(l.'l';e .h ,q,
{"1,'i� !:" ·-"f-:\I�,-!'! (i,;

-000-

.. a EXPOSIÇÃO REGlO·

NAL AGRO-PECUARIA -

Está sendo intensificada a

propaganda, fora deste mu

níuípín e do Estado, para

que '0' maior número' posst
ver de turistas visitem BJu·;
menau nos dias 15 a 17 do

junho, próximo quando se

realizará a 2a. ExposiÇao
Regional Agro--p'ecuária de

Blurnenau. E' justo. Parqué
as várias comissões estão

..,

-

se resdobrando em iniciati·
vas tendentes a transformar
o certame dum autêntico
sucesso. Os preparativo;
são grandes. Nínguem POli'

pa estorços e sacnnctos. II:!
unidade de vista' CO! re os

promotores c vontade Q(i

auxüínr, desíntereasada
mente, por parte dos uemuis
colaboradores. Assim tud.r
foz crer que Blumenau lt·
rá naqueles d\ás, um nume
ro de visitantes bem' SUO!}·
ríor ao que se preve.

�.,
,

Denise Maria NiJsdm-'];n .'s\á

convidendo pili_; _,' ,13
.

Eiizab�th Arden \'ai pVftf!li}·. er �.�IO�Oi ite' Perlumes
\- ,".'

; ii:. i f.!!llmenau
�

:na.\aJJSa

t Nelson Brasoher

N O T I C IA S D E L A JE � O CLUB�:
L.'�!J\ fie

J.L;.."l,:. ... _.: ,,, ih ""..: •. :JL
vlu\'U Loa. El-i·in .. de Cus.l'O
Rar.lU" c ,,/.o ,;;,. ...Ullu-'_' !J!U_'�'
j\·:n.ua !':',JI'II,� R" :lCS, \'"
dir Rum",,. AI-rll�;ll, 'cu"""lJ,
coJm Em'ice ue C:lsLrv Al'!u·

��:::�;;�I�,oJ'��:;::,2;:�� i
}.(�.t (.:oJlJl ,\),.,11 Schmiclr, I

.'!I�':ll,'u1 Till\l,�O \o ,d'al l�:l'
,., ,�: r('<;B.f.h com 1!:arina '[;1)'
doy Ramos; Carlos Vhhl
._ ........ :;,; .�,.I .. �::ld ... Vidnl li,:J'
m:Js casado ':.,ili) J;Jüa RU:;:I
Rum.·s; Au '(;: lilctll l:n' Jl'..i

,) ...:,-",,' �r�'" F_U'mJo
h' ,; > C r: ci: v:d.ti ·1�J.
I':':"S, rao-;lj.,). C:l'11 Li!'. :3JI
". . () (.)lc�ià'l :'lú,

cido em 4·1-1096. déiM Lll'
\

bém 30 netos e 15 blsneD t
Casou �e em H1l4 C'tm Da �iElvlO9; de Castro Rnmos, fi �j
lha' do felecido Cél M�n I �meros amigos, o!:erecendv- Thiago de CastrQ O ato '\0 Hlhes fa:ta mesa d� doces � sepult:lmentõ Cleu se dia J 1"

behidt:s. Daqui enviamos o tendo sido re:Jada missa ele t�_ ..�
'

nosso abraço 2.0 José Au;;1.I--;� corpo presente na'Capela U'" �� •

to. ".,,, '1S de muito� [o_ N.::;. cta AparericL'1., Se�li,':l. t� .

nos de vida. do o féretro -para sua aw!, �I.
fF!\ f""1t'11" ri; "('i·""rl:,·'1'T,i,·" I

_

�-()-.- na Coxilha Rica. Daqui d€�·
ta

cOI.una apresentamos (0'_; ICOMi) nns. ""!'l'3 ?;lte�I:-· nosso sentidos. 'pDs:m�cs
res rC:J.lm'1u,sc na Capela da .;l .,',0,1 E),.,llt"ldn

.

t....

Ir'·jn',<,· "
-'1:.1' -�';:'O:)f\"'�I''l' I

. " ... '.j.J '--., L.•. tÚ':(J <; ' ••i, .1

(Cortesia da 'rac-Oruzeíro
do Sul)

Em. palestra com o Provê
dor do Orfanato Nossa.' Se
nhora das Graças, Sr. Lu

pércin de Oliveira Koeche,
soubemos da. aniinação que

reina. entre os f1steir.os e,

membros da Diretoria, oa
ra a Realização da festa, em
beneficio daquele estabere

Cimento, no dia',26 do- cor

rente mês, em frente 1} Ca
pela "Santa Cruz", Os 'raso
teiros senhores Antõrüo
Araldi, Jaime Varela, osnr
Tolentino de Souza, Ped-e
Granzotto, Sizenando Mat
tos e Síaenadc Godinho d-s
Santos. e Exmas. Senhoras,
como também o Provedor,
representando � LJi:et::Jri'l,
jâ írücía'ram suas atividades,
angarisndo donativos e

prenras, I?ara a Cesta, ql\e,
por certa serã como nos

nnos 3nte-r.iores, delmu!iR
concorrêncKl, em vililta da

grandiosa finalidade':'__ (1�
amparar, educar meninas o:'

lus ou ab:llldon�das. Corno
mcmbro aa Direto�ia e ci�n·'
te das dificuldades finailcf';·
ras do) Orfanato, dr;!ixo. ac,,;i I
meu apêlo para .que ,tod"s
contritlUem, nua sõ com d')·
nativos e prendas. mas ta '11.

bém compare:;am' pau
il'f'Jar

.

brUno dos h:stejos ('

sê!a:n iIlCI�id')s has oraçú,;s
de egraded!nento das mem·

nas aurigadas,

--,,-�-

Dia 27 tle. Abril p,passado
realizou·se na catedral Db·

ces::ma..e en!a':!.J " .... ",�Ll .... ,.

do 'jOH."nl 'Dr' Aires S'JilZ'\
o""lm '.l prend!!da Srta. Ain,:·
lia BiUencomt. êle fi-h,) 11,

. casal Antonio Francisco C\V
Souza (: ela !ilha d') ca.'i"[
Osmar Ferreira EittencO:J.r.
A benção nupcial Ioi dc.::la
por Frei Adelino que prOl'",
riu belo sermão. D:lqui do"·
ta coluna enviamo:> aos ,di3'
tintos numbentos e feli':;,!;

pais os nossos parabqns
com vetos de muii;:U; fe'lici·
dades.

--()--

Aniv"rsariou se dia 4, _p .

passado o· jovem José Au,

•
gusto Sá Brescher. Pelo 1·

contecimento o jovem Jo<=é.
foi muito'visitado !Jelos iml·

. ALt.;'

r..EITORIA

ste. ClUZ u tradicional
ta durante os días 1 , :2 e J
de Maio com cornpare.a
menta de grande 1!1I',sa po,

pular, pois é esta uma das

restas mais tradicionais de

Lajes. Não sabemos quando

iirendeu para a Capela m.c,

:::����:m:ast1�:a�Ó�i:�nda �d

.

!l
....____;__".(,)-_.

ILGS'l RAI\�Cb
f.at<>. >" ·l, .. � ... S L'

as, •. e... u,'_ ...

'�_��, ��:::;�_�,.Clu H!
.

J� 'o!

.M..:o"��" "la! '::"i1�.. , s ,.' .. ,�.

::. ... 11<.1 •• �'e�:", ... t .L._ •• :,'-

tennecça !.jUIZ _

i�rtf;,�Ul A�tio Gonz<lJl..
IfI f' ::;i:vi�. foram '- '-1-

.acc-s- para parncu».
(], ff�· -:,.

, .... � '.
...... ") sei-à realizado Pl'S

� �O'.!:\f 22 próx:�.o��·
encer-amento a-ont.ecc <'I

c ..... '

'r"'<:'�,:r-'(I ", n;,"" ':/\ � o

a 11 06·63 pUC C'.lstruçÕ::o da u.-., p éfo no à..Av>!:

/ ���r����:'-�()� �����da�: �l�h{�;�����.:oC�;�:;:�d:, I��� ,

tl'''� d' Unive sid:::::.'I· de Santa <L::tnr'no, resta (a-
pitai '

De crdem "'uper:'G� c"'mun'c� os ir+e.r,s· nd '5 ('uü
H' oéh·� �bertn Cr-nco'rre coo P\'I\)I- ... � rnr� (:Qr1st'ução
de un:' (1) préd'ic, com ó'eo de 676.45 metros q\,:,
d�

'õ.

Garota Rodar de Plrto AIL

gre _ Kehterly Bet: .. ".'

representou .a soc.ece t

/ _.'U.ll�
da 1>.1:.l" •. "_'.o.a,
c.ecudc .<\'.1 .. 1, � ......

dll.) «!l);�.\ J .:1 -réeia '

mo',(, .
il'

r. I total -enr despesas.
r.nCo:.!

__ ; I.

Como estava programado.
realizou-se dia 3 a víage.u (

��s U;'�r����·�:a �in����·.
l'"UJ� V01L::u':lJn n.uítc be .. 1

i" ·i)� ,,_'3ivnado� IJ::I,; ,jcié:.;,�:;

nacar.ns daqucía !1:;'l'o,v,ino
sa <':'aia C:.l.�� .. le� '.l .. o!

����:�vi�r o. ::.�.�H�:,/,
-�

t '

_ (,_ t

Vi�:;:O:�;U:�'";;"".!';C" .1
amigos e ��lI1Jún par:). U "a �
�:�a��l ��ll��l��;���71;:;S '�:: r
n·... u_.!." ... '" ..u'.-U,;tJ .""""L·';,

[J\PL�. (.,� J.�:'IL\I "J "'_:';'U'

do" de F10:-ia!1óvolis e r\l.�u.

Koeche Varela (vare!:io',
àlto funciOI1,il'w do L',l� .._��

Desejl!mos aos bons amig-JS <j!eiicidades em SU,t perllla-:
nência 'né!. "Prmce;3a da Ger·
ra" e uma g 'Ca�\a ca\;��ü �t

�-()-- . ,l
1

Faleceu dia 8 P. passado
.

e::: nJ",,,a· c:a•. úc, '.I �,'. ,-,,::r.
los 11 i.dal :!.llroOS, antig.:l '" '

aba", ,'. 'J I
.. :._ ,� .\, ... tol

"P;ir.cesú. da Serra", co.<1 a

gôsto."

C:2l.:·IlA

R� "l'TONID

u.ná.
1',\ "'-'af'�l!!o paru ,"

'<I ::.�"�rfe· �'l��-l
:t:nta:;1.�l.<t�

'''; Ja ,'\1

,milnte
., a,'

:!' ll:'�"
•

1 0r'� � .;.�'��
{", mpanhàr.o \!'l �€U .,\.'
t�n" C� �_·t�" C2 ,e., "·C�
_ Dd'lo" Lima O'!·-d.

D GOi-'f:RNADOR

:;"(' :ncia. uma pt'(
!,_j�,.- n d. C lunista e:n
(,n.n" r(m o com:;t
nl�f 1\. :-.<agel de Mello, une

vaI :' .. ,-. !�ee" �
.

Hotel fBlumenatt. próx'l�l:J
da tt'de (,L JUlh'J t: __ , o '3
", -n· oj� I\�'ro rI� V,!-h-·
nhos, �aquela cidade.

CARLOS

A COSTUREIRA
rência .

r-'ai· Carneiro ('('nf,,(" w-

��\�,:\'� .. d_;�s,,���:r�.:::h ':;::
rotas "R'1.dar". Sara a-.,;"
1'01 R'l)l1:'h(1 sr\'"! e AnJ.

M�:'iu (lO Val'e S:lva,

O PTA"-lH-.\

ES'!'A'

f!��1'�:a� ;'!:l,.;���\�j�/}�\
ma na Radio (luaru <l' ,:

'�.' _ II "". L','i:) j'lr:"

�i'/�'IT�� Ptia)'I��j�J�:;
n�' 'lr nif'CfT ;, '" "!l'

aind'! nf\(l rr'l'Tés.<;f'! 'J
R'úm('·'l'l. 'evld!l um. !,Jm·
p:·om·s;'J.

Dima�, tr-rminou o �eu

t'ontnto com () Querência
e "a.lou :Jara Itajai, o�jC!
rcs·de.

PARA ... O HU61CAL

o T'<l.'1[ I:� "':' ''1'"

g'llr:v'ãl, do Cillbe "20 dE
JI'" " "\II' 'l""'n'p"�'a
p"ó;>lmo êia' 28 de jUi�hO'
il. E 7,f1\v'-!:h AI(;r: ,. r '!lI,"

tcl't n"�;] (> r,"'ll'",'d" ,,�

("jl')!çs de perfumes ofe.re·
cidos êl..; .1�enlnas m ,ç'l!'
"Ui' "ão fazer o Sl'll 'DE
p��1''' ou!' serão apre··'n·
tada's por ês�e Coluni"ta

EAR ), go a noite, eS\..a'_'il
m(,) ' .• \:!h�do com

('ll�adas noites dan;·1.n
teso

Ghc:a Ribeiro de C,l.;tro
Gar ta·Ral'ar de Imu._ ,'}.
foi "!("l', .M'ss· Pel·Son,,;!·
ciade. De"filcu· com �� :,_;.

nidade

NEIDE
j\·tourn. ontrn'l. na I:õD

CBrlos Gomes" dE' Blume-,
I' u. c',(>sf']l')u crro mar'l\';�
'l·...,� m�dêl0 "Jacquel;ne'
r"n"'�('I'\(1n'do pela mndi,;
t<l D"l'l" (1" OI11.rmes Mo
c1�" � .. ,\ .... � ..

