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PAPAMédicos lutam desesperadamente para salvar o
tifíce, que isto seja valioso
para cuter copiosos revo
res para o Concílio Ecumê
nico, ..1 scnusetme Igrejn �

li humanidade que aspira �
pás. i-cucos minutos de-

1)015 de dar-se a conhecer o

comunicado do vauoano

pldo Departamento de Im

prensa, foi ele lido pela flá
(.110 ca Santa Sé ela ila'u·
no. O comunicado esclarece
que.o eretamente ainda. que
tenha oe'tco a herncrragui
que acometeu o Papa ha

vertes dias, não cónseguíu
sana-la. Enquanto OS med..
CDS lutam desesperadarrren
te para salvar a vida no

Papa João XXIII, o problc
ma da sucessão começa a

�er discutido. A escolha pu-

CrBADE DO VATICANO
28 - (OE) - O Papa João
XXIII gravemente enrêr

mo, sofreu hoje uma he

._-".';""'6'à, porem, se man.
Lt:111 consciente apesar de

seu estado que agora é con

sicercco critico. Comunica·
do do Vaticano dava a co

nhecer que u SUIIIO Ponti·

nce padece de ETERO�:LA
ZIA gãstíca. Fontes medi

cas disseram que p.rderin
significar câncer no enc

mago. O Sumo pon-uíce es

tá a par de seu proy:i(: es

tado, dizendo que aceita 9

voruaae de Deus e segundo
anui.cio do vattccuo. :}. Pa

pa mantrestou que está prc

parado. se Der.s deseja o

sacrifício da. vida do 1'0:1'

deria recair em qualquer
daqueles a quem se c0��1
deram principais candidu

tos, Ou em alguém cujo r-o

me sequer se mencionou.
Não ha fonna de predizer o

que fará o Colégio de Caro

deais, quando se reune cru

sessão secreta para eleg ..r
um novo Papa. Tambem '3

melhor exemplo da irnp--s
sibilidade de se pn::d\<:'t_�

. quem será (I sucessor de
Joác XXIII, é o caso do
atual .sumo Pontífice. QU?
se níngucm o havia ín.iluí
do ent-e os favoritos, quan
do os cmdetats se reunir.un
em 19;;8 pa ra designar "

sucessor do Papa Pio xn.
Nome com mais íreqêncta
lembrado agora, é o de car

deal Giovanni Batista Mon
tinn! de 63 anos de idade.

Giovanni Montinni é arce

bispo liberal de Milão. O
secretãrto particular do Pa

pa, saíu esta tarde cbcrnn
do dos aposentos do Sobe
rano Pontífice, pedindo que
sejam rezadas orações pela
saúde do paciente. assim o

evidente agravamento nc

estado de saúde do papu,
provocou viva emoção nos

círculos fígados ao onere da

igreja. O Papa conserva no

entanto toda a sua lucidez,
mas parece ter surgido no

VEU; complicações o que tor
nam aíuda mais sombrlas
as perspectivas tmerttat-s
de melhoras no seu estado
de saúde.

CIDADE DO VATICANO.
2B (OE) - O mundo cat<'j·
Itco parmaneee com sua

etoncêo voltada para o es-

tadq de saúde do P-lP!\
João XXIII, que se agra
vou consideravelmente nas

últimas horas. Médíccs, as

sístentes e secretários do
Sumo Pcntifíce temem pela
vida elo Santo Padre. Em

Washington, a Casa Bram fi,

anunciou que o presidente
Kennedy, enviou mensagem
pessoal ao papa, fazendo
votos pelfl sua recuperacã j.

Aeronautas de São Paulo: Greve geral
uemíucc da empresa em

SÃO PAULO 28 lOE) - Que trabalhava.

Livros Norte-americanos)
para a Faculdade Naci9nal:'
� de�'Filosofia .

lPOSENTADO·
RIA AOS

30 ANOS

Os aeronautas de São I-'m-

lo atualmente em -egtme de
assembléia permanente, vot
taram a reunir-se hoje, Du
rante o encontro, serão exn

minadas questões pcrttnon
tes à greve geral .da e:r�s�.'.',
que embora decretada, teve
sua deflagração adiada por
solicitação do Ministn do
l'rabalht1. Os aerru.untas

pleiteiam a readrmssá-i do
comandante Melo :allst(�3,
presidente da recerecso ua

cional dos trabalhadores orn

transporles aéreos, que roí

Prisão para os sonegadores
do Impôslo �e Renda

RIO, 28 - O Sr. Bocatu- prevista para os sonegado- mentes não ultrapassem
va cunha apresentou emeu- res, ultrapassando êsse pra cem mil cruzeiros mensais

1 aOC:���I�r�:, e����s�� ���l�S::. �:odO�:ta;:oOS ��� :ir:s �:�::c�afu����:� c;ã�
�:le c�:s���� �:ir:; ��n� !��\�Si�:: s:jç:so a�e���- ���:ii�:s apo�O�n:il�ões d�

dois anos de detenção, sem

prejuízo da multa cabível,
omitir, sabendo que o faz,
na declaração de -rendtmen

to ou livro obrigatório, -le

acôrdo com a legislação co

mercial ou [iscai, recct»

mentes que nos termos ex

pressos da legislação" Hs.
cal devem ser rtecia-ecoe.
Pela emenda, os contribuir.'

tes poderão, no prazo de

120 ctes. requerer a rflUri·

:taiudec�r��::ru::��
da, sujeitos, apenas, à me

ta legal. O impôsto sone

gado poderá ser pago no

prazo de 12 meses. A pen�

BRASILIA 28 (OE; -

Continua na ordem do 03::1

do Senado o projeto de e

mend-r consutucionat €'s:,a

belecendc aposentadcria
QOS 30 anos de serviço pura
f'mf'jom\rios públicos tia

rtníão. A matéria pcder.i S'Jr
\"utaJn hoje, caso haja quo-
rum regimental.

certas atívídades. Nas os

colas, não sõ alunos, C01;',(

também proressores se vêm

corfgados a laltar as aulo�.ORGANIZADA A II..a EXtURSÃO
,..DE MUNICIPAUSTA� •.
�A'Sftt1tOrAOS Uf.� ..

O Sr. Henrique G. Rei ...
ner - Diretor da "ruteruc

tional Trovei Promotio,

tem 'como finalidade anatr-
zar as vantagens do qnter

câmbio entre nações amí

gas. A Aliança para o de.<;t:n-comurlica aos interessadas,
haver sido oficializada pa
la Presidente João Goulu-t,
a II" Excursão Municipalis·
�a Brasileira nos Estact:ls

Unidos, Canadá e Mé.ucn.

A grandiosa excursão rie

mynicipalistas brasileiros,
ê uma rcali7.ação da AHa!)·

ça para o desenvolvimento,
cujo programa já foi am

plamente divulgado e que

volvimento coloca·se a" ir.

teiro dispôr para escla,:"f'{'j
mentos . que_se fizeram ne·

cessârios.

Um:!. colL�'ã ...Ie In-ros s(ltu-o jorlluli-.:nllJ "('lllhll':t lIurtí'·:t'lll'l"iculHl fui Uft'recllh
onh'!'1 a bihliuli-"a do Curso ite l!:slu«{ls de JornalislIIo lia f:lcuhhuh' Nacional de
FilosO[1;1 j}f'!;, Embaixada dos Esladós UnitllJs, �el1(ltl II SI' . .I.llnes L. l\1ol"ad, Enc:n"
regado dL;s A�slmtos Estudantis, llu E.llbni\ada. III'oceditlú à entrega. A foto foi
tomada Rn mOTJ!t'nto em que era entr{'':�Il' IIlll {lus li\"\'u8 d,l coleção ao professor
Eremi!do Vi-ma (ã. esquerda), DiretlJl- do Cenlr(l d� Estudus de ,JomaliSIllO I,b
Faculdade, \'-"nr!u-se além do Sr. Morad (ã .lireita) o eshrdaule !'I1iUoll de Sã Regu,

pl'esidente do Diretório Academico da F.N.F.

CAIU
OUTRO

AVIÃ,O { AGRADECIMEN
TOS AO
GOVERNADOR

VIJE.l"A 28 (OE) - O mi
nistério da Defesa da Al\s_
'tria anunciou em Viena que
um av;ão de transpórt<i mi·
litar C'siu hoje perto daque·
Ia cidade, e que todos' os

membros da tripulação, e·

lementos da fôrça aérep, �e
receram no acidente. O a

vião caiu perto da locahàa·
de de LANGANEBARNEM a

40 Kms. a oeste de Viena,
quando se aproximava da
pista para pousar_

Aplausos dos Municipios
Catarinenses a Medidas

Governamentais
ADHEMA'R

E A REFORMA
AGRARIA

o Governador C�IS,) Ra
mos recebeu do' Ten'�me
João Nunes Veran, d�lega.
do especial de Policie de
Pôrto Uniãõ:" felicitações
pela iniciativa de dar clsi
no grntuito ao GináSIO São
José do ref('rido Mun;Clipi\).
Do Deputado Nelson Pedri·
ni o Governador recebe'.l o

seguinte telegrama: "Apre
sento Vossência efusi\'ús

cumprimentos e sincerO.i a

gradec!mentos início obras
sObre o Rio do Peixe em

Ibicare. Creia Vossência es·

tá cumprindo mais uma

promessa ·assumida praça
pública favor coletividade

catarinense. Cordiais sauda
ções, Deputado Nelson Pe·
drini.

o Diário Ofical de 29 de "Comprenndcndo o e"�
abril Lle 1963 publicou o-De- vado alcance dns providên·
creta t;F - 23 - 04 63/218, cias contidas no Decreto
que veio culminar os traba· n' SF - 23 - 0-1 - 63/218, pos-
lhos efetuados pela Secre· so afirmar· a Vossa Excc-
taria da Fazenda no senti lência que fi sua ·execuç:i.u
do de dar apOio às justas ini possibilitar a um grano
r!'!ivindicações dê in"úm�ro.; de númcl"O de pequenas cu·

pequenos municipios, quc, munas do nosso EstAdo Ul�1

reclamavam a evasão dn substancial awn('nto e'lI

l'endas pelo fato de ,qlle Suas I'endas proveniente do
prodUlOS originários dI! acr�SGimo que. certamentp
seus nunicípios tinham l)� ocorrerá na quota previstr.
tributos recolhidos em. ou no ·Artig'O 20 dn Consto Fe·
tro, sl?ndo, por isso, 1) m'.l- deral, pois tnl CO)110 aconte·

nicíplo da Coletoria arreC<l' ce nC$te l\'ltmiGÍpio, I!;rande
dadora beneficiado com () parte da prOdU«i'lO locnl

esfôrç� do' pl'imoiro. gnlvuda pelo Imposto sô·
I' bre Vendas e Consignações
A respoitq, o Sr. Cel.$o é desviada, cm virtud� ell..

Rn\nos, GOVf>":{�dor dó Er- fntol"üS -vt\rios, para Muni.
.tn.do � .... Dr .. Eugt'inio 'Dolu cípJ.os vizinhos, e conCQ\"11i
Vieira. Seçretário da' "Fa· lan!cin�nte sençlo reforça
�rlda, receberam tOlU�l'l"\', da a rlr:t-cad�\«iío rIm; f''ia.
mas de congratulaçõesr.e.'J).· .. torJns estnduD.is ali Sedid
grade..::imento de: Sr. (�g:l1: (Ins" l'IH detrimento da ani'

Augusto Filho. p.refeitq:..-.: "hvllWuo clns cxatorius d(";
nicipal de Videira e i3l��. 'Munif'lpios de onde taIs
"enle' cta Associa'çüo dqiJ..�u produto.s sl'lo oriltinários.
niCípids dd Meio-Oeste rÇfl- Isso .signilica, em últil'1a fi.

tarinense; Júlio Dariva, pre nrilise, que aumenta a arrp.
feito Municipal cte H"rv:ll '·!"Ic!:u;:·,o· e.stndual. naqlle:es
l('Oe.sle; Cbvtnn WOsgrul\, MlllllCqJios, e por con.<;e
Prefeiw Municipal der&','· guint,e. a participnçãõ d(,s
ra; Josê Kurtz, Prefeitq,l>1p- lllPSlllOS na re�ro·citadq quo
nicipal.de .Ca/;ador; JoM lu. o (lue acontece à (',lsla

':�������od;���:'çab=.l"prei.tll . do.s ... lYlllnicq.lio� .de c(lj,13

Neste sentido, e it��res. ���;��:;�.?� e;��������. é II ar

sanl", ressaltar all;lUll:; tópl
OOs' dll-'-CMrt"lt Ol1f'l: ri PrM@f�
r,IUl1kip',j d,' JI::IiÜpolis. !';_..
AUnnso Klemke, endE>reçull
ao Dl. Lu:, -('I" D"'l:

nha uma participação mRis

justa na distribuição da re-
ferida Quota.

-

SAO PAULO 28 (OE)
O governador Ademar de

Barros dirigiu mensag:2m
aos deputados e senador?s,
afirmando concordar COI!l
adaptação do texto consti
tucional a um progran:fl ':e
reforma agrárIa, desdt: que
definido e preciso quant:) a

total salvaguarda da ):rl)·

priedade privada. Segl.ln�[)
r.ota dos "Campos Eliseos"
as mensagens foram e:1\'i:::·
elas por intermêdio d("l \i:i<:,r
c";o PSP na Câmara Fedp.Td
Sr. Arnaldo Cerdeira."

"Es�e 'ól U,1l grande sen-i·
ço prestado aos pequf'nos
Municípios, pois' a forte
sangria que- vinham SOfl"f'n·
do nessa tuo signifir:nt.iva
fonte ue· suas rendas agol a
estâ praticamente �limlna
da, graças aO acolhimento
d3do por Vossa Excelcncl8
fi reivindicação dós ·PI"0fd.
tos "elo Ce'nt,ro-Oeste apre
sentada np memonl.vel reu·

nião "ea!izada em : 5/3/63,
tendo Vossa Excelenc!a.
por este motivo, se 'tornado
O· crhtor do l11uis profundo
reconhecimento de todos os

Prefeitos dos Municípios
benefi{;;ados ..

NOVAS
COLETOR'fAS

Foram instaladas no últi·
mo domingo, pelo Sr. '''ia!

�ir Macuco, Dirc�or do 'l"P.

..uro do Estado, as coleLo
rias de Imbuia e Leobtlrto
Leal, municlpios recém·.
criados em Santa Caturt!"la.
As solenidades comp<!.rec3'
lBm altas autoridadl i uns

localidades, assim c')mo o

l>eputado Walter Cor:u:s,
lepresentando o SL�:-etirio
Doin Vieira, da Fazendn.

Durante lOna audiência nos jardins da Cllsa Branca, conce·

dida pelo P)'csíllente Kennedy li cem bulsislui> levados ao�

Estados Unidos pelo I>rog..-ama Fullbl"ig'ht, li IIC4ucnU 1{.lri

ma Khalil, de ano e meio, I'iUm de um dos visitantes, resul·

veu qucbrar o formalismo da I"ctmiflO, CIIIOClllldu-sc ao la-
.

do do chefe do go\'êrno norh;-alllcricano_ Na folo, o 1>1"{,'

sidante trocando palavras cnm a hu'sjlcl"uda acompanhante

Calarinenses
.

ªumtnlam
r�ndimenlo: agricultura

Os suinocultores assisti- tores o construiram 929 po
cios pelo Serviço de Exten- cilgas, enquanto 1861 pass&.
são Rural de Santa Ca!;:tri- ram a fornecer ração ha
na (ACARESC) cor:s(:gui lanceada aos suinas, e jí).iG
ram elevar de 20% �ala adotaram melhores n:eto-
30% o desfrute de seus 1 f'-- dos de higiene em suas cria

o IRASe PROSSEGUE COM
O SEU PROGRAMA

Stotz encontm·Se ptrulmcn

te em C;,apecó, dO�lld""l mais

de 100 titulas aos color,os

dnquela região.

