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o Monetário Jnternacio

ai, Ç.\.Ie durante vários días

tev 3 em nosso país. O

resiaante da missão oeor
es Del Canto afirmou que
desconhece seu propalado
retOrn,) ao Brasil em julho
próximo para docídir sObre

nOssos empréstimos. Depois

"-
cíadas com a coleta dos e-

lementos e informações, de
clarou o sr. Del Canto que
foi excelente a ccoperaoêc
das autoridades uresuct-
raso Afirmou também não
ter conhecimento da ereu-

veção do empréstimo de
70 milhões de dólares ao

Brasil mas que a dtretorta
do FMI vai resolver o caso

com urgência, de acórdo
com os dados compilados
pelos membros da missão.
Disse que o fato constitue

prova do grande mterôese

ÇflO desse õrgâc.

residente da Missão do F.M.I. declara:

iDV�rnO m�ni�m �m [onlrôJ� O �urto· infl�[ionírio
que o FMI dedica ao Br.J,

,il,,,ndoeste

opc,ma"oo' estado de sau�de do Papa:
pais da America Latina a

usar de tal beneficio, para
anular os efeitos da queda
nqs preços de seus produ
tos de exportação. Segun-

.

do ainda o íníormante, a

polí+íea financeira do govér
no brasileiro, mantém ríe
rato SO� controle. O surro

tnnacronano. Finalizando,
anrmou que o Brasil rem
sido o pais mais as�li\ti:il)

pelo Fundo Monetário ln

ter-iacíonat, desde a funda-

o Embaixador e os Jogadures
.·�S

americana para um coque
telas integrantes das dele

gações de basquete dos E�

tados Unidos e de Porto

Confederação Brasileira de

Baske'<Ball, da zrnbatxaõa
dos Estados Unidos, e jor
nalistas compareceram. ,1:1

coquetel. Na foto, um curi r

so flagrante em que se vê u

Embaixador, de pé em cio

poder chegar
dois dos mais altos jogado
res norte-emertcanos, Lu
cius Jackson e Reed wnus.
vendo-se ainda outros inte
grantes da delegação dos
zstcdos Unidos,

Resignação

Câmara aprovou efeti
dos-

vaçao
BR:\S!LIA, 2i) (OE) - ,,'\ '''lll-I�_'l) de rcna.i '> teria vouem '1 pl"IÜri,)!lI

1>,,1' 1.,10 'Votos contra �(j, ' , ... .:;,l,!II· .. !mpr�':ili:lhl CO.I'· sessão vespcrun.r pur.v V,"

L,;.,l""'·):U d0S Deputados l)ll,,,,UI'�d que dara ao �" ücaçüo de lIUlIWrU,; p,.

cprovou hoje a emenda ao \".1' ,l) reuerei l)'; n'C:\H,�:loo volta de 13 noras. a C:nn:'

lJft);�"" de aumento do fun- 1'1.11..111 .cn-os P�'r<1, pagfllll1?DlJ ru aprovou o urt. -,7 �JI;'

cronansmo que efe.tiva os do- cumento. Como a \'OJ.. creuva ,o� inlcrilW§ dd ser

:::�E�S� ;2!�;�!1- :���s7"': a, ':; ";;:��'''U ,".:.:""'_ �_.'
.

na agora a emenda que crt E U A CLMPRIRAO tOMPROM!S�OS

CIDADE ,DO VATICANO,
29 (OE) - A resignação
ocupa agora nos esorruo i)

lugar que ocupava a espe
rança de ver o Papa JOlto1
XXIII restabelecer-se do

sua eotermtdade. Não oo-.

tante, pode aguardar'se)
pior de um momento para
entro. devido a um colapso
cerdíaco. As eminentes per
sonalidades médicas que

o er-iprcsttmc compulsor!-i,
Assim, possivelmente am l·

nhà, o projeto de aumemo
de vencimento do runcrcm.
lismo serã encaminhado <10

Senado Federal, onde tam
bém tramitará em regime
de urgência.

BR,-\SfLIA, 29 (OE) - A

Câmara Federal aprovou na

pouco os artigos 61 a 67 do
projeto de aumento de veu

cimentos dp funcionalismo
federal. asses artigos t1'$I·

Bancada do Desenvolvimento Nacional
destinos de naçãtt dem{.. O des�.io do Gal. é ir a Was

crática, independente e pro.
hington quando chegar (J

gressisla. Com o objetivo momento, aCl'escentou o mi

de se coordenarem numa
nistro.

�';ã�a;;:'::':��:d�C:oP��� II EXPOSICÃO REGIONAL t.GRO PECUARIA:
vistas ao bem·estar do povo

bra�ileiro e à luta ,suces. Banc t\sóna di! 1965, passam a l,Iconstituir�sem prejuízo das

posições partidârias, um

grupo parlamentar com n

denominação de BANCAD.'\
DO DESENVOLVIilIENTO
NACIONAL.

Os Deputados que as- favor do desenvolvimento
sinam êste documento, con- dos vários setores' da eco

!iantes em que a integr.'l- nomia brasileira, com o !n

('ão nacional depende da cremento do ensino em to
luta patriótica de tddos em dos os seus graus e ramo;,;,

EMBAIXADA BRASILEIRA TERA
PRÉDIO PRÓPRIO 'EM MOSCOU

RIO 29 (OE) - Chegou
esta ,-ilanhã ao RiO, O em,

baix<.:dor Vasco Leitão da

Cunha-. Vem em gõzo de fe

lias, � após 30 dias reass11-

�irá suas atividades em

nossa embaixada em Mos·

cou. No seu desembarque
disse 11 jornalistas, que a

representação diplomática
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bl'asileira na capital sovié
tica receberá em agôsto
próxi:-no, o prédio própr:o
que sé encop.tra em com;·

. _

trução. Afirmou existir um

clima de cordialidade entr",
os governos brasileiros e

soviético, ressaltando como

fato importante desses en

tendimentos, os ultimos a·

côrdos comerciais levados
a efeito.

AMARAL
PEIXOTO

DESMENTE
RIO .29 <OE) - O minis

o incentivo do processo d�

industrialização e a ajuda
extensa e efetiva à agricw·
tura, manifestam sua irres
trita confiança na liderança
do Senador JUSCELINO
KUBITSCHEK DE OLIVEI
RA, em qucm reconhecem

patriotismo invulgar. capA
cidade de direção, dinamis
mo e experiência da coisa

pública para conduzir Q

pais ['OS seus verdadeiros

!!!EOA:
.

49 MORTOS
usaDA 29 (OE) - O sal

do definiuvo do trágico a

cidente verificado ontem

em Portugal acusa: 49 mor·

tos e 61 feridos, dos quaiS
18 em estado grave. Len,
bra·se que ruiu a marquíse
da esração fer!'oviária· que
estabelece ligar:ão entre Li:s

bôa e :l praia do Estoril.

Estado da Guanabar-,l.
maio d� -1963
Gonzaga da' Gama Filbo
Gérson Bergher
Pedro Fernan'des ,_

Nélson Jose Salim
Telêmaeo Gonçah'cs l\hlin
Amando da' Fonseca
Miécimo \Ia Si!"a
l\lanoel NtJvela

Antibio IltlVizaro
João Xavier
Ubaido de Oliveira
Naldir L:&ranjeira'
Jamil Hallad

NOVOS PROGRAMAS DO CONCURSO
O,E HABILlTAÇM Df.

ENGENHARIA INDUSTR!A.l
A Sdcret.aria da Escola dt'

'noticia divulgada hOje- no EI�.�E'nhllrla (Incl,ustriab da

�i� e;� v:�;!_��e �:;;Z�;
,

:�:::�:�:�t�r�tn�it�ü���'
('0 que, �m .sua última ,se<;·
"tio, fi Congn";ilC:-'o de PrQ

Gnolo Lu[(dl'lJ, solidlOll a�

fessar"s aprovou novos RD,U;' mü tM!lll('inh'li'J'lto
prognmas para o Concur- r1,' CI·)'6,OOO'.jJO- ('>!'lis_ ·rn(,

l'(� de Habilitação de 1964 111il('S.,(i('. C�l1!".(>�t'O<;), VÜ.l8I\
esta!'do _ Q!i, me mos p-. dlS-, ' lO·�ntuar' tJi.,V!'l·!'mS melllp-
TloÓ'icã0 dCl<: in "'n;s��dnc '"

, ,h� l"j, o,,,
--: f')

em lugâr� de esperança
lestrou longamente na inti
midade. Mas à isto, não se:

limitou u utitude do enrêv
mo, pois manifestou tum
bém a intenção de ler aí-

sua cacecetm cal- quais não puderam ser

completamente contidas

Hoje cedo, o seberano I"JIl·

tifice conversou praznlro
semente com as pessoas
mcts chegadas. Depois. re-

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

guns textos, o que lhe 1'01

permitido pelo dr, Piero
Muaonní. Este médíoo, pas
sa suas heras no aposento

(Conl. na 2' I)ág.)

curam que o caminho para
o desenlace retei pode ser

rente. A ligeira rnethoiu que
se comprovou hoje cedo,
deve acrcscentur-se a que
se observou ontem a ucttc,
diz uma fonte autorizada

do Vaticano. Ess'\ melhora,
vem sendo interpretada co

mo uma �,nuação de suas

emorragtcs internas, l'IS

cebeu o secretário de outa

do D. Amecho .recomrnra e

posteríormente seu sobri

nho, D. Giovanni Batista

Roncalli, com o qual pa-

O MAIOR SUBMARINO

NUCLEAR DOS E IJ A

interinos

ASSut\1IDOS COM O BRASIL

VI�!YARA
KENNEDY

WASHINGTON 29 (OE) -

Os E.!:. UU. cumprirão os

compromissos assinados

com o Brasil no qüadro do

PARIS, 29 _ (OE) _ O acôrdo de ajuda econômica

ministro da Informação do " e esperam que o Brasil pro

govêmo revelou hoje que n ceda da mesma forma. Es,

Gal. Charlles De Gaulle 1'1'b
sa declaração foi feita' 'boje
pelo Secretário de Estado

norte americano D e a u

tende vlsttar o presidente
John Kennedy em ocestac

oportuna. O Gal. considera
que deve uma visita a terra
do 'rto Sam e principalmen
te ao seu presidente que
veio a Paris ha dois ano:;.

f:sle I; O mais nõvn e mntor sutnnurtno atômico tia Mari.
nlur rtcs Estados Unidos. Truta-se do "LAI�t\YE'rl'E", de
"1.000 tonctadus, armado «e l'ogllolcs' "Puluria", que podem

Rusk. durante sua entrevts- ser disparados de baixo trague e transpor-tar urna bomba
ta a imprensa em washíng- nuclear à uma distância de 4.6UO quilômch·os. O "LAI-',\.
tono Em seguida, frisou: YErrE" é o 11" submarino nuclear norte-arnertcann equi-

�ss d�f��ul��de:om::e;�:::e • :::d�r:�;:I,ê::: ���n�:t::!�e�eua�d�t:a f��:i�ll:��l�� :l� c���
país. sul·americano. � COl'por"çii.o da bclona\'c

de1 Desenvolvimento
coopera com a UBL

do Estado
da pecuária do Estado, pr0-
mO\'e o Governo. anua!

mente, concla1ies, e certa
mes ruralistas, como a II

Exposição Agl'Q·Pecuária' de
Blumenau. A l'eferida exp(,·
sição cobrirá a zona do Vt.I
le do rtaJai, devendo expôr,
no certame, criaclores e

agricultores de oj:ltras re

giões p;eo·(:{'onômicas, Será
também permitjdo aos ex

positores, vcnrier, particII
larmente, os s,'''<; animais e

produtos.

O Projet.o i"!l1 f1.i\sim gran
de importância para a Eco·
nomia Cala!-jll�n;;e, sendo
seus :;)Ontos bnsicos o aprI
moramento do rebanho e

evideTe alcanel' sociELl:
bastel:lmcnto eom leite aos

prlneipais ('("I-,tns popula
cionai,; do E:;tado, aimll\
mais quando :;.e Sabe q� a

l,\édia de p<>plllação de re

banho catarinense, não uI·
R"l','nlemente ti Usina d'!

1!cncfklll'1l"1l10 ue Lf'it�,
pOI' :1""lllu..1.1l0 tll' p!'OJc'o

Pecuillia t1<: UlUlllcJMll, q
I'tlfllizar-se nc>s dla� IS, 16 �

17 de innho vlI)douI'Q, SO'l

os flu�pírlo,.; <'lo Oovõro(1 rio
Estarh, 'i> ehl !i�r::uipfl' 'I'
prinej-p<'l1111i:mtp paJ'!!. .in('1''l

1.11P.pt!l:-, fl .�rjfl,,?n 'c1n:ga"n,)
,/e ""<;li.l·pf'; 1'01'111'\1' nl(>!'('a

-

mente 'o i'eiteiro. tl'apass[\ [\ dois litros dlá;
A fim, de congregaI' C$ rios.

1'l1l'flll<:tns e possibilitar-lhes
Il H\'Jll!í\�'iin .cto progresso dA O rinancinmento foi 1'0'

flfnO'pp,'tIl!l'ltt ('scladLJtll, 1'.' (solvido numa reunião em
hem a'U'lfJl\ )lI'l'U estabelecf'l' ' que COI.llpil.reCel'f\JTI o D:·.
(,fl"IUI')� ('nlre 11t'QrtllI01'l'� Alr,i�lps AhrcIl, Presiden!e
jlUnI t"'llmulo e orif'nta('iio, <'lo BDE e C). Dr. 'Joitu D".
""""1'1' J!8, nirllt.or dI)

.

In(jll�ll'lll' <I" neL�ssid"des I' j)l'ojeto Gadp Lhll "., '. '.::
a Pl11111ÇR aa agriculturA e :>ão. vistos nól. lotO.
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A Dtre,do não se reflJo/lsabllisa -peto
fo.� .f'mlffrl(J� 'no� m1!(1o� 11.:.11;'/11"

() Itlristu Í' o forasteiro
que IM'iSU. :'100 am: de cálidas
aventuras {' de Ilusões COlll·

pensadoras se demanda pe
las rodovias abertas cm bue
ca de tranquilidade espiri.
tual. netxa u conrôrto tio
lar. singrn (IS mares t' u-,

Céus pur lazer ou para .�"

instruir c M' Ilh'I'I·Ur.

"Não faço o bem ao que! :1"

piro,
E faço o mal que me repua
na."

Em Livramento o Dr xa
vrer .rcí Convidado pelo üus

trc crrmínalísta, Dr. Bto

chadO, para uma reunião no

Liam, Clube. Aceitou. Lá
constatou então o eApiri:;')
empreendedor dos homens

que congregam aquela 50·

cíednde. Naquela reunião,
ninguém contou piadas. 'ro

dos os noradores apalparam
proula-nas, apresentando soo

iucõee. Os leões de Lívra

menta foram às praças pú
blicas c numa campanha me

rttõrtu angariaram. recursos
e instalaram iluminação :1

mercúrio, na Avenkía Inter

nacional. proposições rora:n

aprovadns.