• de ;Vilss'
"f':mtn: Catarlnn."

.

Neice M"I'-'1· r'�"o\a :.1

dar do ;:;')nt!nent-o'. ajJi'e
"p'1:ando um SÚ:'!':ló'l de
M'3.na Rocha. Nb.) t: ;:,CL ...

rJ:-�,.f:tr:ls.d�.P�:�;,; z:;'J\ �n
tem. em B'Uil.�U!'

,! .•..
'
... .,-...

..
�.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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rolicla Militar Comem�rou aniversario
A ua1,c.onal Polícia Mi- •

d F d
- dourada) - 2° lugar (UAi�.

lit,d ..", kstauo de aanêa

e' uu açao
AR.MA�DO CARDOSO ':<1,

CõILI_lla, .. comemorou tüa 'p ,\.l:, obtendo medalh,] -�

5 ue moro do corrente. seu prata. s- lugar
_ (MA����

!;�'. �:�:�::;�u u� ::���:� (alvo interr,aci,?ual de ;e- Rosa, presidente do Cl\:he ;:R;aO�. H�G�bt�!O::;'T\�-'
-te -rorneto de Tiro ao aivo, volver), têve J)'Jl' venceu»- de caca e 'rtro "Couto .:v>a- da.ha de bronze).

tWd'J por local a estende res: 1° lugar (CAP" WILL galhàes' rr.ec ao ce, V)

de t'ro "Oapttân Paiva" no MENSG.tI do "D2St. ali B,J,:E na corrida, para careoiue

tb distrito da 'rríndade. l\�r.eJ.) 2° lugar ( Sr. 0.;,- 22, m.ra descoberta- ,t 1:.. 0
,"Sl

á[()�l da presença do Sr, CAR ZIERT) 3° l'l!;�,r metros, 6 t ros em Igual :1'J.

oeiso aan.cs, Governado- (TEN:, WHJLBER
o DOS, mcru de largadas, sendo

thi ss.eco- :prestigia�am as SANTO� - do 14 B c, t.ôs para a direita e três

]L;

•

t.tu ("� LI:l J;'olicia MI Oferecida. medalha ctr p�l:a a esquerda" sJ. ruve-
r.tar as I!'::.is altas euton- bronze ao que obteve lI1 ra Comando no micro d:!

., '''' .. �.' .: ._......:: .• ,;;. ponjo.s., A terceira aJ' 9,·10 prova, O cervo percorreu

serem realizadas qu-r- em homenagem lLO exmo ,uma ctarenu de 25 met-es

tra )ijV;tS cte � roo A prt- Sr. Desembargador A,'iÓ em 4 segundo, tempo rfld-

meu d a" 9 -hcrae, em ho- F\e;::_ro Hoechef presldentp xímo perrrüt.dc para �a(b,

mLnaGem .au Exmo. sr. do Egrégio' ':i'!bunal ',1e disparo), Teve por vence- tem cor Comandade o nus-

G'.vernador Celso Raruos Justjoa do Babado, Nr'":;, deres: 1Q lugar (CEL AN' tre Coronel Antônio de L!>-

'com fuzil d'e guerra. Glll, tiro rámícc em 'snhuer rs . TONIO DE LA.RA RiBAS ra R:b,lS, felicitando-o ,e!�1
7 mm nas tres P"SIÇ .P.; mtemectaate ,"lrevOlve�";;2 da P. M. obtende medalna magnífica p-nmccâo.
tarvo internacional de ce- platclas 7,65 ou 2 .. 5 tires

rabsna _ 15 tiros __ 50 a 25 metros em 8 segun-
n;Ú"i osj . teve uo- vence- dos). Teve por vencedo-
dores --.: 1° rugar {TEN, res : 16 'IU(;Jl" (TEN. HA

MILTON
.

BONETTO do

INFORMAÇÃO úTIL
Inhrm:1 o L;vr.:rio Espír"i:a cs livres de maior saí

da dl'rante o mês de abril p' passado'
10 lugar _ Fenomeros de Arigá�Espiritismo e

e_'Y:a,qs'CD!Çt;;lla - edi_çõa. da Liga EsRír"ita 00 Esta::!>.)
de Sôo poliro., ,",

: :;:0 Iiltl.'!r ',.......:._.O Evo:'l"clhCl Squndo o E'spiriti5m:a
A!lr;n Kt:rc!€G €'dicôo da FederaçãO Espírita Bra�>i"lçiro,;

�:n��-:�=�!;==�Ii��::� ,'.' :3,0 IUg"'I:�:_-A v.i'4,o nu P!élr>e\;l Mcrfé'�:'fB�lf�
_'"1iI""'oi4íl"iIiI>iI:'"\IlI:>�ol5��c:��rcíliq:.� ",_;_,1'_,_ ,,� ....

WIULBSR lJ<.kí ;_ .. �.� ....... �

2" lugar (CAP. C?Lll:Q MI<:7 DEST, '
.• ::1 Base aérea .ob-

tendo, medalha dourada
com 41 pcnfos) 2" lu-'-r

(CAP ANTONIO MCY_<\.

QOMES do ,5" D, N.. ��

obtendo n-édalha de 1.'1<1-
ta com m non'tos), 3" lu

r-ar (1" TEÚ. CUdTAVO
FREIRE CESTELLANI zne

dalha de bronze cl 37 crs.

Dl!:lI:J:J � do nestecacien
tu da Ba 'E' Aérea) 3" ·ll'l:ll.l'

(CAP. FHANCISCQ ·tiLH
RJlM da Pnjiç:n Militar)
Bqu pe campeãn: 14'8, C ..

com 214 pentes. A segunda
às �)'30 h... r;l.�, em hornsnn.,
gem ao exmo Sr. Dr. Ivo
E':iveira_ prea.dente da As
�r:.,.,'"J·" 11 L J_';'sLtt:va t-em
revolver livre, tiro de ore

Cl��L> lI) :L"'S a 25 m1!�.r,)S

A quarta às 1'100, em t o

menagem ac Gal :0 iu.o

Gonçalves Wfober V�eiL1 di) I

I,mm! Que se.é amor?
Será Sentir desejo?
Se.ó ter sensação de caiar?

I

Que será tentar um beijo?

Eu "infeliz que
.......
nunca o sen;t

Que nunca obtive em n-au coraçõc
venno perguntar cnsícso a ti
Amor? Será querer Uma emoção?

Amor? Que será isto, de que tanto foram
Será uma paixão incontida sentlr?
Seré .c.:pejGr possuir com ardor?

Será aquüq que todos nã� calam
Quando vêem o Pessoa querido partir)
Amor? Afinal o que será amor?

..
\

.,
� ,..,. �

Lee ST J�ohn

EDITAL
'A GL" DO GR" ARQ" DO UNIV',

LOL 51MB" "ORDEM E, TRABALHO"

Pelo presente fícam convocados todos Os II r::
do Quodr.. desta Ot.c.. para as SSess:, de Ealeicõo das
LLuz:- e OOf .. do La;'. Base, bem como de seus RRe!Jr:.

juntO as pPod .. AAss:: LLeg:. Est:. e Fed:-, que terão

lugar {la próximo dia20 do corrente as 20 horas na rU:J

Saldanha Marinho n.o 1 J -,-A:
Or:. de F1orianópo!_is, 15 de maio de 1963E:V:'

• I

M: A'.D'.Oastas
Secre'táriq

19-5-63

VENDE-SE
Uma c;:.stt. localizado .à rua Tte. SilveIra ·n,o 133 00

lodo do Lira Tênis Clube· Trator no Praça Getúlio

Vargas, ·n.o 1 nest·o.

Maquinas para servicos rodoviários
e construções de acudes

Scr�per AU10:C�rregador HANCOCK-MECA
1

com l�ator. OLIVER de febricaçãol nac'tonal
2 �eOl�;���:::�:a n�ó�oLn��:provada pelo GEIMAR, DNER e 'DAER

3 L;ãmmas Allgledozer e 8ufld'ne'r para tratores,de esteiras ou pneu�

4 Carregadores Fronfals para Iratores de esleiras ou pneus

5 Semi_Scrapers de comal\do hidráulico'
� �, �

Entro/ cs inúmeras d�monstrcções de afeto e ea.-'
rinh� '_< .. dicadas às môes na dia 14 de maiol teve ex

cepcICnalreolce 'as que tQ,am re:.l,zadas pela Mocida
de é.�pirlto Antonio Melo e Escola de 'Mor;)l Evangéli
co, amba::; do Centro Espírita Seara da Amor na Es!
treito.

.
. , .

F/sta c.� poesia, de cantos e de mens�gens fraier
nas. num ambiente de clegria e de emOção, foram as

mâes, dê!;lte e do mundo espiritual homenoç.:adas
principalmente com as preces sinceras que em s�u be
nefício f.:::n:.m ,endereçadas à Deus,

Inumeres oradores visitantes S'� fizeram, ouvir
entre eleS os srs. [){)mingcs CardOso, Nilo Dias e o Di':.
retor do Oepartamen.o oe Juventude do Federação Es \ i .. , __".,_, , ... , .� ..

pirita Catarinense.
'

�:��:ri:�:::O��;i�:�����:�:���;:�:���tõO:i��,:��: tletnf,caçao
.

de SOlrbrio, 1 Machada E Turva
espiritual da mecidade. únICo ca�inho capaz de asse EI" °fO

�

d S b' I,' .

I M'" h d TQU'" a,
Poz pa,'" Hum.n','dade em tóda a ,�a pleni-

.

e ri Icaçao e om riO, Jê!nCinIO ue a o·e urvoo
J'tude, no busco ',ronquila de um mundo melhor que há Entre as melhores r�te- ·Para o. gClvérnador Ci!!30 kv' e 9,5 km de rêdes de ho e pode V, Exela., liz:tr

á; servir com o terceiro milênio.
.

tências que o Gov'ernadcr Ramos 110 entan'.o a €P-:'- distribuição, a chave' que distribuira
Esta' coluna envia calorOsos aplausos' à o'iretaria Celso Ramos obteve' na ficação das áre::.ts runis energlU para esta r�ca átl2a

do M-ccidcde Espírita Ant6nio Me19 bem como 00 Prc sua viagem ao sul do �,�� dD Estado de Santa C-"lt,,- "lnterp�e�anfln e::;t... "''',_.; rU�'al o que permitirá o in-

sidente daquelo C::.sa, sr. M:maE:1_pedro Alves, pelo tado para inaugurar diver- rina é ponto primord'.al dln....... _..:a da atua I adml'1is cent1�o de novas inlcht\-

brllhont!5mo das solenidàdes- mencionados, J .sas obras está sem duv da do grande Ph'no Quinqul'- traçi!o" o Sr. S�bastiao 1>-" vas econômicas e prep

XXXX � reação de afeto e agradE:- nal de Eletrificação 1'1'\ rais Matos, lider do coo-:ia- rá à nossa popUlação uma

frnertto que .o·povo c1e�n(,n!; está executando, visanJo ,rativi�mo da eletrirlca�ao vida social mais conforta�

IV CONCENTRAÇÃO DE JUVENTUDES (OU por ,sua a;ú_� .. ::atracn �:nc��ri�p�:�,.'���i�.. fax;� ,����� :::�'�:mr:g�:��>tici':
f

ve�epols de analisar 0"Estó deflnifivorn nte' marcado paro os dias P,

�
, contrau o �h;:�e Cl0 ",::.e- fôrças desenvolvimen�h�a ra de' V, Excia., como !!(" beneficios CJue a energia

�2.�ed"denc�:;�;� �� ��r����e(.n��ôç��·e�!iZ�Ço��d��:sci� t-vo ': inl!i,� cpTl'eto eX:1- (".a .economia c�t:lr_ne.Le. vernador, superamos f) ões elétrica levará n vida da-

Juventude Espíritas do Estado de Santo Catarina, Es- seinP����;a�:ss�i�t��';::�'�;�' A Coml)'são de Ener.r:3 �������uoaos o:o;��'�oos�. !e:; ����n��:I�l!1���t�dã�l'atl���
pera o [�_p(.rtament{l de Infôné::I e Juventude da F!;:C rias, num tratamentô d'.re- Elét:{.ca, )contantio o 3�1'

-

fiz.emos nossa confiança, povo de Turvo pelo gov(r-
ctEr o mesmo êxito \!os conclaves anteriores realízo-� � co,rç' o dÇJmem slmp1,�s. tuslasmo de seu prcr:i.df'!n- porque sabíamos nue vns.�;� nadar Celso Ramos, diZ'õr!�
dos respectivamen.e nas cidades de FI-or1anripc!is, La e pode assim "êr o quant') te, en':.. 'P'HIlo Aff nM ,\" pnmessa de ean:Fdat� �e ciu que "TurvQ, jamais o

jes e Blumenau. .'
,

o po-ro saoo ser reconhed- Freitas Melro, na expa�li:'!.O tornaria realidade". esqueceri, agradecido :!','

A real!zação do IV .Concentraçã:> está de�p(�rtan- do a um governante 9.t�r:(l do setor da Eletrlf:ca':,11"1 úende �erviço !)restad,:) �

do em tedo {l tst::do o mais vivo ;nteresse, estahdo ins às suas re'vindicaç5e", ,t-',. 1.1 _.�� em d-Sf!'1vol 'i- I E aCl'eiieenta: "'Eleito e a sua prospe:ddade sera o

cr'tas ió diversas scc:edades' Juvení3, filkdas ao Depor mmto df-�de os '(},'moir's empossado as nrov:dê·JCI<J'i melho1' reconhecimento (l

tcr:>ent'J do:. FEC. ImpOrtan.e temóüo está �enda el::b0 Entre as maIs velhas e dia� da :1dm'nlstr�ça1 :::�'- não se ta�daren:t, foi iOg0 confiança do seu benfei�

l'"do ',m 'como ccrrespcr,déncias t,m sido trOcad,'Js j:l'oblemáticas a�plraçr')f'� .�,. R"M",O, um grande !l .\- determinadQ, que fOSS'ffi tor".