Dando continllid:id� ao

programa estabelec�j,) pelo
Instituto de Refol'l'ln .-\;.'�:i
ria de Santa Catariu:l. SP".!

Presid�nte Dr. Lui!. N,wn:'-

1'0 Stotz, entregou, n:) últi- -------

mo diA .17, títulos ele ten':1S

aos co\(n{1s de Ar;,qt:f1.rí. A

progra>tl2ção do IRASC es

(Sumário»/
cir�� �---

(Pérides 'Prade) pg. 2
tlossa Ca_pital
(Oswaldo Mello) pg. 2
"",
ui Caldas Filho) pg. 2

pg.4

OUE�EM
AUMENTO

banho,> o qUe repreSf.nta
um aumento de 500'0 na

produção, proporcionando
assim mais 2,5 bilhões de

éruzeiros de econõmia do

Estado, nos últimos três

anos, segundo cálculo� {�I

tos tl§cnicos.
t:s� resultado foi consC'-

ções.
Com as atividades desu!"l'

volvidas pelo projeto <ie

suínocultura da ACAP"ESC, tá sendl) cumprida ('_<;1':(,\·

cinco mil ramiUas de r:xia- mente, ('ónforme rs pmnei.,..
dores trabalhadas pelos ex· tos da Reforma .'\grnri!l,
tensionistas obtiveram 11m idealiz,dos pelo Govêrn'l

a,::'éscimo de 16875 tonela Federal. Prosseguem pob
das em sua produçiQ. 1l:'3lt! / em no.::so EstB;do, ti legit,j
volu'ue r rEV"cnta. ao ,prll";.o n1�r.ãq de. terra&, nUl"lIlHtl:!ll'

b����lt -na 2'!c:��h��::' '��I. �,�n��'��'J2�d:��;����. C�l!�;��
l!:sÜl{\O." no último tr'êliítl· faflUa o homem fur"J clt'

(De, '"O J01'l1t11" );!/5/63) Snnta Çalarinn. O Dr, lLti4

SAO PAULO 28 (OE)
Empregado:,; e patrõ(l,; (to.

indús�ria de açúcar du ':;80

::��� �:vel�l�\()���nl�1�5�b(;:
çlo. sbtijcuto ela' indús'_rta
d,) �lt'km·. Os \1'!l\}alhaClo
re;,;. ;)relr'ndelll ul11 aumen·

lo sal;lfbll,de 7fl"". O,; pa

EXI'OSIÇAO NO MUSEU

DE ARTI-� !'ItOOI-:UNA

O Pl"of1f.�sor .1o!to Evan

gelist.a dc And ..ndl:! Filho,
Diretu. uo Mus(lu de Arte

MÜllero1n, acaba de urgani
zal uma 't.xpu",i�,ãu Didá·

tica as !ti ,""cns e.. desenvol·
II1II""l;- 11, l'illt" ..a Cu,,

tt'('I}I",·11H·;I··. A Exposiçi;í.'l
sta alk.I.1 1':111.1 .ii!

IHlilli<';I,
.. �..,...._. _

Zflro Bartolomeu), pg. 4

ito Pessoal
veira de Souza) pg. ,1

_'

Pi,_li
li)!ij
ticiêno;ia apontaqa, Intlendu
com que ca(\a MW,lClpIO le·

,'r',�. !l'" inllu�ncia.

suinocultores c;llarill'-"nses

a(\qull'll"�m bons l"iff:'OJu,

(lo '.�,;nl l"Lt",> ant.e· 1"1,,·,
di ....elgêncla. : ��i,je nestd

('omp('ns�C:iln' _(\C �tlmf'f'�ú"
",....Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Noticias de Lages De_'B!umenau para O ESTAEscreveu: -:-�r�;�rc� d:r.i:s:�cr��··n����� A6"'\" .A�Y; da ::.���ta_ AvUa.

NOrTADA DE ARTE _ Ti- Hercílta Block interpretou 'dor do Estade escreveu
)'0 Clube de Lajes ,ialotL.o Os festeiros de São JOÜf, vemos ontem, dia 22, às 21 admiràvelmente; com "Non

(Co�'tezia da 'I'ac-Oruzei- Sr. Dr. José Pedro Mendes de 1963 do Clube 1" de Ju- horas, no "Carlos Gomes", piú andrai rarranone'' de
TO do Sul de Almeida, Vice Presidente lho, promoveram grandíçsa uma noitada magnífica de Mozart, cantado por Perro-

daquela sociedade e com'), Soire na noite de Domingo arte e beleza. Os arttstas ta e com o dueto da ópera
representante do Gov.ernr. último, na qual tiveram a. que aqui se encontram, }"I,i. "La Bnhéme", de Puccínt,

cío Est.1.dó que se encon- satisfação de realizar um vãnos dias, preparando :'le "O soave fancciulo" que F;:-

em Haiti o Sr. Dr. Elo- belissimo desfile de Modas, para a encenação, programa- lipo B.'l.rani e Hercilia Block

gênio Doin Vieira que foi apresentados por Tecidos da para 1° e 2 de junho, pró cantaram com muito gõsto
muito nplaudídn em SUl�, re- e Artefatos Kalll Sehbe S/A ximo, da ópera "Anita Ga- e muita arte. O maestro Roc
Itcísstrna oração. Daqui ees vconreccões Alfred" de C,� ribaldi", "deram, em concor- certa demonstrou, mais urna

ta coluna enviamos os nõ:;· xías do Sul, onde desfrl;;.- rido concerto, uma demons- vez, a sua extraordinária ca-

sos parabéns a Diretoria «c ram com rara elegância as tração das suas grandes pcs- pacidade de acompanhador
Aero Clube pelo êxit6 das senhoritas: Ena Krebs, sibilidades. De um progra e de pianista emérito. Os a-

festividades. Schyrlei Schweitzer, Marte- ma organizado, com muito plausos choveram ao têrmc
ne Waltrick Borges, Márch gósto, constaram números. da bela noite de arte. Ainda

Lenzí. Salete Chiaradia, V<J-, de Weber, Fauré, Tschai- bem que, em Blumenau, t",
ra Marcia Fiuza, Marta kowski, Waldemar Henri- mos, de quando em vez,
Grazeíettm e Mercêdes que. Léhar, Puccíní, Mozart destes belos regalos espiri
Baggto. Na ocasião foi ete- e outros imortais compost- tuais.

tuada a primeira apuração tores, interpretados magts
das candidatas ao titulo de tralmente . por Felipo Bara- FALECEU O PRIMEIRO

"Rainha de Sao João ri'.' n1, José Perrota, rrerctue BISPO DE JOINVILLE -

1963" sendo a seguinte a Block f': Rita Sohwabe, tendo Em Curitiba. No Hospital
clessíficaqáo: 1" lugar, Os r- ao piano o jovem maestro Nossa Senhora das Graças, --------11
men Lúcia Waltrick com Bruno Roccella. Este e Per- onde estava internado há

10.200 vetos: 2" lugar, Leo
cadia 'Marta Ribeiro, con-

6.300; ?;" lugar. Arleide Ap ..•
-

rectrte Ramos, com 6.000;
4·' Maria Aparecida Stefen.
com 4.800; 5·· Rute Mari:l.

Silveira, com 4.590; 6" Mar!a
Luiza Chiaradia com 4.110;
'7" Yecla Jane dê Almeid\:,
corn 3.000 e 8" Nilse Vieira
Arouca com 1.500. As festi-

EmprêsaE.a "O fSTADO Udil.
Rua ConuJhl!lro Nafra, 110

Ttll!1one 3022 - 0..1:1:& Poatal 1St
Kndt�ço T'l.;rttico J:STADO

atritar
Rub.1lI de Arruela Bamoe

aer..t.
Domm,OI J'ernan.dt. d. A("In1no

,

Redator'.
Antonio ••mand0 do Amaral e SU ...." - O�val.d·.
Mello _ Pedro Paulo Machado.

; Colal1oratklrn
Prat, Barreiros FilhO - Dr. Osvaldo RO(irlgute
Cabral _ Cid Gonzaga. - Dr. etctces Ab�eu.
_ Prof . otnon d'Eça - Major Ildefonso Ju

venal _ Dr. MlJtOD Leite da. costa - nr. Ru

bens Costa - Walter Lange - Zury Macha
do _ Lázaro Bartolomeu - lImar Carvalho
_ Prot. Paulo Fernando de Araujo Lago -:
Hamilton Schmldt-- A. Seixas Netto - FlávI
Alberto de Amorim - C. aamunoà. gdttor de
Informação .Agrícola - Arnaldo S. 'Thiag'J
_ eübertc Nnh::t-s e Maury Borges,

\ ·R€presentaTlte.,
Representações A. 8. Lara l.tda.'

Rio (GB) Rua senador, Dantas 40 5<'> andar
Tel: 22-59-24
São Paulo - Rua Vitória 657 - cem. Z.2 -

Tel. 348949 ,

�gr��/�9§;b�/�ra.�PAL
- Rua dos A�dr:lda�

Agentes e correspondentes em todos os eiu

»tcrprcs de Santa Catarina
Anuncias' mediante contrato de "lcordu cem �

t-abell:l. em vlgôr.
ASSINATURA ANUAL - CrS 2.JOO.OO
VBNDA AVULSA _- b$ 10,00
A Dtreçdo não stl ref):Jonsabilisa. 11('ln'·

�

tn" em.ltfdos no.� a,tll1o� tZS.!"l'I�'. �U

SRTA. VÂNIÁ GRÁMS RIBÁS
Com satisfaçõo registramos na dato de noj,�

mais um aniversório notalíÔo da prendaeb � e gr;ptii
srta. Vânia Grams Ribas aplicado aluna d'1 CJle;lio:
Coração de Jesus, d"iiéta filha do nO.,50 �lilrl!CLI.:;r 'Jmi
go sr. Osvaldo Ribas e de sua eSPÔ:'o d. ·v·:;I,'ri(l Gro�
ms Ribas, elementes destucnd"::; e, �1 11""IE105

sociais
V6nia, nossos parabens

sr. Frar,ôsco Germanu do Silv-1
sr. Abelardo. Pereira
�r. Natal Oscar Curso
sr� Waldir Borges
CeI. Wallace COPelia

�r:�·. ��:�n�a;�séF������os.

MOTOR DIESEL MWM 900 HP
j

Vende�se um to:almente recondicionado, com acess6-
rios·. O'timo para acoplar co mgerador de energia elé-

. trica. Preco de' venda a vista crS 15.000.000,00· De
mais infoÍ'mações em Christ1oni-Nielsen Engenhleir0s
e CQnstrutores S. A em Curitiba à Ruo: 15 de Nfl
vembro 556 7.0 andar - salas 704/5 -- telefone
4-6433' horário Comercial.

..

A REFORMÁ'r>Á REFORMÁ DA REF�R;:.·
O negácio. e r"eformar. Reformar até a próxima

reforma. Reforma agrário (tõo em moda) refOrma
musical ,reformo político reformas de ba�e e refor
ma dos reformas que pOr�enturo se reformarem.' Che
gou um ponto em oue tudo é "bossa nova" ou "novl;
bossa" "Renovar para 'melhoror" E a confusão cu·.

menta. Esquerda extremista ou direito ·extremado.
Como bem diz o cronista José Amádio; "ninguém co.

nhece ninguém", "tudo difícil tudo custoso."_ "A vI
da ró não é mais possível"· 'Contudo: nunca houve
tont9 cl'inheiro tonto divertimento- Bras"il - terra dos
poradoxos. O 'bra:'lileiro ri gargalho, vtbra com �eus
ídolos. "Se' no fut�I,()1 estàmos ruins, a ,bpla. ao aésto

compens(\". "Já vencemos SQS v:ermelhos infiéis agora.

só r�stodesbQncarmos Os imperialistas". E assim va

mos vivenda - a indústria nacional cada vez ma"ibr,
o homem rural cada vez mais pobre;:_A míséria ou

mentandÇl e as favelas crescendo_
E a choqu� de ideologias prosseguIn-

do, dentro mesmo dos próprios partidQs a que '1l
dá chance a essa série de opiniões errôneas 'que infes-
tam as esquinas os bares, os cafés· Se alguém defend�
as EE.UU. - REAClONA'RIO -; se outra admira o

U.RS5· - COMUNISTA -. E os politicas bradam
bravejam - REFORMAS -, ditadas pelos seus ln":
terêsses e reformulam as anti-reformas, qUe poste
riQrmente serão reformulados na .reformulação total.
(Até o nosso confu� transito fêz a sua reformazinh(l
o qu.e· dem6nstra O idenlidade existente em Fpolls corri
a atual situação do país). EnQuanto. isso QS almõços-e
jontores no AlvOrada apresentam suntuosas "menus"
.....",.. Caviar, faisão etc. ..:._ devidamente propafa4os
pelo Sued e a fisto dos "filonteg.1> é acrescida. dia a 1i"
dia

E a í vamos nós: com as es�uardos construtivos
Ou negativos; dil1€icentralizantes ou conservadoras;
conservadores do esquerdo ou do dir-eita procuran
do as tôo propaladas refo.rmas ••• para d"epo'is refor�
mar tudo outra vez, Seró que estamos entrando-no
regime o CA'OS? (lnunc�pe.k�_;,t_" .....�

'I(

Dia fi. p. passado o casal
Sr. e Sra. Joaquim Rau, vi

ram seu lar enriquecido com

mais lima filhinha que nu

pia batismal' recebeu ó no

me de Suzana Brascher
Rau. Daqui desta coluna en

víamos ao f�iz casal e fi,

pequenina Suzana os nossos

vótos tie muitas felicidades.
Como estava programaria

dia 18 p. passado visitou

nossa cidade o Exmo. Sr.

Governador Celso .�<.)s
acompanhado de luzidia co

mitiva. O Chefe de Executi-

vo oatannense procedente
do município de São Joa-

quim dia 20 (Domingo t '1-

compnnhou o Exmo. Sr. Mi

nistro da víacêc e Obras Pu

. cueca na inauguração do

trecho ffjrroviâJ·io. Mafr:'l

Rio Ponte' Alt.a do Norte.

As 16.00 boras procedeu a

Inauguração simbólica d�t

primeira Torre da linha qae
trara ene!·gia elétrica a re

gião �eàana. Usaram dr.

palavm do áto. o Exmo. Sr.

Gove,·�ador do Esfado, o Dl"

Julio Zadrosni, Presideme
da Cdesc e o Prefeito D'·.

Wolny Della Rocca. Em SHa

feliz oraçaü o Governador
Celso'Ramos afirmou q��u

dentro). 'ie 14 m�ses estará
em Lajes para lt!}"ar a chaw

desta rêde que virá resolver·
em definitivo o problema de

energi"l elétrica em nossa �(J

I

\1

O Aéro Clube de La.h's
promoveu Domingo passaoo
grp.:lder festividades parJ.

in")ll�l.traçáo oficial de ma:s

3 ;_:\"i ;es que recentemente

forn;,l doados ,Jquela l1ôvel
socicd, de pelo Exmo. S�·.

Ministro da l\eronáutica. Ao;

novas aeronáves receberam
os n�r.;€s de!_qovcrnador CeI
$0. Ranlosf �o yida e Tw)

·����t�n:aatfbra': ���:
tuada.s estas solenidades
com (:omparecimento dc·

grand., massa popular 00

Aeroc.lube "Coreia Pinto" on

de fa'011 o Dr .. Azevedo Tri
lha em nome do Ae1"o Clube .