TRiSTEZA, COMI'tI.IXAO
E NAUSEA

O Dr, P. J. Xavier é um

l-ornem madurão, recatado e

com uma certa dose de com"

plexo à alta camada socn.t.
Quer ser estudioso, quer 5':1'

bom mas circunstãncias 1:',\.

ternas o colocam em gue:'
ra consigo Ir:e�mo. De v�1
em quando VIaJa, sem con

tudo Iazêr turismo. Jtecen
temente, em gozo de rértas
esteve em PôTtO Alegre, Co
maquâ, Bagé, Lívramentn.
Riveira e Montevideu. Via, rnscuttu-se ali a Reforma
jou pela Cruzeiro. Cia. aére-a Agrária, Urbana e Bancária.
mais procurada da mundo, 00; r.cõee daquele rincão

pelos turistas e homens d : da Pãt'ríu brasileiro tertar.i

negócios. _ então ce levar ao Parlamen-

Sentiu, na Capital gancha to aquelas proposlcõee e o

um misto de 'compaixflo, tr's Turismo fo� um dos pontos
tesa e r-ausea. Uma víandan- cnos da reunião. De para
te. tôda suja, sugfsaima, bens pots os Srs. Nivaldo

queria viajar de Porto AT,�. Navano e Armando Fajar-'
are a Pelotas. Tinha dínhei- do. fundadores do Lions Cl r-
1"0 para pagar fi passagem. be brasüeírc, socíedadé que
Alegava necessidade urgen- tem 1)01' lema o congrace-
te de viajar. Exíbia aos fU!1· mente uos povos, a ajuda (10

ctonartos da Empresa uma próximo. comcdiçiio na cri-
carta. Um �uP.osto pareme tica li: generOSidade no elo·

seu, hi se encontra\'a doe:"!· f!io. CONSTRUIR"e nrlO DE'"
te. A ..nulher suiíssimn e!'=" TRUIR.
tava dcsesperana. Chingava
e ama;diçoa\"a, de uma .cO
vez, o mundo inteiro. Tinha
dinheiro, queria viajar, mas

as viaturas partiam e ela,
muito suja, com lágrilUllS
nos olnos, amargw;ada, pe:·
manecia ali cumprindo "'IS

ordens de sua miséria �xtrc
ma 7 funesta) _�-..

-'

Um dos companheÍl"Os. d�

viagem perglln"fou ehtlio il
infeliz desgraçada mulher:
"Porque não vai a· senhora
lomar banho, se laJ.'aoí'" E·
la, tôd'l lacrimejal'lte respork"
d.eu-Ihe: ''''Porque hei de lo·
mar banho, se sou, �oltei!'a
e tenho por leit.o lit-S S;ar[;l:t'ts
infectas dêste Ri6 IGranrle'
ingrato, que tanti{ quero.
--As!lm, os (:<'I.1·os'· 'paritam,
nós �mbarcavamos e a vian
dante lá ficou .. choranelo a

sua própria de�raça!
�

OS LEõES DE LIVRAMEN·
TO

Pur I'l·tlt·o .Juse Xuviur

Viajar para se instruir e

se divertir. significa Iaxrr
turtsmo. O turismo ajuda
a circulação das riquezas c

propicia a oportunidade pa
ra que as pessoas entre .. l'

em contato mnís intimo com
as belezas regionais do mun

do. Dai surge a reciprocídn
de no trato, o intercâmbio
de metas. gentítezns e amt .

zades. Fatores êstes que etc
"em sempre nortear os de.s
tinos ela humanidaele na Te;',

Em 1936, 3 veículos coma o qUe aparece- "':1 foto {cm
cima) foram testados durante 68 dias ccoscccttvo,
nas estradas e ruas da Alemanha. Aquêtes cerres, a:
lém de um aspecto grotesco - foram feitos à mão
numa çaraqem da cidade de Sruttqar- - traziam de
i"nédi:o um motor fundido em metal, retrtqcrod, a ar

e colocado no parte traseiro da cci roç.irte tendo me
tecido as mais desubonodoras crtttcas e pilhérios Dor

parte do público que os> via oassor nos: ruos. Apesar
disto, depois de percorrer 150 mil qu'iôrnetrc:-; .,ob os

mais duros testes os veiculas idealizadas Dor Ferdj
nond Porsche foram aprovados nascendo o "volkswa
qen" Nestes 27 anos aue se passararr,. ti volkswagen
mantev.e a sua concepção origin::Jl, serT'. qll€. entret::Jn
to, siquer uma de -suas partes deixasse de sofrer trans
fcrmações e melhoramer)tos. No.decorrer dos :mos. fo
(am introduzidos nos veículos milhar�s- de inOvações
técnIcos, além do modernização de sua carroç,ari<t. CO
mo �most(a esta, foto do mod�lo 1963 de fab�ico:;çãv
brasileiro.

Nos tempos mais eras-a.
dos n:1O havía esse espirita
de conrraterníeação univer
sal. Niio havia ttn-ísmc; num
sentido especifico da
vm, ou se havia era
dentro elas rrontetrns inter.
nas do próprio pais. Os as

trangeiros eram tielos como

iniinig-os comuns, da Pátria
e do povo.
Na E.ra romann, os ani

mais, para aquêle povo, ti·
nham mais dighidade do qu�
qualquer homem estrangei-
1'0. O cavalo de Cnligul ... ,

paI" f>:wmplo, alcançou as

honr:ts senntoriílis. A respc·
t<.:bilidade ao estrangeiro (!_

ra assim desconhecida e �,

honra humana conspurcadrt,
c<l1cad.� aos pés dos homellS
das priscas e longinquas é

P�C1S do pas....ndo roman.,.
l\!l:S ludo pas-sa. nesta vi.

ela e o m1Hld� gira 9a sU;\

lllar:�·I. s�mp)"e'. continuad'1.
Nnda (' estático nesta terr[l.
Tudo Hqui se evolui e se lnt::.

tamorfoseia, A civilização
segue ú seu destino, rumo

no aprimoramento das mW".

�!:�a�.�m��:n�Úr���'ro� �I;l
.lão mais (j espe�Jnhada. O;
orientuis estudam, passeiar'l
e .'>8 divertem na Pátria dos
ocitlentais e o turismo a:;.
sim vai alcançnndo as suci;
finalidades sempre constru
tivas e benéCicas.

Nós, daqlli de 3anta Catél·

rina, fnzemos votos para

que .os propósitos benéficos
dessa benemérita instituição
alcancem os :laSSaS irmão.•

flagebdos; para que alcan·

cem essa gente que pere..:e
no durd catre por faltA ri>:!

alimentação e remédios; des

sa gente que sente, mais de

perto, os rigores do vento

fustigxnte que penetra pelas
frinchas dos casebres hu

milde.õ, fazendo tiritar de

f tios os desprovidos da soro

te; para que- alcancf!lm os

menos ajustados social que.

po� culpa da. desorganizaçã,(l
brasil'3ira, solrem o espicas·
sar da miséria e da fome,
fan!asmas tcnebro�os que
assustam e rondam âs nos

sas cidades, os nossos intf'r

lanels (.; as favelas deste gi
gante imenSo, que é o Bra

sil.

menino WANIR DEYSE GRAMS RIBAS
Vê passar no dia de hoje o transcurso de ",ais um

aniversárIO natalicio o elegante menina Wad; Dey>'€
Grams Ribas, dilêto filhinho do no!;so' prezado om:ge
e distinto conterrôneo sr. O:;valdo Ribas e de SU(l (",

pôsa d. "a1êria Gr<Jms Ribas, elementos de cr-and �- oe'i

toque em nbrSQ soctedad.e.
A nataliçiante é op!ifcdc IUr1cl 0("1 � .... Iég·l() Co

ração de Jesus cursando a 33· sP�;' .

na re�idêncja d�
seus pais oferecerá ao seu vasto � r,-ulO de amiguirhrs
lauto mESa de dôces e guaranó�.

À Wan!r Deyse e seus ge,1itores, os cumprim-::n
tos de "O ESTADO"·

1936

Com velocidade máxima de 100 km/h o VolkswJ.
ge'n 1936 tInha uma potencia de 28 I-IP u 3.200 .rp�;
O motor, instalado na porte traseira dá carrOçel'IO JO
era então, r.efrigerado a ar· CiHndrade de 985 cc· e

diômetro dos cilindros de 70 mm. O veiculo Pesava
600 kg. E tinha as seguintes medidos' l;omprim.�nto.
3·990 'mm; altura elorguro, 1.500 mm.

srta. Vara Senna
,

srta. Maria de Lourdes Sch-rrüdt
srta Múria de Glória Perei.ra
sra.'Ano Cecilia c!.e' Carvalho Uria1te_
Capitão Ari de Olive'ira 1963

���Jf:����: b��j�i�� 9�Ó$�:es:I1�:r:a�:���nt��
1 lO km/h. Pctê.,cia de 36 HP a 3700 rpm. Cilin
drada de 1.192 cc. e diâmetro dos cilindre,::; de 77 mm.

Pêso total de 740 kg. cam as seguintes- medidas: (.om- d'ácua ou {'om o ('

�rimento, 4·070 mm; largura. 1.540 mm e altura. ('hado.
1.500 mm.

�

0-- y-

'��\WAU!PUbl ic id(í�eI��� _
II i.' em Sta. Catarina

)', ?1P- ,
_ ...'éi Confecr:�o e conservaçau de pamelS

�'" tOd3 o Est:u'o

de saúde do.•R, f�H"()WI� M�td�,6 1� end.itr--fopf"lE: 2..q.f�·
,

.._ nQ'hANÓPOL.� -

sara permanente que fUl�
ciona :?,4 horas por dia, no

caso de ,acontecer o pior.
Enquanto isso, continuaru

chegundo ao Vaticano inú
meras mensagens proceder!
tes de todo o mundo. A Se
cretaria de Estado recebeu
telefonema do pessoas de
todas as condições, afere
cend�,sc.. q doar sangue a

Papa João XXIII. O Sumo
Pontífice expressou emoçãD
profunda que lhe causa tai
movimento de solidarieda
de em torno de sua pessôa.
CIDADE DO VATICANO,

29 (OE) - Ocorreu ullla

considerável melhora no

estado de �úde do Papa.
João XXIII. A infonnação
está contida num ctJmunl-

---·-·PREêlsÃ:�E-·_·--
NOÇAS e RAPAZES, ativos e desembaraçados.

com instruçãQ..sccundór"ta parel trabalhonem à base de
Comissão Serv"'lço lucrativo· .

Apresentar-se ex'clu�ivamente dos 18.00 às
19,00 horas, à Rua- Nerêu' Ramos - 39.

rua, Avenida Internacion[!',
faz divisn entre o Brasil e

o Pais Sisplatino. A comprf:
ensiio mútl1a laz tremular
ali as duas bRndeiras, sim.
bolos da amizade, estrem,
oedora dos povos, da IÍnt�ú
e do ,Jrogresso.

nallstas que tem chegado ,I

Roma em grande quantida.
de du!"ante as últimas hf"l

ras, não se satisfazem COI":1

as ra!'as infOrmações que
sãO' distribuidas calmam':!n
te pelo Vaticano. Por essa

razão, os representante3
das agências notttiosas, .rea·
lizaram uma reunião afim
de instalarem uma ernj<,·

f OIIJ'�l..DO ••c.n
VAI DESAPARECER O ANTIGO MORRO DO VELHO

{'J'�MI'rERIO O Governador do Estado que está trans
formando dia a dia nossa Capital, vestindo·a com roupas
novas e at.endt;tnct,o \seus problemas com O intuito de lhe
dar feição digna d� se apresentar como a verd�eira Ca.
pital de. todos os patarinenses, tomou mais uma jniciat.i.
va digna dos melh(,lres aplausos.

Vai arrazar o morro do antigo cemitério, deixando
limpo um espaço para ser naturalmente bem aproveita.
do.

... Aliás, um grande chão, para mostrar em lindo panoN,
ma da ilha para o continente e por evidente, dando trán
s:.to livre á passagem ele automóveis e pedestres por aquc.
ie local.

� EM GUERRA CONSIGO

R(esreín�([}' •..
.

.

/

::�:"�,u�:::"''' im
Enco-1;;ro dois homens erõ I

mim.

Um quer que, todo o amcr

por ti.
MetY coraçiio te seja fiel.
O outro, rebelde à tua von.

tade,
Me r':!volta contra a Lua lei.

DO !MPôSTO
DE RE�DA

A sonegação é
crime fiscal,

!ine::,é���a��::!���e:tem:�;:to�:r�o��eq�:r�il: ��z�O(\. fyife..a!
E ali poderá ser agora, colocado o nosso cartão de vi-

S "i..sita, saudando os turistas, numa. pracinha bem cuidada e eja um Domlivre daqueles rec11UlleS e cartazes, verdadeiros trambo. .

1l10S, inexpressive1s -Que por ali estão fincados desalinha_ brasileiro sendodflmente, uns até velQissimos e sem pinturas.

dias:od:�:��t�av�r:�������oo=!�ed:ul%aj:stã�lg:e� um bom
do

�:�.:t���d;�iS�!ã�u�e�::���� �or��r�: antigo cerni. con'r�bui�letério, pois, que' do aéro porto para Cd os serviços vão nt."3.!. _

11ific::�;�ep�:�� nau;o���o::so��:�.�;damente, vai nossa GRAÇAS
Capital, dia a dia crescendo mais, l"cmoçando-se, não te!).
do mais de que se envergonhar.

Só o que falta e a Prefeitura olhar com mais carinho
para O centro, a começar pelas calçadas.

1. S_4.LI1\1 MIGUEl .. ; "NOSSOS IGUAIS". Salim MigUel,
do Gabinete de Relações Ptlblicas do Palácio do Góverno
e hQmen ligàp.o às letras cãiarinenses, lançará no Rio um

volume de contbs, intitulado "Nossos Iguais". o autor de
"A Rede" e outros trabalhos, promete sucesso.

Ganhará Florianópolis mais um melhoramento nobi.
vel, mudando em parte ii fisionomia da cidade para me
lhor.

COMUNICAÇÃO �

A EMPR�SA DE LUZ E FôRÇA DE FLORIA�.
LIS S. A. - ELFFA, pela presente comunicação, ve

clarf:!cer aos seus consumidores dos municipios de).
��r:�, ;����, ���a���u�fc; �:��I�a��ç�ã� :�:�a:
as razões que motivarml"l a criação dos adicionais
dentes no ('usto dos KWH que lhes são fornecidos.

I. - Adicionais, totalizando CrS 2,00, aplicad.o atA
mês de abril úJtimn.
Destinam·se à cobertura das incidências deco

da lei que instituiu o 13" salário. dos novos níveis de
lário minimo, do reajuste salarial firmado COIll o

cato representativo dos empregados da Emprêsa,
correção da parcela da energia comprada e vendida.
parcela Cêz parte integrante do estudo tarifário do
resultou a Portaria n" 208 de 8/11/1962, do Depa
Nacional da Produção Mineral do Ministério das
E.'nergias, que estabeleceu as atuais tarifas básicas
ELFFA. -

2. - Adicional de CrS 2,60 p/KWH, arlicâvel a
do faturamento de maio.
Destina-se a cobrir. em parte, ,) awnento verifi

no custo da energia comprada.
Quando do estudo tatifátio que ensejou a PO

n" 208 de 8/11/1962, do DNPM do Ministério das
Energia, o custo }ia energia adquirida era de Cr$
o qual, em decorrência de posteriores rllaJoraçõe5.i'RANC;S - 220 WOLTS - 120 KVA - COM PtETO. COM CONTROLE E TERMOMETRO DE A- ,leva no momento a CO'$ ,,5685.���R�����bM�E��g�O� ������cA .;; I����� lD6� �c;,M':N�O:���'C�RA���PE'i,;TOsfJ -F!OdanópoliS, 29 de m""-á"·-cl-.-" 111.

. � •. __��. PAtJLQ_; �1'-UA DA MOOCA, J'.So-g: .. '_ .=&..-.--__ ,�-_ ""',_ ->t--
.

J
2. JOR;\I.4.JS DA UNIVF.RSIO:\OE: Sob a qireção 1.e

Murilo Martins e Jair Francisco Hamms, o grupo dos jb"grais da Universidade de Sanla Ca�rina, cont_n:ua ensaia .)

do ativamente. Fazem parte do :ijrupo: PeNcJes I."rade,
Raul Caldas Filho, George Alberto Paixolo e Luiz Henrique
Tancredo.