C0nstrntemente entre as 'entidades interessadas na l,a ·popult_.çâo nuai d3-t1u'� no, bas�ado no coc.pen feitos o.; lev::mtaolentos daI'

C
- \ la ar�a. eslavq. a_ elettific:\- I!'Snl?, hn;p' 'à te::l"') )'",,>,".. obras, .pc)'s POr incr�vel queoncentraçoa,

XXXX cão, que nas palavras 0(' t'!d.:- a fundação de 36 co- \� pal'E'ça, c!hbora 'muito' ;·1-

PnesiQente da COI.)?�rJ.t\-, vessem [i\�ado Os govêrr.Os
va de Eletr'ficação ]:'tú,·:.!l cperati'.'as nas pu\!" '

... ant.erior.'l� em elet��l�"r
de'Turvo, Sr. Sr:b"P:stiãO M,-,- .' ....�'._.-_" rf''>:'''es do Erfcau·),

-

Turvo, nem projeto ex!s'-
rais M'Ito�, siludan o ,) ,,"0- estando IS delas em bl':1'::) tia. 'Dentro da orientaca0 "

vernador e sua. comIt\n, oomento, ent�e ali 1 J 'i� !'''r se';llHil"i fundamos n,)!'-

"com o longo prusar do� sa CO"operativa' em setem-

JlnQ8 e com�ti�ulu � P.t:iI • _bro- d� ], que ho�e con,\!,'N
·l)I-r.nla llU'i,s ·'d1ficil. p�lh fi '

s;iCiO-llrQ,�iI'J{l�r?;·tiq:-

O. TOrneio de 'r.ro ao A�

vo em comemoracões no

128 aniversán;o de run-u

cão' da Polícia Militar de
E'ltado de Santa onturtna

foi dos mais expressn .s.

A reportagem de "O E�iT�

do" esteve preseruê e aJ�,

na la com erader o trans

corrl1(r des;as Iest.ívídaues
da POLICIA MnJTAR. que

Coluna Espirita
Sob � l'eipcnsabilidade do Federação EspjritaCatcnnense.
COMEMORADO O DIA DAS MÃES.

C! . importante
.\ e o

.... .,. .: �SI!

MEIO-"AMARGOI.,

I
I

!

'.

"J '"

N1'fSTLÉ faz o melhor chácoOlate do mundo

Estendendo o,s a<:;rad�r;.
mentGli aos deputados Jo"

QuirÍl Ramos e Lecian 31,'

winsky e ao Dr. Paulo. Af

fonso d,e Fre!tas Melro, pj'
sid,:,nte da CEE, o orad0r

encerra dizendo que "Tu"
vo está. de parabens p,'l,
energia -recebIda, S0n;'9
��;::���;�� �:l��vi.�h;'::;t
::08'

9l1l\.:reflIIZ'In�O';,' ._"
:1110;;. �,q_ll'd,) I,{u.tl ('i{.I�j. ,1:"-::

��i":['f'��'����k.:li:1�il����i::i ,!�Z·�\�{,_':��J1);t,:\3",,_:)/,,:,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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<q AN"S DE LABUTA CONSTANTE EM

P � J[ SANTA êATARINA NO

T')R DO; ESPORTES

Çcmo '0: 'naugurado' O
M"ilrr:a' de' B'IskelbaU

p--o. '" (G"t>",l'h l\l""'h1.�
0�-���' (1" Çn"7�\rQ tio

r-ll' _ P,��?l'te 'numero>
....�; .. '

;""!" foi 30'enl
...,'" =v-v-u-odo. o ('f'rt"t_

� ..,.,,·-,"",,1 no>' ba:,>",,,,I�
", '�:r·""-"''1".,'ph-. )i ... "".,_
.1 '1"��'·., da"

'

d"Iell\";:'(>s
"'--.·�;n'nh'" 1)"" �/)·(1 1"'1.

�'�-IJf,I"�". f""h"ndn o (\"5-
f!'" 1 ,..101"""al'?(' fi Br1�n,
�"b PT'),nd,e ovação popn
la-'
n ""-"""''>- -sueta n-o-io-

1"'-;1 !\..... ·'TTRT réz o turc
"""1'f.'1 ri" ,-,tl-ta, sendo pn
t "�fl n Hinn vactonat
T'�<>�'lp;r..... p h""t.">dns ;l�

bandeírng do Brasil le d:l

p: "

... N has ---l. Cortrosia da Cruzeiro
tem sido ,a atuação de nosso

.
Os erros partiram daquI mes

p",lo jôgo jeitoso e engenhoso do�
') futeb:::l brasileiro. Arriscaram

'0 fut• ., boi em excur.sões com

!x\'lcgem um� gr-nde, núme
I':('bnu a imprensa carioca,
'l:Fcom haver Da delegaç50

encarreçfados de vender passes
se!r>ção, Coma Gerson e A- _,

'''''I
:"l _I�,:Ionados rFin condições 'f!

O margem psla politicagem. SQ-
I s, mas não acharam um TE'

�grado scratchman.
9,--!ver.'ár1os· do passado batid�<; !

'ffTlc? Que foi sorte? Que fo;�
J'go:> Que.foi ° individuaJisrr.!l':

.

'�r
Vemos crer, sem ll1ágoa que
I::S devemos em muito aos

ndo o direçõo técnica que
incompetente. Nõo digo e/J

m outros mais abal1sados co-

o eu, nõo possuem ligaçõo COrl'

'em aos, me:>mos favor algum e

p:Jra falar e criticar.
r de clguns dirIgentes nos ridí

Me�mo vencendo os partidas
'[ Itália e os países árabes,

, V iho Mundo foi froca e deixou

o

têm sofrido com as derrotas que
.... mIssõo Técnica do que pelo bri-

(I a direçõo e principalmente
têm sido diretos e vergonho-

'!l ",fl
os jogos de nossó sei=ció'

filmes do Televisõo.
e :Imente Jogou futebol para

"cOr uma apresentação digna
d.:;:-_�-:pa. fazendo o que não

�I .... , H ',Ianda Bélgica e Ale
q'_I. pudessem nos vencer. Foi
c ença de Pele

....

que nos' salvou
, CI e' AJemànha.

.-::' n�h-s(! detidamente o fime bl'a
l'zme,1te nóo possuimos opn

rvol fraquí:'sims, sem chcnce de
O meIo de' campo anda JTlal

ri L.ma Eduardo, ,Rildo e D�cs
Im boluar�= em alguns jogos e

Ido R:nda não mostraram tudo
lO do europeu e fígída e carpo

I que pareço. o jogador brasi-

FIBA.
nouve destile de Escohi'

de Samba e cantos fO'<'1o
r'cos bem' como um côrc
de ...alunas do In.<;titu�- Ju
lia Kub',�trhek. entoou o

hino da FIBA em nomcna
«em ao -cr.ador dê".te/ "1S

p-o-te.
Bandas de música aort-

lhantavam o e"f.l�i<!('L':O.
'A rrente de -ada 1:":"

g"çã: estrangeira, apare
cta uma causa e uma ma
d·"-J.." .... -s-ue'ras.
Funcionou com pe!'ft'i

ção a organização cos
, . nLOres d basquete ''''''1

dlal, bem como o comité
de Imprensa.
A reportagem de "'O as

tado". presente .20 aconte
cimento. .com permanente
da FIBA. ponde anotar ,,
d-s os detnln-â do mar,r

vJboso desfile; em qu� (1_
....

tletas de 11 países ;::01"":.
fratern:zR.'1:l.m-se, apare
cendo atletas de renom�
mundial n'lll delegaçôes S:
viétlc:lfl. Americana e tam
bém Bras!!eil'a. ChmmlV;".
a ateflçi.1, a alttll'õl ,ii,,� ;<P
viétlcos.e dos !·''''lJl('es�'�:.
havendo mesmo .hl: :,tk·!.t>.
francês 00111 2·13 nlts. •

A partL! final d:>. c"rtame
será realizada lqni na

Guanabara. ouanrlo ':'Iltiio
(' Brasfl esta1'l1 p:'tnicip9!1�
do d9 mlJ,nd'al. l1a qU.1.li
dade �e "BYE·', canlPL'fl0
Que 101 do úl�imn raml't'(l-
nato.

.

------�-----

..................d_

Federacão Atlética Catar1nense
NOTA OFICIAL N.o 018/'13 da snve, pelo ClUbe Doze

de Agõatrl.
RESOLUÇOEs - Toma

das na reumã- realizada
no dia !4j5/63, com ore

sença dos seguintes (11 te

to-es: Ody Varella � Prc

sn.ente. Silvio serar'm da

Luz _ 1° Secretário, Naza
reno de Jesus Lisboa -

rc 'res urero. Carlos AL

berto R .ognol! - Dite,:; -ir
do Conselho 'recnrco de

nesqu-tec I, Zanzibar s'er

nandes _ Diretor do C')11-

selho Técnico de Tenls ce

Mesa Morary comes -

Membrd do Canseira de A:
. t.letismo f2 �'mori Laus -

Diretor do Conselho 'recm

co de v-retbot.
EXPEDIENTE _ wcram

recebidos os sC:'u;ntes ex

pedientes: or N.o 921 co
1963· de 24.j4/63, da L'ga
Atlética Norte Catarin�ll- ,

se; N-ta Oficial n.o 02,63
da Liga Atlética Itajaii'l1-
se; Nota Oficial N.O 07/63
da LANC; Of. SIN de -

24/4/63, da Federação A

tlética Rio (k'anclense; Of.
N.o 80)133. de 18/4/63 do

CI-ube Doze d� Agôsto; Of.

SjN, de 29/4/63, do St.
Moriah Sllva; Of, N."
196/63, de 9/5j63 da CS\'

Of. N."" 11:!7j63 de 6/5/6J.
da FederacâCt Gauch. de

Baskelball; Nota Ofbal
N.o 25/63 da CBB; .Or. N.o
96/63, de 13j5/53 do Clu'}:!
Doze de Agôsto: Of. '3iN.
de 1/5/63, da Liga Atlé�'cl\
Blumenauen�; .Of. 91163.
(lI' Ale IQ� dn Clube D'l<'tC
de Agôsto; Of. N.o 94, de
1O/:.1._";j d Ch'l)e D""''' rie

Agôsto; Boletim Oficia_}
N.o 9/63, da LENC; B'Jle�
tim Of:ci<H N:' ,l0/1l3 da
LENC; LENC Cf 23/63, :ie

6/5jl�63' Of. N.O 193/63,
(lo Clube RecreatIvo T:,

mandarê; ,f'. Of. 20/63, de
28/4j63 da LENC.

CONSELHO TE'CNICO DE
VOLEIBOL:

1°) - Aprovar os ;0g0S
realizados nos dias 10 -:l 11
de mal�. pelo Campeou!!
to Regional Juvenil, entre
as equipe ..

·

S. E. CruzeirO Z. x CIII
be' dos Nm'e 1

\ Clube Univers;târlo Ca
tarinense C, x Clube Do"e
de Agôsto 2
Clube l;)<)ze de Agõsto 2

x S, E. Cruzeiro 1
Sete de Setembl'" 2 x

Clube Univer'sitário Cat.1-
rinense O
2°) - Aprovar os jOJ;cs

realizados no dia 11 de
mala, pelo Campeo:pato Re

:��7�s :Tltulares, entre R.3

Clube Doze de A�ôsto 2
x �.h�e C�,����V� � S , 'E.
Sete de Setembro 3

.

3":�� � Conceder trJIlE
ferêncja aos atlétas Augcs
to M:Jton ,de .souza, da S.
E. Vera Cruz, para (' Clu
be dos Novos e Anti.ihiQ
Luiz Pereira, da S. E. Cru
zeiro para o Clube Or)ze
de Agôsto, ambos sem es

tágio.

4.°) - Conceder Insr.r�
çã,:, par,'!. o CampeOD<lto
Regional Titulares Ofl se

guintes at:étas: Pelo, ;,;!\;_
be dos Nove. - Augusto
Milton de Souza.

Pelo Clube Doze de .'\.

gôsto - Eni:- JOsé da Sil-

ÇONSELHO TE''ÇNICO DE

B..�SQUETImO;L:

'Ve=tdo em v:sta �. Iam-n
tá.vel l;ies!stêncla d,o c.r,u
BE DOZiE· DE

.

AOOS:rO,
em pa�t!cipal' do. 'romen
"WALDEMAR' SALLES"
resolve êste Conselho 'lfl,'!.
ceia» a r=nlízaçâo do .cte
rido T(rneio.

CONSELHO TE'CNICO nE

ATLETISMO

Chamar a atenção 'JoS

rutaece para a "CORRIDA
DA FOGUEIRA" a se rea

lizar 'no dia 29 de junho
próximo.

CONSELH0 'fE'CNlCO DE
VOLEIBO!..L

Conccder tr .l:1sfercucia
ao atléta ROOil:'RIO M'A
TOS, da A. D. C(';egi!'ll PII
ra o Clube D-ze de ag6�,o), '

isento de estágiO,
Conceder in;.:crição ::t�)

Sleferido Ilfléta para o Cam
'peonato Rt'lJior:al 'Ot1tla
res pel" Clube [I('lma men

cionado.