As l:!,tiO horas houve grann8
ChurT:Jscada nas dependên
das do Clube de Caça 0

Tiro' L1.lÍz Ramos Borges".
A toda.$ as s;olenidades com·

pareceram autoridades civis.
militll,res e eclesiásticas lo

cais e os Srs. Secretários de

EstadJ Dr. Eugénio Doin

Vieira.. Secretário da Fazen

da e Dr. Elpidio Barbosa,
Secretf!rio da Educação· ('

CuItul"a. Sr. Ibrain Simão,
'Secretario Sem Pasta: Cmt.

da FÔl"�a Pública do Estado

Cê!. Lara Ribas, Imprensa fa

Mais uma vez fi Diretoria
do Clube de Caça e Tir;)
"Luiz Ramos Borges" !""'n··
cou um grande tento corri ';1

reaueecão do Churrasco tio

mingo nas dependências da

quela sociedade realizado
pelo Aero Clube �e Lajes;
Pcrarn muitos os "elogtos

que ouvimos sôbre a -u'gu

nlzação, tratamento das pes
soas presentes e o saber do
Churrasco. Todos os visi·

rota pertencem ao Munici

paI de São Paulo e Hercília
Block ao Municipal do Rio.

vários anos, faleceu o bispo
Dom Pio de Freitas, que íô.
ra o primeiro prelado a OCt:

par o trono episcopal da Dio
cese de JOinville, a que Blu
menau pertence. Esse trist'3
acontecimento. repercutiu do

lorosarr�ente nesta cidadt:l,
onde Dom Pio era admirado

que de melhor tem a socie

dade blumenauense. Os ar

tistas receberam aplausos
ça. para dar a Lajes, . Ul1l vidades revestidas de raTO calorosos, tendo sido, por

!!ii!!����=:;J1Clube ti altura c!ª-s ·tradi brilhantismo deu oportuni.- mais de uma vez, compeli anos e anos, preso ao leito,

çoes di'L Princesa dáSer!;:: dade. aos associados· do l' dos pelas palmas a r�pri- primeiramente no Convento

ções da Princesa d� "Serm de Ju\ho e demais convida- sarem vários números. Isso ���!r:��:�a::i;:;;ia� Cl���
O clube da Lad�.b:á�l'C- �o�n�iC�r;::��:eS:cia��a ��o���::ma�o�e:�������� em Irati e, posteriormente

sentou dia 21 p.�passado .:__________ no Hospital em que veio a

com grande sucesso, nos
..

�
,

���e��:-s��7n::i� d�����:�
s�ões do Clube 14 de .J:.t-

�.,
. ��:,:�,- f_I �/?/":'('"..;;; tina, antes de eleito bispo,n. o. um fest.ival só panl iI}.

- ff \-. _ � �ri
1

era homem de vasta cult.u-

��::10:l�:· te���s ouc�t:;:n�; !�:..

- '--.; ���t:,_0 um ra e de grande piedade. Seus

um doS. mais apreciados em •.�.. .'-"� r�.� ;. A
O Â \ ��::eess,c�:�o��ç��uc�r:!�

·�:s���a�l�:�:. !s���l::a de�:� J
< ��� .�

-�
- "

" rias, eram vazados em lin.

:�x����ra p�;a cO�:����:a: ���SÃO NA MONTRA Em =�m����s de ;�i:�n:�o::;:d:i:S Cl���!�
cidos �m nossa cidade. uma cosa comercial, está expo,sto um. aparelho de te-

de moral religiosa. A paró.

tevisõo. quia d� Blumenau realizou

Em reunião Iestiva, I)�) Vamos ter? _ perguntei óg., pessoas que olhavam a- �1:ir:��:.S em sufrágio fie

Lions Clllb de Lajes com'�- . quela maravilha do. século.

�l�i��ld�: l\��cli'NP.)���a,.:o,. NÕol. .J)indo�não vamos t�r. i'-J -, I. OS.OANARINHOS DE PE
., .......... .., ...... AP.�, bobtos, ,éon�sa fi.aGJO� . ....

.

. ;r�tJ:s VIRAO _ Estáfoi eleita a nova diretoria FOI ·quondo alguem dIsse: o s�, 5a�e que em mU,ltas Z?- l:JOnfirmada a vinda a Blumedesse prestimoso Clube de nas do cidade, conforme a d1reÇao da antena e POSSI- nau, dias 31 de maio 1. e 2

Servj�os à Comunidad�'i vel captor nõo com muita nitidez alguma coisa? de jurillo, próximos,' do co.
que fiCOU assim constitm-' Citou onde e horas

_
nhecido coral "Os canari-da: - Presidente, Olava- P. Não respondi mas_ duvidei.

.

·nhos de PetrópOlis que to.
Est.rela; Ex-Presidente imfO- O I..i�rá qu.�, nós vamos começar pelo, fim'!

,
tará parte nos festejos d:ldia to, Alfredo Buatim; 1" \ I.sto é antes de uma estação transmissora, precisamOS inauguração da tôrre- mo

���::;��i�:n������::l��: ter �imeira o oporelho� E desligado, em compasso d� numento da nossa matrl:�.

Oscar Schweitzer; 3" Vice. espera.. •
\ Os "Canarinhos" darão um

Presidente, Valdo da Costa � cc;�����c=���.. .� . �:n����� �� ';i����t���e�::
������ �eS;:':�;" s::i _ Berr, argumentou alguém - pode s;er, si as �sso- igreja, por ocasiijfl da missa

tario, Enio Mario Marin; dados decidirem datar Florianópolis com O TelevIsão. solene do dia i" e do Te-

I Tesoureiro, Nelson: Mafo --; Porque somente as Associados - ai entreI a {Ipi - Deum. do dia 2. A estreia dos

Uns de Almeida; 2" Tesou- \nar' já celebres meninos cantores

Não. será coisa de outro mundo. .•
está sendo aguardada com

_ Não não seró mas é dificilimo. E' necess6rio to- grande curiosidade.

rogem � dinhelró.· Coragem para levar á cabo.3 ini- PUBLICAÇAO COMEMORA-

��:�v�a�í:�r:�: Ú:� f.����:� igualmente os proQrn- �!�to ;!t�����u:lu;:e:�
Mas daqui o pouco o milagre. vai dar à. publicidade, nl}

A C01SO impoz silênCio. ��� ·���::oê:�t��ad�u����
Riscas traços·' uma coisa tremida, sem direçõo, cemo

guraçiio da torre e da. con.
chapas demonstrativa .do Raio X,.' .

clusão das obras da matriz,
Agora era uma nuvem rola. uns sinais 'imprecisos, Anuncia.se que será uma

Precisa-se de uma. paro fôrno € fogão; pqQo�se ����;r�����em, reflexos dã. sol através de_> vidro? ��;:�:�:ã�o!e :��:d�e CC��l��;r ld5����t��r!t�::eg.m�� ����e��J;;�'r<;·��;�<;,Cli;� p�:�. E tudo voltou ao que lera. boração de nomes destaCA-

nosvieiros, o partir de 3 de junho. Como estava. dos do mundo intelectual
Pede-se bôas referências Sem convencer, ·A televisõo continuava a ser aa�!e- de Blumenau e com abun

, Qualquer i�formação no Cosa L.aud'\res, Deodo- la. dos pobres dante e escolhido material

do 15. fone 3820. A janelo, fotográfico. O sr. Governa;

tantes deixaram Lajes m'ti·
to bem impressionado,;
com o Clube de Caça e Ti

ro. Por este motivo daq .. .'i

apresenLamos........ os
........ÔOSSU'i

parab·:õns a digna DiTétor:a
desta simpática sociedade

Lajeana que tanto s,e esfor·

Rita_ Schwabe é blumenau-

ense e tem, também, um<l.

admirifvel voz de soprano,
muito suave e muito agrl:l·
dável. A casa estava cheia do

reiro, "fiugo de Castro (Bras

cher; Diretor Social. Gali
leu Amorim; Diretor; Am
mado., Constantino Atheti
no. VQgais, Pedro Paula
Lisbôa. Carlos Jorre do

Amaral, João Costa Ne�' e

COZINHEIRA

CINEMA
Cille SAO IOSF.

ás 3 e 8 hs.
BJJlt .,Lancaster

Dina Merrill
Shel1ey Winters

JUVENTU;;;' SELVÁGEM
Censura: até 18 anes

�i,,· IITl
às 5 e 8 hs

Geraldo D'�I Rey
Luiza Maranhóo

Á GRANDE FEIRÁ
Cen.�uro: olé 18 anos

Cml! HOlY

· Cartaz do dia
-IÁIIIOS--

':ine GLÓRIA

Curt Jurgens·
UIll Palmer em

DEMôNIO EM SEDÁ

Cine IMPElIU
MARISOL

(a estmlinha querida de
"Um Raio de Luz") e

PULGARCITO
(lembram-se dête em "As
Aventuras de Joselito"�) em

UM ANJÔ DESCEU DO C'U
Techinicolor

- Censu ro: at.é 1 4 anos
àS! 8 hs.
James GorneJ.'

Audney Hepbul'n

Shirl��F��ine "Aldo Fabrizi / .' �
."... Censuro até 18 anos ". to � N\.ory LamQr ) em

. t!i. J
.f@l'l:!M�lA....._ f,llHO !NESQUEq'l{€li� il1l .

.

..� .,

Nesta terra, SdO es

eis a questão.. Terei
que apelar muitas v�
ra a imaginação, fazer

croniqucta de agrado,
opinião sôbre futeblJ'J..

sive, ralar dos meus

gos e nos meus amig
borear uma sátira vez

outra, morder os pés
transigentes e dos c'

interpretar ]Jalavras d
tes, cumentar os gestos
sas dc pOliticos iDeon
coisas e das gentes.
ponsabilidade de uma

na diária força-nos a

ver em muitas ocasi
bre assuntos banais e

finalidade. Desde já
perdão aos leitores, Q
n.nam consciência

•
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CLUBE DOZE DE AGOSTO: PRO'XIMO SA'BADO SERA' AP�ESENTADO O' SHOW REVISTA "BALANÇO E BOS SA NOVA" COM JOVENS DO SOCIETY, ORGANIZAÇÃO

....�p;...,.. DO CRONISTA (ELSO. TRAJES ESPORTES. RESERVA DE MElAS NA SECRETARIA 00 ClUBE DOZE

,

o .

Qem entrada e

gem aumento
16e 21 PAGAMENTOO

SEM ENTRADA_

�OUf(/lNTE N/AIO
�bMENTé-

-'

DANCANTES _. , BTO:

HOSPITAL E MATERNIDADE
"SAGRADA FAMI'UA"

CONVOCAÇÃO
Pelo presente ficam convocados Os sócios contri

buintes do Hospital e Maternidade "Sagrada Família"
para, na formo do crttço 26 dos Estotutos se .eunt
rem em assembléia qero! ordinário no dia' 8 (oito) de
junho p. �vindouro, às 20 (vinte) horas na Casa Poro
quial de NS de Fóttmo no Estreite, a'fim de eleçerém
em escrutínio secreta, os 7 {sete} membras da direto
ria para o período 1963/1964·

Estreito, 24 de mete de 1963.

•

TEATRO
CIA, INTERNACIONAL DE

MARIONETAS �"ROSA'NA PICCHI"

NADA DE RIBITES!MU1CAL BÃR
)ARA UM 0011 PASSA TEMPO �OM �UA FAMrLlA - u,tJi.IIOU BOC1Aa

Exija em seu cuerc

DAl'CANTM COQ01TEIS - FESTAS DE ANIVERSI.iUOS - CHA. Lona de freios "COLADAS'
Querendo prcpcrctonar 00 culto povo de Floria-

nópclrs, a Cio. de M:trionetos ROSANA P1CCHI onde _ 60% mais no aprovera-
e�tQ atualmente no TEATRO ALVARO DE CÀRVA-
LHO vaI oferecer um proqrnma completamente NO- monto das Lonas.

VO à partir de amanhã.
E para que todos possam assistir fnz uma reducõo

nas preços por trator-se de suo último semana entre (ASA Dor FREIOSnós, portanto os preços vigoram ADULTO � Crs J
150,00 - ESTUDANTES Cc. 10000 - CRIAN-
ÇAS CrS 50,00

'

Rua Santos snmtvn, 449

A Cta lntemactonnl de Marionetos ROSANA.'
- ESTREITO

PICCHI, agradece' a boa cooperação que rem dado o

povo de Florianópolis em comporecer em seus esp-tó-
cu los, e espeif'ndo por Se trotar do última sernona

......
e • Desenhos

���i:t�������::I:�m���:o n;��llte��ir:r;�X�:6or6E • Pa(néis
CARVALHO, pois o espetóculo c completotTierlte livre
e para todas idades Com Q deslumbramento oe
finas cenotios'e feêricn. iluminoção multicores em to
dos os quadros

A próprio critico de toocs países é unônillle
em tazer voluntcrturnente os elogio� que o espetáculo I ---,----..-II1IImerece.petc sue coordenação em se aproximar ao. mó- t-
ximo do ser vivo. nos seus minimas detalhes.

Hervc! Melim - secretório,

RECITAL DE PIANO
No próximo dia 6 no Teatro Alvoro de Corvo

lho, ás 20,30 hs. cpresentar-se-ó ao grande público
de Florianópolis, � pianista GILBERTO TINETTI es

pecialmente trazido' de São Paulo, pelo CLUBE DA
MUSICA DE FLORIANO'POUS. Os 'ingressos paro es

ta noitada de arte e cultura estão sendo vendidos na

loja "ZANDOMEN1CO" em frente ao Cine São José
no horário comercial,

' •

MECÂNICO - AJUST.A,DOR
Enccntra uma vago no Loja SINGER nesta Ccpl

tal sita a Rua Felipe Schmidt, 34 E'. necessórtc ter co

nhecim.ento de móqujna� de. cost4y.o. motores crem-
.

cus, ���til s�' apresentar sem estes conhecimentos.
c

Jc:J{J(� :_' I r (JIh

'RURAL - WILtYS
VENDE-SE DUAS RUIlAL-WILLYS 1.962. TRÂÍ-AR'
Nf\ ORGA' IIZAÇ,\Q /,RIS, RUA TENENTE S1LVEI-

RA. 15 - ,ALA 104, TELEfONE 3967. .�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Dep.1\eleu Ghizoni; repercute vislta Q gov. C� Ramo
na serra - Entusíostíco e vibrante recepção ao chefe
do govêrn,o
Na sessão de 21 do corrente o deputado Nerec

Ghizoni representcn:s do PSD de' Urubíct e dos mu

nicípios 'da região serrara, ossoroou à fribuna primeT
rarr.ente' para agradecer os votos que recebere nas úl
timas eleições aos eleitores do citado município, de
Laura Müller Orleães e Dionísio Cerqueira

F�, a seguir, "Um retrospecto da recente viagem
do Governador Ce1s6 Ramos a Urubicí São Joaquim e

Lajes' onde ir'laugurou importantes obras que entre

gou ao pOvo daquela região. No primeiro município, o

Chefe do Govêmo inaugurou o variante do Morro do
Pcnelõo, antigo retntndícacõo da pcoulcçõo bas.ando
atender a que no trêcho entre Bom Retiro e Urubid
os vetculcs tiveram uma vantagem de 30 minu.os, e

limincndo 96 curvas, O Governador Celso Ramos e co

rrutiva forem recepcionados por autoridades roccts,
entre as quais o prefeito de Urubicí sr. Dionísio 050-
leme "Que não sendo partidário de' S·Exa. teve a co

ragem de r.essattcr a Imoortôncíc daquela obra."
O orador aludiu ó satisfação popular que o Che

fe do Governo encontrou em Urubicí, onde inaugurou
o ginásio nOrma! entregando oficialmente os prédios

,

escolares localizados em S· Judas Tadeu, Rio dos Bu

qras, Consolação, Rio Sérgio, Gargantilho. Santo An

tonio, Rio do Tigre, Pedras Brancas e Pinhal. Fez r�
+erênclas à recuperdçõo ctú prédio das Escolas Reuni-

ldas de Vacas Gordas c à 'instalação dó conjunto dte-,
.

sei elétrico.
• .

AS OBRAS INAUGURADAS tM SÃO JOAQUIM ,.