Um, todo espírito celeste,
Qlíer que, AO CCll para SPin.
pre entregue,
Voltado só para os te:1S
bens,
A nada mais eu me afeiçoe.
E o O�ltro. por :;eu pêso fll

"lesto,

3. TEATnO: Ainda sob a direção de 1I"rilo Martins
está em fqrmação'o Teatro da Univt:rsidade de Santa CiI.;
ta�ina. O material já foi colhido. A peça- a ser encenadf
serã "EDIPO REI" de Sófocles, numa adaptação de Jean
Cocteau. Brevemente melhores informações_

4. ROORIGO BXPOE E:\l SAO P.\UW, O artista Ro·
árigo ele Haro, que há pouco e:-'1lõs nesta capital uma s>!·
rie de desenhos baseados no apocalipse, está no momento
expondo em São PDU}(), no conhr>rid) , 10.'\0 SEBASTTi\O
BAR"".

5. LINDOLF BELJ,: NOVO LP.iRO Os jamais de São
Paulo acabam de llrllln<!1(1r q�1C o pl)�la catarinense Lindoll
Bel! (residente em São Paulo) publicará brevemente seu

segundo livro ele poemas. O primeiro (pu1;J1icado pela Mas.
<,ao Ohno), "Os Pósiurhos e As Profecias" obteve da crlti
ca amplas considerações. O segundo, "OS CICLOS", se.

gundo se espera obterá o mesmo sucesso.

:,fe traz � terra subjugaelo.

Ali! Em, gucrra comigQ nw!,

mo.

F:ncontrarei nc.'lSO a paz? Agradeço, ao Padre Rel1S
duas graças alcançadas
Acy Cordeiro

Fu (j_uero e nnda realiz\)

Quero, mas. ó miséria extre·
ma,

1 v.

GERADOR NOVO
AUBREY SIMONINMarca6. ROBERTO PIVAl ·'PARANÓIA". Roberto Piva, voe.

ta na nova geração paulista, que vem segumdo uma linha
surrealista,.ncaba de publicar seu primeIro volume de' poe.
mas "Paranóia", lançado'pela Massao Ohna· no '.reatra O
:ficina,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CLUBE DOZE DE AGOSTO: PRO'XIMO SA'BAOO SERA' APRESENTADO O SHOW REVISTA "8ALANfO E 80S SA NOVA" COM JOVENS DO SOCIETY, ORGANIZAÇÃO
�. " •

,'!..,�j> � DO CRONISTA CELSO: TRAJES ESPORTES. RESER,VA' DE ME�AS NA�SECRETARIA D'Ü ClUBE DOZE
"

.

,

Deputados Catarinenses na Camara Pedem Providências
Or'ando, Bértoli:�JlEducação, problema númerolum"�- Osní Régis: /lTrilhos para

o tronco principal sul, trecho Santa Cecília - Lajes, principslrnente"
Na sessão de 29 de Abril, "Educação, problema núrnc- Sem esta, declarou, nenhu- gadas à difusão do Ensino, O deputado Osni Régis pe- ctue-tejes. onde basta colo- O deputado Osnt

..Régis de te o problema dos transpor-
ocuparam a tribuna da Cà- ro um" ma solução será encontrada tanto que 55% das verbas diu imediatas providências car-se os trilhos já que aa senvolveu considerações em tes no país.
mara dos Deputados para O deputado Orlando Bérto para as dificuldades contra destinadas às Universidades com referência às obras do abras de arte e o serviço de torno da economia da Re
falar sôbre os nossos pro- li teceu longas considerações as quais' lutamos quotidla- foram cortadas e da parte 'rronco Principal Sul; nota- terraplanagem está conclui- giâo e da importância que
bternas dois conhecidos par- em torno dos problemas s- namente. Citou o volume de que não foi cortada, 40% as. demente no trecho Santa Ce- do. para ela representa a ter-
ãâmentnres que representam ducacionais do país, éür- verbas cortadas pelo Govêr- t'ão retidos no plano de con- rovía em questão.

. Santa Catarina: Orlando Bér mou que o principal pro- no Federal, apesar de haver tenção. Sobram pois, apenas Boseando-se
.

em estarísu-
toli e Osní Bégfs.

•

blema do Brasil é o que se o Presidente da Republica 5%! Concluiu o Deputado cas, mostrou como é urgen- tuars.

relaciona com a educação declarado - como também Bértoli dizendo que há con

o seu Ministro da Educação tradição flagrante entre ri

- que 1963 será o ano da realidade dos fatos e as a

Educação. Disse o orador firmações expressas das au,
que não entendia como êste

'

toridades federais,
ano poderia ser o "ano da

Educação" se importâncias "TrilllOS para o trecho San-
substanciais estão sendo ne ta. Cecília-Lajes"

Finalizou pedindo às au

tcrídudes competentes medí
das realmente eficazes para
contornar as dificuldades a.

QUAR'10
Com ou sem PensãoPARTICIPAÇÃO

Ayrton Ramalho e Tereztnha de Borla Ramalho
!em o prazer de participar aos parentes- e pes

soas de 5\:10.': relações de cmízoda, o nosctmento, ocor

t���� 19 do corrrte. de suo filhinho RAQUEL HE-

Fpolís., MaiO de 1963.
31,/5163

INSTliUTO DE IDIOMAS YA'ZIGI

RECITAL DE PIANO

o INS'fITUTO DE. IDIOMAS YAZIGI.comunica
o todos. 0$ tnte-essados que jp estão abertos 0<; ma
trículas peça o CURSO DE CONVE�SAÇÃO EM

INGLES poro quaisquer do três Estóqtos, oferecsncc
horários adequados nos períodos da monhõ

-,
tarde e

Esteves Júnior, 34

REX·MARCAS E' PATENTES
Agenle Oficial da Propriedade Induslriâl

A HORA
flegfstro de marcas, patente8 de Invençtio, nome8 co-

PRoESBITERIANA 'lWrclajs, tftulo8 ee estabelecif'lento, insignias, frases d.

Ouça todos os domingos pela ZYT-25 Rádio AnÚa propaganda e marcas de. exportação;.
Gariboldi de Florianópolis ós 13 horas e 30 minutos Rua Tenente Silveira, 29 _,)0 andar -

.'t> sA,ntHoOniRa� PRESBITERIANA. . . Açracecemos o su�: SALA 8 - CALTaS DA CASA NAIR - flORIANO',

=================m;:;.p",OcLl:;S",-=C:;;A,;;I;.;;XA POSTAL, 97 - FONE 3912.

No 'próximo dia 6 no Teatro Alvoro de Carva
lho, ás 20,30 hs. coresentar-se-ó ao grande público
de Florianópolis, à pianista GILBERTO TINETTI es

pecialmente trazido de São Paulo, pelo CLUBÊ DA
MUSICA DE FLORIANO'PqUS . .Os Ingressos paro es
-':0 noitada de arte e cultura estão sendo vendidos na

loja "ZAtJDOMENICO" em tnente ao One São José
no horál'io comercial.

' •

Outrossim, comunica cos alunos vtçer.tes que o

reinício das aulas sere na semana em curso, obede
cendo aos- horónos já estabelecidos.

Melhores informações ne Secretaria do Institu
to n'V horário dos 9 às li horas e dos 15 às 2C,45
boros. de segundo à sexto feira e. aOS sóbados dos
9 às 10,30 horas.

Flortcnócols, 4 de fevereiro de 1963
A DIRECAO

Qem entrada e,

gem aumento
16e 21 PAGJ1MENTOO

SEM ENTRADA

� OUR/lNTE 'f'AIO�bMfN/l-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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BAU\NÇO E BOSSA NOVO SHOW RH'I:Sft\ !}I�. 1° Df JUNHO NO DOZE'DE A·GOSTO MREENTA r:AO DE CELSO

___________ .

O ÉGI.O ÇO AÇAO DE jf5lli

,:=---=---:�::-�_
.._���:-_:--��tRemia dD casêllm de deseuvulvimeuta �O...

'i I:a Ik1 :JIlII.IfK:�ii11III_ � : P<o[��:;'Q:�.;::! =1" ��wA�:'�;o�::uc: o�::.� seA:�::oq�::,°v;:�:: f�:: .: ��.:;:, M:I�,�::�:��:_ =:.:.---::-- ....:....��_;:::�::_.===-:!���I,.OIIIé'..: J� �. ra de Melo, �a �ducaç��; gero da Agrlçul\ura, expuse- uosé JElliu&, representante expõe, a segtltr, a necee-

• -- --::-.. ::�r.d:e��:n�::en�� :��� ��: dO: l�::.ltt�:� d� �:�:: ::r:s:�ou dei! ���::�:��� :I���e �n: t:��:���es P::� táncia daqueles trabalhos,•
"CONCUL r.I.RAl D"A [nA,MlrA tiA fIIlRlAC'P" • ganíaecão em nome do As- táriq. Geral do CEIE lido a da casa um requerimento H163

..
Diante dos motivos agradece o comparecimentof J Vl R Jl'tAq,\,,,, Nt CU f4. sr-ssor de Justiça e êeeu- mensagem do Prof. Alcides para que rêsse submetido apresentados, os memtrsos e a 'Colaboração dos mem-

II1II

'

Paraná cheça-õo sábado e võc (;con1.e-' rnnea Pública; Dr. Joaquim Abreu, impossibilitado de
ao. Plená�io. vaaeüa DOS s-. do ODE não tiveram dúvt- .bros 0.0 Conselho de Desen-"

c r no "Balanç e Bossa Novo" .no "12' Pinto de Arruela. da Saúde \comparecer por motivo de gutntes termos: "Requei�":J da em aprovar as rerenctas volvimcnto do Estado no_ d� Agôsto"
o " Pública; Dr. Júlio H. Z.(- 'viagem. seja submetido ao plenãrlo alteraçhes. sentido de se contribuir pu.

• -cXXX_ _ ��:�.v, ��hm7t���!��' ::. l\10ÇAO 'f)E ,'tI"LI\U80 ,�:�:��� �:l:;l���o:o ��: te�o��l� �r��.�I;'�có s���:;: ::�: t:��s er�:d;!�O����:� A COM!SSAQ • GElE; Dr. Felix Schmif'ge· los brilhantes resultados da diretor do BDE, que deu, nnense.

, de Desenvolwímentc do Capital, na De-' ","MM ;::c��D�:op��:i�O ::o�� �:ã�âPi�:�U�l�av�:�'abe�I�:� iiiiOiiioiiiiiiii= '"

• �::�r;�t�od��I�m�:;:;�'=:�:tóCU�Jro�:�' YEIIDA Df ,�4..WUI.I. at�i���,e��UIO Bauer, repte-

menta de crédito e do j'j MIA DE IIRITES!
• dônctcndo um ptanejnment., pnra i) tu-' . ��;:-\ ��ra"Ef2g�g�!t- ��:�trl��;d:s,d���i����O� aentente da bacia do nc- ��OI�:n��I:;; t!OOCl�;� :;i��
:

cisme do

(;da�xxx_ : ���f)���:ij���;� ���1tJ�;::t�l��;��:::;�� ::;���:�;:j:�;::��:�;� E��Pi:::��{t;�ti;":,;�� Ex;;' em seu carro

• O CLUBE 14 DE JUNHO
• d�p��ntap�e���:�_a. levamos �r��iOh�I?AsS.9 ns 12 e das 1·) tO�a��o (�OV!;ç�o, como f) �;in.��_ órgão recentemente Lona de freios "COLADAS'

• de Lages, em preparativos paro reC,2ber� ao conhecimento de quem
Departamento Regional relatório do exercícío, ro-

_ 60% mais no ap-ovevs-• o sociedade daquela Cidade na "Soi-,. ��t:���::� P;s�:�d<!.�llem� do Serviço Social da Indus- mm aprovados por unani- COLABORAÇÃO,\O GO.

I- rée". dos NamoradoS', que dCQptecerá' diante concorrência púbfl.. ��al;�b S::1�q6��tal"ina, 1"1 midade. Vf.:UNO

����-7A t�6Ã'R 2�mx:) seró ercito o, �fÚc����eic�l�se a::�;�ie����e A C:unli�são ae Concor.rência
Ar..1lERA('.OES

• �:�:te Departamento Rog!o- 19·21-25·:11j5 e :V6/tiJ

• 1" - Um Jeep. marra
------------

TÁNIA SILVA ,. io��,,'��:��: ��l� ;:;2�,ll'l� fLAMULAS
�onslani.. da sociedade de It.ajuj, no' ����i��sd:5oi!;ta p��o .���(�r Contecctono-s- CiUalqu:, quantidade, na melhor

- ��t3o���iI��',b��em:�i '!;C(;,�:�,�nl:�0 L��'� • �;;� CI��������)� (setecentos -, Quali��d�oehi�e�r -l�;�dar coto. 701 Fone 2494
A bonita MARiLENE 1�0l..LlI'J, Garote 21 de setembro próximo '2" - Uma Kombi, marca

�:�o�e�t: �r:ciuC:�'fr���;n��a���fi:i�l; S�� �XXX- _ :���:S�V����'3, a��r 1��:�

�_-'&}'i""'''�• me, '1 cilindros, 36 HP, pote '- ....
_ ...«".ciedode Cotarinense no Clube 12 de ,. valor minimo de oferta de

• �:���:-". c.:" fAgôsto A GAROTA RADAR • CrS 600.000.00 (sl'isccnLtll;

fi' �") ._

�XXx- �:m��!O���x'i�Ô s;��aC;�;:;�i:��a�rn ���� cr�ze�o�;n Jeep, ma�'C'l ;�
.. I ...

" C f ,WILLYS. ano 1952, motor �.1'cidat'le no 11-1 Tf'sta de _:)l"I raterr.liza-
n P.4-1 130, cõr cinza, 4 ui- i.?

�o�e '�F����:C:��ndessa Jccque;, ;��li��d�o�f�d��� ;;:t�r;C:;�;l.que �erá, ���[�1��! �f��t�e�oe vab;-

;t�iCharreyon, Consul (;0-1'01 da j:rança no I • �:Smli7°�:���ro�cento e vin- r:·:.} ABrasil, residente em Pôrto A'eg�<:' Am(l- _...:.xxx-, r

• �I�: ����g::�����o;o��I:Om R��:t:�' !,,'�
DIA 22 DE JUNHO • ��!�,L��t�?�����41:�a���. r�';' BURROUGHS

, no Maracanazinho, seró eleit<l Miss 810'-, ��::;\'HI�rCl���[�I� d!O o�;�: fI, -XXX- ,;11 63. Denis,:: Rccho qUa vai repl"ef,�{'I-, ta de Cl"$ ..00.000,00 (qu�. 1;"; 9 ..10·01
• NA PRIMEIRA �br t�t���I�e�el:z�n��'f��I�:�he;"b�·�is�f:�. \t,I:�r[eeL':�s O�\;�E;R�L�eA'�N�Dm.l�l)�,r::�, fil.,:,· SOMA

r-

III Igrejo Presbiterionu, ;Jr6xlrno �'ó • '. � �'1 '>V f.c
,. b d

'

I" d a t d S xxx 1958 motor n"' B-F-lIJI- �, .