Flol':anópolis, SC. e'l1 H
de maio de. 1963

Inscr1çõe.s
para a

Taça Brasil
RIO 17 (VA) - Por-i-n

encerradas' oêtem as Ins ..

crlçôes par a, a V Taça B�n

sU, está" reracíonaaos os

seguintes clubes para o

certame: Santos, de são
Pa�lo. Botafogo, da Guun 1-

bara; Grêmio, do Ri... G.
do Sul; River. do Piaut;
Defelê, ele Brasilia; Atlt'�,!
eo, de Minas Gerais; E.;

porte Clube Recife, de Prr
nambuco: E. C. Batr'a. :!a'
Bahia; ABC, do Rio G. ,1,)

Norte; Cear� Spor�ing, 10
Ceará; Paissandu, do Pa
rá; Campinense, da P:l 1'<1 -

ba; Samllaio COrrein,� '1,1
Maranhã.o e Londrina d1
Paraná. Inscritos, mas á
espera de determinação (o
ficial' dos rep)"esentan�,l',',
os campeões de Alag":;d3,
Estado do Rio, Santa Cr.
tar-ma,. G"�ás, Espírito Sal _

to e Sergl'�e. Não se im'
creveram Am�onas, Acn:::
e Mato Grosso.

ODY VAREU,,,, _ p;,,,._
sidente

I CA ft!.� :',l, !.

SILVIO S, DA LUZ ._, G ,� 1 ;-'
1° Secretá�1o '---

Rodada de J� reiniciada
Rio, 17 (G. Nahas

Crrtesla da Cruzeiro do
Su) - Foi re!nlc!ado 0

certal,ne de juvei1.i" dil r ...s e o árbitro roi WaldIrGuanabara:. com vál'las ,io- Rocha Lima, um dOI:; �r-
gas re'allzados na tarde' r:lt' bltros novos da Fecleroç'1o
domIngo. O Bo�frgo, vai Carioca mais em evidõn
tentar Õ. trtc.'lÇlpeon�I.\,,\ cia, devendo .subir ngl}'-:\
!J)O.Ssuindo mesmo a me- a categ::ria udncl.9al ;:a�e
lhor equipe, já que ,'m as suas boas atuaçêes. A
suas fileiras, nada mcnr:s arbitrageIlJ. dos juvenis. a
de 5 a.tletas campeôes sui tltulo de curiosi1áde. é dI?
amerlcan,...s prestam ,e11s 6 mil cruzeiros com 2.- mil
serviços. Arlindo, Helio, aos bandeirinb�s. Nos oe
Jair, Otbon. Zé Carlos s';'o mais resultados ,...bsel'va�
�alores positivos, podendo ram-s� os seguintes resui
m�lus1ve serem lança,d,·s tados: Flamengo 4 x Cml'
na equ'pe �rinclpal dne::! a. pp Grande O; Bangu 2 x
cat-egoria tecnfea dos mes· "Bonsucesso 1; Fluminpnse
mos.

. .

.. "3 x M'Idureira O, América
ASSII;ltindo ao mais illl- 4 X S. Cristovão 2 e Vasco

pot:ta.nte 'compromls.<1·'. 2 x Olaria O. O Botnfogo é
pude observar que. r:HI- líder isolado çom ° pontomente- o !Jotafogo e uma perdido ,�eD"l1'rln do F]im,õ-
grande equ,i.___rre, com valo-' nense com 2 p.p,

'

res positt-"os de�l!lragrandeza. Jair;'p-:nta fli·,·
relta, é nu realidade l.!ln

--------

��!�:V��hO�=I·������spe��: Dr. Walmor Zomer
p,raporclona ao público. E
o B�tafogo, realmenle ven

c�u por 2 xl, parec('ndo
ter havido dificuld'1de,
quando não é a. vc)·dw..... Diplomado pela F'aculdllde

Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil

Ex interno pOr conl'ur::;o da

Maternidade Escola (Ser
vl�o 10 Prof. Otà.vio Ro�

drigues Lima). Ex-lnterm
do Serviço de Cirurgia dO

Hospital LA.P,T.C. do R!o
de Janeiro. Médico do ID>-'"
pital de Caridade e �tt.
Maté.-nidade Dr, Carjc9
COrrêa.
PARTOS - OP�AÇOES
DOENÇAS DE SENHonAS
- PARTOS SEM DOR oe o !:'
P"'étodo pslco-protilatjr�I), =.
Con.sultório, Rua .João Pt..
to n. 10 - das 16,00 à.s ';;i

18,00 heras. Atende C-lm

�or.�S' ma,rca,rlas Tele10h...
3.Q55 ..;_ �sldéncla, RUR

NADA DE RIBlTES!
.

Exija em seu· carta

(
Lona de 1relos "COLADAS'

.

- 60% mais t'I(l aprOvel�"'l�

mmt;o d�s Lonas.

CASA DOS FRE(OS

A Portuguesa, 'apenas cl�
fendeu�se muito bem. A
renda foi de 43 mil cruz,'i-

Garcia

H9

["IOr .todos os brasileir.:lS ,não são
e rito podem 'fazer mais do que
.

inentes, pois, nos últImos anos

1 ccstumodo o vitórias e es.as

-10 prcfund�mente. Deve-se
I eufcpeu melhorou bastante,
Ia movimentação e maleobili
:I r braSIleiro e sul americano.
den.ro ·de rígidOs sistremas,. en
'\ntas (por fal�r emfintas, que

f desarmar defesas Uma cei
e nquonl"o po.-eça Q verdade.

o Pelé COMO se 0$ Ouf"rl'li

t-:."",�",",,,,,,,,,--- n�:J:���sE j:d��: s�rja. e�t�h�:
(,o) não o tivermos?

ns e leremos ii realizeçêo, na Baía Sul desta Capital, da " Regata Internacional de Santa Catarina, iniciativa do Glorioso C. R. ALDO LUZ,
�, nrr psríe guarnições de São Paulo. Guanabara, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e iVlontevidéu, nas maiores e sensacioneis disputas NálJti·
�r '''Il1'1)osl ,'�� 'UZ4iZ&U ;;oe;ij!;::'M1M\'pg.��í�m!l<,'«t\!!'�'-Wt<"

,

"-"u�ta.· __ �,.. a_c: .._. ii,.._-.__.._ ... _"'..1"''''''''' .._ .. <
.. ii: _ .. _ �-..,.,::� .. =: .. -.._m�

I! X TAMANDARE', a Batalha Desta Tarde Pelo'
Regionall . de Fut�bol ��

Torneio
"Osní Mello"

Em virtude de não haver'
êste ano o tOl'ne'o �ul br;l
sHeir<:- de futebol, gnnh'IU
Ulaiol'CS lJoss'bilidades pu;].
a sua �ealizacão o torn'!iO
Presidcn�.e· Osnl Molo. que
contará C0m d-is par'j�:l
il�ntes ele Florianópu1i.",
Itaiaí, Brusoue, Blumena'l
Jo"nville, Cl'!ciuma, e T!l�
barão, A iniciativa JF!"'.;e
torJ1ejn 9"rtl1.l.. do pl'eqirj'i,
te da Mga de Ita,iai .• ::::"

Franc1sc .. Julio WipppI. pu
jo assunto cl.everã ser 1i\l
da abordado pelos clubr>s
interessados. em reull'p.�
que se-rá efetivada na Fe
(jp"IICRn Cat"r;nenRe de
Futebol.em dia a .ser\dete,·
minado.

línder no
Almiranle

Barroso
O consagmdo treinador

Zinder Lins, que dIrIgiu .:>

Figueirense em épfl<e(ls
passadal\. dando-lhe tie:,
taque especial n.r cen�,t"io
futebolistlco catar'nrmse
acaba de retornar ao' fut�
boI catarlnense. O treiJ1,a
dor af:eltou o c(lnvlte da'
dlret"ria do Almirante! Bn=
raso, tendo dá dia" Jni�:a
do a sua nova função à

•

testa do quadl'o alvivPfcl2
portuário.

Brasil venteu
RAUe h'oje
enfrenla Israel'

�DATOR

Pc::lRO PAULO MACHADO

CI)LAB01!.ADORES ESPECIAIS
MAURY BORGES, GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA
.

COLABORADORES
- RUI lOBO - MILTON F, A'VILA -

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

Marca o tabela d Regional de Futebol, POI',J"
tarde-de hoje, o mote h Avoí '\.I?rsUS" Tamcndaré,
mctch êss€ que completará a I rcdada número dez do
turno. i .

Avllí e Tamando ré outros nõo são senão o "leo
der" que ainda não perdeu um jôgO e o. "[qn m'na"
que air-da não venceu um-prélio. Um' possue uma mé
dia 'de quatro gols por partida, tendo .eré cçcrc, con
signado 15 tentos, enquanrõCj"ue o outro embora pos
sua dianteiros p.=rigoscs ainda não che90u uma lH·..,i�
co vez os redes adversá'rias.

Dcf consederaõtoso "Leo fovonto na propor
ção de cinco para um. Deveróvencer o quadro otten
todo por José Amorim cama venceu seus ad\-�_rsórios
os quais ocupam asco locações imediatas·

.

Deverá jogar como ainda nó" jogou neste certcroe
o oeto.ôo alvãrubro Se quiser evitar Um escOre crfcso
dor de, vez que a tdrmc clviceleste não subestima nem

mesmo o último colocado e vai jogar para vencer por

goleado.
Apesar da disparidade de fôrças, espera-se um

bom match na tarde de hoje no "Adolfo Konder" sen

do provóve� qL�e. o lider invicto venha a l�nçar na equI'
pe sua mais recente aquisição: Bentinho, que. no on�

passada consagrou-se como um dOs\ mais técnicos e

ardorosos meios, in:egrando o paula Ramos. Benti

nh9,' cOmo se sabe, atua em qualquer poslçã� do ata

que jogando também, como médio volante. Pode S�r

que 'venha a ocupar a pOnta direita OU o meia, pas
sando Rogério para a extr'ema Mas, qúem' reso\vcró
é o técnico Amortm que não pl'etefilc', mexer ,no qua
dro que vem correspondendo plenamente.

A pugno estã n,arêàda para ter início os 15,30

;����'tr�;�:nf�ve��s }!s3�;so�a:�, s;:IO d;���o�o;��o C��l
tegorio

-
,

Pereças: Arquibancada � Cr$ 100.00 e Arqui
bancada - Cr$ 50 00, sendo que senhoras e senhori
tas têm ingresso livre 1:"10 estódio nos Jog,os do Cam

peonato.

Já incluido Gilberto Nahas entre os

_�_'::::-_,.., A' rbitros da
Guanabara
RIO, 17 (VA) .....,.. '7c11"(;S

ós arbitras carloca� pCi"
,tencentes ao qU:ldro', lo
colégi� de ár·bitros,.did:;;�
do oelo jornal;,sta Everar

do Lopes, semanalmen'.e na

Escola N:lcional de Edm�ll.

ção FísiCa se reunem �""b
a ori.-:lntação de um pru
fe�or de educação fi!:k',
para fazerem excrcicios fí
sicos. A presença é obri��l
tória, e liã� serão escala

dos os que não compareí:E
rem.

Gilberto Nahas que j.'l.
está inscrito para o Curso .

de Aperfeiçoa)nento de
A'rbitros- a ser brévemf'l
te iniciado, já está pur',
cipando do.s 'exer�lclos fi-

sico�.

para
sua

b/clc/e-ta
PNlSUS

DUNI"OP
� IA MARCA DO BOMPN""'-"

. ..• . . .
. .
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Você sabia que as aves de

rapina podem reinvidice.r

para si a maior duração de
vida? Uma águia vive até
cem ;,1,flOS. A coruja vai Hh�

80. O C{JfVO. em média ch'�

ga a f{·sfejar o séu 50"' ai,:·
vefsário de nascimento. Sa

be.se, também que os me

chas vivem mais 10 anos do

que as fêmeas. Eni geral os
animais não vivem mais do

que os homens, embora se

saiba que na India um ele

fante chega á idade de 200

anos, sendo entretanto, n

sua idade média de 60 a 70

apenas. Uma baleia vive de
25 a 30 anos; gorilas, chim

panzé;; e orangotangos Vã,1,
em média, a 50 anos. Tigros
e leõcs só vivem 20 a 25
a"'�" (l"pH'T.mente!) - En- I

quanto isto oS animais qlJi'l
comem capim ati plnntas
vivem pouco. O rinocer0l1le
vive 35 a 4;) anos, o bisonh;

30 a 40; as callfas selvagens
20 a 30; a girafa festeja :l')

primaveras e o camelo che-

�� �e�l�ne�te AI�O\l�:val�icl�e.
entretanto poelê yiver a,.e

60 anos. Na Islundia é (\(,

mum ver�se Cf1.valos de trin

ta anas trabalharem nor

malmente: Um porco e.o;l,i

bom pl1ra o I'orte com um

!lHO. 'Coitaqo!) Uma vac:.1
bem t::-ate.�� pode viver 20

anos. - Os reptis, em gera!,
têm vida longá. A tar! aru�a

chega 11 150 anos. o CrQ(."{J·

dilo de 60 a l()() anos. A�

cobras trinta. Também os

peixes têm vida longa, com
a condição essencial de nii"

cairem num anzol ou n'mn:l
rêde de pescador!!