Na oportunidade, o deputado Nereu Ghizoni fez
referências aos Irnportcntes trabalhos de retífícoçõc
da estrada de Cruzeiro à Serra do Rio do Rastro com

ptementcdo e conservada, Em São Joaquim foi entre
gue o gin'ósio normal e inaugurado o prédio do Esco

la de Comercio que, em convânib entre Estado e Cam

ponha Nacional de Educondórto Gratuitos, educa alfa
betíscndo Os filhos daquela loboriosa gente.

Referiu-se o orador à instalação de conjuntos
diesel elétricos melhoramento de real importância pc

ra a população' Iooqulnense. Nessa visito o Governador
Cetso Ramas foi convidado a inaugurar o Ródio Difu

sara Sôo Joaquim, em cerimônia expressiva, em que :1

empresa privada dota a laboriosa poputaçõo do pro

gressista munlclpic de um meio de comunicação im

prescindível no atualidade.
Após- o aparte do c;j,epuiado Abel Avilo dos Santos

congratulando-se com o orador e com o. povo de regiã�
.

visitada pelo Chefe do Govêrbo o deputado Nercu Ghl

zoni observou que o Gcverncdor Celso Ramos vem con

flrmur-do no cdmrnistrcçôv estadual, sua frase da

campanhâ eleitoral, de que "governaria o Estado de

bruçado sôbre o mapa de Santa Catarina."

DIFERENÇAS ENTRE GOVE�NOS
�

Respondendo a aparte do. sr. Fernando vteços o'
orador exprimiu a dtferençe entre o atual çovêmo e o

cruertor. pais o vo�urrie de obras que o Governador
Celso Ramos já este inaugurando, dó bem uma idéio

da comtntstrocõo que tez e. como se. não. bastasse

êsse fato trretorqulvet, era de se mencionar ser a pri
meira Vl'Z em déz anos, que um Chefe de Govêrno. vi

sttcvc Ul'Ub"lcí.
Com relação a outro aparte do líder udenísto

lembrando a inauguração de uma ponte 00 tempo co

então Governador Heriberto Hülse, o deputado Nereu

Ghizoni lembrou que essa obra fôro construído pela
adm·inistração Jotge Lacerdc, cujo nome nõo foi lem�

brado para vinculá-lo. ao empreendimento.
Ao concluir seu discurso O orador disse "congrc

-tular-se mais uma vez com ô povo de minha terra e

da minha região, pela manifestação e patos expres
sões de carinho com que receberam o nosso qoverncn

te, dando, uma prova de sua alta compreensão Pelo es

::��od���:�i:Op�;��a����o;o;����lheosdo ::���t1d���
na administração do sr' Celso Ramos."

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

PRECISA-SE
NOÇAS e RAPAZES, ativos. e desembaraçados.

com instruçõo secundórta para trabothorem õ base de
Comissão Serviço lucrotivo.

Apresentcr-se exclusivamente das. 18 00 às

19,00 horas, à RuaNerêu Ramos - 39.

I

TERRENOS A VENDA
Rua Tiradentes 53 - Florianópolis

VENDME ,
Vários Jotes próximos ao Grupo lrineu Bcmhou

sen - Estreito.
•

1 _ lote 28x22 - Jardim Atlôntico - Bar.
retros. (Bem pr'Íximc o Estrado Federal).

1 lote 12x30 oo zona balneário de Comburiú

pr6xiTa_à 1��elg�3��t�C����. balneário de Cam�Q
riú próximo a sede marítima do Iate Clube.

1 lote 15x30 no Vila Pompéia - Cu.rtíbe.
1 lote com a A'reo de 700 mts2. junto ao HUf

pltol Protestante em Blumenou
.

1 loto 14x30 junto à Fundiçõo LVPY, Joinvi.I ..
� lote 22x31 em Pilorzinho, Curitiba.

COMPRA-SE-

Uma casa próximo 00 centro de Fpclís, até
2.500.000'00.

Uma casa até Cr$ 1.000.000.00, prÓximo ao

centro de Fpnlis.

Uma [Jequena chocara com aproximadamente
dois hectare.c:., prefere-se com uma cos próximo a ca

pitar. .____:_��_._

Antecipando-se à JII.,;lusão da BR-29, a caravana Ford 'percorreu lodo o seu lcitd-prtóto. travando contato direta
com as gigantesca:. dificuldades com que s? délr9l1ta a heróica engenharia beaeuerta na conquista da'selva,

Ford chega antes da estrada! <r;

Sete caminhões Ford. Dez homens decididos. E 4.150 km

separando S. Paulo de Rio Branco, capital do Acre. Qua,$e
a metade do percurso, atravessando a floresta amazônlca,
O caminho virou picada, areão, lodaçal, trilha aberta a

facão e machado na selva bruta. Os sete caminhões Ford
não pararam. E a carga foi entregue. Porque Ford chega
sempre ..•. antes mesmo de estar concluída a estrada.

INSTliUTO DE IDIOMAS YAfllGI
.

PARIIaPA(1O QUAH20
Com ou sem Pensão
Esteves JÚDlor, 34o tod�,I�s5T�;.���ad�; ������Iii�";��":'U��� Ayrlon Ramalho eTe_ de BOI'ja _Iha

trfcvtcs para o CURSO DE CONVERSAÇÁOCO: e.Vo, Tem o prazer_ de participar aos pare�_ e pes-

INGLtS para quaisquer do três Estógios, oferecen..!o s,oas de s!-,oe reloçoes de amtzod�1 ? nO$Clmento�, ocor

�oró�ios adequados nos períodos da manhã. tarde e /���;: 19 do corrente. de suo fIlhinho RAQUELHE------------------

':J nctte. I �........' Fpolis., Maio,de 1963. Mi MARW E PATEUTl:I'
-

Outrossim, comunica cos alunos vigentes que o 3115163 "'A- 'nlQ

reinicio das aulas seró na semana em curso, obede- ...... Óllcial tia Proprieucle 1ad...in.I
cendo 009 horários já estabelecidos. teglrtro 4. marcar, pGt",ta 4e "..�, ftOIMI CD

to �"'��r���� ��:o�m�;õ�� h�r!:c;�:sia1;o��� jMIA IIBIIBIIItA ..erefats. titulol de�to. fn3fgnfaI, trtIMII.

bcrcs, de segundo à sexta feira e aOS séibados dO:i OU,çll..totIas DI dDmingOÍP pela ZVT_'25f Rádio Anita
propaganda � 1J&m'CIII de�

9 os 10,30 horos.
• •

Ibcold! de FJorIan6pOlls';' 13 """" • 30 miJoutoo RUIl Tenente Sdvelra, 29 - l° IlDdar -
FJQrioD6pols 4 de fevereiro de ,q63 '"�I"E�I"'N .. , .Agradecem o 'UÔ SALA 8 _ rALTOS DA CASA NAII - FUIIIIAN«!;\

A DIREÇÁO .......a\I..I.ulillfilliJlBliB POLIS - CAIXA POSTAL. 9> - fOt!� J91�_.

..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PreviêJência do Es a
voluçõc de seus quadros se íevelavc impercfivcmen- torquio, sofrendo sensíveis influências da política of
te no sentido de ajustá-lo o novas conquistas do. sts- que, no entanto era administrada à manefro duma ou

tema orevrdênctat no país. ,
" ciol. Aqoro coroo autêntica lnstttuto de prevídênctn

Lembremo-nos de que tódo o renda de> Mantep;{) do Estado, � IPESe :;I� subordino diretamente ao Che- Vendg-se em unico opotunidode no centr

provinha da contubuíçõo apenas do funcionalismo e fe do Poder Executivo, nz�ardada a sua au�onomia Cidade construido em terreno de 22 metros de f
de jUros de suas transações. Os cofres do Estado não administrativo e fincnceiro. Haverá a cor-vtbvícõo do por 40 de fundos, Contenda no porte terrec �

se ressentlom de quaisquer obrtçacões para com o an-> Estado dos Prefeituras e de outros eotídades filiadas. pio de Entrada - 2 salas - escritório - qua
figu Instituto como se, no v.srdcde, o Govên-o estt-:- A .Iei determinaque essa contribuição nõo seja inferi- cOpa.- cozinho - dispensa - quarto de empr
vesse alheia ó existência e cbjettvos da -()rga�izaçãp ar à importância total das contribuições dascontudoc ereso-cttvo banheir!f' Em cima 5 dormltóios

• �
compuísórícmente em fôlho de pagamento dos BSSOçi- nheiro social e amplo terraço. Foro garagem e

adas e qUe seqondo os avaliações atuariai.� !{titas paro s�.
"

_ ','"_�...._�'" "'lf""� _�, t.
cada a,10, deveró o Ol'çament'?, em duodecimos mén- � ���

.

..

� sais de que por êsres seja devtoo. ,C/.SA - RUA TIRADENTES, esquina com a Av

; ,

'

Desde logo, o IPESC assume, assim feição lidl- t.uz. - 3 quartos demais dependênctas.

11 • ..,a... M'
?" �.�' ,-= mamente assistencial a que não se exdu1, no dever

'9' ..·.1 .1.::::il'r.(" ",
-

�,
. '.: ,

E R I
. RUA CONSELHEIRO MAFRA - Duns casas n.

, ���=-��§�·�O�JMF.": ��� �:�:o:���;;:;;b��e °SigS��f��orá��s:�a d�i��Ja u��iZ:�� III ottma oportunidade,

__
_ _:-_ �f� berueflcios aos 1"Jntribuintes e seus dependentes, om-

.RUA TOBIAS BARRETO 22 _ Estreito _ C
ptiando enormemente o área e os setores de ouxilto

tável casa de material perto da praia.

OS QUINZE ANOS Df DENJ5E MARlA previstos nas finalidades da Autarquia.
• c�m ���aO���'�i�i���'ã�Õ�o. s��'��d�us�� ����i�:�t.OÇ)L1�� .

COQUEIROS - Rua São Cristóvão ao lado d

_ .__
GAROTA RADAR DE lAJfS NO ': 14 DE JUNHD" ,ma"; Hnooceírcs ern proporções constceróvets paio o �: -;-,����:o 4 quar-tos � 3 solas � cosmha � to

_ �

_ asstsrêncie acs osscctedos do lPESC o GovernadOr Cei
-

,.....---�

1-
so Ramos, mois uma vêz, se fêz c�.edor da qratidôo RUA 14 DE JUL:IO 953 - astreuo saída da

'.

ABRILH'ÁNTO�U--XXX-- iy:7'!�: ���nSt��vi���'e:��: 'i���:��sees :�ram�r������, à:ndf��� quem segue pnra cocçetros. Casa e terreno com 782

-; . '. .' � lios e amparo social aos que servem a edmtntsrrocõo RUA FRONTINO C. PIRES N. 3:1 _ casa de m

�os����n":�e e ;����e�:���a m:�:�t:, ��.nj<."�l:��ia d�: pubiiaa Acentuou por essa forma o eminente Gover-
pagamento parte-ó vista, resto a combinar.

nessa jovem guarda, Com melod}ós sucessos ,nador a sua já muito réiterada solicitude poro com (os

:deu���tb:I:��riê��ii� ��se���I;��:�:n��s :e���iOSq�;�� T����N�� Av. R'ló Branco 'r- Venda de ocastâo.
I

'A MESA

--xXx--

J, dres, do g'dministração pública."
COQUEIROS � Rua Juca do Loide, lote bem

de doces completou a maravilha do" ClC-?nteÓmentêJ ceró �nl:�s:: ���a s!��:���e�aes�������i:lm;:��ci���:: dos
Ri\RRF.1ROR _ VáriOS .,:

����d:a8��n:�c�:��z;t ��ii!a�:ra:4 d:e �;��,,;-r.:��:�� rõo s.eró semente uma ennoode preposta' ao objetivo

ove acompanhado de seus pais sr. e sro Osmar (Ju- �eui�:p:�'�r�;, ���I:li��d�:n�:iba�:í��õ ��� ;�::t:l�ê���rema) Nascimento foram perfeitos ê o1cnc;iój;(Js cn+i-
mões. QU,2 na coortunrdade aproveite poro tenct- �1�������C�i:a������:n�:�is�ê:�:íl���i���li���rSã; ���
to-los

nefícios .9ue visam aspeciclmente aos ossocíodos: qua.n
to aos depedentes havere a pensõo por morte, o cuxlüo
funeral .. e, finalrn�n�e, para tôdo o família do contri-

bUlnte a' assistênôa médJca
'

I ;p.mos adia,1te para melhor e. mais detido exame

dos cbj�tivas do IPESC.

A reorçoniznçôo do Montepio dos Funcionários
Públicos do Estado, de que decorreu fi crtccôo do Ins
tituto de Prevídônclc do Estado, Jmpunhc-se, cama jó
vimos, em consequência.do desenvolvimento, que se

vinha veri+íccndo na antigo instituição e da neceesteo
de de atualizá-la sob os modernos preceitos técnico
atuariais Nõo se ccmoreendtc- qUe permanecesse as

fixiado nos velhos moldes de suo organização mais

que cinquentenórt-, 'o Montepio, qua,ndo a própria e-

Apre�ento paro vocês a menino mOçH Deru,«, Mori1
Nascimento, que com seu sorriso encant�dnl"

troc�nclo palavras com o CoJuni"n

- -xXx �

... A JOVEM
guurda florianópcl1lana reuniu-se ""In "peso" no Qu,,"
r��cI(l Pala:::e, cOli'smorando, os <{uinze anOs do gra
cIOsa menIna maca DENISE MARIA NASCIMENTO
"broto (.�p set" d� "Floriacap" \'

-�xXX-_
L.)ENISE

recepc,iona'fO ,s�us convid.qdos com seu sorrisp feliz e

todos que a fericitavam pela data fOram filmados "'f"l"\

',c?ioric-o pelo cinegrafista N'i;_:;on Carda�o que i�i
c.IOll o' hlmo.gem pelo manhã. registrc;ndJ 'o_,; passos
(l.J ol'"'!,versar�nte na' sUÇJ vida ,,.n.D1 mll! <IM a horj de.
�ortnjf a�ps·a festo:- 1" f:

,

--xXx-�
i UM

-

gostoso jantar foi �ervido aos conv:dados e pan.l des
taca-Ias seria imposslvel evido o gnH)t1�� n0m,")"'.) do
nova geração que lotgva os salões d'J Querêt"1cia Pal;;f
c,e· Mesmo msim quero lembrar o pre:,ença Ido cas,.
industrial HilárIo (Bernadete) Fuck, "caixa alta" de
Curitiba e Miss Florianóp;-0l"is Neide!. P. de Moura,
que aconteceu acompannada de :;c�u i"mcio Roberto
P. de Mouro J

�'�-xX�-�

o VESTIDO
de Deni�;e Marlo multo b'onito e e�,�ganf'e rOsa-pês
sego em tomas, bordado confeccionado pela modista

. Alaide Damian'i, ._�''xX�--

J'- A'CERIMóNIA
�imbólica da grande festa, acori�i'::ce\1 6s 24 haras,
quando Denise Maria apagOu qulr.z� \I::-Hnhr]� ao �om

'de "Parabens Prá Você" contado pe!H "�rotolàn,jia"
pnesente. Ó :pi-"imeira; beijo, fOI de suo senhora rr,ôe,
da. Juremã NascimentO, que trajavs. um·el!�9ante mo

delo pr€to; o segundo o deu seu p.i sr. O:;mar Nas

cimento, em seguida dançou a primeira valso o ",-e

gunda Com seu avô sr· Leoncio Nosdmeonjn. a' tercei
ra com seu irmõo Roston e a quarto com o iovem Jai
me Unhares, acOmpanhados de qUinzF,! pares, as mo

ços com botões de rosas distribuida" pelo "brotinho",
Mima,. irmã da an'ivel"sa'riante'

�--xXx-�

If � (') BOLe.
-'

de aniversário �stavo marovilhoso nulna feliz suges
tõO do sra. Teima Schaéfer � "A Carruagem c.la Cin-
derelo", ����.