É'• Eâi �;'[�[:, ;:::';Z"o o S�t�"':C::'�R o E�n;c�
-

.
-

• ;;:;�7\�I,;;hn�:0�[,,:� "J'; I' _ �. r AT ':Noves.
_XXX-

. P[ÓXi�: d�����o,G�Ar3U�� h"us vou: ��: ,;�!�����;;cos(,qu'tm"n t�l'-999 999 999 9���I�ronco, foi eleita Miss Pa- ��:�:n�;d�r s��u;tc�ed��::Ç�� ��;'.%���' Os intel"e�sagos I� ('b'I'Il- i�� • ... I

t III pra :los velculos aCima es- � titranó de 1963. em segund luga�. Nancy Gerson N-:=ves no parte musical, no,. pec!nC3dos. deverão traz{>r ��._ NoS" serviços de sua contabilidade, a somadora
Stocco, ambas as ,maiS' pl'lud1d!Js no plOno. � SUfiS propo�tas ao Departa- i:: Burrougbs 9-10-01 ê indispe!lsá\Oel pela grande ca·

Concurso qUe acortec�u no Cube Cún- �XXX- li' menta Regional do Sen-i_· tI" pacJda;le de so_ma e s�btncao. Absolutamente pre.

cÓrdio. • ��n��ciaàa1:r���ús;f:� �!� t•. � ��:_�I�:":. n.:��\���:a:��=d��ao:;:��':u!��r����
_ XXX·_ TEREZINHA , ��;r;��ov�;�::',;,' P;"':nd1:, �a�r�:�n;':�:,��i� �-:::":u�'�.��:brl�::���nt•••co

O DR. OIETER �a:�:' ns�u�ha����IO���:' a �o:c�er��;' nesta Capital, no dia 4 d0
'"

Schmidt, Dil'�tor Preslder.te d;_ aue vai fazer â bordo do "Princesa Izo-' ;�l�g h�ra��r���!e e���' �;�-Fundiçõo Tupy. será entrevi�lado prá bel"_
. • que as propostas serrto re-

�i;:�c�:? ��t�áncl�o ���;�mRoo:�:�to na -}XXX-
• ��'�����a �e ����c;ad��, c�::

C'orrentes, pela Comi"ss�ú
de .:!oncorréncia Pliblic,.
c1estC' Departamento Re�in
na\. A'> propostas dever;]o
\"i r em envelopes fechados,
cQm o lluiximo ele sigilo.
trnzenclo com tôda chlTez'l
e pre.::isão, o veículo que
interes.ó>a ao proponente,
{10m n

-

respectivo valor dG
oferta CJue serâ definitiva.
É mdispensnve! as as"

sinaturas dos interessados,
na respectiva proposta.
As }JJ"opostas eleverão se

referir a cada veiculo de
per si.
Assim, caela veiculo Tece-

�:�;p;\l���h��doest�ll��ca��
pelo )roponente. Não imo
porta & que o mesmo cem

corrente faça propostas pr...
ra todos os veiculos, po
rém, tais propostas, como

se_es!:lareee acima, seráa
feitas em envelopes sepa·
orados, véiculo por veiculo.
As propostas serão ab"r

(:Is. na presença de ! adas as

r���"""""l"\rp_<;_ r."henelo o di

xeito de _aquisição do vc:·

cuia ao "'� maior pr(>ç';)

-f<XX

o CLUBE DQ PENHASCO. ,
�XXX _

���ill�:s� ��,o���r:s�u�,�:��i�s s��;iI
ACADEMICOS acionistas' passo' adiantar que olg11err'

l_�o�r:I:d�_d:,A��I::'�� :�n:'�a:;: :r:r� ...� la "

CINEMB · Cartaz do dia
�ille �Aíl JUSTo -BAIBB 05-

i:Ílle GLO!lIA
àS' 8 hs.
Rondolph SCr'tt

Joem McCrea
Mariette Hartley em

PISTOLEIRO, DO ENTARDECER
CinemaScope - Metl'oCOlor.

- Censuro: at.é 14 �os

Ci"" iMPEJUii
Uni VeJltura

Andreo parisy
-em-

O CASO DA RUA MONTMARTRE

Curt Jurgens
um Palmer em

DEMôNIO iM SEDA

àsSeShs ..

Geraldo D'!�I Rey
Luiza Maranhào

A GRANDE FEIRA
Censl1ro: olé 18 ano ...;

- Censura: até 18 ....Cme ROXY CIHE RAJI,
ÓS 3 e 8 h:-;, à9 8,hs.

... James GQ;rner

\.: AS��eyH����ine
INFÂMIA

Burt Landoster! .....

DiShe��rr�inters em

• .,

; JUVENTUDE SELVÃGEM ii:
I. Li!.� '::en",,·',:. "tO l�,9I'oS _1liIJli.[l

m Burroullhs do

Br"�1I
S.A.

Concessionários
LOJAS PERElA OLIVEIRA

R. Traja••• 23 - FLORIANO'POLlS

Impôslo de Renda
AVISO

A.S. Propaque, comunico qt.A8 mantem profission .... 1
devidamente capacitado para preenchimento de C\e.

claroções.

E.�cri�ório - Edifício Banco de Desenvolvimento
do Estado - 5.0 Andar SaIas 502 e 503 - Fone
30<10 Horários' 9,30 - 11.30 e 1430' -16,30

I sIda cáustica

Olerec«1.

Os preços de oferla sc·

rão absolutamente para. pa
gamente> à virl>ta, não sem!,) r
apreciada.s propostas ql:C
conti-;er a ,;i(iusula de pa
gamento a prazo
Os. pagamentos cteveru')

ser efetuaclos em nioec1a
corrente do l'1ais.
Ka. parte externa cio �n

velope que {'ontem' a pro
posta. devera conslar as

caraderisticas do n':icu!ll
que interessa ao propc
llen!p, porque e facultado a

10dos os proponentes a re

I irada de suas proposta;;
antes da aber1Ura das lllPS-

CRISTALIZADA EM ESCAMA'

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

(IA. HETRO QUíMICA FLUMINENSE,
Embalagem Industrial:

SocaI m�;fotho5 (Papel e Plástico) de 50 auilos

!Mbalogem Doméstica:
Vencida a concorrli'n("i;l,

no mesmo dia 4. �e junllll
do corrente ano. o veicuhl
serã entregue ao comprâ·
dor, mediante o pagamento
integral do preço oferecido
pelo mesmo. ,

Em iÇótese alguma, 5·1

dilatará -o prazo para paga
mento do veícul� compra·
do.

,

Os veiculos de que trata

lo \!!l F.!msem.� �� � ���

CO;)(O$ de papelão com 24 pacotu prástiçO$ de 1 112 Ib

. .J
iJ:t
"1

ReprOJentantes para os

, '�:f\'.. .J., Estados de Santa Catarina e Poron6

BUSCHLE & LEPPER S.A.

Encerrandó a reunião, ..J

Dr. Eugénio Doin Vieira.
depois de dizer da. impor-

mente das Lonas.

Dr. SANDRO
MASCARENHAS C�SA DOS FREIOS
CrrtURG{AO DENTISTA
Ex-Estagiário elo Hospi

"tal Naval em Cirurgia e Ch
nica de bôca. Moderníssimv
consuttõno rutnrama _

Cadeira eufórica - Alta roo

tacao.
RU:l Bloigadelro guva Paee
n. lJ 'reterone: 3552
CHACARA DO ESPANID

Rua santos garatva, .J4!J

_ ESTREITO

DR. ALVARO DE
.CARVALHO

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO
�

SANTO E ASILO DE ORFÁS

"S. VICENTE DE PAULO"
t.L.����

CONVITE

'"
De ordem do I rmão Provedor tenho o pr,zer de

c9nvidur fla� mr�mbros desta Irmondade, às �xma�.
Autoridades e ao povo em geral para part"iciparem
das Festividades do Divino EspírÚo. Santo, a realiza
rem-se na Capela do Asílo de Orfõs de acô;do C-r'lm
o seguinte programa:

Dle 24 de maio a 2 junho" às 19 horas, Novenas
em honra do Divino Espírito Santo;

Dia 2 de junho às 6,30 horas Missa e Comu�
nhào G::ral dos- Mem-bras do Irmandade - às S horas
M'issa Solene.

Dias 2 a 5 junho, na praÇa defronte ao Asilo ira
dicionais barroquinhas -com prendas e que,ima de' fo�
gOs de artifício. O �steiro do corrente ano é o Exmo.
Goverr.adar do Estado, Sr Celso Ramos.

Comunicamos tambêm, 00& presados Irmãos_ Que
durante as festividades, no Consistório da Irmandade
lIavel'á pessôa encarregada de procedter o cobrançâ
dos anuidades do cOrrente ano.

FlorianópolIs 24 de Maio de 1963
Washingto-;' Pereira - Secretário

���o
éf·· -."e

_- l' "'" I-FE- .. ,,_, l�l' I
...N . '_- I
..J �.__,: -- .

Tendo em vista os constont,es enganos por parle
de a.",sf)ciodos, a Diretoria do "LIra Tenis Clube", vem
esclarecer que o expediente da Secretária do Clube: p:l
ra a aquisi�ã() o;e ccnvites é feito nos dias de festas, ex
dusivam_e no Período dos 14 às 18 horas·

Não I'\erão atendidos, em hIpótese alguma cosas

de convites ou esquecimento de cilrteiras dUl·ânte :.'ts
reuniões sociais.

Comunica, também, qu,e sómente serão forneci·
dos convites o pessoas de fora, quando solicitados por
associados que devem estar presentes no ato. do pedido\

Florianópolis, 9 de maio de 1963

....".. .
:��� .. :t..�_.,;Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



to do Teatro Brasileiro, por
quanto lhe dava ensejo de

relembrar o carinho com

que João Caetano, entrando
em contacto com os homens

de teatro catarinenses, du

rante sua estadia na antiga.
Destarrro, em .1854, se ínte
reeeeee pelo desimvolvim�n
to, ali, da nobre arte, pru
sidindo aos trabalhos de 1"'').

saio, que na ocasião. se pro
cessavam, de uma peça tea

tral, a cuja representação
assistiu, nessa ocasião .rece

bando de seus admiradores
grandes demonstrações de

apreço, -expeessas- pllinclpal
mente na declaração de pce
sias que lhe. Iorarn dedica
das por poetes catartnenses.

�e;Cordancio .a atuação. do

tins Pena, de _Bella Josef. tes culturais e ecucecícneíe

Foi orlado um Conselho de maior realce que pode
Permanente de Teatro, do ser proporcionada ii. juven
qual terão parte represen- rude brasileira.

tantes de vartes instituições Representando a Secreta.
culturais do país. ria da Educação do Estado

Pelo expõstc, pode-se bern :0 ��;r����r:�óv��m:!�
concluir que t�eram eace- '

lente resultado os esforços ::n�:�:i�nj:=t� pa��la::�dos organizadores do Pri·
a representação do n05100

:::iTOdOCor:::::� ::asfi!!�: Estado esuveese ii. altura do
seu desenvolvimento cultu

dentre os quais é de tOda
.rat.

�::oàe&= o :��:: Assinada por 'gr�de nu-

Que soube. .ecíceer cem :t ;�r����:g�:s)���i�m:altura -ccs ;it\teJê8Bes naoio-
'presentou prõpcata, a se:

nais a, orgiUliMção de uru
dirigida ao Govêrno, CODC&

ccnctave (lue se !azia tão, dendo a' medalha 'do Mári.
necessário _parp íeícíar . a

to . aos autores Jorací Ca
campanha] 'l'a�o� de res-

margo,'Augusto.LopeS Gon-

�;U:7!,OcC:m�e=;: �::� çalves' e Paulo Magalhies,

1 congresso de história do teatro'···brasileiro

Impunha-se, declarou o o

radar, essa nova renascença
das artes, exigindo, quanto
ao Teatro, que se deixassem
inspirar os autores. (dentre

As teses aprovadas, a cu

E D 1 ,T" A', 'L
' o, quais destacou Joract ja enumeração acima no. rc

t{)NCURSO PARA ES(RllURÁR�Cumnrgo e E'JlUlo Maga- ferimos, foram as seguintes: .

Ihães, que tomavam parte
Indíce de LegiS!açãO de :rea-.'

na, mesa diretora p-o!>' traba-
tro, da pro�. 1 'eteste Magn-

. ,("
l,bOs. do qOf1gres"S9)� nas li;', l,hães;.O rjouto"r Trla�on, � DO BANCO DO BRASil S/AJUIZO DE DIREITO DA V!\ depois de pagos no ato o
déíaa, nos prtncípíos ,ma�s pr., Pau!o 'M'agathlies, 'Te .. -

..
� •

-----------___,-----� RA

�

DOS FEITOS DA' F_�- preço -e as cijstas -da arre. el�vadOs da 'Filosolia que-
tro e Lmguagem, de Ângelo DATA DO CONCURSO"fevereiro de 1964 (oficial

ZENDÀ PúBLICA E ACr· matacão: () presértte edital brando 'os velhos' ta6�s da -Ríceí: Paulo .Magalhães e o
mente marcada) em Fíoríanópoüs

DENTES DO TRABALHO será ;fixatlo . no lugar de
Morte, '9üe têm ,leito o uni- Teatro Brasileiro,' do, prof. ASSEGURE O SEU INGRESSO NO QUADRO FUN

DA COMARCA DE FLORIA- costume e publicndono ma-
quílamento da inspiração a!" ::�:v::��:ia M:ortin�ea��'l, ClONAL DO BANCO DO BRASIL, PREPARANDO-SE

NÓPOLIS, CAPITAL DO 'rio-de Justiça-e pela impr.::o tistíca, para procurarem �. CONVENIENTEMENTE NO "CURSO TE'CMIGD
ESTADO DE SANTA CATA- sa, na forma da lei, Eu, Ed· Ümuleis 'na eterna evoluç:-:'o

·de Newton Belleza; ,o Tea-
BANCA'RIO" UNICO ESPECIALIZADO EM SANTA

RIANA san -de Moura Ferro, Escr]· ao EspIrita humano, dout:::.
"CIre em Santa Catarina, co CATARINA.· AULAS MINISTRADAS EXCLUSIVA-

vão o subscrevi.
na que assegura àS obras de prof. Arnaldo S. :musgo; O

MENTE POR 'F\JNCIOtNARIOS DA AGtNCIA LOCAL

DE 'PRAÇA��!;a\Lvemla deJO��tt!�n;��� :ar��:�� :�;��:m:u:!::;:��ze� �:�:e: :re:r2a���� 00 BANCO DO BAASIL·.. .••••• •. ..'

e arrematação dos bens Titula"!' 'da Vara dos Feite,s. rior em busca do ihfinito, E,-
de dQ �o XIX, ® 1ll'of. �gC:lN��'������� P��B�n���;'O��'C���

',',�nh:'��dd"od',o ",?,'c'"Ca"'t",,�S,' ,�:nt��Z��d;:a�:!�c::a ��: limimmdo-se des,>ártc os c·- LothlJ'r flessel; Subsiqio,pa-
Ilhéus, esquina de An'ita Garibaldi _ sobrado.

""0",,",,0,' pc"'a Un,'a'o F:'" ma,e. d,'F'on,'anôpolis, E5-
lementos negativos do perr-

ra a{História �.\��- Tea- INICIO DAS AULAS: 17 de junho na Colégio Cata'
� .. '- salTlento, ,'que induzem a to-,

tro .no. Brasil, de J!OQgB:r .Pro . •

deral, Procuradoria da. tado je Santa Catarina.
.pilogos desalerttadozes quo er:ç8j eEm Tôm� de Ma"!'", r'inense, às 8 e às 19 hora.s:-:

9/6/63

�:�t�lil�E:��::s:����l�: _'__ ��_�__ '_2.6_.6_' ----, �--,-- --,-- _

no de P"eu "'do, Não pec.,o caridade� AUorO 'apenas ser- como você. D,.....io ,estudar, trabalhar, ser útil.
forma. Itbaixn: ' -.... --,

Com a ajuda q-ile me deram, já sei dar aJ,guns passos, aprendi a ler e escrever. Mas ainda

posso melhorar mu.ito, ,eu e milhares de outras' .orianças def�osas que queremos ape
íOaS uma oportunidade de reabili.ta?0' Co1ahpre com a gente, ajude a n0Ssa Campanha,

.
....-..:- - ;.. _. .Wbw :...i:i,.