I I I 1

O famoso lider abolicic
nista americano Wendell
Philips, certa vez em um"1-

das suas viagens de trem

por Oaio, encontrou·se com

um ministro protestanllJ,
quco "inhn de reg-resso dI'

il.m,A DE VEI'CULOS
\ t:\! .\ J)' .. '. '�j' LL'J'"
ita Ma co eOt:t·

RItNCIA PÚBLIC!\ oz
VENDA DE VEICUr..OS do
Serviço Social da rndüstrta
- Departamento Regional
de Santa Catarina
Pelo presente, revemos

ao. conhecimento de quem
,interessar possa, que "''''

encontram .a "elida, me..

diante ccrtcorrêncta publi..
ca, os veíeulos abaixo estie

cificados e de propriedade
dêste Departamento Régio
nal:
I" ,_ Um Jeep, mart-a

DKW VEMAG, ano 1960, mo
tor n- J002668. cõr verde, 3
cilindrus, 55 HP, pejo vatcr
mínimo de orerta de .

Cr$ .00.1100,00 (setecentos
mil crusetros i.
2' - Uma xombí. marr-a

WOLK.QWA,GF:l>of. ano 196:l,
motor II n·192GfI, cór crc

me, "" cümdros, :iG HP, pr-lo
valor mínimo de oferta de
c-s 600.000,(1) (Sf'isc(>nlos
cruzeiros).

3" _: Um
-

.reeo. marcn
WJT,T;yS. ano 19�2. motor
n- F-H 130. {'lJr cinza 4 ct
lindros-, 45 BP. ))('10 'yal;r
mín�mO de ofert� rle
C�$ lW 000.00 (cento e ;j;';_
te mil cru�eiro�.

O vicio de fumar ! Eti1 4 - HTY\ .lAl":ú. marca

Lancashire, Ingla.terra, (ll� WILLY.g·OVERT,ft,MO. ano

homem aborrecido da vida, l�!'jl'l. }.Iotor n' B�04A41. COI'

tentou suicidar·se. FechQ'..I . bf'iie, fi cilindros. 90 RP,
bem porta e ja�las da co·

. pdo v"l10r l"1;n:I1"'O de ofer·

mnha, abrili o bujão de. gá" la d.e Cr$ �M,fl{ln.O(l (ql'rt
e sentou-se esper20ndo.. rt· tro('cnt"ls n-il r'·n?"eiros).

morte .. Mas, como estava 'i' _ 11111 ,Tr"'1. maT<�:l

����������'" �� a�i������i ����Y��,��RT��NDB,P��;)_
Com um grande estouro a fjl')<}77,.lj cilindr()s. 'lO EP,
casinhA foi para o ar. Tar.l- pc,IO l">llr," de nferl"" (l(!

bém éle foi, mas com tanta (irS !fl0IHlh.'}"" (fJuatrocen
sorte que escapou com feri- tos m:l crU7.f'i�o� \.

mentos leves! E, com esta

"experiência�, também fi

cou curado da mania.. de,.
suicid\o!

IIII

IIII

Um hóspede recen-chega
do procura a todo custo en

tN'ter uma conversação com

a don.\ de CR<;<:I.. Dá rr.m um

vaso e. pergunta. "E êste
lindo \'<lSO em forma de u'!"'

na, o _filie contem. minha
Hnilt")�?" "A tinza do m�u

marido." "Oh. uerdão, mio
saliia peço mil desculpas."
AI don<:.: "N�O há ,motivo,;
para isto. Meu marido nã3
morreu Éle tem, �im, muita.
preguir;a de procun\T um

cinzei.ro; são "'-5 cinzas do��

cig-arns que êle fuma."

IIII

I'ra vplho sovina, aue es-

1:>.\'," à O1orl€, é ooClsid6....'r:l"
fri!!. rle·o"r;<>:0 nPio médic0
u.\ J'.ssi,Sténcia Púl)tlca ch:.'.

mad 1 DllriJ atender-lo. Quan·
(to (1 ,.,.,p<1.ico deb::a o Quarto
do f'nfêrmo, encontra lrm

,lI\rente aue uerq,mto "an
:-ir»;?mente�: "Doutor. ainda
lestum esneranr..as?" O mé
dico 'comoreensivel": "Ni<:o
nenhuma! seu tio 8stá cap' ..

pletamente curado!"

O hábitol Um fotógrafo
de u'n iorn<\l vai li casa de
11m morto p<lra. tirar a S1,1"

fotogra,(ia. 'r1euois rte aiei
tar <l máquina,.grit.n: "Agora.
�tençào\" .

uma reunião. O mínístrq,
que -erã do Sul e P9r isso,
evidentemente, hostil a Pht

Iips por causa das idéias a

O. principe Vitor Emma- bolicionfstas dêste. cerne-

nuel. com 28 anos de idade, çou a conversa
..

: "O senhor

filho do ex-rei da !talja, prc- é wenden- phütps, não fi'!'
. tende casar-se .com a cam-

,
"Sim senhor, sou eu mes

peão de esqui Marina Der-ia, mo." "E' o senhor então o

apesar dos protestos de seu homem que prega a liberta-

pai, que não aprova O cn- cão dos negros, "não é ver-

samento do prtncipe com dade?" "E' isto exãtamen-

uma tmrguêsa. te." "Mas o senhor sabe
naturalmente que os rregrca
vivem no Ketituclty, po� ..

,

que não vai pregar as suas

tjmoerto aeme. de ·14 idéias por lá?" Por algum
anos, um marinheiro da r.·- tempo ['hilips silenciou, de

mada italiana, acaba de sr-r pois ttísse: "O senhor é mi

processado por bigamia. {) nistro, não é" "E' isto mes

Ministerio Romano ôesco- mo." "Bem, como tal pr-.

brtu que Rania casou sele tende salvar as almas do

vezes nos ultimas quatro inferno, não é verdade?"
1I00S, em suas viagens atra- "PreiLndo, sim senhor", res-

vés do mundo. A descober- pendeu o ministro. Prosse

ta foi feita porque Rania gutu entéo Paitíps com sua.

havia pedido a anulação do lóg.lca. impecável: "EntÍlO

seu casamento cum a sua por que o senhor não vRi

esposa. italiana, á qual êlp par,l o inferno?"
tinoa denunciado por inli·

de-Jida ...1e.·
,

IIII

AGENTE. REPRESENTANTE
COI"1CúitlJodJ editôra precisa de Aç;snte dinâmiCO

e cOp.::Jz para otender s6cios qUe mensalmente reci;!'·

bem li'vr'os, inclusive desenvolver suas ativjdad�s nes

sa cidade·
Trabalho fácil e que proporÔona lucros imediu-

tos, graças o moderno sistema de ve!ldas.
COl',as para Snr. Renee, Caixa Postal 738

São paUlo S.P·

Crianças querem se Alfabetizar
As crianças querem se alfobe,izor; os jornaleirQs

os engraxLtes os vcndedor-es de pipocos {JS lavadores

de autos, Os rr.�ninos pobres, neceSbitom de ti, estudon
te! Necessitamos de quadros-negros para as aulas

coopero conosco comparecendo à '(Soirée do Pratõ,i
que SI.::rÓ realizada na União Catarinense de Estudan
tes dia 22 às 21 horas e estarás contribuindo para a

alfabetização dos meninos pabres de Florianàpolis
Educar é construir um novo mundo!

.

APARTAMENTO

VENDEM-SE MO'VEIS

Vende-se recém cory;truida, no centro com

m2. Tri'ltar à rua Estêves Junior, 12 ne::ta·

21/5/63

\

Por motivo de mudança, vendem·se uma série de mó·

veis, em perfeito estado de conservação, a saber:

�:; = �:aq�:�� :l�::::::, :��m�:�:, :O!�ei! ����3S;
3") _ Um plano estrangeiro, com estrutura de aço.

Ehs ��f����ç�e�as àl:�So àt��:,n��I�a\��!���e��.�� �l�a�
sr.Walte»"

RU·MAP(A� PATENTES

� ... _ q<>�.... t-õ�O')..t.ico de
12", Ci'J1'1'1 hAncada e motor

de 1/2" HP e demais aces

sório� _
TT...'-'_ " ... _ um -

Ç»'>ultidade - 2.
54 - Desempenadeira de

6". c/h<mcada, mot.or ele

1/2 H? e demais acessórios
11 - Arco rl.e 01'1<\ com ca.. (coniUl:mda com furade1rR J.

l,rAca - Unirlflde -' um _ Unl".,,,� - um - Quan-
Qwmtidl1de - 6. tid<tde - 1.
l!i - Escuriadores de 3/3 55 - Tornos de madeira,

- 1/2 - 5/8" um de cada. ele 12x36", com bancada,
- Un1rll'1de - 1 um - motor e dem:l.i'l ft.C�SSÓ ... i,.,.';

Qu�ntidade - 3. (motor de 1/2 HP). - Uni ..

16 -- JOj!os de ferro ou dude - ,um - Quantidade
broc::, (l.e !)'ja dr> 4 a 35 DU""1. _ 2,
� Unidade - jogo - 56 ._ F:smeril d� h.9.n�ll"

Qt'''ntiC:l'.de - ii ....... da. elétrico. com dois dis-
17 - JOfOS de formão re- cos de 8", 220 volts (com

EOIT I, DF. CO\'CQR€N- missão às normas do Edi- to para madeira. sendo: proteção). - Unidade -- 101 . - Ent!"eli.'1has d·�

l:l.o\. rOBr JC\ N· G:1·(n·OO13 tal n" 001·28-1-1963, publica- f 1 --'- 1/4" 1 - 3/8" 1 - um _ Qua.ntidade - 1. chumoo em lâminas corpo
O Departamento Central do no Diário Oficial n· ... 1/2", 1 � 3/.4" e 1 - i', 57 .....: Lãminas de Serra 3 - .Jnidade - C:1.1i10 .. -

de Compras. torn�. püblic:l 7.226 de 6 de fevereiro de com c•.bo - Unidade - s(\bress$l1entes para máqui- Quantidade - '}

que fará re .. li">:a·, no d�). 1963: /"" jCfl"OS - OU:lntirh'de - 3. na tico-tico. - TT1'l.idade - 1-02 - Ent.relinhas ne

1.t/6/63, às 15 horas, na SU,t b) _ Os envelopes, CQn,. 18 - Joe;os de f()mláo pa- joe;o - QUllntidade - 1. chumbo em lâmin').s C::)Tp0

séde, à Pra�a I..lmro Müller, tendo propostas e. docu- ra entalhar madeira. 58 - Travfl.d.eira p/serra 6 - Unidade - quilo --

n" 2. CONCORRÊNCIA pu- mentos, deverão ser entn::· Unidade - jogo - Quanti· de fitá "Acerbi". - Unida.. Quantidade - 6 ,

BLIC.'\, nas condirõer; se- gues no Departamento Cen- d"lde - 3. de - um - Quantidade 103 - Entrelinhas de

guintf'$' trai dç Compras, até às 13 19 - 1"""11.S t;n..., ronh,,,fr>. - ". chJ,llnbo em lâminas carpo
I - OBJE'T'O Do\. CONeOa. horas do dia- 14 de junho - UT'lidade - um - Quan· 59 - Reguas T:€ para r\� 12 - Unidade - quilo ........"

RENC!A de 1963, mediante

;rec'bO,
tiri�de - 6. senDO de 0,60 cm. - Uni- Quan�idode - 6

_oi,. QUI S I ç A O ..... em que mencionará e 2() - Ch,,,,pc; de fend�, r'I."de - um - Quantida.. 104 - Entrelinh<lS dé:

1. - B[lncadf'� para tra- hora do recebimen o, as- sendo � ,de 3/16xHi �m. - 4 ,,--de - 10. . chumbo, sistemáticas cor-

balhoc; em Madr>;ra. Unida. "inndo por funcionário do de 1/4x20cm. - 4 de 60 - Comnassos para lá- po 1 - Unidag,e - quilo ...::.

de2.-=-:;����:�t:n:�ea�e�: g�:;;��ento. Central de ��6�5Q��nt�ad�n�:l(;�.
-� �!S;"r� :! � c�fi�id��� ���tid�e Ent;elinhas de

. gniIica.-;. Unidade _. peça, c _ As propostas serão 21 .- Pun�ão tipo repu· - 10.
.

chumho, sist'lô!máticas corpo

(,'��n�d��'k;d�; para ar. ��i:J�;: à� �: ���:�n�� ��� ��s ����" l):eif)�'e s;í\�:; _: t��11;iSM�iU�!:a,d� a���� �l;l1S�;�:d� � quilo -

t�s v.nUicas, tipo II. Uni<le,. prop'onentes!lu seus repre- Unirh"le - um - Quanti- dade' - um - Quantida- 106 - 'Entrelinhas' de

ne _. peça, Quantidade _ sentantes legais_ dllrle 6 de - 2. chum1)o, sistemáticl'l"'� COTú')

:.i; r UI _ JULGAMENTO 22 - M"rt('lo>:' oe n.,l·"s 62 - Esquadrf)s plll.sticos 3 -:- U,11idade - quilo -

4. - Bfln(';f'�a para 'C'::- No julgamento da con- de 1� ,...., ...;JS - ·�7Q ". .......... ".,. de 45;'-21). - Unidade -� Quantidade - 1

ramica. Unid,.,de _ PE'ÇU, corrência serão observadas - Unidade um - Quanti- 'um - 01flntidade - 10. . 107 - Entrelinhas do'!