A família reunida momentos antes da Cerir.nnn"io do
Bâ10 S1"' Osmar Nascimento, Denise· Maria,'

Mirna.·� da. Juremq

"RADAR NA SOCIEDADE",
às 13 30 hs. na Rádio GLlarujá, produço') e oprs- __
sentaç'õo do 'ColUnIsta Gerson Neves, O�le,>en�aro a'

I "

- ,-

�;� ;:.�'"'
- ""'

-:::=-
-" "'O'"""

"�·P. b I i C i •• d�
• lQ' em Sta. Catarina

A CIDADE
de Lages vai vibrar com a "SOlree" - "Encontro. Confecçao e conservaçao de painéis
Com' os N'amorados", dia .doze prÓXimo n(.� ClulJ.c 1

em todól o Es1ado
de Junho, quando serão eleitos Garota Radar de I_a

g�" MÍ"ss Simpatia Miss -Doçura, M� D0í.uro, Mis.,

Elegante e Miss Pt:!rsonalidadeo Estarei presente no�

que1e ,elegante aCOfltecmento que marcaró a minha'
éj.�.'�-�-,-

-xxx--

Neid.� I. P. de Moura Miss Fpol'is: Der:h� Maria Ve
r nha Cardoso Filh7; Terezinha Arnlm e Y�r:t 61101-

berto - todas �orridentes Olhando paro a nossa

objefiva (Fotos de 1\lo�).
-"._, • ". I

--xXx-�

PRONTA
',a 'l<1ge do nova séde' do, Clube [i)'iz,,� de AgO�b Será

�p.rogramado naqu:ele local uma churmscapa po� ,.oca."
....t��,9o .

aniversáno do Clube qUI:! llcon.tcserõ no· oró-

:�.li�ia doze de agosto, ..

-�xXx-�
A RAINHA

dos 'E:!ancóricoS, seró conhecida no �róxim(j diil 26 de
agosto numa ..promoçõo desta

.

Coluna. A ';;,colhida,
port"icip?ró da festa da.s Dez Mais Bon!ta�_ Sanearias
do BraSIl em Belo Aonzont,e marcado para o mês de
setembro) numa promoçõO do Cranis.til social Ante
ro Alencar dd Folh� de Minas

--xXX-�
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INFINITO PESSOAL

"�H, SIM!"
Silveira de Souza

Levanto os· olhos do' meu fing'imento de trabo'
lho" _ lo r:;�to o "seu" Lopes. Hó cinco metros do
chão envemiz.ado que nos sepal'a. Existem mesas bri
Ihontes· ,armários metól1cos pelos contOs, um zum

zu� pl:esáico, de fune;ionários, martelar de máquina::.
de' escrever ó pulsar melanc61ico de meu cOraçõo: -

aquela poeira - aquela poeira recôndita e imemorial
orida e cinzo, que dança sôbre fudo, lembrnda por
vêzes num raio de sol que \'l8m da janela.

"Seu" Lopes é' sempre a primeiro surprêsa dI:!
meus olhos: Talvez po,rque lia naquele rosto a adver
tênc"ia do Flue poderei ser um dia. Talve'z parque. os

rugas de severIdade e zêlo, os vinco:. profundos de

objetivo e concentração naquele rosto. sejam enfim
a luz,sôbre as trevas o caminho que deverei palmilhar,
eu que vivo debruçado sôbre o abismo, mansamen-

. te 'desencantado pel'�stçnte nos fru9traçães - guar
dando dentro de mim Um inútil acorde musical, um

inatingido rosto, amado como fôlhas murchos de UrY'

> livro
' -'

�

_ "Ah, sim" - penso - UE' isto que deverei fa
zer concentrar-me nos minhas funç6es Regra! a mi

nha v·ida. Não. beber mais aJundar-me 'no redemo�nho
obsol''4nte do "placet experiri" Construir um l.ar
constituir família. Ah, sim' E' isto!"

Múltiplas posIções experimenta "seu" Lopes em

meus olhos .00 meu fingimento. de trabalho observo-o
levantar-se com gravidade consultor os livros antIgos
qUe jazem nos armárIos "em anacrônica,; cemitérios,
cerrer o. dedo sàbre as páginas de .outro tempo e mur-

murar silenciosamenf.e - ê'sle mover silencloso de íá ...
bias que só os velhos conhecem '-- os' nomes qUe a�1
estõo, Penso que sejam pessoas jo mortas conhecidcs
de "seu" Lapas. PessoaS' que um dia ali entraram, na

repaJ:tiçõo, e·sorrir"am, sofreram e foram. embora, Ho

je €stão mortas, "Seu" Lopes as conheceu. tôdos' E,.,
depOIS de quarenta ie cinco anos de trabalho. ali, éle
move os lábios em silêncio - pouco importo o ruído
de vazes e máquinas ao redor - êle move os lóbios .

\ "-Ah sim" - Imagino que êle penso - Co
nhecia-os· Agol'a, que o meu dedo corre sôbre estas pá
ginas e êste nom�s tenho certeza que Os conheer. Es
feío todos deitados, 'no escuro. Estão. em filo uns ao

lado Jos outros, deitados, na obscurIdade· Que rostos

tão diversos e tão imóveis!"
O que entretanto, mais me perturba, é quando'

·"seu" Lope's se distraI sentado à sua mesa' Não pos'
so conceoê-Io distl'afdô; assolta-me logo um sentimen�
to de culpa e de remorso, como se q futilidade de mi
nha vida o abOrrecesse o magoasse. Mos ê1e' se dis
tn\i por vêz!€s Inclina. à cabeca de leve, para um ,lado
e seu olhar se' imobiliza na minha direção fôsco, man

diluido enquanto os dedos botem s6b{e o mesa

de esqueGin'fento' \

, .

'

R, �eN1(m�O Mê'c ...J,<!I�<:l {; 1° andar�,fone 2...t 13
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IRMANDADE DO DIVINO ESPI�I
SANTO E ASilO DE ORFÂS�
"S. VICENTE D·E P�ULO�'

CONVITE

De. m'dem do I rmoo Pl'bvedor tenho c praze
convidar ao<: rl"'lE.mbros desta Irmandade, às Ex
Autoridades e 00' povo em geral para

.

participa
das Festividades do Divino Espiri'to Santo, a real
rem-se no Capela do Asílo de O1'f6s de acôrdo'
o seguinte programa

CI� 24_de moia a 2 junho,� às 19 horas, Nov
em honro do Divino Espírito Sant0;

Dia 2 de junho às 6,30 horas Missa e Co
nhão. Geral dos' Membros da I rmandade � às 8 h
Misso Solene.

Dias 2 a 5 jonha, na praÇa defronte 00 Asilo
dicionais 'barraquinhas .com prendas e quejonÍa de"
gos de artIficio,. O nesteiro do corrente- ano é o E
Goverr,adar d" Estado, Sr Celso Ramos.

Comunicamos tambêm, oOoS' presados Irmãos
durante os festividades, no Consistório do h'mand
havero pessôa encarregada de p�ocedel' o cobra
das anuidades do cOrrente ano.

�

FlorianópolIs 24 de Maio de 1963
Washingtón Pereira - Secrc',ori

t

Expresso Joinvileni
Uda.

MATRIZ, JOINVILLE "
AVENIDA GETULIO VARGAS N" 1295

FONES N." 2431.E 2432
.

FILIAL, FLORIANO'POLl5
RUA ALVARO DE CARVALHO N,o 12

_ FONE H.o 3.677 .

Comunica 00 comércio e aO público em geral
os seus serviços .de transportclõ de cargos, mudan

bagagens e encomendas entre Joinville e Florian'
lis e vYce verso, está sendo. feito com regularidade
3 e 4 viagens por semana em caminhões próp
com linha regular põra Curitiba,; São paulo e Ri
·JoneIro'

I •

TendOo em vista as 'tonstant.es enganos por p
de a,;s0ciód05, a Diretoria do "Ura Tenis Clube", v

esclarecer que o expediente;da Secretária do ClUbe
rt, o aquisiçõo a,e 'ccnvites é feito nos dias de festas,
clusivamente no Período das 14 às 18 horas'

Nôo serão otendido.s, em hIpótese alguma. co

de conv�es ou esquecimento de carteiras durante
reuniões'sociais, \

Comunica, também,. qu,e sómente se�ã? forn
dos convites o pessoas de fora, quando soIJCltados
associados que devem estar presentes no atOl do pedi

Florionópo�h;, 9 de maiO de 1963

Ewaldo Moritz Luiz Armando: F. Wolff
;!l__ j'residont. �crptório Geral

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR DO� ESPORTES

-São Paulo x Tamandaré e Postal x Paula Ramos, jogos da próxima rodada
Sábado e domingo próximo terá continuidade o .

Ccmpeoncto Citadino de Futebol, qucndo quatro clu- sa VOLTA A,O MORRO EM" BICICLETA . ,_,' ,0 ,', t' '! \bes cumprirão seus penúltimos compromissos nO tL,.H- "

IORNEIO
-:

"HUMBERlO\ LEAO
' ,

,

DE ARAU'JO
Se a partida fo� ganha

pelo Prainha F. C., será no

cessá-in um novo encontro

para apontar o vencedor do
citado torneio.

O campeão receberá das
mãos do sr. Humberto Leão
de Araüjo a "taça que leva o

no, o Departamento Esporti
vo da Rádio Guarujá vem

dência começará a ser en

viada às Ligas e entidades
espartívas de todo o Estado.
Grandes nomes do pedal

No sabatina serão protagonistas 560 Paulo e
Tamanccré sendo f..,orito o conjunto. tricolor, já que
o "tanternc" nõo esfó em condições de vitoriar-se sô
bre uma equipe adestrada e bem constituído, como é c

que tem corno preparador o ex-craque Nelson Gar
cia. Estarão ambos lutando pelo reabilitação. visto ter
o Dcré voltado a tombar por goleado e o São Paulo
contra o Guarani não foi além de um empate.

DomIngo,_ completando' arodadc serão adverse-
rios Postal Telegráfico e Paula Ramos, quevêm ambos

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

, de bons resultados, d� vez O....e ° primeiro. que divide MAIS UMA DO JUlIARIo vice-Iíderanço com o Figueirense suplantou O Atté
tco por 1 xO. enquanto que o trlcolo'r da Praia de Fora Por iniciativa da Liga so

alcançou um empate frente ao Figueirense pelo. esco- .
invillense de Desportos, se-

re de Jx1. '�:r" ::��;��ns�� ':�:n��t:s�
cede ��i� �::! ������. que o PÚb�icO esgortrvo. da 0: �!:iz�;: r���� ViS::!�i�

que contará com dois clubes

das cidades de Joinvile, Blu
menau, Brusque e Itajní.
Como se vê, Ploríanópolis

ficará de tora dêsse tornei-i,
como se rosse a capital do

Estado uma intrusa na vida

esportiva de Santa Catarina,
Infeliz iniciativa'do presi

dente Elias Juliari, que, a·

final não nos causa surprê-

ESTADUAL DE 62 0- A
C�ASSIFICA'ÇAO FINAL

Com os quatro encontros rio (Criciuma) e Hercílio
efetuados na tarde de domin Luz. (Tubarão), com 16.
go, o certame estadual de
futebol apresenta a seguinte
colocação final:

Campeão - E. C. Metro

pol (Críoluma), com 6 pon
tos perdidos.
vice-oampeãc - C. N. AI·

mirante Barroso e C. N. Mar
cílio Dias (ItajaO, com 11.

3" lugar - AtJético Operá-

4" lugar - América e Ca·
xías (Joínville) com 18.

5" lugar - Clube Atlético
Carlos Renaux (Brusque),
com 19.

6" lugar - Guarani (La.
jes}, com 24.

7° lugar - Flamengo (Cu
ritibanos), com 36.

FEDERAÇAO ATLE'TICA
CATARINENSE

RESOLUÇÓES - 'reme
das na reunião

....
realizada no

dia 21/5/63, com a presença
dos' seguintes diretores: Ody
Varella - Presidente> Silvio
Serafim da Luz - 1" Tesou

reiro, Zarnzibar Fernandes
- Diretor do Conselho Téc·
nico de Tenis de mesa, Caro
los Alberto Brognoli - Dii'e
tor do Conselho Técnico de

Baskel� Aymory Laus -

Presidente.do Conselho Téc
cnico ti.e Voleiból e Antonio
Alves Membro do C. T. de
Voleiboll.
EXPEDIENTE: - Foram

recebidos os seguintes expe
dientes: Nota Oficial N"s H
e 17 da C. B. V., Nota Ofi
cial N° 08/63, da Liga AtIéM
ca Norte Catarinense e Of.
S/N, de 13/5/63, da. Liga Atlé
fica Blumenauense.
CONSELHO TÊCNICO DE
TENIS DE MESA:
1) Em virtude de que ne

nhum Clube solicitou inscri.
ção no Campeonato Regi�
nal Masculino e feminino, a.
pezar da insistência pessoal
dos membros dêste Canse.
lho e da Presidência da FAC,
demonstrando absoluto de
sinterêse por este esporte,
resolve:
CANCELAR A REALIZAÇÃO
DO REFERIDO CAMPEONA
TO,
2) Externar aos Clube!t

praticantes dêste esporte, o

descontentamento da FAC
pelo desprezo a que esta
sendo relegado o Tenis de
Mesa, apezar dos esforços
desta Entidade.
CONSELHO TÊCNICO DE
VpLEIBDL:
1) Aprovar os jogos rea

lizados no dia 18 do corren·

te, pelo Campeonato Regio·
nal de Juvenis, entre às e·

quipes: I
Clube Doze de AgOsto 2 x

Clube dos Nove 1 1,
s. lp. Cruzeiro ° x A.ID.

Sete de Setembro 2

2) Aprovar os jogos realiza·
dos no dia 18 do corrente,
pelo Campeonato Regionai.
titulares, entre às equipes:
A. D. Sete de Setembro 3

x Clube Doze dé AgOsto O
Clube Universitário 3 x S

E. Cmzeiro 1.

3) Transferir o Campeonato
Estadual de Juvenis, a ser

rca!i:lado_ P!�l m:1Ío nesb

Capital. para o mês de a·

;::os o do corrcn!.r.

'I; Conceder regi:olra ao

atléta Mesias SerOa de Mota
da _�. E. C�iro.
srconceder inscrição para

o Campeonato Regional Ti.
tulares o aüéta acima, pela
S. E. Cruzeiro.
CONSELHO TÊCNICO DE

BASQUETEBOL:
1) Tendo em vista o con

vite formulado ao Lira Ch.
be para a realização de u.

ma série "Melhor de Três"
partidas, entre a sua equipe

��a��;ç;a:������çc�n:�;e:�
te d<3vidamente aceito, re.

solve designar a data de 23
do corrente para a realiza
ção da primeira partid�,
com inicio às 20,00 horas.
2) Conceder transferênCia

ao atléta Mário Cesar . dos
Anjos do Caravana do Ar
Esporte Clube, para o Lira
"I:'ênis Clube. Condição de
Jôgo: Isento de estágio po:..
ter competido pela ultima
vez em �ta de 13/10/60.
3) Dispensar dos treina.

mentos da Seleção Juvenil
que se prepara para o pró.
ximo Campeonato Brasilei.
ro a realizar·se e": Goiás, os
seguintes atlétas:
Antônio Carlos Ferreira da
Cunha e Adernar Rezende
EM TEMPO: CONSELHO
TÉCNICO DE VOLEIBOL:
1) Resultado dos Jógos

realiz:l.dos pelo Campeonato
Regional Juvenil;
Clube Doze' de Agôsto 7 vi

tórias 1 Derrota
S. E. Cruzeiro 5 vitórias

3 Derrotas
S. E. Sete de Setembro 4

vitórias 4; derrotas
Clube dos Nove 4 vitórias

4 derrotas
Clube Universitário ° vi.

tórias 8 derrotas
2) Proclamar Campeão do

Campeonato Regional Juve
nil a equipe do Clube Doze'
-de Agôsto e Vive Campeão a

equipe da S. E. Sete' de Se
tembro.
PRESIDENCIA:
Em virtude da ausenCla

do Sr. Ody Varella, Presiden
te, assumo, nesta data, suas

funçõe", o sr. Vice·Presiden·
te - Capitão João Pedro Nu
nes.