!

,4

Campanha 'Pró-Criança De{eituoS4,-Associ.go

Brasileiro,
Diretot-Excct!tivo,••••••••••• , ••••••. ',"'. ,Jayme Torre<

.daCrian'ÇI'De�in1hsa�:c:n-.COl)fI6SÃO EXE<!UJ"JVA NACIONÃi. Seaetário --. Luiz Philipe Rezende Cintra.

T-emureirc:if'.. io 0 .A�0 Figueredo c Camillo Ansarah

Presidente de Hoora •• � •••••••••••••••••Amadot' Aguiar Presidente Cla A.A..CD.���. __ ._Rcnato da Costa Bomfim

.P.residente da Campanlrtt Laui:J.o Natel" , ,Coaraaad6t' _Ulysses Martins Ferreira.
FAZ SABER aos que apre-

§1f�GAMPJ\NHI\PRiI:_� BHEITUO�
Juízo, o porteiro dos audi
tórios levará a público pre
gão d,� venda e arrematação
a quem mriis der e m<lior la!l
ce ofel ecer aclmr. dO preço
da avtliação de CrS .... ,.

2.5001000,00 (DOlS�&.ES
E QUINHENTOS MIL CRtr.
ZEIRQS), os benS descritos
no laudo, os quais são os

seguintes: Um barco de
pesca, cohstruido de madei-
ra, de nome "Al\iAZONA"
de propriedade da Emprê
sa Sat.umo de Pesca Ltd.a,
sediada em Santos, Estado
de. sao Paulo, apreendido
pela Capitania dos Portos
de Florianópolis, Estado d.::
Santa Catarina, por infra·
ções do Regulamento para
Tráfego Marítimo, com ��s

se g u i n t e s carateristiC3:;:
Comprimento - 14,30 me-

I

tros; BOca' - 3,98 metros;
Pontal 1,1'15 metro�; ContOr

no - (1,37 mrt1'OS: Material
do casco Oe madeira Tonela

gem Bruta _. 13,0:;:1; LiqUi
da - 6.067; Escritura Públio

ca lavrada no 7" Oficio em

13/12/1949, achando·se O re

ferido barco em re!rular es·

tado de conservução, necl'S

sita."'\do de reparos no cas

co e na máquina. que acho
1

valor :\ quantia de dois mi- ;

lhõcs e quinhentos mil cru
zeiro:; que sai a margem.

��� l�·��·':ti�·d��:n�k;
Simão Gonzaga - avaliador

judicial. E quem 06 uns

quiser arrematar dtnJerá

comparecer ao lugar, no dia

e hora acima 1'IleIlDloIIaIos,
sendo êles enbregueB a qaem
mais der e maior lance.ofe
recer acima da avaliação,

Encerrcu-se no dia L' ao

corrente, como estava pro.
gramado, o l' Congresso de
História do Tea.tro arasne.,
ro, que vinija realizando de.;
de o dla de sua instalação
no Palácio da Cultura a 6
do corrente, seus úteis trabn
lhos.

Além dos trabalhos apre
sentados e cuja :relação com

pletn daremos no final des
ta nota, foram na sessão de

encerramento, apresentadas
cüverscs moções e debatidos
interessantes problemas que
dizem respeite ao teatro na.

Presidida a sessão de \in5-
talecão pelo snr. Hélio San

tos, representante do sr. M'.
nistro da Educação, foi a

do encerramento dirigida pe
lo snr. professor Augusto
Lopes Gonçalves, do Servi.
ço Nacional de Teatro e es

[orçado organizador do Con
gresso.

cíonal, rtebetes ém que toma
rnm parte, entre outros, os

srs. Andrade Muricy, Sare
ma Garção, Jorací Camar

go e Paulo Magalhães. O
Presidente Lopes Gonçalves
fez uma completa exposr
cão, e:n relatório, a cuja
Ietrura procedeu, de todos
os trabalhos e de tôdas as

resoluções - apresentados ao

Casa ou Apartaleoln
Procuro urgente para atugar. 'r'ecter com esmer néstn

Redaçi'io ou pelo rene ,1022.

TmtNOS A ViNDA
Rua Tiradentes 53 - Florianópolis.

VEMOl"S'E
VárIos !ates PNximos ao Grupo Irineu Bornhou

sen - Estreito.
1 - lote 28x22 - Jardim Atlântico - Bar.

reiros. (Bem prtÍximc CJ Estrada federa!).
1 Iate 12x30 f'la zona balneário de Camburiú

próximo à sede do !,,)te Clube.
1 - lote 10x3Q no zona balneária de Comba

riú próxima a sede marítimo do Iate Clube.
1 lote 15x30 na Vila Pompéia - Cuirtibo.
1 lote com a A'l"eo de 700 mts2 junto ao H�

pltal Pr<ltestante em Blumenau
-

•

1 loto 14x30 junto à Fundição Tupy, Joinvm•.
í Jote 22x31 em Pilarr:inho, Curitiba.

COMPRA_SE

2.500���'O��so próximo ao cen�ro, d.e Fpolis, até

Uma casa até Cr$ .1.000.000 00, próxima ao

centro de Fpnlis.
.

UQ10 �equenil, çl-:w:;lcora .cam aprC»ÚJ:!ladaPlents
dois hectoff'S, prefere'se com umo coso, prÓMimo a ca

pitol.

,HOSPITAL E MATERNIDADE
"SAGRADA FAMnIA"

CONVOCAÇÃO
Pela presente ficam convocados Os sócios cantri

buintes do Hospital e Mat,ernidade "Sagrada Família"
para, na fdl'mo do artigo 26 dos Est(ltutO:; se �euni
rem em assembléia geral ordinória no dia' 8 (oito) de
junho p. vindOuro, às 20 (vinte) horas na Casa Paro
quial de N.S· de Fófíma. no Es.treito, .ofim de elege11!!m
em escrutínio secreto os 7 (sete) membros do direto
ria para o períOdo 1963/1964·

Estreito, 24 d,g. maio dei 1963.

HervaJ Me1im - secretório.

Curso Preollratório Continenle.
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES
OE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GINA'SIO EM UM ANO'
PRE·r,INASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
DATILOGRAFIA

'

- Baseado nos mais modt>rnos processo;--
'gGgicos.

- DirigIdo pelc'
- PROF, VICTOR FERREIRA DA SILVA
- Equipado com mÓÇluinas novas

HORA'RIOS: DIURNOS e NOTURNOS
Faço sua Inscrição à Rua Dr. Fúlvio Aducd

ga 24 de Maio, 748 - 1. andar.
ESTREITO

Apartamenros na prai<l
de Camboriú

estudo do plenário e que me

receram a aprovação co

Congresso.
Tenninada essa primel�

parte aa sessão de encerra.

menta, declarou o presiden
te que o Congresso ia pres
tal' homenagem. a João cee

tano, cuja centenãrto de re

lecimenio ocorre no corren

te ano. Para prestar essa

homenagem concedeu a pa
lavra ao delegado da Acadr
mia Catartnense de Letras,
nosso colaborador Prof. Ar

naldo S. Thiago que iniciou

o seu discurso dizendo que
era grato ao delegado da A

cademia Catarinense rece

ber a incumbência de gres
tar homenagem, em nome

do Congresso, ao maior vut-

grande ator brasileiro, no

Teatro Nacional, que lhe
valeu (I justo renome de

que desfrutava, dirigiu o 0-

rador catartnenae um apêlo
aos homens de teatro. e aos

que se preocupam com o

,pzogresso das artes, em

qualquer dos seus setores,
para que, em busca da ori

ginalidade, não fOssem leva
dos às borrívets deturpa
ções que tornam atualmente,
quer a Poesia, quer a Pir..

tura, quer a .Escultura. .tãO
insensíveis à delicadeza da

forma e à grandeza do pen
samento que encerram.

em causa alguma ecíncam

fugindo além disso à reett
dade C1a- vida, pois que este,

constitui sempre um pro.
cesso de renovação e de �.

perreíçoarnento,' desde que
se elimine a morte como

têrmo ietei de tOdas as coo.

Ultimando o seu discurse
com a declaração de um per
feito soneto de Dario Velo
so, grande Poeta, de nasci

mento carioca e que rot e:
ducador incomparável da

mocidade paranaense, o de

legado da Academia Cata

rinense de Letras Ioi saudá-
do por uma proJongada sal.
va de palmas e abraçado pe
los seus compimheiros de.

trabalho no Congresso.
•

o Doutor JOAO TO.
MAZ MARCONDES DE 'MAT
TOS, JUIZ DE DIREITO 1'�
TULA? DA VARA DOS FEt
TOS DA FAZENDA PUBLI
CA E ACIDENrnS DO TRA
�ALHO DA COMARCA DE

FLORIAl'jÓPOLI&. CAPiTAL
DO ESTADO DE SANTA CA
TARINA, NA FORMA DA
LEI, ETC.

peda.

"nti

�PQUS

Na mais belo e canfort�1 praia do Estado de
Santa Catarina - CAMBORIÚ - dispomos de exce·

Jentes APARTAMENTOS no Edifício "CAMBORlú
PALACE" cO� localização privilegiada eis que está
a CEM METROS da praia. Os qpartâmentos, de fi
no acabamento têm 1. ou 2 ou 3 dormitórios, com 50

la de estar, banhei rO etc
- O EdifíciQ acaba de ser ccr.tStr.uido
- Os Aportamenfos estão�s
� Bons preçOs

��! to1:��:!d��-��formcÇões S 4BtR()841 ,
ó ADMINISTRADORA paEDIAL LIDA - Av. Vioen SII C) lU II ia
fe--Mochodo 18 - Edifício Kwasil'lSki 5,0 cmdar -'- ...._, _
Curitiba � 'paraná - Fone 4-0155. �

·é?r ,L.. _':f'�.�L �>".

JltsOciaçlo de &;ó,obtci. â Cri>nça Dcfcituo,,-A.&G.O.-Av.Prof.
Asccwlino Reis� esq. Ptdro de Tolcd� - Sito Paulo. J

� c.aa lla1lltp=oça-_ '-ttlz Lcapo1cllo., 9-SaoIor.
� Nua Ses:amra de Lounks. a.nexa a Su., Casa. W: Mi&cri.
c{m:1ia - ÂV_ 01IDdí0 Ruis Cosca. 50 - Sautoo. • :

�_ ic Re.biütasro - Â.M.II. _ . .IlVCl1Í<h.!lfoa<t>
l'aIo. ... - _ Barizonte.

.._&u�ü5IDl?ê.rllUl�Qt&"bDjmsãIl-:AP.:e...-�.�?�.�1l_::,___�___

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CATARINA NO

Finalmente na noite de do

mingo, tendo por local o es

tádio Santa Catarina, tive
mos a realização' da' Ultima
rodada fio turno constante

de três jogos.
.

sacíonal, ao Paula Ramos

por 2 x I, desbancando as

sim um dos líderes do alto

pôstc.

Finalmente jogaram Cara
vuna do Ar e Barriga Verde

num confronto em que surgia
o clube do escudo de Aguia
com maiores credenciais pa
ra chegar ao triunfo.

Isto de fato veio 8: se ve

rificar durante o transcur

so do cotejo quando oCa
ravam foi se impondo ao

seu adversário acabando

por goleá-lo por 5 x 1.

Na primeira partida da
noite tivemps o duéfc que
teve cerno protagonistas 85

esquadras do Doze de Agos
to e do Bocaiuva.

Cotejo que se prognostica
va como dos mais equilibra
dos mas que favoreceu em

. seu transcorrer aos cozis

tas que acabaram dobrando

seu antagonista pela conta

gem de 3 xu. ApÓ3 a realização da úl
tima rodada do turno üccu
sendo a seguinte a colocação
dos clubes por pontos per
didos:

1� lugar: Doze·de AgOsto
e Caravana do Ar com 2 pp.
2" IURar: .Paula. Ramos e

Bocaiuva com 4 pp.
3° lugar: Barriga-Verde

com 6 pp-
4° lugar: Postal Telegráfi

co com 8 pp.

Na outra partida da noi

te dereonterere-ee Postal 're

légrafos e Paula Ramos,
num match em que o favo

reusmo pendia para os pau
lamas já que ocupavam a

liderança do certame en

quanto os posta listas encon

travam-se em último lugar.
Surpreendentemente o con

jW1tO postalista se agigan
tou e venceu de fonna sen-

._ �')" ..... �
,-=�_-======a

Vf3'� 0(:>.
<)

PALACETE - RUA NEREU RAMOS N° 26
Vende-se em unico opotunidode n� centra da

Cidade construido em terreno de 22 metrOs de frente

por 40 de fundos. Contendo no porte terreo - am

plO de Entrada - 2 salas - escritório - quarto -

copa - cozinha - dispensa - quarto de empregada
eresPectivo banheirQ: Em cima 5 dormitóios - ba"
nheiro social e amplo terraço. Foro garagem e depa
slto_

CASA - RUA TIRADENTES esqUina com a Av. H
t.uz - 3 quartos demais dependências.

o "ESTADO" - O mais antigo diório,de Santa Catarina rtortonõoous. - 30/5/G.3

REDATOR

PEDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE� r GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

_ COLABORADORE$
- RUI LOBO - MILTON F. A'VILA
ORILDO LISBOA - MARIO INACIO

COELHO - MANGONA

A diretoria do Almirante

•� .

�: --=- - ,-��---_...-------------------���=-�==�==���--�--------------�-------------------

�u��� lu�r�DtBO, I�ir'iriDle foi [ODtr�t8�o ��I� � li M � I [ I
O mais famoso ptcver cotarinense de todos os !

tempos - Teixeirinhõ - já beirando os quarenta
--------------------------

anos, continuará atuando por mais algum tempo E' o

que nos informam de Bturnencu dando canto de' sua

saída das hostes do Clube Atlético Cortes Rencux e

consequente ingres5'!- no Grêmio EspOTtiVO Olím
pico campeão do Torneio "Luiz Gollottt".

-

O jcqadcr recordista de presenças no seleção c;:a
tcrlnense e que teve oportunidcde de brilhar no fu- ,

tebot carioca e brasileiro Como defensor do Bote teço
de Futebl e Regatos, assinou contrato par um ano

com o clube grená do Vale do Itajai que vem reali
zando grandes I contratações visando a temporada Ce
63- 64.