Quantidade _

t;
as disposições do art. 23, do dr>rle - 6. 63 - Esquadros plásticos chumbo, sistemáticas co:"-

S. _ Bancad p�ra tn:.. Regulamento aprovado ue- 23 - Marte!os de nenas de 6j)'v21i'1 - n"iWlne - po 4 - Unidade - quilo -

baIlIo", em letricidade. lo Decreto n· SF-25·08-611 de 200 gramll.s. - Unidade um - Quantidade - 10. Quantidade - 1

Unidade _ peça, Quanti. 382. - 'Im. - c;luantidade - 6. 63 - Tesourl'!.s comuns 108 - Entrelinhas de

dn6�e_-Bldncada para tralw- se: an�7�:�r�::;: ve����� pa�� -;:c����;:�"de_m;,:;�r'l� � ����tct;"d��a:e -\um �h�m��i���em�ic:�ii�o�
lhos <,m metal. Unidade _ t�r_ha sido preterida forma.. de - um - Quantidade - 64 - Tesouras comuns de Quantidade - 2

peça, Quantidade _ 1: lidade expressamente exigi-
'

6.
"

18 cm. - UnidBrte � um - 109 - Entrelinhas d"

7. � Mesas péll"'1. df'Sc>nhO da pelas Leis e a omissão 25 - Esquadros met�!:- Quantídatie - 4. chumbo, sistemáticas corp')

compi<:!tas (pran,'he' 'l f: importe em prejuizo aos cos com abas de 8'1. - '(TI""- 65 - Transferidores plá"- 12 - 'Unidade - quilo -

tamborete) tipo e�o;;olftr. concorrentes, ao Estado ou dade - um - Quantidade ticos rIe 180, pi de<;enbO). Quantidade - 2

Unidade _ peça, Qurmtida à. moralidade da Concor.. - 10. - Unidade - um - Qunn- 110 - Fio de latão, sist('-
de _ 10. rência. �6 - Reguas metálicas tidade - 2.

-

mátiC::lS, corpo 1 - Uni.da-

OBS. Os modêlos e espE',- O ,Departamento Central de 50 cm de comprimento, 66 - Reguas milimet!é1.- de - quilo - Quantidade
clficac6es do material :lei- de Compras, por sua Co- gradulldn.s. - Unidade - das. ;.m"c;sadas, de 30 �'ll. - 1

ma estão a disposirão do,; missão Julgadora, reserv::!... um - Quantidade - 10. - Unidade - um - Quan- ,lU - Fio de Íatão, siSt€-

interessados na s(-;rle do De· se o direito de anular a 27 - Graminhos de duas tidade - la, mliticos, corpo 2 - Unidfl.-

partamento C e n t r a I de Concorrência, caso as pro- hl'lsl',es para madeira. - 67 - Jo�os de l�nis de ""�
- quilo - Quantidf'.·

ComprAS. postas apresentadas nb.o Unidade - um - Quanti- côr grandes. - Unidade - de - 1

U _ FOR1\'L\L1DADES C€lrresponrtnm aos interês- dade - 6. jogo - Quantidade - 4. ..,.. Fiei de latão. sic;t,.'-.

1 _ Os int0.r('�sndns de- ses d.:;I Estado. 28 - Comnassos para 68 - Componednres de �áticos, corpo 3 - Unid1.-

verão àtendpr ns' �e"uinteR FlorianônnUs, em 14 ne merlidas externas. - Uni· 8" (aO cm). - Unidade - de - quilO - Quantidp.-
formalidades: ' maio de 1963. dade - um - Quantidade um - Quantidade - 10. de - 1

,

a _ flpresentar declara (Rubens \'ivtnr da Silva) - 2. .
'69 - Granéis. sendo; 3 de 113 - Fio de latão; sist"-

ção de conhecimento e sul) Presidente 29 - Cnmua.ssos para 16 x 2flcm. - 2 de 21Jx:l0�m, máticos, corpo 6 - Unida..

medidas inl,ernas - Unida e 5 "de 20 x 20cm. - Unidll" de - quilO -:- Quantidad-ç
de - um - Quantida- de - um - Quantidade - 1
de � 2. - 10_ 114 - Fio de latão. si�l.e-

30 - Perlrns de amolar 70 - Bn1andeiras. sendo. mátiros. corpo 12, Azurées

(grflDulação. dupla). - Uni- 2 de 25 x 35cm. - 3 de ... , - UnidRde - quilo --

dade - um - Quantidade 35 y 50 cm. - Unidade - Quantidade - 1
_ 10. um - QI1!>.ntidade - 5. 115 - Pinr..as tinoe:rriU-

31 - Grosas meia. cana 71 - ROlos para tíntas, Cl>$I � . ..,"TI .,nn+"" - Unidade

para madeira - 10�. com cabo, de 10 cm. - Uni- _ um - Quantidade - 4

Un1ril\de - um - Q'.mnti· d�rle - um - Quantidado 116 - Ec;,...a,las tipogrâíi-"
df'rie - 6. - 2.. cas em centimetros e CÍC<l-

32 - Limas meta cana '"? - Fontes de tinos, ros - Unidade - um -

maneira (bastarda) de 10" corpo.6 - redondos c/res- Quanti(iade - 5
_ Unidade - um - Ql.Ian- pectiva caixa - Unidade - 117 - ESDãtulas para
tidnde - 6. • jogo - Quantidade - 1. tint.J\ c/cabo de l'Tladeira -

33 - Lh"'ll'.s Quadra:à.qs de 73 - Fontes de tipos, 2" (.í cm) - Unidp,oie - mn

8" - bn.st<l,rrtl".<; - Unid�· corpo 8 - redonrt,.,s c/res- - Quantidl'l.de - 2

de - um Qmlntlrl�d� - 6. pe�tiva cp.ixa - tJnidade �. 118 - Espátulas p/tinta
34 - Limas rert,.,.,rla bas- jogo -' Quantidade - 1. c/I'�hO de mJl.rleira - 1"

tarda de 8". - Unidade - 74 -. Fontes de tipo, cor.. 2,5cm) - Unidade - um

um _ Quantidade - 6. r- po 10 - redondos c/respec· - Qu:mtldade 2

:l.í _ Limas trianl!;ulares tiva caixa - Unidade - jC- 119 - Jogos de lingões e

mursas de fi". - Unidadf) go _, Quantidade - 3. lingotes dn ferro - sorti_
_ um - 0t1n.ntirtade - 12. 75 - Fontes de tipos, dos - Unidade - jogo -

:1(; _ ESf�OVa'l de aç,o para corpo 12 - redondos c/ Q1.I�ntidade - 2

1;'." .. ". -� TT""f"l""'fj - um - rE'�n'e"tI'Ta C�i'l(<I. - lJnida- t211 - Jo!>''''; ne lingões de

Q""T'lt.idade - 6.
'

de - jogo - Quantidade - ,..'I.," .....bn. "td�...,t\ttC.,s. sor-

37 _.. EsnJOn" ""res de 1. ttd�!I - TTnidade - jogo -

bari�f\(1.:1..';_ n a e - um 76 ..;.;. Fontes de tipos" cor- QUlmtldã,(f � 2

_,. .

-38Q�:m}���e\ de 6. farmã� '. ':l;a =- fJá��/�8f:�iV_: �p���j��� f�,p�e���
''';�l�'''<��' Fára JQrno .de ��4�.i_r�,>���tidade-;_·�.;,� .'.�}�<.dé 19cpl. - J:���'f,t

Os interc<.:s d')s n<1. co·"

pra 1')s veÍf'.1J10s ar'rrlfl ef'

p�ifir':vl�s. deverá" tr?.1er
SU<l.S pr":l('�tns ao D"UI'!.,t.l·
rr>ento Pe(Y:')nal ÕO Serv:·
C'l S..,�ie:l lia Jndt'�t�i<J. (1�
S"nt'l Cl' 1 , '<ito n,)

RdifLt'il'J P1At:'"H'g, Pr�"'a ].i
dI" No''' ..... )) .

II- andar,
nesta CRpl'al. no dia 4 d"
jltnhrl dO) r ".1 flll'), até
às ',fI h ... ",�. h ..... ·· !>"'lll f!JTI

QlIe �� pr,'"> '<" � ","'rã0 re·

Cl?t,.:(:>,s e 11')1 ('hdns, n;L

p-eS"""".R dr "'-:05 os Cltl

conenfe-" }v'lfl C01"'i�"ão
de '::"'nf'orrrmria Públic,l
dêste Denarl!'mento Regio
nal. As prooostas deverãO)
vir em envel(mes J'nrh<1(jO)s,
rom o rÚf\:-:imo (\(' sigilo,
trazendo com tt"lda clare�él

t' pi ',''';',:l, O \"'ICUJO (jlll'
Interessa a proponente,
com O respectivo valor de

oferta que será definitiva.
E Indispensável as as

sinaturas 'dos Interessados,
na respectiva proposta.
As propostas deverão se

referir a cada veiculo de

per si. ..

Assim, cada veiculo rece

berá uma proposta em en

vetop= fechado e rubri�do
pelo oropcnenta. Não rm..

porta fi que b mesmo con

corrente fáça propostas ps
ra tcuos os veículos, po

rém, tats propostas, como

se esclarece acima, serão
feitas em envelopes sepe
rados, veiculo ,por veícato.
As propostas serão eber

tas na. presença de todos os

concorrentes, cabendo o di-"
reito de aquisiçâo fio vot
cuia ao 'l'_'''' maior preço
orerecer.

'

Os preços de oferta se

rão absotuternente para pa
gamentr- it vista, não sendo

aprecíec.a- propostas que
contiver a �.:iusula de pa

gamento ii prazo.
Os pagamentos deverão

ser efetuados em moeda
corrente do- pais. '

Na parte externa do en

velope que contém a pro
posta, deverá constar as

cl'lracterlstkas do veículo

que interessa ao propO"
,,"; ,p,. l1<)r('l1'.6 é facultado u

todos os proponentes a re

tin�::lu de suas. propostas
Bf1teS da aberturl1 das m!?s

mas.

Ven�ida a conéorrêncl:l.,
no l'!1l'lsm.o dia 4 de junho
dI") c0rr"nle a:1o. o veícuj,)
será t:n�re:::ue ao comura

dor, a:edicnle o pagamênto
ínte�rnl d.., Pl'eço oferecido
pelo mesmo.

Em hipótese alg\1ma, s�

dilatará o praia para paga·
menta do Veiculo compra
do.
Os ,elculos de CJue trata

o pr3sente EDITAL, se �n·

contraM ii. disposição dos
ínteressudos, pant exame e

verifkpção. à. Rua Felipe
Schmi6t, Galpão dos "Tl.....

nentes do', Diabo". nest'\
CR!Jital, diâriamente, nO)

horári.o das 9 às 12 e das II
às 13 I'oras.

DeqartameTJto R.er:ionel
do S,,1"\'iço SOelal da Indü�
trio. em S"nt.a Catarina, 11
de lll:J.io de 1963.
A Comissii" de Cnl1corrf·ncia.

19·21·25·31/5 e 3/ iii rl:�

nep!r!�w:;;lo Cenlral de (om�r��
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Apartamentos na praia
de Cilmboriú

Na mais bela e confortável praia do Estado de

�;::���1;;AME���SBO��Ú édIfí::�o��sA����Õ
PALACE" cOm localização privilegiada. eis que está
a CEM METROS do praia. Os apal'tame"ntos, de fi�

no'acabt'mento têm 1, ou 2 ou 3 dormitPrios, com so

la de estol', banheiro e�c'
- O Edifíôo acaba d",· ser construido
- Os ADort'1mentos estão desocupados
4 Bons 'preços
- 50% à vista" e sa.ldo em doze meses

.
Enderece hoie mesmo SeU pedido de informoções

à ADMINISTRADORA PREDIAL LTDA - Av. Viaen
te Machado 18 - Edifício Kwos;nski .5.0 andar -

Curitiba _ Paraná - Fcne 4-015? -

EDITAL DE CONCORRE!'>·
elA PtJHLICA N9 63/05/UI0

O Departamento Central
de Compras, torna publico
que fará realizar, no dia
17/6/6:l, às 15 horas, na sua.

séde, '1 Praça Lauro Müller,
n- 2, CONCORR:tN"CIA PTI
BLICA, nas condições se-

guintes:
.

I - OBJETO DA CONCOR
R1:NCIA

!\QUISTc�n
1 - Grampos em "C" ou

de haste, com abertura de
3" ou to cm. - Unidade -

um - Quantidade - 6.
'2 - Orampõs em "C� .ou

de haste, com abertura de
6" ou 16 cm. - Unidade -

um - Quantidade - 6.
3 - ermecões para serra

ttco-üco. - Unidade - um
- Quantidade. - 10.

4 - Lâminas de serra pa
ra Porco uco-uco (médias).
_ Tf_'_l�,l" _ dúzias _

Quanthlades - 10.
::o - eerrotes traçadores

de 20' - 10 pontos. - Uni
dade - um - Quantidade
-10. .

6 - Serrotes de Costa
12". - TT"'Iidnde - um -

Quantidade - 5.

• 7 - Serrotes de ponta de
12", com cabo de três l:õ.
minas - Unidade - um -

Quantidade - 2.
8 _ A.�"'1"'·F:.0 metálic'l

pt\ltl. ef:'qlladria<; com lâmi
nas e c!.'n<\cidnde para. ser
rf\r :m�rl";�" �I,,\ ::I" (1('. lar-
6'Ura. - Unj{lade - um -

«o! (.lntitl<1d1 - 1.
9 - He-"o1:es r:le 14" -

Plaina manual' Stanley n" :i,
- Unldadl' - um - Quan
tidade - 10.
H'

_ ,",.,�: .. "" ry .......,tflis

Stanley n° 3, para aLagar. _
- --t..td.nti·

d,..rle -111.
11 - Esganches de 10'�

(nl .... in<L rasuadOl l. - Uni
dfl.-le - um - Quantidade
-4.