Florianópolis, SC em'21 de\'
maio de i963.
,'(Ião Pedro Nunes - Vice

tomando as primeiras pro
vidências com relação à

efetuação da V prova oíclis
tica denominada Volta ao

Morro, a ser realizada no

próximo mês de junho em

nossa capital.'
Nêste sentido, a cm-respon

de Santa Catarina, deverão
estar presentes, além de

consagrados .ciclistas do Rio
Grande do Sul, São Paulo e
Paraná.

Terá continuidade, na taro

de do próximo sábado, no

gramado do Ginásio Catari

nense, o torneio varaeano

"DESPORTISTA HUMBER·
TO LEAO DE ARAUJO", que
poderá ser decidido em Ia

vor do Rita Maria F. C.

sa, pois já conhecemos bas

tante êsse dirigente.
Ele sempre foi inimigo do

futebol catarinense e mais

particularmente do futebol
da capital.
Vamos aguerõar o resulta

.
do dessa reunião, acredítan
do que as demais Ligas co

mo Bpsque, Itajai e Blume
nau não irão concordar que
a capital fique relegada a �---

um segundo plano .

I

acreditamos, tsto sim, que VIAJOU'
o pr�sidente da Liga de Jo-

:��le fique berrundo sozí- OSNI MEllO

Assinalando os quatro ten

tos da sua equipe na tarde
de domingo, o atacante Mo

reli, pertencente ao elenco

do Avai Futebol Clube, dís

tencíou-se ainda mais na tá
bua dos goleadores do cer

tame da cidade, agora' con·
tando com 10 gols.

A diretoria do Ipirang-a.
Futebol Clube de Saco dos

Limões, continua trabalhan·
do ativamente no sentido de
construir ·no mais curto es·

paço de tempo passiveI J
a

sua sede social, localizada
na Vila Operária, naquele
populoso bairro.

Na partida de domingo à
tarde travada entre Atlético
e Figueirense, pelo certame
da cidade, o atacante Alair,
do tricolor, estêve ausente..,
por contusão.
Foi substituido pelo j.).

vem Nadjo que chegou a

corresponder.

Pelo presente edital ü

cam' convocados os sócios

do Clube de Xadrez de FIo

rtanópohs para a Assembléia
Geral a se realizar no dia 8

de junho de 1963, sábado, às
14 horas, na Se.de social,

com a seguinte

ORDEM DO DIA

a) Eleição do Presidente?

vtce-Presídente e Conselho

Fiscal, na forma do art. 9"
dos Estatutos.

b) Assuntos gerais
Florianópolis, 27 de

maio de 1963

LUIZ ADOLFO OLSEN

DA VEIGA, Presidente

Com destino a Caçador _

viajou o presidente Osni
Melo, onde participou de

importante reunião, com o

fim de ser elaborado o tor
neio que se pretende reali
zar na zona do oeste cate-
rrnense. O 'retôrnc do presi- A tradicional Corrida da

dente da entidade barriga Fogueira, realizada anual

verde estava previsto para" mente em nossa capital sob

ontem. a responsabilidade da Pede-

ração Atlética Catarínense,
está com sua efetuação mar

cada para o próximo mês

de junho.
Dentro dos próximos dias

as inscrições estarão aber

tas a clubes e entidades n

liadas como também para

qualquer atléta.

São Paulo e Tamandaré a

brirão a décima segunda ro .

dada do campeonato ilhéu, __....l. _

na tarde de sábado, oportu
nidade em que o clube tri
color estará defendendo va

posição de terceiro colocado.

Na tarde de domingo o cer

:it�h�:es:::����::p;�
sentações do Postal Telegrá·

fie; :q���a ::n��rreio: e
Tel�grafos nesta oportun1da�
de estará defendendo ,. po·
sição de c�.vice.1í. en·

quanto que o Paula' Ramos
tentará firmar·se na situa·

ção em que se encontra.

O lateral Manoel, radicado
no ao Almirante Barroso,
encontra·se nesta capitat,
tendo na tarde de domingo
assistido ao encontro trava·
do entre Figueirense e A·

tlético, pelo certame citadi·
no. Manoel deverá retornar

hoje a Itajaí.

Conforme informações que
nos foram prestadas por ai·

to dirigente do Figueirense,

�c:;��a:rb�::e;a::Uss�: Dr. Walmor Zomer

in!::�� �i��:i�:�se, tão �arcia
:;::e��, p����:���sL:� t�: "DiPlomadO pela 'F�cUldade
tajai. a fim de que possa Na,clOna! df! MediclDa da

viajar para a capital do Es. Uruversidade do Brasl1

tado. Ex 1nt�DO por concurso da

Maternidade. Escola (Ser...

viço ,jo Prot. Otávio Ro ...

drigues loima). Ex-in�erIl(.'

do Serviço de Cirurgia dO

Hospital I.A,P.T.C. do R!o

de Janeiro. MédlCO do HP"

pital de Caridade e t.la.
Maté.·nidade

!' C"',i03C-Orrêa.
PARTOS - O SRAÇOES
DOENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS SEM DOR pe.'o
�étodo Psico-profilatico.
ConsultóriO, RUa João h
to n. 10 - das 16,00 às

18,00 horas. AteDc:le Cflm

horas marcadas Telefona
3055 - Res!déncla, Rua
OeneraJ. Bittencourt, 101.

ZJNDiR_ LINS
NO FIGUEIRENSE

A sonegação é
crime fiscal,
Evite-a!

Seja um bom
brasileiro sendo
um bom
contribuinte
DO IMPÔSTO
DE RENDA

PARTIDA� DE
"FLORIANOPOllS EM " '

,

;9Th���!,�
COMERCIANTE

CORRIDA DA
FOGUEIRA

'Dr. SANDRO
MASCARENHAS
CIRURGIAO DENTISTA
Ex-Estagiário' do HOSpl·

tal Naval em Cirurgia e OIl·
nica de bóca. Modernísslmí.
con·�1I1tório fu�urama _

Cade�ra eufórica � Alta ro

tação.
RU:l BrigadeIro Silva Paes,
n. lJ TeLefone: �552
CHA.CARA DO ESPANHA

Proteja o seu copit'al filiando-se ao

SERViÇO DE PROTEÇAO AO CR'DITO
(SEPROCI

CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE
FLORIANÓPOLIS'

Ruo Felipe SChmidt, 19 sobe - Tel· 3518
-

VENDE-SE.
Ua coso com .frente de material-e fundos de ma

deIra com o terrena medindo 11 metros de frente por
15 de fundos. No princípio do Costeira dô Pirojubae
na l'ua prinCipal. Ver e trotar à rua Clemerine' Rô:
vere n.O 28 - fundos com o sr. José Nicolau Vieira-
,[éT,�

,

.. .. 29(01"', __

Exercicio
"'"sildo -S1'1'a�:Jll ,l.. r"L j

SecrC(hlir,

REDATOR

PEDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BO��C;ERTgIL:..':I�� Nr'HAS

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

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

}', r'� .i> NOTICIA'RIO ESPORTIVO
:< '; DE IBIRAMA

'

Ibirama (De Abelardo de ca d time de profission!!i.s
tem sempre de vencer um tt
me de amadores. Foi isso

Souza, nosso corresponden
te) - No último! dia 19 ou
tro festival esportivo reali- que aconteceu. Hoje o União
zou-se nesta cidade. Desta de Timbó é uma equipe .on
vez aconteceu no estádio do de militam bons jogadores
Clube Atlético Hermann Ai· de futebol, destacando-se em

chínger. Grande número de primeiro lugar Dioney, pela
participantes..Os principais sua velocidade, por sua ca.

jogos que sempre são os úl- tegorla. Depois vimos Paulis
timos foram: ta, Adernar, América e ou-

Gruzeiro F. C. de Presí- tros. Um excelente preparo
dente Getúlio contra a S. D. nsíco ficou demonstrado e

União local 'e finalmente U· bom entendimento dentro
nião de Timbó e Clube nné- do gramado. Enquanto que
tico Hermann Aaichinger, o o time local, que desde 28

patrocinador. São esses os de abril quando derrotou o

jogos que vou focalizar Cruzeiro de Lajes vem se,

CRUZEIRO F. C. 3 X S. D. descuidando nos treinos. se

UNIÃQ O. de-se dizer que não treina-

Prélio dos mais movímen- ram mais os titulares e ai

tados foi o que travaram as está o resultado. Perderia a

equipes azul e branco de lógica esta a dizer, mas não
Presidente Getúlio e verde e por 4 a .0. No primeiro tem1:,l
branco de Ibirama. O União po o Atlético foi mais AtI,;:;·

jogando desfalcado de seus tíco e poude aguentar o re

deis melhores elementos, puxo, porém no segunii(
que são Guida e Krause, foi I tempo com a queda rrsíca,
presa fácil para o. Cruzeiro. o União cresceu e chegou a

Foi uma vitória das mais bailar. A defesa atleticana lu

justas. Os quadros jogaram tau o que poude e como pau
assim: O Cruzeiro, com: Sigo de e nos momentos fracos o

mar - Fritz, Norberto, Egi· União conseguiu os goals. A
dia e Sebastião; Walmir e linha de ataque do time gre-
Cabinho; Italiano, Néca, Ru- ná não esteve bem como ul-

fino e Paraguaio. O União timamente tem acontecido.

com: Seífert, depois Veteli Portanto foi uma vitória das

e novamente Seifert; wer- mais justas. Quadros: União
ner Ronceli, Veteli e scnee- com: Zeca, Américo, Píxuca,
fer; Kruger e Chico; Guí- Longo e Mercio; Daniel e A·

dium, Silo, Koepsel e Raul, demar depois Zeca II Dio

depois, Pomada. ney Paulista. Waldir, depois
Resultado Final: Cruzeiro Nilton e Rubens. O Atletico

a x União O. Tentos de au- local com: Manolo Alicio,
fino cobrando uma falta; E· Heinz e Ayres; Heitor e Os

gidio cobrando uma pena- ny; Digale, Adernar, Maros e

lidade máxima e Italiano. Egon. Marcaram os tentai>:
Juiz: Laura Oliveira. Boa [1.. Paulista (2). Waldir e Ade

tuação. No fim teve wn er· mar. A partida foi suspensa
ro de terminar a partida por e encerrada faltando uns 5

não querer aceitar� r�clama. ou 6 minutos.·Mesma doen·

ções dos jogadores. Aliás já ça d0 juiz da par9da ant.e-

é urna doença aqui 9-0s ar· rior .• Juiz:: Dr. -Her"cilio Iso·

bitt�s de f�tebol., Faltavam �pa:mi"�;� t',b",oap:o''',U,.m'',a�on;o �o,..2 �u_Qs' quânao deu por ". ... .... �
.

,,�

enceHada Yat 'PaHiâa. E as· '"glAido. <AndoU. dei�andb des·
sim com a vitória, o Cru· cambar para a violencia. Th.-'-r
zeiro, fez jus a uma bela t,a· ve ser por falta de visão já
ça. que a segunda parte do
UNIÃO DE TIMBÓ 4 X match foi desenvolvida à luz

CLUBE ATLETICO Her· dos refletores. A iluminaçã'.l
mann Aichinger lacaiO - não é boa. Renda de Cr$ ..

Caiu também a zero o outro 58.200,00. j
clube de Ibirama. Pela lógi-

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

FLAMULAS
Contecciono-se quolquel' quantidade, no melh01

Qualidade e menor preço.
Ed Zahia - 7.0 andar opto. 701 fone 2494

Nos serviços de sua contabilidade, a somadora
Burrougbs 9·10.01 é indispensável pela grande ca

pacidade de soma e subtracão. Absolutamente pre.
cisa e com nolável rapidez de operação, a Burrougbs
9-10·01 é a máquina somadora manual que se paga

;:4: rã z:àpidamente pela economia que representa para

;,;1:. a�raPid"
e eX.lidã: .m 'U. <on'.bilid,d•.

ré, : Burroughs do Brasil S. Ao
�}�. .J !
"-"--

Concessionários
LOJAS PEREIRA OLIVEIRA

R, Traji!nga 23=FLORiAN'O'POUS:.:.; �.
t__ 't .'

.__ _
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r "Rendai cm [lesfile" ii lesla marcada para li ptóxrmo dia 15 de 1unho nos salões do clube Doze de Agosto. Villle medeles serão apíesenlados por ele-
s r s, de nossa sO(iedade na SSAJItLA-;IIle""i6iM

Transferêneia da Delegacia' do I.N.II.'Dara ,'afra ..

Assembléia aprova
"

" · "
, -, .,'

uedido dfl Del,utado /

Edmond Sallba ff��1��
Srs. Deputados e S. Presr

dente, à apNCiaçAo daMa ce
sa um requerimento., em cu

jo requerimento aoBcItamos
o envio de um�a ao

Presidente- do lDIIttQRo Na
ciODal do llate, CQJo teôr P.
a transferêne:la da Detegacia
do Ihsututo NaciQnal do
Mate de Jolnv:llle para M9.
Ira.

E por nenhuma forma pu
deremos admitir que uma

delegacia de qualquer eu

tarquín possa dar uma assis
tência efetiva, profícua e

ampla, à distância. De sorte
que Joinville, que merece

.

tõda :"I. nossa consideração e

o nosso respeito há de en

tender que não pretendemos
roubar-lhe a Delegacia do
Instituto Nacional do Mate
e slm tão somente corrigir
um êrro que se arrasta por
longa data , dar a Cesar o
que é de Cesar! Na certeza
de que o meu requerimento
será aprovado pela unaninli.
dade do plenário deixamos
tranquilos esta tribuna, por.
que temos ll. certeza de. que
a Assembléia Legislativa de
sta. Catarina provará, mais
uma vez, auscultar os legiti·
mos interêses e verdadeiros
anseios das classes obreiras
e produtoras!

O' deputado Edmond sa

líba, do PSD de Mafra, nu-

da zona produ� e expor
tadOra, simplesmrmte dlh
culta todo e qUalquer con

tato da classe mm o 1NJ4,
ocasionando miultiticlbeis
demoras na 9OJução de pro-

ma das últimas sessões ia
Assembléia Legislativa, Te-

queren, e da tribuna da Ca-
S8, encareceu a necessídc
de da transferência da séde
da Delegacia do Instituto Na

blemas imediatos e de in-

teresse comum, em tantos
cíonal do Mate de .rcínvme
para Mafra. O requerimento
enviado pelo autor d1 pro
posição ao presídente da

Mesa, deputado Ivo Silveira,
é de seguinte teôr, com a

competente jástiflcat�va:'
Senhor Presidente.
O infra assinado, deputa

do Edmond Saliba, requer
ouvido o plenário, seja ex

pedido ao srv Presídente do
Instituto Nacional do �te
o seguinte telegrama:
Exmo. Sr. Presidente do

I. N. M.

casos e imprevistos que sur

gem à última hora.

Mafra, prtvãegtadamente
situada no-maior e melhor

entrollfatljlento ferro-rodo
viário do sul do Brasil, pos
sue, "ejem da Agênc.ia do

BanÓq
.

do
'

Brasil mais dois

(2) estabelecimentos bancá-
rios, e Rio Negro cidade vi

zinha, possue outros deis
(2) bancos e Agências de
Caixa Econômica Federal.
As exportações do mate

catarloenses processam-se
pelos portos de São Fran
cisco do Sul, em Santa Oa-Rio de Janeiro. .'C,. .-.