RELAÇAO DOS JOGOS DO TURNO DO
CAMPEONATO SALONISTA

O campeonato de fJtebol Postal 1 x Barriga Verde 3
de salão da cidade, organí- Doze 1 x Caravana 2
zado e patrocinado pela Fa· 4" RODADA: Caravana do

deração Catartnense de Fu- Ar 3 x Bocaiuva 1

tetiot de Salão atingiu o' fi- DoZe) de AgOsto 4 x Pos-
nal do 1° turno, na noite de tal Telegrâfico 1

Já em outra oportunidade aftrmévcmos que!) ����!o. retrospecto geral
\ R:��j�a Verde O x Paula

falta de personclfdode de nossos clubes debüítcvo o dos jogos e seus resultados: 5' RODADA: Doze de Agós-
pre�tfgio de nosso "footboll". E, realrrente, senttmos l' RODADA - Doze de A· to 3 x Bocaiuva 1

dúvidas, insegurança malícia e descrença nos rumos gosto l' x Paula Ramos ° Paula Ramos 1 x Postal
esportivos de nossa metrópole. Entretcnto, hoje este- Caravana do Ar 4 x Pos- Telegráfico 2

mos ameaçcdos de reafirmarmos o que- disséramos tal Te!egráfico 2 Caravana do Ar 5 x Barri-

antes porque o "footbclt", por suas características Bocainva 3 x Barriga Ver- ga Verde 1

próprios. proporcione ao. seu incontável número de je 1 NOTA - A tabela do re

cdéptos uma série de caprichos que nem sempre estão 2' RODADA: Paula Ramos turno será confeccionada no

ern nossas cogitações' E' o qua acontece atualmente 3 x Caravana do Ar 2 transcurso desta semana,

com o nosso "csscctatíon", onde alquns de seus cdép- Postal Telegráfico 1 x Bo- quando a F. C. F. dará ao

tos começam a dedicar c melho.r de seus esforços' no caíuva 4 ' conhecimento da imprensa a

sentido de dotar nosso capital de um profíssronct!s- Doze de Agósto'3 x Barri- cua elaboração e quais 03

mo convincente, à altura de seu desenvolvimento. 6'a Verde 2 jogos programados para a

,Ultrapassando a� dificulda'des que. habitual.,
3' ROD.:'-DA: Paula Ramos noite do próximo domingo,

mente, costumam surqrr, o "tootbal!" do capital em
3 x Bocaíuva 2

boro sem atingir�o maioridade parece pretende; sair
-----------------

d' melancólica lo,", de trncrovísoçõo em que se en- TEM NOVA DIRETORIA O BOCAlUVA
contra. Já podemos Cantor com um ccrnpeonato en-

tremeado de algumas fases 'interessantes e que cvlrnt- Recebemos e agradecemos

riará com a mais lógica dos conclusões: "Vitória da o seguinte oficio da direto- Primeiro-Tesoureiro José

eqUiP5e:�I��;does�����:d:�� v.ai paro o Aval F. C. a �;lu.boe�oBOcB.,Ou�:iUE"�Po�'tePOc'tl"� Fe�:;::o�::::r���o: Ou!·

I'" de nossaa conctusõ
... " • cenor Cavalcante de Souza

t;,�aequ�p:o�S'�: �e���rSoet�:��au���:s:n��om�:��� be tem a honra de comuni· Diretor-Social: Romeu Jo-

dos quatro linhas do gramlldo, ���S:d�; ��j:uceo:�amm::: SéD�!:���.Esporte: Wilson pj
Por outro Iodo, seria inconcebível que se omitis- bras da nova Diretoria des- res Simões

se 1) nome de José Amorim, preparado.r do equipe te Clube, os seguintes senho- Diretor-Publicidade: Arnai-
"azzurra" e condutar da mesmo no presente certome res; do êureco
qUe tem opresentccc um trabalho realmente merttô Presidente: Nilo da Silva Chefe do Departamento
rro e portanto digno de noto. Velloso Técnico: Benedito Santiago

-A nenovaÇão de que tanto. f\.e.c!,!?�itova o nosso vtce-srestdente: Evaldo Aproveito a oportunidade
"footbeft" começa o tomar impulso e surtir efeito. Sebastião Teixeira

As velhos 'e tradicionais figuras começam a' ser ln- Secretârío-Geral: Francis-

centivadas pelos novos valores que surgem a cada Ins- co Clidenor de Lima

tente A reveloçãQ do certame vem sendo o centro- Prtmetro-secretãrto: Rai

ovcnte Morelli pertencente também à esquadra "azzJr mundo G. de Castro Henri

rc". E no apito .vem se destacando o novato árbitro ques

José Carlos Bezerro. Segundc-Secretãrlo: Abílio ma, Secretário-Geral ,

Como se vertftcc, é de progresso o nivel atual de Manoel da SUva Nilo da Silva veucso, P:-t-

nosso "footbail" ej, �"1 asso, começam. a subir SlS re-
Tesoureiro-Geral: Osny sídente

ceitas financeiros ele nossas éq'úipes é1ue já têm con

diçõe9 (pelo menos algumas delas) poro CQntratar e

pagar mensalmente atletas de um porte de Caràzinho
ex-integrante do Rosório Central de Buenos Aires e

atual defenso'r do FIgueirense F· C. local,

Nelsen de Souza

para apresentar a V. S'. os

protestos de elevada estima
e distinta consideração.
Florianópolis, 16 de maio

de 1963.
I

Francisco Clidenor de Li·

--�-------------- __t��

COMERCIANTE
Protejo o seu capital filiando-se ao

SERViÇO DE PROTEÇÃO AO CR'OITO
(SEPROCI

.

CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE
FlORIANOPOLlS

Ruo Felipe SChmidt, 19 sobo _ Tel. 3518MOTOR O;mL MWM 9C� MP
Vende-se um' totalmente recondicionado, com acessó
ri09. O'timo para .',- iJlor co mgerador de energia elé
trica. Preço de v€ o vista cr$ 15.000.000,00, De
mais informações ;n Christloni-Nielsen Engenheircs
e Construtores S. _ -,. em Curitiba à Rua; 15 de No
vembro 556]-° Gr,j<lr _ solas 704/5 -- telefone
4�6433' horório Comercial.

GfNA'SIO EM UM ANO
Agora com maiores probabilidades - Faço a

sua inscriçõo à Rua Dr. Fúlvio AClucci 748 CURSO
CONTINENTE.

•

COZINHEIRA
.

Preciso-se de uma. paro fôrno € fogão; Pago-se
Cr$ 15.000_00 (quim:e m'il cruzeiros), mensais para
ficar durante três mêses na ilha do Francez, e� Ca
nosvieiros, o partir de 3 de junho.

Pede-se bôas referências.
Qualquer informação no Cosa Laudares, Oeodo-

do IS, fone 3820. .

RUA CONSELHEIRO MAFRA - Duas casas n. 109 a

111 oUma oportunidade.

"""R��OB�- BARR�;�' 22 ���.e1to"- Contar·
tavel casa de material perto da prata, --,=====-==-_.,- _

...... ....... .... _
_ii SENHORES Mll:DICOS .. ..

la _:��::'E���Sq;;;.,:a_2l� S�I�:t�ã�",�:� �:,::;: NAO ESQUEÇAM DE DECLARAR O SEU
ele 1l.'50m2.

_ __ _-. IMPÔSTO Df RENDA
RUA 14 DE JULHO 953 - Estreito said3. da ponte A. S. PROPAGUE,

quem segue para Coqueiros. Casa e terreno com '182 m2. Escritório _ Edificio Banco de Desenvolvimen_

���S ��J�_:_ casa de madeira to do Estado - 50 Andor Solos 502 e 503'- Fone

pagamento parte à vista, resto a combinar.
3040 Horários: 9,30 11,30 e 14,30 - 16,30

TERRENOS

LOTE na Av. Rio Branco _ Venda de ocasião.

.. COQ"�EIR���R�J:��olde, ::-te �em situa,

dOI,
•.

. BARREIROS - VaTi08. lotea:

MECÂNICO -- AJUSIADOR
Encontra uma V/lga nO' Loja SIt;:,.lGER nesta Capi':'

tal sita a Ru.\ Felipe Schmi8t, 34 EI' necessárfo ter co

.'\!in�cimento <."IP- mÓl'juin!'t:o: d(>· eo:o:tLIrr]. motore 6létri�

h�_COS, elc.

Inulil se c,pre�enl:lr .<"(·In cslcs :ophc.'cimenl"S.
IJ,.Rk � 21 _ 3� _nu�.

Dra. I,ARA ODILA NOCm AMMON
CIRURGIA DENTISTA

'

Atende senhoras e crianças.
Método psicológico. moderno-espeCializado p.aro crion

ças.
Alto rotação.
Apl.icação tópica de fluor. ,
Atende somente -com hora marcada das 8 às 12 horas
e das 15 às 18 horas.
Ruo São. Jorge, 30

VFNDF-SE DUAS RURAL�WIL.LYS 1962. TRATAR
NA Of{GAN!f_AÇÃO ARIS, RUA TENENTe ::;ILVFI-

_���

-

__._-_--_-_-_-::'::'::::::::_-_2_-_6-_S_3 R_A_._1_5_-_�S�LA 1 (j41��E!�··a967�.
__ ._

No compromisso contra o

Figueirense, desenrolado na

ADIAZONAS PERDEU PI!:1L\ tarde de domingo, pelo cer

tame da cidade, a grande
A representação dO Ama· baixa cio Atlético foi o meia·

zonas, de Blumenau, que. 'li- '-;I: médio Gilberto, com um cor

nha sendo dirigida pelo com te na perna direita, o que an

petente treinador José Pê· tecipou a volta ao quadro
ra, encontra·se agora sem principal do médio Bi, que
preparador técnico em vista estava afastado também R,0r
do pedido de licença formu· contusão.
lado pelo treinador e aceito
pela diretoria do clube pro
letário. Comenta·se que as

última,> derrotas do clu'he
aceleraram a safda do trei·
nadar.

TELMO NO PALMEIRAS

O atacante Telmo, ortun
do do futebol gaucho, vem

sendo pretendida pela díre

toria do Palmeiras de Blu-

JOGOS ENTRE SELEÇÕES

No próximo dia 2 de ju
nho, o público joinvilense
terá a oportunidade de as,

sistir a um encontro de bom

quilate técnico quando es

tarão em luta as represen.

tações da Liga Itajaíense
de Desportos e Liga Join

vilense de Futebol, apresen
tando em suas formações os

mais credenciados nomes do
futebol catarinense.

CONVOCADOS OS ITAJAI·
ENSES

A Liga Itajaiense de nes

portos já deu ao conheci

mento público a lista de jo
gadores convocados para a

partida contra o selecionado

[cínvilense de futebol. En·

tre os nomes dos convoca

dos figura m os de Zé Car-

los, Jorge, Sombra, Odilon,
Ivo, Joel I, Aquiles da par
te do Marcilio Dias enquan
to que o Almirante Barroso

deverá colaborar com os se

guintes jogadores: Antenor,
Roberto Nélinho, Hélio, ne
ba, Mima e Godeberto.

FARA TESTES NO
GUARANY

o jogador Dica do Marci
lia Dias que está com con-

�r��me��:����n�d�IU::
lo Barroso, ao que parece
deverá aceitar o convite de

diretores do Guarany tis

Campinas, para fazer testes

no clube da cidade de Cam

pinas em São Paulo.

PRESIDENTfi NOS
PAMPAS

Seguiu para Pórto Alegre
o Presidente do Palmeiras

Abel Avila dos Santos, com
o propósito de contratar jo
gadores para o Palmeiras Es

porte Clube.

Vários nomes estão nas

cogitações dos mentores pai.
meirenses porém nenhum
foi revelado a imprensa pa
ra evitar complicações.

PEREIRINHA PQDER4.
DEIXAR a RENAUX

Mais um jogador poderá
deixar a equipe do Clube A.
tlético Carlos Renaux, nos

próximos dias, seguindo des
tino diverso dos seus

ex companheiros. Perei!'i·

nha vem sendo cobiçado pe
lo Grêmio Esportivo OHm

pico e segundo notfcias d�

B�usq\le o jogador pooerá
mndar de clube R qualquer
momento.

Barroso de Itajaí, após cum

prir os jogos pelo certame

estadual, visa realizar uma

série de amistosos para det-

xar a equipe em ação, com

vistas êos futuros compro
missos.
Várias cidades do interior

catarinense verão o clube

berroststa, atual vice cam

peão do Estado, temporada
1962.

LUIZINHO AINDA NÃO
ACERTOU

O médio santista Luizí

nnho encontr�-se com con

trato expirado com o Clube
Náutico Almirante Barroso,
porém, até o momento não

acertou as bases para a re

forma de seu compromisso.
Notícias oriundas de Ita

jai, informam que se Lili

zinho não aceitar a proposta
do ciuce, seu passe será co

locado a venda.
1

TERMINOU CONTRATO
DE DICa

Terminou o contrato do
meia Dica do Marcilio Dias
com o clube portuário. Tra
tando-se de um bom valor
a diretoria do Barroso ma

nifestou-se interessada em

contrata- lo, porém somen
te' após ouvir a diretoria
marcilista sõbre o assunto.

TEIXEIRINHA NO

OLIl\lPICa
O veterano atacante Tei

xeirínha, que havia anW1cia

.d9, "p'�ndurar as chuteiras"

qUando integrante do Carlos
Renaux, firmou compromis
so com o Grêmio Esportivo
OlímpICO, pelo espaço de um

ano r�cebendo a importân
cia mensal de CrS 50.000,00.

WILIAI\1 ESTREOU BEM

o veterano arqueiro Wi

liam, pertencente a várias

seleçõl;lS do Paraná, estreou
na tarde de domingo no a,'

c9 do Olfmpico, contra o

Amazonas, cumprindo boa

atuação, embora demons
trasse não estar na sua m!::·

lhor forma.

GILBERTO, A BAIXA

TORNEIO MINISTRO
GALLOTl'I TERl\UNOU
o Torneio Ministro Luiz

Gallotti atingiu seu final m.
tarde de domingo, quando
foi realizada a última roda.
da constante de três jogos,
já que no sábado o Palmei
ras vencera ao União por
4xl.
Eis f. classificação

dOS clubes:
fin",l

10 lugar: Campeão: Olim
pico com 8 p. p.

2° lugar: Vice Campeão:
Vasto Verde com 10 p. p.
3" lugar: Floresta e Palmei

ras com 13 p, p.
4" lugar: Amazonas com

15 p.p.
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dl :J.S ações e- outros tttu- servidões, o usorn,«

los ao portador, quando o uso, a habitação, as rendas
seu proprietâriD tenha pre- expressamente 'ccnstítuíds.,
ferido não se identificar, sõbre imóveis, o penhor, ,.j

na forma do artigo 96, � anticrese, a hipoteca, n

3", compromisso de compra' c
6. Todavia, se recomenda. venda de írnõvet (para pu

e a critério do declarante gnmento a prestações ó
a inclusão dos seguintes quando averbado t, o corn-.

objetos domésticos de 'ii', . promísso de Únóvol lótoa<\ü -1-NI1IuN..,........:--OS-::�-::-.It=.i'O::-:.ft::-::-..�U1.0-:-•• �PR=-=-=-::-EJII=I.I::-::-O-=-4-::-.M='LUA=ESvalor, dispensáveis no 115(/ (quando inscrito no regts ,-I;;QlUI 1;... ,JA ri'" U � nu

��:����Ot:isP��::s p�:n�: tr�2.ilT�:�i����O��r incluídos, mo PAULO, 29 (OE) -_-__• _e do_i_nte_rn_ad_"_n_O_p_co_n_to_So_oo_,_co_.__
l��I:�::Ih�e�:n::o���i��' �e�:�":;s n�i;:�:��ar:çã:çõ�� ��;: e:::c:::�IO.����e:=-· tUm'AR Df ESCRITORIO'
nado. etc. definidos pelo artigo 931 rto �o:�o�e :Ze��s z. ADMITIMOS UM FUNCION ..{RIO QUE TENHA PR6.

de�!a���S:e::á;i�tU;r::r�bj�� �����ic:!� ���vc::,soven�:;�� ma· indústria que ficou to- TlCA D&.SB,RVlc,uS DE ESCRITóRIO E QUE SEJA DI)·

tos e móveis artísticos de ou vincendas. constantes .1� ::m�\!�::�:. g:;��:� \ ���������: lS�;!É��O�I:'UA ARC";:·

��toco�:���s :i:o!cta::s�é;� �::::���ri:: ���sr����� 151 no Tatuapé, onde esta-

tos; etc. que tenham impor. dícação de coisa) ou pes-
va ínstajada .