12 - Furadeiras manuais
(tlI)O herneouim) r()1'Tl man

dril d� 1/4" - TTni.dade -

U1"'"l - Çluantidade - 6.
'13 _ Jogos de brocas Da

m fUrl"l.<"!ira Hoo berb"!
quim 1/16" a 1/4" "'"7 Uni
dade. - jogos - Quantida
de.- 2.

sendo: 1 Spivas de 1/2" - !

bedanos de 1/26 - 1 for

mões-facas de 1/2". - Uni

dade - jogo - Quantida
ce -2_

39 - Espátulas de 1"

com cabo. - Unidade '

um - Quantidade - 2 .

40 - .Jogos de verruma

para arco de pua de 2 a

8 mm. -:- -unidade � jogo
_ Quantidade - 3.

,

41 _ 'roroceses de 7". -

Unida1e - "um - Quanti·
dade - 6

42 _ Sutas de 7". - Uni

clf'rle - um - l(;juanUdade
-6.
� 43 - Metros' articulados
de madeira - Unidade -

um - Quantidade - 10.

44 _ 'rnwedet-a para
ser-rotes tido alicate.
Unidade - um - Quanti·
dade - 1.
45 _ Raspadeiras ma

nuais para marcineiro (de

aço). - Unidade - um -

quentídsde - 10.
46 - Pincéis. sendo: 4 d""

1/4" _ 4 de 1/2" - 4 de 1"

e 4 de 2". - Unid!'de � um

Quantidade - 16.
47 - Jogos de brit'as na

ra furadeira de J11Rdeira de

4 fi. 12 mm, - Uni.dade -

jO<'"f) _ o'lflnUdade - 2.

48 _ P<1nell'1. de cobre pa
ra cola (banho·maria).
Un�rl.ade - um � 'Quanti
dForIe....:.1.

49 - Fa<rarolrO) de 8", f1!f1-

trico cjdu'\s hOCa.S _·220

volts. - UnidaliJ'! � um.-:-

QI'",-ntid<>de -'- L
.

50 - F'"ti"t/1r 0e incelJ

dio. _ TT�'A",l., - Uin ",

Qvan!;idade -'L
<;1 _ Serr!!. ,!ir"'ll"r de

lf)" �/hf'''�''O'l. e lT1('ltnr de

1 FP p rtemais
..

acessórios.
_ U"id"l.de - um - Quan
tirl"de - 1.
!i2 _ Serra de fita de 121'.

c'banl"'.pda e rn ....t..,r cIp.

1/2 HP e demais acessório.;;.
_ Unidade - um - Quan·
tidade - 1.

77 - Fontes de tipos, cor
po 8 - grifo c/respectrva
caixa - Unidade - jogo -

(luantidade - 1.
78 - Fontes de tipos, cor

po 10 - grifo c/respectíve
caixa - Unidade - jugo -

QuantJdade - 3.
79 - Fontes de tipo:"

corpo 12 - grifo c/ respec
w,� caixa - Unidade - jo
go - Quantidade - 1.

80 - Fonte de tipos, cor

po 10 - fantasia c/respec
tive caixa - Unidade
jogo - Quantidade - 1.

81 _ Espaços corpo 1 -

Unidade - quíjo - Quan
tidade - r.

82 - Espaços corpo 2 -

Ilnídade - quilo ....,.. Quanti·
dade - 1. •

83 - Espaços corpo 3' �

Unidade - quilo - Quan·
tidade - 1.

84 _. Espaços corpo 4 -

Unidade - quilo - Quanti
dade - 1.

85 - Espaços corpo 6 -

Unidade - quilo - Quan-
tidade - 1. '

B6 - Espaços corpo B -

Unid'\de - quilo·- Quan
tidade - 1.

87 - Espaços corpo lU
- Unidade - quilo .. -

Quantidade - 1.

u��;,ieE��O:i1�o�o ��a.-=:
tidade - 1.
89 - Espaços corpo 16 -

Unidade - quilo - quan·
tidade -1.

90 - c.� Isdrados (;o")r90 t
.....:.. Unidade - 'qu:lo .

Quantidade - 1.
91 - Quadrados corpo 3.

- Unidade - quilo -

Quantidade - 1.
92 ...... Quadrados cO)rpo 3

- Unidade - quilo .. -

Qwmtidnde - 1.
93 - Qu'adrados corpo 4

- Unidade - quilo -

Quantidade '- 1.
94 _ Quadrados cnrpo 6

..:.... Unidade - quilo .

Quantidade - 1
95 - Ptl<\drado corpo 8

- Unidade - quilo .

Quantidade - 1
96 - Qu�drados coroo 10

- UnidR.cte - quilo -

Quantidade - 1
97 - Quadrados - corpo

12 - TJnidade - .quilo -

Quantidade - 1
911 - Çhladrado roruo IA

_ U'li" ... "'.. - quilo
Q11'mtidade - I

9� - Ent,re1inhas oe
chumbo em làminas COrDa

1 - n,..,1n<1.de - quilo -

QUI1:r:tidade - 2
, 100· _ F'1trr1il'\hàs ('e
:-1-• .11'"':'( f,"" lã ...... i!''''' ('or'J';)

2 - .;nir' 'rle - quilo .

Quantidade - ?

um - Quandda1.e - 4

123. - puxador natural
(rôdo) - Unidade - me

tr, - Qu<,,,tirl:lde - 2

123 _ 'resourão manual
_ urudade - um - Quan
udece c- I

'

, 12� - Prelo manual ou

de pedal, o/r.' 11 s de 18 x 25

cm. - Unidade - um .

Quant.idade - 1
U'i - Gl;iihlt'm. manual

de 50em. - Unidade - unl
- Quantidade - 1.

12ti - Méqutna de pico
tar de bancada, nnpacidade
40 cm. - Unidadev-e- um.

Qm:nt�dadA - 1. _

127 � M tqumas de grnm
pear maroto "'�'1. gr""nnos
reuos. - Un" aae ...,... um -

QUf;':1tidré", - 1.
123 - p,· ... '1S::!.s p" .. 't pro

va tipográfica, r-aoa-. de
30 x 40 cm. - U 'id: .. de -

um - QÚ'\lIt;d rdo - 1.

129 - Pedra dr- impor
18 x 21 c. - UnC:-de - um

_ ou.mtídade - 1.

120 - An, reuto de cortar
e ch[!;nfmr en relínhas -

Unidade - lffi - Quanti
dade -- 1.

131 - A ure1l-jo de pnr)t!I·

V�r m e1 ,�s e fi8S -

UnidRGe - um - Quanti
ti ':c - 1.
t:;2 - Jogos de ferramen·

tas d;ve", I ,," oi

po, 7,;2 AO:>; Ibr�d'?ead &

Garrcot Co). - .l111e1. (ia -

um - Qu 'l"dode - 12.
133 - Jogcs de pincéi')

pequen:Js pjnrl:s:.v.s -. Um·
dade - um - Q ��n'jd[l.de
-10.

12·:1 - G"ampos e "C" de
2" - U'lidqde - um -

Qua;l!.�dE.fle - 12:'""
1"') .;_ Es;Y'i.tu'r.s de 1/3"

C';!11 rrt\;) de madeira -

Un;1"de - um - Quant,i.
d�de _: 2 ..

13ii - Esn .. tu1�s de 2"
com ('rbo' de madeira -

Unifl�de - um - Quanti
dade - �.

137 - Tornos para cerâ
mica, elétiicos, com banc<l
da e m-far de 1/3 HP -

2'!fl "0"5 - 2 vel]l"'idqdes
-

'. t
..

'lid.?de. - um - Quan·
tid�de.- 2.

J\�3�:lÕÕ" F�.:�� �3�: �r;��
l p/ pirõme' 1"0 - e te'.·
mostato ,__ 2:l0 volts - Uni
dade _ um Quantidad�
-1.
l:f9 - Discos r.i.rntÓrios

pjpintma '1' " - Il" de diit
metro - Unldnde - um -

Quu'.1tidl',rt8 -- 2.
II - FO"?l\gLIDADES
1 - o� in . re�,�'ldos devc·

r;"') :1."'''[' 'ntes
forrraErlfl1
a - a')T' 'contar decla1'a·

çào d� ccn'lClrim nto e sub ..

missão às '1r""'flc; do Eni
tel n° 00l·')�-1-11"''':I. nllblicn
d') no D·i. i') Df ial n°
7?'J'j de 6 l fi en'iro de

1063;

b - Js e,,"e'QIJes, con

tendo p!"�postns e docu

mento", (t've:io �I"r entre

gues no D2QHrtt.mento Ce':'!
traI de. 'C:.Ol0rfl". até às 13

hor�s do rti� .17 de junho
It.pe 1963, mediante recib::>,
em que men�if)t)P....-i clato. ('

hora do recebimpnt'), ,n

sinado por funri'Jn"rio do

Departamento Central de

Compras.
c - A.s propostas serão

�)o,,.,�h'l. às IS hnr<1� da dh
17/6/63, e na prf""'('n�ll d'l!J
proponentes 1'11 seus repu·
sentante.s- IC!!,His.
III - .lUT ,G�MENTO

No julgamento dn con

corrência serão ohservnd"s
as cl.i<;lJoc;inóes do ::trt. 23, do
Reguhme'lto 30rO""I1"1 D'o!-

10 Decreto n° SF-25·0S-61/
382.
A concorrência poderá

ser anulada, uma vez que
tenhll. sido preterida' for
malidade expressamente
exigida pelas Leis e a 0""'1'<;
si'o i'n ....nr�e em prei1t'7.o
aos conr:('r�e...b", <1() F.'lhl;
dn ...." à moralidade da Con
corrência.
O Demnt�me"to) C"'n�"'R.l

de Comnrns, por St'o. Co
missão JH1�ado"a,· r,�"erva'

se o dtr(lHo de :)."Il'lar a

Concorrência, casO) as pro

postas apresentadas nl\,,1
corrp�n�"''''''''''''' aos interês
ses do' Eshdo.
Florianópolis, ém 14 c'oo

maio Ijt lQ"::I
(P.:ubenc; '''''+''1'" fi" �i1vu)

Presidente.
25/5/63

Dr. Ato::io
�-r

tI.!lIl�:.�:::cil
CLíNICA DENTARIA

1"�atamento u3S Ml'cçõeS
da bôca em adultos e

crimçus pelo� metQdos cU-

010::0 e cirurgjco, Cc.nfecç2.o
de proteses parciais e t04

tais.

At.ende de 2u a ea. feln

das 8 às 12 hnrns e da� 15

as 19 horas aos. sabados

pela manhã.
Exchlslvamr-nte r:om h�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Lnuec de rntm o dosejn, "ti nu:\l1or; a

IlI'CSI1i1ção de me tornar um crítico Itcerãrt I.
\ .e h' .;,'L.;<: IllUl!:1 qu- n-.�l�; não de dcsu

mm, esta é uma tl(,'fI'i. l'1", l!!!e vejo e leio, o

crítico Iitcrlirio, '1UI' fi .. presta tantas e t.'i'.)
� úteis informaçíill:! sr,hre :!;, oruns que apan'
cem, além de uma cultura gCi";,J muito súlid:l,
é oul'igado a-possuir ccnhectmentus cspeciaü
zados de lingüistlca, de estüísücn. de utcra.

tum, de g.:lI'lática c .le ortoerntla, atém II
l- '.'- .s, certa-i-c-ito. c-uhecl-nentcs que- '"'

���l ', f�!t;,��r�;\:.:; l:�'�ll�i';�(I��:� a��:n����ll��
Bnvre.ros se estor.-ou em me fazer a>lre.ld"1" 0-, senhores oeputad-is
junt.'\mcntc com ri ortografia da êfl"'l""l Oe da (":' -1('80. aruetea .-,;>"

t';. UI.-1 �d:l � tã') fr:::qüentemenl� ;>-��.·",'h. enca: n! ...ade 3 "JS ata'�I\'
.... ;.\ -..,� sei. '1"�;t; como escrC\'er. ,··IC";!"l-

11!(' {! .. s préstlm IS dos reví-rcres para corta" '\ c-o-es-o d('
Ietras c abun.tên.te de acentos 4 'riln de cvt'cr a:'1U sala
da «c pejnno cam cacos de vidro tempera.,u, que seria a

li! , .• 1; sa.:.o.: ,I ,��:.ta ajuda ...