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

> .�.����.-��
\< .<

oÚ���M FONTal
tarina, e Antonina e Paraná-A Assembléia Legislativa

de Santa Catarina, por pro
posição do Deputado Ed-

guá. Os câmbios são nego
ciados ora em Joinville e c-

ra em Curitiba. De futuro,
operações desta natureza

poderão ser feitas em Màfrn
a contento de todos. Para
tudo isto é perfeitamente
díspensâvel a presença da.
Delegada do Instituto ,Na
cional do Mate em JoinV1lle,
e a mudança para a 2Cn<\

produtôra facilitará 'um
maior e melhor contato com

a produção e exportação.

mand Salíba, vem a presen
ça de V. Excia. soljcítar os

vossos bons oficios seja ere
tivada a transferência d",

delegacia do INM de Santa
Catarina, de JOinville parn
Mafra zona produtora erva

mate afim poder melhor '1-

tender anseios produção e

exportação.
Respeitosamente
Dep. Ivo Silveira - Pres.

JUSTIFIC'AÇAO
A transferência da Sede

da Delegacia do Instituto
Nacional do Mate de Joinvi
le pare Mafra, constitue ano

tiga e justa aspiração da to

talídade da classe erveteíra

Realmente, Canoinhas é a

Capital do Mate! Entretanto,
Malra encontra-se situada a

Federação das CoopeI'BÜllllS
do Mate de 5ta. CatartM..
Isto quer dizer que existem
mais de 5 mil coopereuva
dos. De sorte que entende.
mos que a Delegacia do Ins
tituto Nacional de Mate e1e
ve permaneeer em Mafra F,!

não em CanotnhBSl
No meu telegrama peço a

transferência da Delegacia
do Instituto Nacional do Ma
te de .roínvíüe para Mafra.

V. Exu. hão de convir, por
que Joinville não produz er

va mate e por nenhuma
forma, nenhum modo.

o DISCURSO
-

NÃO TEM
o deputado Edmond SaU

ba, da tribuna, assim se pro
rwnciou a respeito do pro
blema, minutos antes. da

aprovação unãnime, p-:Ja
Casa, do seu requerimento:
""Sr. Presidente e Srs. De

putados. Quer me parecer
desnecessário seria assomar

mos 2. esta tribuna na tarde
de hoje, para fazermos a Jus
ttncecêo verbal de nosso re

querimento, conquanto en

tendemos que a jusuncecão.

No Inverno, FONTOL é a sua 'segura proteç6o!
Corte a grfpe • os resfriados pela raiz! Ao Tome o mais eficaz. peça FONTOl! Só .

primeiro sintoma, tc.ne logo FONTOl! V•. sente FONTS:>l po:ssui uma combinação de pode-o febre baixar ... a dar de cabeça desaparece... ro�s mw�dlenles, recomendados pelos pró-
e vo.lta novamente a baa disposição! E o seu or- d 5 -.

idov comol
gamsmo obtém aquela resistência necessdria pc- ��I�:iv�e a���:6i �I�v��a� d����v�lvf����td��
ra vencer as mais terríveis gripes e resfriados! germens de gripe e resfriodês l

Neste inverno protejo-se! livre-se do gripe
e resfricdos num instante _

ceterínense,

Em nada justifica a per
manência da Delegacia em

.rcínvíüe Sob todo e qual
quer aspecto qué a matéria,
for estudada a conclusão fa
vorecerá sempre e de ma'1ei
ra a mais convincente, I}

principio que abordamos,
qual seja o da "transferên·

';;",í_.Fiiif'
,HE __

'

eía."

tome

fr���S:����:u��ee��: EDITAL
�::!�ê��;a�e 'erva mate por Acham-se a.bertos até o _'pró�imo dia 3!,. na Cem-

Na região há seis (6) 811- ponho de Controle de �rrad.lC!çaO da Maioria �Cem),
genhos que beneficiam o

setor Santa Ca�ina, lnscnç?es paro preenchimento
produto, além de estere,n de vaga� de Autltcr de EscrI!Olo. . � . ,

ai .estaoetectcas seis (6) fir- aMlores detxalhes na sede da reparttçoc, sito o

.......,.-mas exportadoras; é também rue Arlsto Bírtencourt 36.
�-�,,----_ A�:�a:l:':e;�::u!':sCdo� Dr. José Tasso A1re:'" 'de Alencor-W" parlamentos na . praia

:��:����!::7�d��d�� Chefe do Setor
28-5 de Camboriú

cinco (5) Cooperativas ru-, Na mais bale e confortável praio·cIo·Estado de
Produtores de Mate do E<;- Santo Catarina - CAMBORlO _ dispamos de exce-
tado, congregando cerca de GINA'SIO. EM UM ANO lentes APARTAMENTOS no Edifício "CAMBORIO
5.000 eooperativedos. PALACE". com lccelízcçôc privilegiacla. eis que está-
Joinville, atual séde da Da- ., ,(gora com maiores probabilidades - Faça o a CEM METROS de praia ••• Os apartamentos. de fi-

legacia. por si só deslocadn sua inscrição à Rua pr. Fúlvio Aducci. 748 CURSO no acabamento têm 1, ou 2 ou 3 dormitórios, cem. 50
CO .....TINENTE. I ',� la de estar, boÂheh'O etc·

- O Edifício acaba de ser -censtruido
- Os A,ananlefttos estão· desOClAjllldos
- Bons preços .

- 50% à visto e salcIo em doze meses

Enderece hoje MeSmo Seu pedido de' informoçÕ8$
à ADMINISTRADIlRA PREDIAL LTOA _ Av. IIi"',"

"'\ te 'Machado 18 fAificio Kwosinslti 5.0 andar
Ctl.itiba - l> ..,.. fone 4-(}155. -

FDNmL
DR. ALVARO OE I
.CARVAlHO :i

Curso Preparatório Continente.:
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES
DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GINA'SIO EM UM ANO)
PRE-GINASIAI- ADMISSÃO DURANTE O ANO
DATILOG(iAFIA

·--,·----1
- Baseado nos mais modernos processos peda-
gtgicos.

- Dirigido pele:
- PROF, VICTOR FERREIRA DA SILVA
- Equipado com máquinas novas.
HORA'RIOS: DIURNOS e NOTliJRNOS
Faça swa inscrição à Rua Dr. Fúl"riG- Adwcci

go 24 .de Moiol 748 - 1. andar.
ESTREITO

'

.çemunrca, aos seUII cU·

entes a mudança do seu
.

constdtorio, a. partir da 1.'

de abr11, para. à rua Nun-s

Mãebado, 11. 12 (esquina
C\om à rua Tiradentes) -

1.0 andar sala-2.
Atenderá nos mC!lmos ho

rátiQS - lSt.,. é das 10 ,I\.,
12 e d.as lE lÍoràs em diar

"

SABOROSO? .

SÓ CAfE ZITO
lavrador

D08RE SUAS COLHEITAS!

SENHORES MID>ICOS ,. •.

NÃO E8QVEÇAM DE DECLARAR O·S

,��O DE RENDA
Dr. A10:510

MonqullhoH
CONCURSO PARA ESCRITURARIO

DO BANr.O DO BRASil SIA.
DATA DO CONCUIISO· fevereio-o do 1964 (ofu:la"
__-.lo) em flOrianópolis
ASSEGURe Q SEU INGRUsO NO QUADRO FUN
CIONAL DO l.!ANCO DO BRASIL, PIIEPARANDO-SE
CONVENlINTEMENTE NO "CURSO TE'CMICO
IAMC4..Rr UNIC:O ESPECIALIZADO EM SANTA
CATAllllotA•• AUl.AS MINISTRADAS EXCLUSIVA
MENTE P0R FUNCIQNAllIOS DA AGtNCIA LOCAL
DO BANCO l!lO BRASIL·.. ...... .. .... • _.

LOCAL DA'MATRI'C:ULA !WIA O CURSO TE'G:NI
CO BANCA'RIO' Slndlccrt. .... llançó,!as Rua do&
Ilhéus, esquillla de AnIta GaDÍbdldi - s.c:b-edo
INICIO DAS AULAS: 17.e1e Junho nO CoIégló 'Cata-

_."_J;j ri'nense, os·8.e às 19 "01":ts
.

� __ .. � __ :__ __ . __ ._ .• _. 9/663\.-",
.:� ,

!nseticidC� em p6 ou em liquida. Dive/sos

I'POS e rórmulos'pora o extermínio de qual
quer espécie .;je praga do loII'ouro.

frviCldas Talai e Seleí,vo eliminam os er

vas daninhos evitandO assIm o improdutivo
Irobalno de capinaI. Faço umQ vlSllo ou

peço in!r)fmocõas aos tcbricomes:

A. S. P&OPAGUE,CLINlCA .....AlIIA Esc,ilório _ E4ifício ""'"" de Dese!wolvhMn.

daTra:� "":..:::1'": to do EatfMIo - se- Andor Selas S02. S03 - Fane

cri."... pelo. metodos cU-
3040 Horórlao: 9.30 11,30. 14,30 - 16,30

nioo 8 cirurgico. Cc.nfeeçao -=--�:-::-:-7.::-::�-!""':===...,..�==�<l.

:�".....e, pa,cla's e �- Ora. IARA ODIU NOCEn AMMOIt
A_e de 2' a .. folnÍ CIRURGIA DENTISTA

t1as 8 às-12 horas e das JG Atende senhoras e crianças.
as 19 horas aoS sabadoa Método psicológIco moderno-espe(:jalizoC!lo- p8n:1. cl'icM-
pela manhã.. ças
ExeIUlivamente com ho- Alto rotaçelo.

la -marcada. Aplicação tópica de fluo?
CODBultórto: B4U1c1o lu, Atende s6men� �m hora mou.:ado.üs 8 às-1

neta - sala ln4 � mil J(I. (' das 15 às 18 horos. .,.
roDimo �oelho, Rua,São Jorgel 30

. ..._•• __ :_L�j........�.Lm..-l '
.. i $;6 ,."j

,
,BUSCHLE & LEIIPH,4/A,

"JOINVllLE RUA DO PRrNCIPf, 111
OLUMHIA,U' .UII &tUSQUi. no!>
CUaI'.BA; OUU4A.OA.oa w.............. 1�

t;f
__iiiii__iíiiiilii;;;:::::::��-=��:':±�"".....,j;J.l....l....__=��";,,,""�•.,,'.t....���.�i,.J..r�;t,w:'#' ,:.,,- i_';L!��f.:'�i�':"'?".�'/: ,!.tAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



aeauzer-seé de 24 a 29

de junho vindouro, o I S':l
mínarto Fiscal de Santa Ca

ta-ma, promoção da secre

taria da. Fazenda do Esb\·

do, que contará com a cote.

boração da Universidade de
Santa Catarina, assim

•
mo diret6rios acadêmicos �
agremiações estudantis.
Na última terça feira, reu

niu-se o Secretário da Fa

zenda, Dr. Eugênio Doin
\, te.ra com o Presidente e

1,lthnrros do Grupo de 'rra

balho escolhido para erga-

nizar e elaborar o 'lírio

do conclave, que tr ! de

problemas de ímr- nela
à melhoria dos S( JS da

Fiscalização da FF oe,

nosso Estado. E�l�vNam
assim presentes à reunião
o Dr. AntOnio Romeu Mo-

No fbgrante um aspecto da reunião

1Celso Ramos sanciona importante
. decreto na Pasta da Fazenda
o Governador do Esta·

do acaba de sancionar ím

portante decreto na Pasb

da Fazenda, regulamentan
do a Lei n' 3174, de 31 de

janeiro de 1963.
Referida lei, entre Fisco e

Contribuinte, foi elaborada,
sob a supervisão direta do

titular 'da Secretaria da

Fazenda Dr. EugêniO Dom

Vieira, por uma comissão

integrada por �écnlcos [a·
zendários e pela Federndio

das Associais Comerciai:,:

de Santa Catarina, repre·

sentada pelos Presidente

Dr. Nelson Amim t" Vice·

Presidente, Sr. Manz Peter

Schmidt. I \
.

Os di>;positivos nela co��

tidos, uplo>udos após lon·

gos e mil1ucio:;ns estudoi,
slo um atendimento aos re'

clamas das associações das

classes produ�ras, quand,}
da reunião realizadas nesta

Capital, em fins do ano

pelo de verba, tendo stdn,
para um mais rápido anda'
menta dos servtcos, dota
das as principais Ootetortas
de máquinas de estampar.
Procurando coibir as frau

eles, elevaram·se as multa,.,

dimin&dcY ás, no entanto,
nos casos em que o pró·
prio �'contribuinte, expon·
taneamente, declare a omis·

são;: verificada no pag<l.·
mertto dos tributos devidos.
E, como medida principal,
extlngulu·se a penalidade
nos recursos ao Conselho
Estadual de Contriollintes,
imposta nos casos em que
a deCIsão proferida fósse
oontrária ao reCQrí('r::I.c.

,

Pelo significado de que se

reveste, êste decreto mere-

ce ser conhecido lu'gral-
mente por todos r

dinadQS à legisla,
tária r'at.arinense.

relra, Prcsícr lo raro-t-

do Grupo c .cno. 0.,.
Rubens víc. 'Silva e

Nabor Tl, I- coicco,
membros da c .nnssao e

também o sr. Ivan Mattos,
Diretor do Serviço de Pts

calização, Dr. Ari xerdec
de Melo, da Fazenda EstA
dual e membro do Oonsé
lho de Contribuintes e o

Dr. Fúlvio Vieira, Chefe no
Setor de Relações Públicas
do Govêrno. Acertarem e

melhor comodidade no pa- --------------------------_

���1�á:tf�:::����g Roteiro do Desenvolvimento
alheias à atividade do co-

rnércto e 1nd"",10 legal'·A R E S��··,·P O S T Amente estabelecidos.
Estão sendo convidados

grandes nomes nacionais V'
em assuntos trj.butários ns
cais e do direito fiscal, pa
ra participarem do I Semi
narro rtscer de Santa Cata-

IU·óIlr.a vida, porém, Deus
vos h,1 de aheuçoar e prutc
ger uar 1 que CU!11 inúc n ser

o !;ll!\l'le Gr,VCI'JI:ltlur de
tc:.to" os eatartncnses:"dtccutíram pontos a re.spei- rma e êstes nomes serê-i

1::> do Seminário, esconien. brevemente divulgados, ao)·

do 0S locais das conrnrên- sim como os ternas das (' II

c.as, aulas e debates e cu- Ierêncras a serem proferi-
tros aspectos ecêrce do con das e 0<; locais onde se reu

clave fiscal. lizarão as scccõos p.cnárias,
O citado Semínãrlo, obje- as auras e os debates dessa

ttva apreciur e discutir as- r Semana, que deverá ínte

�"ntn!) maí-t retcventos da ressc r. -iãc sõ aos Itsados a

stseemétt-n tributária do Fazenda. mas também a ta

Estado. assim corno. do a- do aquéte _que participa di

prttnor amen-o das relações reta JU indiretamente do

entre o fisco e o cantribvín- problema fiscal fazendáno

te, a adoção de rnedtcas

práticas na srmpnncac;o c

e orçamentário
Cutanne.

de Santa

o senhor Delegado Regional do Impôsto de Renda 50·

licita·nos divulgar Ciue estará à dispOSição dos contribl'\n·

tes, funcionando ininterruptamente, das 09,00 às 18,00 ho·

ras, nos dias 29, 30 e 31 do mês fluente, o Pôsto de Recep
ção de "declarações de rendimentos", na sala localizach

no andar térreo do edifício da D.R.LR., sito à rua Salda

nha Marinho e que, nos dias já referidos, no horárIo das

16,00 às 18,00 horas, permanecerá na séde da Asso<:iação
ComercIal de Florianópolis, à disposição dos seus associa

dos, para idêntica finalidade, um Agente Fiscal do Impôs.
to de Renda,

BVit>3 que, !I Imrtir de 13 de maio atê 30 de junho vinduuru,
eletuará, nesta 'cidadc, por intermêdio do Banco Industria

e Comêrcio de Sta ..Catarina S. A., a SUbscrição publica dc
suas ações preferenciais,

A referida subscrição é facultada a todos os interes·
sados, desdc que se observem as condições estabelecidas
no artigo 18 tJ;� lei n. 2004, de 3 de i.lutubro de 1953,

O valor das ações subscritas de"erá ser integralmenle
realizado, no ato da subscrição, em dinheiro ou em obd
,ações ao portador com os cupo,.... de juros de os. 17 e se-

guiotes.
•

"'","
.ii - --

'"
,

O.: ES:FADO
<1" ,. O IUlS, llftUiD DIAIJD Dt lUta tATABIHA e

Plcrianõpulís, (Quarta.Feira), �9 de Maio dc 1963

NOTICIAS DA SECRETARIA
DA AGRICULTURA'

No expediente do dia 21

do corrente, o dr. Luiz Ge

briel, Secretário da Agricul·
tura, atendeu em seu Ga·

binete as seguintes pessôas
que trataram de assuntH,;
relente a econômia agrope
cuária do nosso Estado.