a lustração

;:o�: :��:�;�� :u:��::: :::�a ::o�:::::�:::�:n;� �:;::::��Im.;;�:��:;
�;:I:le���lu;ad��n�:�::�� partírba: os fundos Iíquídr-x o' roao passasse para ou

rlnaneeíros que motwern o existentes em sociedade cio tros l?l"élios vizinhos ".
0 ou

�:c;�s5e de indagação d. Vi!13�\:i���r�:�0 as ações ��oVi�=��a ���::�o �:'
8. O dinheiro. existente a e ntutos nominativos e as

via Dutra n 4.5l�, e come

!�l���� �:��: :: ������: n�ci,·,;n:tt'o·1";�d'"o��,�m'OpSõ(�t�or;on'"�afdo;n:l.� !::::1:��:.:u�:�fl:�II���to (conta·correntesJ nt':l "

:sta�i�:asm:n�:ie�:�C:iO: ��'�t! l::),d�I::;:ãon:e�lIl;:� Dr. ,'Alóiio
outras entidades. clarattl\3 as cotas de capital

• I

la�io�:d!:n�oq��e:���tral;';_ ::p::;��: f�r�:C\��:i���ua�'- Monqliltbett
vo da cédula "Gu (de inte. 14. Também. dcv(!rão sel' CLíNICA DENTARIA

�

rêsse dos fazendeiros. �l. incluidos. na "declaração l'!"atamento Jas afecçoes

gricultores. pecuaristas. de bens", os titulas de cl:l. da bôca em adultos ,e
etc:) (leverão ser, também. be. sociedade, entidade. etc. crianças pelo:::. metodos ch

relacionados na "declara. como. igualmente as llpóli. ni�Q e cirurg'.co.. ��nfe('çao
ção de bens". ces da divida publica fede. de proteses parclals e to�

be�� :e�e�����ra��lac�� ra!,s. e��:�� àSe d�����;i�:: ta�ende de 2a a 6& !el�a

nados. igualmente. os dini· V8S existentes a 31/12/6�, �:s �9â��;a�or::s es:::d��tos constitutivos do patri· vencidas ou por vencer. de·
mõnio do contribuinte, re- verão ser relacionados tJ. pela manhã..

preseniados pelos direitos dos os créditos, de qua;. ExclU5ivamente com h·r

reais sôbre níveis e imóveis quer natureza, represent..l. rn marcada.

suas ações corresponden. dos por documento:> (notn<; lie�:n�J����O\f):d�í(':�a J��
teso apólices da divida pl';· promissórias, letras de

blica oneradas com a clát:· câmbio, cheques em cobran

sula da inalienabilidade, os ça. obrigações, de bênt.ures,
direitfls de obrigação e IJ· confissões de dividas. ;tc l.

ções respectivas. o direito 16. Referente aos ben-l

à sucessão aberta. os dirti móveis, interessam à "de
tos de autor, etc. 'c1aração de bens� além do

11. Conforme o arti:;'.l dinheiro. os animais (gad"
674 do CódiaP Civil, são cii· rebanhos. cavalos de corri·

reitos reais. além 'da pro da, cães de raça, animais oe

alto valor individual, etc),

orientacão• t
veículos motorizados (auto-Solícita-nos divulgar. a

Delegacia Regional do rm

pôsto de Renda. as seguír..
tes instruções sõbre a apre
sentação da "Declaração de
Bens" que deve acompu
nhar >� "Declaração de Ren

dimentos". cujo prazo de
entrega será encerrudo, de

finitivamente, no dia 31 cio
corrente:

1. Os bens móveis e iInú·
veis (artigos 44 e 48 do CÓ·
digo Civil) a declarar sa'l

iS exístentes.a 31 de dezem
bro de 1962. nessa date.
portanto. nem antes. nem
depois.

2. n."'Yéfâo ser declarados
todos os bens do contrt
buínta e dos seus depen
dentes '(espôsa e rtthos t e·

xistentes, naquela data. no

pais e no estrangeiro.
3. C:lSO a espõsa apresen

te "declaração de rendi
mentos" em separado (ren
dimento de trabalho l. sen

do o casamento pelo reet
me de "comunhão dei bens"
deverá apresentar a "decla·
ração de be\ls" com os es·

clarecimento de que os

bens tstão relacionaçlos n�l

"declaração" apresentada
pelo marido.

4. Na hipotese de que o

casamento seja pelo regime
de "separação de bens"
sendo facultado a apreser.·
tação da "declaração de
rendimentos" em separadc!.
a espOsa apresentará a SU.I

"declaração de rendinier..
tos" (quand'; seus rendi·
mentos ultrapassarem
CrS 3.16.000,00 anuais) a·

companhada da "declara·
o ção de bens" em que reb.
cionará todos os seus bens.

5. Não é obrigatória a in·
clusão na "declaração de
bens" dos seguintes:
a) cs urtigas de alimen·

tação. desUnndos ao cons\!.:
mo d:! declarante e (lp. sua

fmnilb.
b) as roupas de uso peso

\ soai, as jOias esponsalicia�.,
os livros e instrumentos de
profissão,
C) as peças de mobiliárb

e utensílios domésticos.
�

noveis, avião, lanchp, na

vío, iate. etc.) ou não. jóbs
l: metais preciosos.

17. Quanto às jóJas de ei

to vaiar é recomendávei a

especificação de cada urna

delas para efeito de .!lItl.r:"J

ronimo Coelho

priedadj;l: a enfiteuse. as

MOACYR DE OLIVEIRA

",'--

"b ... ,I'IID da - d B "
so re � ,e. çao e ens

ioeouncecêc ante averigua- 10/4/63). _todavia, .Da incH· brígações. deverão ser men .....m contribuinte verínque
ção do fisco. cação dos bens imóveis, du- clonadas a qutmtidad�. va- omissão ou engano nn

• d�
18. Para a "declaracão" verá ser menciDnado o u- lar nominal e os nüm-n cs ctareção de bens" Já entre

dêste exercício, a indicação tulo de aquisição .ou pOSSl', dos ãtuios ou eeueetes cc- gue, poderá pedir retifica
de valor "dos bens é' faculta 1oct;liz1ção. cartcrm de r· -presentatívas. ção ou substituição da mee-

tlva. conforme estabeleceu gistro e outros dados que 19. A "declaracão de bens ma.

o artigo:216 do Regulamen- enejnor os ídentíf'íquem: r.a cever-t corresponder;b Flon:mópolis, 26 de mnto
to do Irnpõsto de Renda em : indicação de acôes, apdd- "declaracões" apresentn.Lis de 19')3.

vigor (pe,çreto 51.900 de ces da dfvida publica ou o à SUMOC, em virtude dJ.
Lei n' 4.l31/62. a qual extce (as.) Ifti:LlO Mlt.ro"i
ceoierecêo de bens stece- I'EREIRA - Delep,do Jle.ó
dos no estrangeiro. gtnnal do Jmpôsto de Ren·
20. Caso sueece que ul- da em Santa CJúariDa,.

7if= rr

OUTRA DAS Mil

DIMiNUjRAM AS FORÇÀS
SOVIHlCAS EM CUBA

WASHINGTON 29 (OEl sua entrevista a imprensa.
- A presença militar da Rusk, acentuou todavbl,
União Soviética em CUü..... que se vertücou signtt'icat"l&l

��:� h;a��;;:tári,:af�� ;�v=�nsui:a ilh�dof�
Estado norte Rmerican0' be, dêsde a crise de oun;
Dean Rusk, no decurso de bro d') ano passado.

31 DE �1NO - ENCERRAMENTO DO
MES DE MARIA - 49° ANIVERS"RIQ
DA SAGRAÇJ�O EPISCOPAl DO

EXMO. E REVMO. SR
ARCEBISPO METROPPOUTANO
Como de costume celebrar-seão. na Catedral

Metropolitana o 31 do 'cOrrente, ali solenidode-s do Fn
cerramento do mÊs d2 maio. Como nessa dota. se co-

memora a sagração de Sua Excio. Revma. o Sr. Arce
bi�po Metropolitano o solenidade que torr!;!pm é pro
pria de toda a Arquidiocese, constaró dos seguintes
atos:

1 - Além do oraçõo imperada pr� ep"iscopo e

de outros atos Que ficam depgndentes do liyre inicia
tiva e zelo. dos Parocos e Reitores d.i:! 19rejes haja:

a) _ Em todas as Igrejas e capelas, onde fõr

possivel. missa com o compal,:ecimento dos Associa

ções locais incorporadas>, colégios católicos. etc. e nu

merosas cômunh5�s nas intenções de Sua Exc:c. Rev
ma. - No Catedral tudo como acima, se(ld�, qUe a

Missa será cantada,�Ós 7 horas do manhã, em 1'.Jgar
do assistençia portlfical como det.ermi(la o Cerimo
nial:

2 - De tarde, ainda no Catedral. 8, 19 horas,
novena em honra de Nossa Senhora pelo seguinte
modo: a) ECce Sacerdos; b) Ladainha' cantada; c) AI�

cução de Suo E.xcio· Revma. d) Cor.oaçõo d<! No' Sra.
e Hino Portifiçio - Hino. da· Arquidiocese '3 4 vozes_

NOTA' O Sr. Arreb'snn Mot��o"litatK>, grato, pe
lag orações e demais atos de piedade que. o 31 do c�r
rente, por QCl.StOO u'" " ....u ......�, _�ú... t:t-'...scopol. ge1'CIO
fei�os nas suo,s intenções, pede que desta vez, e en

Quanto durar a enflfrmidode da Santo. Padre sejam
oferecidas pelo restabelecimento da soude do Sumo

Pontífice, que a par da extraordinoria bondade. com
tanto d�scortlno e inexcedív.e1 zelo, yem dirigindo OS

destinos da Igreja Catolica - O mesmo pede e eS

pera Que façam todos os revmos. Pdrocos e demai9

ReitOr,es de Igrejas da Arquidiocese.

CRISMA NA CATEDRAL
Par motivo de força máior o CRISMA qUe deve

ria se reol"iz,arl no próximo domingo, Festa do Esplrito
Santo fico transferida para -o domingo seguinte, Fes
ta da'SS. Trindade dia 9 de junho. às 16 haras, na
Catedral.

'

_

.

dos �� �:�!e�:a:�p:����a��fo����f.O ser procura"

M·UICAL BÃR
}ARA.�� BlJM,PASSA TEMPO COM SUA P'AMlLIA - REm.-aOEB SOC7A41o

DAliÇANTE6 CO�UITEIS - l"EST.AS DH ANIVBR8I..tuOS - CHA

DANQAN'I'BS - , ETC.

,�jcjd05 em pó ou em liquido. Oiversos
I:I:)OS e fórmulos pato o elClermlnio de qual.
quer espécie de praga do lavouro.
�rv;cidos TOlol e seleílvo eliminom os er·

vds daninhos evitando ossim o improdulivo
trabalho· de, capinar. Faço uma vlsllo ou

peço jnlormoçõ-õ!s aos fcbriconfes:

nato Barbosa. que tanto
nOs distingue com a assi
duidade da brilhante COI;l

boração. os seus amigos de
"O ESTADO" desejam as

mniores felicidades em sua

honr�a missão cultural
..

BUSCHLE & L.EPPliR .•S/A.
'·jOINVlll� RUA DO P�!NCIPE, 123
lUMENAU· �UII URUSOU�, 175

.ctlRI·.BA: Dr�EMJARGAOOR WE�TPHAtEN, 4<2·'

. iIi;..

��'!l:i,�.,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'

r "alisiâ inf�ntil: Centenas de milhares de
a dyenção do terrivel ma - Campanha

a Poliomielite começa dia onze de junho
mal que não admite descuí- volvida pela govêrno do Es com o Ministério da Saúde tartnenses. previsto, os trabalhos terão c,,,,.õ estão sendo cuidadosa-
dos e se chama poliomielite tado, através da Secretarru e Prefeituras Municipais, De sua importância, pau. inicio no próximo dia 11, rco.itc cncamínhadaa pele
A vacinação será desen- da Saúde, em colaboração atingindo vastas áreas ca- co será preciso acrescentar simultâneamente nas ciüa dr. Pamandc Osvaldo de

ao muito que já se disse ades de ltajaí, Blumehau, Otívetra, Secrotarto da Saú-

propósito das campanhas Rio do Sul e Joinville. de e Assistência Social.
de prevenção da moléstia. O sr. Celso Ramos põe o

O assunto, por sua trans- - O roteiro completo é máximo empenho', no senti-

cendência, tornou-se terna """ .. 0 seguinte: do de que se obtenha ren-

de preocupação nacional. Dia II: as cidades acima dímento integral, em favor

Dêle, ocupam-se autonda- mencionadas; da intôncta dêste Estado.

dea, médicos especializa- Dia 13: Criciuma e Tuba- Por outro lado, mantém-

dos, homens de imprensa, rão; se entendimentos ct9tn o

etc. _ O combate à doença
Dia IS: Lages; 'Ministério da Aeronáutica

deve assumir, p6is, as ím-
Dia 19: Joaçaba e Chape- para que as doses de vacr-

plicações consentâneas -coni
có; .t nas "Sabírr" sejam trans-

as perigos que pairam só-
Dia 21: Canoinhas e Fio- portadas por aviões da Fôr

bre a infância. rianópolis. ça Aérea Brasileira,

Necessártn se torna, por-
De acentuar-se, também, Voltaremos

. ao assunto,
tanto, que todos colaborem

o atendimento a localidade com o tntuíto de fornecer
víaínhas aos municípios se- detalhes à população oarrí
des. _ TOdas as providén. ga-verde.

",i�!?':;" :n,�",

massa conr ]
uses no la ,0, pa
Catarinense contra

De 100,000 a 400,000 doses
de vacinas "Sabin" serão

empregadas, em nosso Es-

lado, na luta que se trava,
em todo o território nacio

n21, contra os perigos dêsse

Reunião do Conselho de Desenvolvimento do
Estado -aprovado o relatório do exercício'de 62
voto de aplauso a Celso Ramos e assessôres

APRESENTAÇAO DO cação, Enargia e Rodovias
RELATóRIO _ que foram contemplados

com a fração maior de re-

Ê o senhor Ibrahím Feli- cursos consignados no qua-
pe Simão, Secretário de Es- dro de investimentos seta-
tado Sem Pasta e secreta- riais integrantes da lei que
rtc Geral do Conselho de instituiu o PLAMEG.

presentes iI reunião do dia

;\ ':u,·.;,
•. , . I)S trai}:lll,,,,,: Cng, Celso Ramos Filho, da Scuctllriu v,e ,

çl.:J: �., Hl";'nl .. t 1 61;:.1.0, Se. '..:�':':l:) ú Estado Sem P�la c Secretário Gcr.
do Cúll:>dlw: Dr. Eugênio :loln ,,'ieira, Secretário da Fazenda c Vice·Preaidente do
COJlS('lhQ, 110 p',,('reício da presidência em vista: do impedimento do Governador
Celso R.mJOS; Eng, AnflCS Gua!berto, Secretário Executivo do Pl,AMEG; e Dr.

Estivalct Pil'es, I'resir'lenté da' Jwda de (ÀJnlrôle do )'I:.Al\lEG
.

_;, ':rendo como objetivos
,-vtj.ncipais discutir a ala

,:tcú.' se�nda reunião ordiná-
ria realizada em fins do
ano p:lssado, apreciar ore·

AINDA O
NOSSO
ANIVERSARIO

Ao Dr. Rubens de Arrucb

Ramos, timoneiro seguro
com que "O ESTADO" tem

pqdid') contar, na lon\{a
travessia de quase meio
século pelos mares nem

sempre bonançosos da vi·

da nacional; aos seus com

panheiros de trabalho e aos

catarinenses de todos os

credos 11 pendores politico'.
e religiOSOS, quero trazer o

meu abraço, as mlnhos

congratulações pela passa
gem de mais um aniversá
rio dêsle diário que honra
as tradições da impren<::l
do nosso Estado e do Bra

sil e que é um exemplo 1e

órgão democrático e ind�

pendente no concêrto ctn.

impre,lsa em nosso país.
Salve j� de maio!