'. 'l-:'j:;O :;.".I;,]c. a, obra, rev.rc-a d:l avesso, cheira-a.
pr ('�';" Jr_�C; ...•. t.,,�.. 11,� as gralhas grar-srticais, fu:lih
es J,!('iA "10s ;! <1.,,. 1i""'''It;Cnl �., ... ;�-' ''''111"'''' ..... o, 'Cd')c�u.d.,
juntei ·'A ... I',\Hí..:D:):\ ". fi:,! camll:ll!:·�da. m.·l��gismos, ar.

caís.•tas, pronomes "!\ �J(:�di.s, ., :': • .l" cot.as que en-

�;ilíS�i��::i���i�)ll��,l:ll\'aideCem ·�tu �f'���1'S;lml :sf��:oore-;: �
hJ';, 1:1",] ,', �dt�;� . �a ,::::)rnpras de li
vros irnp("lsadamentc (c COlToO C1CJ c;>.-o:·., ou nos aeOIl·

selIml;"! a fazê-Ius, ccrtos de que nos agraJlarão,
É b{':n .vcrdadt: que para nós, m�desto�citores, a f'l'j

ti.ca se I"C�l1me em gastar ou deix��' (e g�star, SC'Tt clltr',:,

�:� �t:.::c��ar���d;��t��I�s�e:��j���CSr�������l�;�iZ����.
-

\ Lm,,', ","li"" " ho""'" t.mbêm "'" "' J,;t"",, n,,, ''', oleria do Estado 'de Sanla (alarlni'r
����sp��I����i�l� �:�� bdOO�C���:���:á�i�,�Ué��\?�� o��e�:'�� R�ULTADC DA F.Xl'F.AÇÃO DE SEXTA-FET'lA:

�i����S� �l�:"llé; �t):�.�:i��o�i���:�.')' �!�f!o;s��:t��!�j/�l; ��R� � g� l.�fn:���:�� .�._gg=� - ...

pidO}ara nostio ��vê�O ... os meus propôsitos, tWero re.
• BOLA MAI5 'fRIma DO e�ll. �:t��

-

= g�J !&go�:�g = g�����a
ri!;t;ar a' elo 'I "._, '�:ú;:O!llto de três obras de ficção na '_'_12_-__C_'R_S__25_,o�OO.:..,O_O_-_V_'_do_"_a _

Jiteratur.. ':!lt • .-illcu."l" coisa aliás de pedir rf'gis�t:ci com

b:'l1da c:!e m ·:"Ica, UI) a,lsentes andáva:nos do cartaz, linlls
('ue. sem entrar :l�q·..:chs l'!lulúda!; para <l1 q{lais dC<!l- 'e!

:'�!;���) c�: �1:�;::�:;.l�;����I����;!e;�') �:l���'�('�:c:.�����
a"" . I·e"t"(� Janes.

A primcira# �dDS. rCC:'MAfl' \"'�''''. k'tl cci�
A'mtrt: CaHeira (!e lu!dr::�d\!, nove,a hisbrlc'l, ('u n,e\h ,r

=.�CjC"���:l .�� �:U�Sh�li�t�j�iC:��!�I�:t��:a� C������! ad,:�� .

'"err.\; a',' ;'-,'11, SA,O n·;: .... ,�(;' 'CutUi) Wilm:;r S�

la:,"C.cn:.o, lJanf.·(�rio (' rc.: ... " ','� ., 1 .....l,(l l'aulo, cmr.o C!",

�t:ti1���:�::���I::ü:�:!i�4;;:�I�ft�;iR�:�;�:; ,. ,

a ....".' !;c dc;t'ny(,I\'c [Ia srl'l'a, com perSl:m�gC:1s :lW ,

"'(,n .u>\ Hn�n:.1,;nr cs(!tlesito, que sõ êles mes,'

uel,t e ;jue 1.".; rra a tral1uçfin. que o Aatar ii".
nos nu,",;_",j;, fi .,':.-:amlS IN ALBIS.

lO> ':n t:'1;\ uora<; m!"� ,n'" 1{"tU:·:!., de"
ta Icihira que g:)st,Jrns de fazer. p:!.r<I. >''1,'''' ","r 'J cont,ell
d·l. CiJlll ... ·

't ... ! I ';/"':lr-a uma larania ct,j�o ..

'" 'tri...'1C1" mi

cal":ç ,$ an<lr �'l$ t!HS an:i.li"cs cuid,,\(1'lsa5. Ler !lar3 t>;mr.:I"
a oht:! no sc;' c''IIljuIl1(l e ;v'::niru" o Autor na sua creaçR'! .

.'\Imiro Caldcira de And"ade e,<;tudou o movimentn ,li' ..
c�.ris ll._�Oi"hn('s c, Cllm a:; Provisões Reais, com os Eili� ..),'i
do C(l1Tc,,:::'d:�T das IIl'..'"!s e outros documentos, c"ml!e_- c>..: ')S

se�lS p;::r:i"!'UI:."r.s, �ir:lI':es e pobres, como �c fat'l forAm,
c ':n f'S S'J'US pr"�!(;:lIas domésticos r 3C'1tic:c!ltais, farim,

�f'{���\�'::�sw;'����I��e��� :t�:n�f:�lt����:;:l� ;:��átr:7ê�
I' s vher aqm, 'lOS primeiros tenlpos da sua 00'(8 pátru.
Tud:l simples, dcsr-rete!1:::iosamente, UIH tanto bucôliro
mcnte, }'egistru.ndo rs costumes que' trouxer�m c que são

a;� raV.C's dos no�SQs MURES.
Guido Wi\mlir Sllssi .� Jir'eu um (Iram:!. na oeste cata·

rinelT'l� que lhe ap<l'llnlO�l o eOl·sçân. SangF.'1do ainda, E:n todos os lugares por entusi?o.stic<:lT'.ente pelos ha- nl's r10grantes vários as-

q,'js st"r guto aos fIl!C o acomp'!-nharam, e o confortaram, onde pC.,1S0U f.)i ° Gover- bitan.te.s das localidades vi- pect.os da viagem d� Sr.

���:��:n��;o�!s!�a�l)�n��:'):�a����in;�:to�or�csp������; nante catarinense recebido � sitada::, Podemos observar �����in��:�\s :�!��e��ê
�:'::;l' ��� ������O\:����,�·��.l'I;\""�.�",�l�;�O���C�?;�s ��nJ����. compareceram ao banquete

lW' dos, a.lf,uns dos qU:1j,: ! "'1';' -tm' J,ia realidade da vjlh r vfcrecido ao Governador,

1'· ;-j. U.'l pj,çinas da fiq'i{) " �I a:.; rOllpas tresandando ain-
.

.-- discursa o Chefe do Execu-

•
II� o """,. rhs suas angú3tias. Sua obra foi premiada, .ctJ_ IJj�ilijfll,l,' tivo cat:uinense; na segun-
!r.'1 m('ren\a. fi') '/� Ir da foto ° Governador Ia-

("'l,;it;';.�:�.;����·,,�\�'��'�e:;ds�: c�����ei:l��':;���:�'��' '"á��: lando por ocasião da insta- Em todo o interior d:J

<.I.I'H J"lrJ �1'1 em que remotas épocas lJOr São Joaquim. e vi-

fI!lIHANdPOUC./'
laçA0 da rêde de energia Estado desenvolvem-se

sin'mo-;as. (}�.lcrvad Ir �;, ..... foi trll.n::;[oTm�ndo :', <;c!1 cM'·-
.

Elétrica em �'Jmbrio. e nas obras do plano rodoviário
bro em a'IJllm!te vilt)\.'l. n,,!,·,r!· r.'l L.'\N"'""'

.... ·"nF, I'''�<,; I!IIIHTIBA � demais fotografias o Sr. do Govêrno Celso Ramos.

f�?I�,;�tf;�O�;;��:��:!�����ri�;i:;�g� I PJO;.JI1N�IO ��:�:::'::"e;�;��;�: ��l�E�::�oa:h::�::e;.;�
\"�I! o seu rl1'lam:l.', o') (jln,1 �Ó B tr:>I),:;', I) enrêdo, e um I

PARTIDAS EM DIAS
T'mes. felizes por terem

!�7,;� ���/�;,�:i;::r,�'�:;��:�:����t�:'�:��!���·�;� i ÚTEIS ÀS �oo Ms :���i,�t;�::,�:::;�:i:· t�--�-\-8-'-ll-j\-íl-S-O-"-'-1� .'�- ".n ,..;;. #'ll�'.::'\;,tc .. em tf,rl�" "1r1a';lCC; -.J do atual Govêrn.o, que tan-�;� ,

�"::�;:�. 1 ;'·',.1;1; �!�\�C����,-:.� �)f'''';,�,� . �"\:�;.lI�n��<I� tos benertcios trarão à ju- S C I, r!i ZI T J
",.

__ ",'",'_.,". :'., ,. __ "'�., n. ventude estudiosa da. f(!· .......�--,-_,

,'" , .. 0-, "�-l ('.." .. :n:"",'l c CO"1Q'!iI' ......,,,-�,, f8r11� ff!dvzidac gião.

-,:
I

,f
..

:'�.;, �,��\' ..i�·lm(I�.�:�;'!.�l� e�����,: �;��··;I f'Y){llt:k'iVO!..lf}. 1T.1./AI. J{)INVllE.
'·'A. �·\nn'. 11· ��l.�����!��<;�� "''''1 UVYn!,�, p';e::"vJ]GW( CAf,lTfX e filO

r:::l:�;.:����s :��; II:'�', ] r, .. , ;i�rr-�,.;3i .�
'1. !lare"::h i.';tCf:ro1 ..... '·,,'

"l"i� C"�("-'l flue sirv,,-'
,�" r� (1'1" novo" valores apare·
''t1'\'l",,!.I!..... -

�OTAS 8. COMENT.ARIOS
Três Il!r!orfis e Tris Livms

Em setembro de 1.9C2, o

oovernartor cetec Ramos
visitou. II cidade (1(' Lagu
na. Em me.o à vibração de
-na n.e. fincou a mu-n
de construção e disse:- -s
.t . n; I: .. ·tn placa. o pJv o
raguncr;,o me nscar s.c-n

A!JTCR�.D-,mES
POLICIAIS,

tcrmtnou'c Comando (:.,,

ral li abertura do compc
tente Inquérito POl...... .rl
Mil!tar. :;lesldido p'JI() I.v
'I'en. venicío H'. Bazauona
Dutra. '

O sd. Manoel João da
Silveira, destacado em Bom
Retiro . acha-se hospttah
zado em oonsequêncra de
um desastre ocorrido �o( 1
o jeE'J) em que viajava. nn

����c��:���:!d�C;�:�::es����
J)�C.aL:' .

A ennstrucao TIl;'!" 0'\1""1

mais.' O ,Ginásio Estadltal
de Laguna . .hoje. corri o u

oumtaa-en-o das obras.
já no setor de cobertura
tio ernrtcíc.: é úma grata
realidade.

.
Foi desfgnadn para cxer

cer as tunçoes de Subnc
iegat.c de sonc:a do uts
trtto de rotan. Muntoíc-.
ce 'rauvare, o 3() Sgt. Ha:�
ton Vieira.
Foi dtspensndo das run

cões de Subdelegado de
Policia do Distrito de Ma
racajá. municip.o de Ara
rnnguá, o 20 'ren. RR W:1I
ter aea.no Emerlm.

pro 3-':":::::1::) ctJ r r. C' -

P·'Ul',S. passam ao lfl�""
r;;�""''I fatos 'T'''m?tT' .... '" '!1,

rr-nto de duas atttudss.
uma do governante qu-e
honrou; sua palavra, outra,
da con-e-se fi""''! das '(IUe
prometiam mundos e Juu
dos.

At.:IDEN'f'F, FJ\,'{
VESTACAMENTO IÇ· CLUS.l.O DISClPL:u-rl\R

s'cram �xc1u;dos dis :1-

punarn.en.e os ses. INer
muto AlvLS da snva. Ag(:·
nor Sil\<I. lU:L'() Pernan
dez, Oi n.c Li.as (ia SIlVà e
Luiz C.:1,IOt de Souza.

O sd. Nagib Luiz Perrvi
ra, !lo Contingente M'ihLr
fia Penitenciaria do E�t,'
do, foi atingido por um ,1i",,
paro acidente da ur rna ce
seu colega S(,. AE.rC�Lo ,.

refi' uc- ccavíão da .r i-,a
de .servtço O sd. ferido tor
h,,",phau_,�j/) imed.ata
mente e submetido a lll

tervenção cirurgica. qUo� o
colocou fora de perigo. A
r�speHo da ol'orrência d -

ESCOLA DE ARMAS
AU'1'OMATICAS

Vem de ser designad.J o

Major Maurilo Roberge
para organ.zal· a E.sc(,.B de
Armas Automáticas, tia PM.

Estrad� B! me '��u- Rio do
-·ul er �r -,. t,.dal11�n� ')

rodoviária estadual, dotan· ritmo acelerado para, den
do Santa Catarina de boas ,tro do menor prazo de
estradas para' qualquer épo· tempo passivei, oferecer ab
ca do ano. tráfego as boas condições
O flagrante foi tomado de circu!aç-<J necessárias

durante" os trabalhos na para uin maior aproveita
estrada Blumenau·Rio elo ruento das riquezas daquela
Sul qUe desenvolvem·se em produtiva região,

----,------�-
PETROLEO BRASILEiRO ::iA - "PEROBRA�" _ avi·

li:\ (l\Je, a p�J'tir de 13 de mai:) até :!O de junho vindouro.
elctuar;'l, nesta cidade, por intermédlo do Br.nco Jndustrlll
f'. C:lmérd� de 8ta. Catal'illB S, A., :& sUbsbriçfío pÚblica ele
suas ul}ões preferenciais.

J\ tl'fl'l'itla subscrição 'é facuHad:t a todos os interc.. ,

.�ad(ls, dt'sdc qm' s{' observem as c,mdiç.fies estabelecidas

uo. artigo nI fi:! lei n. 20U·I. ctt· 3 dt' ilutllbro dtO 1953.
, H _ eM!."'!

Gllilrujá: Car!os Nob're ni] C�óilal
CARLOS Nrl'·":!R'C. 11"\ leza jlfa FI:lmhreri"l Kop.--

d'l� ma'ot'!�s ('ar�azes d:.. rich e Ccpacabana Móv,d"
música bra�'l(ira {'" ,. encerr�ndo os ft'�taios c-J

d). nCA Vltor'e da Ral'io memnatlv('� do 2Qo 1.nl
Nacional do Rio do. h.'1" - \',erdilo 0.("6'\ l:,'r�tíl'iél�;1
ro, i'!mrltne� rnr.1t'!>1
25, 9 a.n'alldUo i1�fr0 .i)-

1.llal'll ao

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