!bo�

tribu-

Senhor Jonas Corrêa Cnr

cia, Prefeito Municipal ce
São José do Cerrito; Dep'.1-
tado Paulo Wright; Dr.
Cl6vis da Costa Ribeiro, A·

grónomo em Lajes; Dr. E

zequiel Maia Filho, Diretor

da Diretoria da Produçã�
Animal; Dr. Acyr Burd&.

Stocco, Veterinário da S.!

cretaria da Agricultura; Se·

nhor Oscar Nazarcth Cap!.'.
la e o senhor Watts Heri.Jótg;
de Blumemm.

do corrente, ° dr. Luiz ce

briel, "Secretário da Agl'i·

Em cada viagem elo {;-;.

vemadcr Celso Ramos, VR

rias paradas: é o agradeci
menta 00 povo pelos cerm
nhos que abriu à Santa :-:8'

tarina. Ainda a pOUCOf> dias,
no Sul do Estado, Sua

Excia. ao percorer varres

municípios inaugurando
obras, recebia, em cada um

dêles � nas localidades por
onde passava, a mais afe
tiva demonstração cc aprâ
ço, num testemunho de re

ccnhec-da confiança no seu

Govê�no E o mais Impor
tante é que dentre esses
manifestações, destacavam
se aquelas nascidas de' :ld-cultura, atendeu em seu

Gabinel.e as seguintes pes-
versarias seus, Preieitos e

sôas: Dr. Kurt G. Kissm:mn Vereadores, ardorosaménte

que tratou de assunto refe. solidarias com as realiza

rente fl venda dos produtos '. çõcs do operoso Gové·na·

do Du Pont; Senhor Assis dor catarinense. Também,

Vieira, que tratou de assun-
·na perife.ía da Capital, uH

to especial; dr, Ezeqmel .� municlpio de Santo

Maia l"ilho, que tratou dE'.
.

Amaro, a uma s�mana, a

matéria referente a desen- Câmara de Vereadores con·

volvimento da produção a

nimal; G. A. Carvalho, Ue·

ve_ndedor de Sementes que
tratou de assunto refereut'e
a sua especialidade comer·

cial.

cedia a Sua Excia., por

unanimidade, o titulo ;�e

CIDADÃO HONORÁRIO da

quela cidade, em recolúe·

cimento aos seus alto,. md

ritos de administrador, de

cisão poliLiea mais.. slgnhi._

Comemora-se, hoje, em

todo Brasil, o "Dia do Es·

DIA DO ESTATI'STICO

passado. É o decreto que
acaba de ser assinado pelo
Chefe do Executivo, sob
mimem SF 298/27-05-63.

Eis alguns dos disposi
tivos mais importantes: fi

isenção j para os PeRuenos
produ! ores foi elevada de

trinta para tresentos mil

cruze':ros c, em determinp_
dos casos, atê quinhent0s
mil cruzeiros; concedem-se

isençôts para o pequeno
comerciante fisicamente in

capacHado para o exercício
de outra profissão e para a

venda de artigos sem simi·
lar que vierem a ser fe.bl'i

cados no Estado; foi total
mente refonnulado o "Pia

no Especial Seu Talão Vale
um Milhão", adotanda-se os

chamados "sorteios regio
nais", (·om distribuio}ão rie

prêmio� até então inexis

tentes; substituiu·se o a,'·

caico sistema de p<lgamen
to do IVC em estampilha,>, ------

WA EM/\R SALLES
1I('d d'-�', a ao

AVISO AOS CONl'RIBUINTES
[)O IMPOSTO DE RENDA,

No f;xpeciid!+e do dia 27

J 1/

araguaense
------------------------�

SUBSCRI'ÇAO DE AÇO-ES
A P,efeitum Munlclp.: de

Jaraguá do Sul sanciono',

PI::'fROLEO UllASILEIRO SA. _ "PETROBRAS" "_

l..el atravês da qual o exe

cutivo concede o W.ulo de

"CIDADAO JARAGUAENSF.:"
ao Deputado Waldemar

Salles, ao Coronel LCOTl'd.1S

Cabral Herbster e ,>r . .fos'�f

Fontana. O Jornal "O Esta·

do" recebeu convit" do

Prefeito municipal LmcnQ

AntOnio Marcatto pam que

lr::��::;�
a ;!me�:l�;:e;à:

titulo, que será dia 31 do

mês fluente, 2S 9,01) h:ml.s,
no recinto da Câmara.CORRESPONDENTE VISITA O ESTADO

rian6po!is prendE:·se a in
terêsses do educandário

que dirige.

Desgastad'as na sua estrutura pela falta de conserva
técnica nos govêrnus udcnistas, várias estradas ilo Estado
não puderam resistir a uma prolongada época de ehUl'as
torrenciais, em 1962, .

Mas, I)assados os temporais, foram atendidas com vi·

gor e eficiência. '
---

E hoje se acham em excelentes condições.
Não :;6 isso: por tüdas elas, qucm tiver olhos de \'cr,

observará a presença permanente de turmas de conserva,

encàr'regadas não apenas de as manterem nas melhores

condições de trãrego, como aiitda de lhes reforçâr as ba·

ses, com \-evestimento que res.!!" à I\ção do tempo e das

águas.

_ A�badlls, assim,' as reclamações nesse setor, a oposi·
çao viu-se em Iraldas.

E para não J:ala" ebmeçou, por aí afora, a lazer late

jar maledicências. insultos e infãDÚas contra o titular da

Viação:- que compYOu .um iate de milhões; que comproll

uma ilha de milhõcs,; que comp-roll grande mina calcárea

de milhões ..

Se se lhes pedir lima prova de qualquer u�a dessas O',... 'mençõ" 'n.'dlo,"' caem logo no OUVI DIZER que UUIM S 5 DIAS DE QUARTA A UUM'INbU
êles mt'smo disscrllm. As necessárias escrituras

-

não po-

:;;:; c�::'OIl::��en�n::i�7:r�e:;po�sonl�:C:���:�s o r��t;:�: -COM PROGRAMA" COMPLfTAMENTE NOVO
tasma, construido nos estaleiros da mentira; ignoram U

PRE'Ç·OS _ .REDUZID.OSmapa quc aponte essK, ilha de�eonhecida, de milhões, na

qual, at-é hoje, ninguéin habilituu; a mina só mina para a

ADU OS COf 15'O 010fant:l-:ia di'l('s, 'IUt' SI' tlllt'rt'R1 IJrczado� na di�hlàde prõ. 1\1 � ,I�..

pna .....'" " '''''''1'''''':\ p:"';, ""111 H allu-ia. -,
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Esteve ontem em visita a

nossa redação o Dr. /lb'Uo

Heiss, correspondente de
"O ESTADO", em Porto
União, e DlretoJ:' do Gmásio
Estadual daquela prcspel.'
cidade:'
Sua permanência em Flo-

"O ESTADO" apr'3senta
ao seu correspondent.e vo

tos
-

de uma feliz permane»·
cia em nosso. meio. ,

As solenidades serão dl'ts

mais brilhantes, unia vez

que os homenageaàos são
homens de destaque,
nhecidos como pessoas �t'

mais :tlto espírito e abnega·
ção pelas causas populares.

\"11" ',II'-ll,t.i.) 1,'\",." 1111>1<-"1"1" """"
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TEATRO ALVARO
DE

CARVALHO

tatlstico". A data assinala,
também, o 29" aniversário
da instalação do então Ins·
tituto Nacional 'de EstatÍ'j

tlca, hoje Instituto Brasi·
leiro de Geografia e Esta·
tística.

Hodiernamente, a condu
ção dos negópios públicos e

mCSllW particulares, face U$
implicações rcs'ultantes dr.
atual conjuntura, vem exi

gindo, como segura dire
triz ao sucesso, planeja.
mentos da mais variada ar.

demo Estes, como é natu·
ral, deverão, sob pena de
inevitâvel fracasso, funda.
mentar·se na realidade dos
fatos. Quando se fala em

realidade dos ratos, jarr:als
poderá ser esquecida a E:;
tatistica que é, afinal, a téo.!
nica ou método cientifico

que pesquisa os fatos de

qualquer natureza, suscetí
veis de expressão numéri.• ----------------

ca. É a Estatistica que, ali. �4
cerçada nos números, reve
la a regularidade 011 irregu.
laridade dos fenômenos so·

ciais, além de permitir,
quando bem conduzida, cec·

to vatkinio ou previsão dos
fatos.

Não poderiamos, pGis, na

data consagrada aos esta·
tísticos brasileiros, omitir
uma r€Íerencia, embora Ji.

geira, �o trabalho inces·
sante oue vem desenvol.

vendo aqueles cuja missão
é a de coletar, criticas, sis
tematizar e analisar tOd:.t.
sorte de dados estatisticos,
hoje mais do que nunca,
necessários para bem orien

tar, sobretudo, àqUli!es que
têm pP.rcelas de re.,>ponsa·
bilidades na melhoria das

condições de vida do POVQ
brasileiro.

"O ESTADO" saúua, nps·

te ensejo, aos est�tlsticos

brasileiros, especialmente
àquele's que emprestam
suas atividades no Departa·
menta Estadual de Estatís

tica, na Inspetoria ReglOr.a1
do IBGE e naS Agências
l\�icrvn:is dr "R'�:ití;:W.l,
1111" GonstH'\C'll :1

orgão.,; 1'::O:",C'I'II'" lHI

j"ln,l rc'�,u,':" u,· "(,,
em 'sOnl.a. Catarma,

Fn -nto L,s,), aqu. na

C. y_ .• , .. banarda tia UDN
La A�- cnotétn Legralutrva,
i,G.C"ê.::\a pctn cega parxêc
do deputado Fernan to vic

gas, procura, pelu illtr,g \ e

•• __ ,-,flt.,-, cosconne-
c:.; o cur-a ',i'.·-110 a.im.nís.
trarivo do atunl Oovêmo,
querendo escor.aer na via
Iencra d'IS suas cnucas, o

Cl!JUR oe paz e traõal"o que
fato (�::', 1"" ii Celso Ramos instalou em

U.D.N. ser m.. iori., 7:<.:, -.1,-,;", todos os quadrantes da ter
k�).slativo. Adora, quando .ra catarínense. Parceiros e
fazia Sua Ex�''.a. o S1' co- partidnrios de Carlos La.
vernadnr meís . uma vís.gern cerda, o homem que disse
inaugurando obras, desta em praça pública, ainda ao
vez pela Região Serrana, tempo do' govérno udenísta
em Urubici, ao entregar ao que "Santa Catarina estava
trânsito uma variante na parada", os deputados da
chamada Serra do Panelâo chamada band., de musica
- reivmdicação que ...m dez não podem conceber que i)
anos os govêrnos ucents- atual chefe do Poder Exe
tas não atenderam - além cutivo, desminta agora o
de receber varias nomcna- mesmo Sr. Lacerda com o

gens de motoristas, encabe- desenvolvimento que a raa
çados pelo líder da cresse andar para o progresso.
naquele município, Sr. Na- Porisso, o exemolo dt
tallno Zilli, o Sr. Dionísio bom- senso ,e ue p'atrjo�!s
Oselane, Prefeito daqt.:ell'l mo que os correligionárlO�
cidade eleito pela U.D.N., do interior fa1.em ao, raio
vivamente emocionado. Sau- vasos deputados udenistRs
dbu (l Sr. Celso Ramo!) _ como s6e acontecer Cu,rl

abraçado a Sua Excia., 'di- o gesto e as palavras dI')
zendo textualmente Entre honrado Prefeito de Urtlb�.
outras coisas que "llgrú(l_i?
ço em nome de Urubkf, tu·
do o que tem feito por nós
e por nosso Estado, :iflcl'i
ficando muitas vêze� a pró·
pria �aúde e I)Orque lião li,

oi - não é app.nas uml! ad
vertência. Nem insatisfação.
Nem descontentamento.
Nem repreensão. li: mais
do q'le isso.
É UMA RESPOSTA:

INSTlTllW DE-=-AP{}SENTAOORIA E
PENSOES DOS INDUSTRiARIOS

DEiE6'AClA EM SANTA CATARINÁ
Confissões de dívida para parcelamento na forma do

DecrctoJ,.280, de 25-6-62

AVISO ÀS E!\-IPRESAS

O IAP DOS. INDUSTRIÁRIOS, '

cialldo cumprimento 9.
RegC}lução do DNPS; n° ,48.7; de !t-5·63, notifica as EmprêsRS
que' nprCl;ent�n'm confiMão de çljvida para parcelamento,
na lbrmn prescrita no Decreto sJ.t)ra mencionado, e já t�
nham tecolhido a, primeira parcela, de que poderão regula-,
rizar b'ÜU situação. atê 31 de maio corrente:

a) recolhendo tôdas as parcelas vencidas;
b) recOlhendo as parcelas devidas à LBA SES r

S.E.N.A.I. e S.S.R., desde a primeira;
, .. "

c) comprovando o recolhimento das contribuições de
'vidas a partir de'maio de 1.962.

Ap6s 31 de maio de 1.963, serão reencaminhadas à co
brança executiva as confissões de dívida para fins de par
celamento, desde que a Empresa não venha cumprindo tO.
das as disposições do Decreto n° 128ü, de 25·6-62. As Empre.
sas que deixarem de cumprir referidas dispOSições atê
31-5·63, não concederá o Instituto a certidão negativa de
�lébito.

Amaury Cabral Ncvcs
DELEGADO

Velho martinelino, com parabéns a todos os parti·
cipantes. da regata de domingo pelo brilhantismo que

..

lhe emprestaram, quero congratular-me, em especial,
com o glorioso rubra-negro.

Aquele nosso oito até parece oitenta! Um poema!
xx xx xx

E por falar em rubra-negro, o Mengo não permi
tiu mais que um empate com o selecionado de KhrU!;.

chev, lá na própria cancha de Moscou.

Mas bonito tent:mX:r:u m/smo O governado.r
Celso Ramos, na serra do Panelão, na estrada para
Urubicí.

• A subida era serpenteada, estreitinha e meio a pi
no. O desvio, de vários quilometras, é largo e reta num

já. E começa logo com uma bela ponte, em ,Santa Cla-

��tr!t�!e;oh:râ:i���Egr::�ed�oT�emr:���ar�:t� j:::��
nense o cpmentário ,caboclo:

- O véio Cerso, com este cstradão de vereda, ira
cou umà porretada em deiz ano de promessa da UnN!
Quando fizé a ponte do Lavatudu ... leva tudo nóis pra
lhe-sufragâ Ilas ·nleiçíio

----)A�. C-::- _;;

���:::,.;:"'';·;'.!.ii/.tIlr�id'SjAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