.

A.nlaldo S. Thiago

latório 'do, Gabin!:lte, de Pia·

nejamento do Plano de M�

tas do Govêrno referenl,e

ao exercício de 1962 e e':i

tudar alterações no planu
de trabalho para 1963, es

teve reunido dia 28, às 15

horas, no auditório do Edi
fício das Diretorias, o Con,
selho de Desenvolvimerihf

-

do Estado.
Por se encontr-ar acama

do o Govemador Celso &.'1.

mos, & referida reunião foi

presidida pelo Vice-Presl·
"dente do CDE, Dr. Eugênio
Doin Vieira, titular da Pa.

ta da Fazenda,

dor Celso Ramos. Segue-se,
n leitura, pelo sccreláricl

geral, do expedienle em

pauta.

Desenvolvimento do Estado

quem, por delegação do

Eng. Annes Gualberto, Se
cretário Executivo do PL .•

-

MEG, faz a leitura do rela

tório referente ao exercício
de 196:l.
Dízendo que era em cum

primento ao disposto no

artigo 12, inciso IV, do rc-
- guiamento da Autarquia,

que se submetia ao exame

do Governador Celso Ra
mos e à apreciação do co

lendo CDE, o relatório do
Gabinete de Planejamento
õo FLAMEG corresponden
te ao exercício de 1962, do
cumento que retrata, à fi

delídade, as atividades d,,
senvolvldas no objetivo da

execução do Plano de Me..

tas, ia o mesmo ducumen
to apresentado na rorma

do esquema seguinte: 1 _

Exeouoâo do Plano de M�

tas: a _ O homem; b _ (�

meio; c _ Expansão econo

mica; '? - a � Organização
do PLAMEG; b _ Cornos

téncta e attvídades d.ts õv

gãos; e _ Con�\usão.

I" -[lp'n"

< , E).

RESUlJTADOS POSITIVOS

Mais adiante o documen
lo elaborado pela equipe
do PLAMEG afirma:
,,_ Em todos os momen

tos contamos com' o indis

pensável epôío da autori

dade, com o estimulo da

confiança, com o calor do

entusiasmo de V. zxcre: eis

porque, senhor Governador,
êste documento exibe

sultados posttívos."

COOPERAÇAO

Após aduzir novas consí

deraoôes e esclarecer que,
rouieenoo o volume, ver-sr

á a maneira como foram

apíiceôos <'5 investimentos,
o relatório conclui cora

FjH}C\

-tono-

durante o' e:wrcício do

DepOis irlf'!"ações 1962, passam a falar os

iniciais, a a leitur:l \ diversos asscs!':ores do P!a-

rll'S concI relatório no de Metas do Govêrno

de 1952, ':' JUm Feli- Celso Ramos, os quais n:i.,"}

pe Simão ;,a. que ",\ só prestavam tais esclar�

confirmaçiil' tie que o pro- cimentos, como se punhar:1.
grama de açê.o do Govern;;,- ii. disposição dos senhores

dor Celso Ra..'110S fór, fUI:· membros do Conselho de

dado em bases sólidas e em Desenvolvimento do Estado

legitimas pesquisas porque,

permitindo ser avaliado, a

avaliação confirmava a ori
gem."
Mais adiante o documen

to acentua que os quadros
indicativos do PLAMEG no

exercício de 1962 salienta
vam os setores que demar,

param maior aporte: Edl!.-

DESPEDIDA
O Professor Renato Barbosa, ausentando-se desta Ca

pital, apresenta despedidas, na impossibilidade de fazê
lo pessoalmente, ao MagnifiCO Reitor, ao Vice-Reitor, :;la

Egrégio Conselho Universi�árto, aos Diretores 'C, Profes

sOres das diversas Faculdades da Universidaae de Sant».

Catarina e ás respectivas C::ongregaçOes; ao Di. secret�
rio-Geral e ao funcionalismo da Reitoria; ao Dr. Diretor

para outras informações
atinentes aos seus setores

especifiCaS.
(Cont. na 4' pág,)

com u exítc dessa humani
tária cruzada, os senhores
pais, no próprio beneficio
de seus filhos, conduzindo
os aos postos de vacinação,
oportunamente divulgados.
ROTEIRO BARRIGA

VERDE
Aqui, salvo qualquer ím-

D-ES�Ano
_,.. O JtlAIS AJfTiCO OIAllD oe SANrA CAtARINA •• �

Florianópolis, (Quinta-Feira), 30 de Maio de 1963

Concurso �ara fiscal �a falen�H: -Declara�ões
rio ,Secreta'rl'o 001'0 Vl'cl'ra - �:'���jt�m�:':'o, a,,;'n;:���U lho de que carece para d;·

Como é do ccnnecímen.
to público, estão se reali
zando o concurso de sele.
cão para RS carreiras de
fiscal da fazenda do Esta
do, auxiliar de fiscaiização
e supervisor de postos fi ...
cais. aõbre o assunte. o Se
cretário da Faxendn. D<".
Eugênio Do:n Vieira. teve

uma palavra de reconheci- recentemente a opcrtunida
menta pela relevante, pre- de de pretasr algumas m

ciosa e sempre pronta formações a impransn, que
cooperação de tocos os cr- passamos a -dívulgar:
gãos e a abencgação dos "As vagas dísputaéas, a.

auxiliares mais imediatos. centucu o secretario. fi,
• ram criadas pela Ld 31'; �

ASSESSORES EXPõEI\'l de 31 ele ja">.ciro do corren·

A seguir, para esclareci- to ano D�:-;de que assumt

mentos adicionais a 'rospei- mas:J. Sc::;n<ari .. d�. I"I.z('n
to dos trabalhos rea!izados da, é,:u,emlc,11oS CUH,{' elt:

meuto;_; inuh;pensân is, a

dinamização dQ sct.ror da
ârea fiscal c a ampli'lção de
seus quadros, uma vez qUl)
eram absolutamente insu
ficientes para cobrir todo o

território r..,) Estado e sua:;

dezenas d::! milhares de
contribuinte::. Com a cria
ção dessas vagas, passamos
a preparar " necess&r1o con

curso de seleção. Nem to
dos, porêm, compreend"·
ram o ,_alpm,Ce d,l jnsUtul

SUBSCRI'ÇAO 'DE· AÇÕES
PETROLEO BRASILEIRO SA. - "PETROBRÁS"

avi�a que, a partir de 13 de maio até.30 de junho vindouro,
eletuarã, nesta cidade, lJOr intermédiq do Ba.nco Indústria
e Comérc.lo de St3. Catarina S. A., 3 subscrição públIca de

:suas ações prderenciais.
A referida subscrição é facultada a todos os interes·

sados, desde que se observem as condições estabelecidas
no artigo 18 d:l lei n. 200;1, de 3 de autubro de 1953.

-

U valur das ações subscritas deverã. ser integralmente
realizado, no ato da subscrição, ém·(linbeiro ou em obri·

gações ao portador com os CupO"'" de juros de ns. 17 e se

guintes.

NOVELA FAMOSA NA RÁDIO ANITA
A Mesa que presidiu os do Pessoal e ao funcionalismo da, Assembléia LegiSlativa; Segundo estamos infor-

trabalhos estava constitui- e aos parente!;; e amigos, agradecendo a todos as provas mados, a Rádio Anita Gari

da, ainda, do Sr. Ibrahim de consideração recebidas e oferecendo-lhes préstimos, baldi no próximo dia 3 de

Felipe Simão, Secretário de Junho, s(,)gunda-feira, ás

Estado Sem Pasta e Secl'P- no 1110 de"-Janeiro, á Avenida Rio Branco, 18�, 13J andar, 16,05 horas, estará apre-
tário Geral do Conselho, d" sala 1327, e, na Praia qe ,;Icaral, á rua Presidente Backer, sental'c.!.o o -primeiro de

Eng. Annes Gualberto, Sej 82, (Niterói), fone 2 _ 8488. uma série de setenta e ,qU'l-

cretário Executivo do PLA- tl'O capitulas da famosa

���', �:c�;t�ri�el��, ��:�� ;;--:-'-c-----:T=�:':'A=ER::cO:-cÁL:-:V:-:Ac:Rc:O------"===;;;;.,.-------
e Obras Públicas e do Dl'. c.:A�VEALHO
Estivalet Pires, Presidente
da Junta de Contróle do

PLAMEG,
Observando,se número le,

gal, o presidente abre a

reunião, explicando aos 51>'

nhores conselheiros O moti

vo da ausência do govern'!;

A auresentação de "Hotel
do L�ar" em Florianópolis,
devido ao seu elevado cus

to, sómente será passivei
graçás a lima especial pro
moção da Soco AnOnim:l
Moinhos Riograndenses,
atravé'i seu Chefe de Publi

cidaQt'! e Relações Public'\<;,
sr, Jose Antonio Resende,
homem dinâmico e de larga
visão I�O setor da divulga-

ULTlMOS DIAS DE HOJE A DOMINliO Çã;à�.�:::o;::,nto, • Ri,

COM PROGRAMA COMPLETAMENTE NOVO� ���pic����me!�� n�n�:��
PRE'Ç.OS _ RrDU.ZIDOS

da. no,eta. "difÔnJoas, a.,
!: seus .quvintes e, em espe·

�UlTOS r)� 150,00 �:;g:;�: ���!�t:.re�e!'!:
OI!Qrtuno lançaOlcnt� de

lor; FS
4

10«00 "notei do Luar' Cl',l.atn-"I-
�... , '"\ ..: ! 11,' 1<' mó=; um SllCc.s<:f) il St!,'

." ).4AN 'ir' 5·000
..

" 't'a"[t"".':'.'.·�-."'�'�·�'''':.&'-''''_'''._,.'!�$�', c,f' i"�,--:t' "f-i�" '
__A:.,,,,-� ro, _".. ol!!_ �

, ,�,�"lt:. � 'i;' �ôi.."�==_""__,;;,,":"':'�==�.......=�===- """IiíiiiIi_iiiiii_iiii •

I:�
Os gO\\'rnoS de v/u'il)!' Estudos dil Federação, em ges

tões ,Iullll) au l�c�f'I'al, cunscguiram apreciáveis somas de

dillh>'iru I'lll'a alencllnU'IlW ele problemas das suas l'C·

lti�U,'''l_
.

A O!ltISI"itu, IlIH' :1llui,.ao sabe,' 'lU., lamb�_ sr.

1\;1,",.:, i,."a' IL'llHCi;")"'I,t" l>lIra SmuH I

1'l,H"'- .. ,('I".J."I,,",·,,� ,\,,"1 tl"'T' I'�'" ,·;".",1" hdt

'V� SI;' ,Ih 01'1\',1'\,\0
Iluecst'1 Ic,',ut;1 a sl:"ild

....,'+.',........ """ l .._l :'> :�� L1:
�

novela de Amaral, Gurgel
"HOTEl.- dO LUAR".
Entre os sinronisadores

da simpática emissora da

Rua João Pinto essa e':i'

trêia €!-tá sendo aguardada
com o máximo interêsse,
devid'J ao justo. renome de

que desfrutam, não só o

"H0tel do Luar", como o

seu autor, nome de grande
relêvo entre os maiores te3.-

trólogos brasileiros.

ção do concurso, pala essj
seleção de vetores. O G�)
vernador Celso R.l.fIlOS, n'J

entretanto, estava plena
mente à vontade para exí

gir essa forma de seleção
de Iuncionartos, POIS an.i

Iara exatamente ont ; (,S con

cursos, por -temonse-ar que
haviam sido viciados e não
representavam um critério
autêntico de mér-ito. Devo
salientar, auãs, ')l·u�:eg-.J;1
o Dr. D3i,1, que :. mstitu-.

cão de srnema de mérr- r

através concursos publico-

namtzar o setor de ai recn

decão e propiciar assim ar)

"Govêrno do Estado, por
meio de diferentes ereas de
obras e empreenc.mentos ,

aquêles recursos que lh,-l
são Ir-dispensáveis a cxecu

çãc do> seus prolilcmas.: 1!::
mr"'\'l de rcgosno nara

nos. concluiu o Sc�,r(.tárh.
'" c-ac-esse despertado po:
êsse concurso e Lambéru

por podermos cont ..t:', con.
tro de breves dias. nos quo
dros fazendários, com jo.
vens esstm eetecío-iaucs. os

quais disputaram o dírettn
COi :nstituida e p''C':stigiadn (.oe in:4'"e,":';:;l ao f1\lBriro 4,_)
em �an�ll Catarl:1a pc>!o fl.lTJcinn'\iis'.1 ,') .::str;�l.ual,
sempre 13mb-lido Dl' Ne- se'n 0'11,-", criWrif\ <;I:não ')
reu Rumo:;, q"<'T1'h na �')- da ca�'acidade pessoa."_
vernanc;a do F:""yh. Dcs<.::l.e -,_. -- _

então, por interméci;I) d��

nnti.,.1'l �F'",p e hoje 'do

---'-�D(")R'SP, s'i'l

e<:�Olh.,
Idos

.a, I C �: H� L.l �, h iJ. N � O !
ql1i'>!CS que re:>lm'm(e nl(-

recem, num rrjl,éno que -:IA, C �: \. � ? i '!' O !
oportu!'idn.rlc a �0.t()S_ C:'I'(' _
uma equipe novtt, aSS;I!l.

I

l'Iá UJ11 mês, precisamente, terminado o expediellC
te do trabalho, repudiamo-lo, I

Eramos três � a metade de um romance da Sra_

Dupré: o Varelão, o fndio e eu. O do meio foi nas

cordas, po'rque era o perdigueiro; os das extremas Co

mas livres, porque éramos os caçadores. Autêntico

mesmo, o fndio.
xx xx xx

Em Santa Clara, para lá de Dom Retiro e para cá

de Aguar Buenas, no hotel do casa! João Maria, a noi

te nos abocanhou. E nós aborcanhamos 'o primeiro
jantar serrano, gl3stoso, opulenta; e se� black-tic.

Nosso hospedeiro, o -João Maria, como caboc!o,
lem'tira o sertanejo de Euclides da Cunha: um forte,
á cozinhar displicência dentro da bondade de. u�ma
alma missioneira.

O atencioso casal, depois dos dois primeiros fi

lhos, nascidos há mais' de 15 anos, adotara um tercei

ro, com 14 dias à época, e agora com 2 anos de tra

vessuras e artes, de 1I'linuto em minuto.

O casal andava bõbo de felicidade pelo fato de

após tanto tempo ausente, a cegonha andar rondando

seu lar benquisto e acolhedor.
xx xx xx

De regresso, 20 dias depois, fomos apresentados
ao novo herdeiro - um gaiato pimpolho, alimentado
pela ternura 'e pela felicidade do� pais, cuja alegria,
aberta em comportas, também �e expressou em duas

magnificas compotas de figos em calda, com que fo- -

mos brinda�os. xx xx xx \
•

O casal João Maria, como já anótei, tem tudo dos

casais' serranos, nas expressões, no tipo, na simplici
dade do trato, nos gestos desestudados das gentilezas
e atenções sécas, sem riscos e sem esperas por agra·
decimentos.

Apesar de tudo isso, o terceiro nome do Joã�

Maria é mais complicado do que explicação de mudo:

Schschinthlng!
xx xx xx

Nessa primeira noite um frio suiço veio provo
car.hos. Repelilntl-no sõbre colchões de palha e sob

acochoados de penas.. Assim também sanduichizadu,
o índio continuáva autêntico, e'l'l fotma de cachorro

quente,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


