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RUBENS DE ARRUDA RAMOS

GERBRT.

DOMINCIOB I'ERRAlIDIIS DE AQUINO
ANO XLIX

3 (OE) _ Após prolongada Brusu. Essa uomeecêc foi a

agonia, o PUPI)- João ·XXIII, uüunu realizada pelo Pap.1
faleceu na tarde de ontem, .Joüc }{X.LII. •

, .�.-

ficará na Históri a como um dos maióres Pontífices da Igreja
Montini, arcebispo .liberal de Milã��DADRo vE!!?�"����, Vi�,�������TINI TA.!.

Seu nome

Giovani

\Esta!l mães 1i:1O abencoarào mais os fiéis de todo o mundo. Mas o ano espirito do Sumo Pontí...'iee permaneeerã como exempln de amor ii humantdaue

t'-lomes mais cotados para a sucessão
CIDADE DO VATICANO,

3 (OE) - O mecanismo pa
ra escolher o sucessor do

Papa João XXIII, começou
a funcionar poucos minutes

depois de seu falecimento.
O primeiro passo foi c

verificação oCicial da morte

O Cardeal Mazelia devera
convocar Imedlatamenta
concístõrto do Sacro Colé
gio a se realizar ent1'e 15 e

18 dias do falecimento do
Papa, para a escolha do seu

do Pontífice, pelo Cardeai
Alais! Mazella, que deu
ciência ao vigário geral de

Roma, Cardeal Clemente

Nicara, encarregado de a

nunciar o fato ao povo ro-

Não houve nenhum Pon- tados, para a sucessão de
tlfice que não tivesse na·,· João XXIII, encontram.sp
cido na Itãlia, desde o dia os ?OS Cardeais: Montaui,
de Adriano � da Holandn, de (;5 anos. o patriarca da
que reínou: menos de dois Armênia. de (;7 anos, opa.
anos, à partir de 1522. t rlarca de Veneza, de 63
Entre os nomes mais co' anos, e o Arcebispo de Bo

logna, de 71 anos.
Decorridas pouco mais de

4 horas da morte do Pontl

ttce, Já começaram as con

jecturas sObre o seu prová
vel sucessor, com a cíta

ção dos nomes cio posslveI
luturo PontUice.
Mas também houve a re-

cordação do velho ditado
romano: "Quem entra no

concístõrto como Papa, sat
como Cardeal".
Uma das normas não es

critas, é que O Papa deve
ser italiano.

REPERCUTE
NA ESPANHA o PONTIFICADO DE JOÃO XXlII

FOI O MAIS CURTO DO SÉCULOMADRID, 3 <OE) - Os

espetacutos publicas, sem

exceção. foram suspensos
em tôda a Espanha, ímedre
temente depois do faleci
mento do Santo Padre .rono
XXIII. Durante dez dias, a

Espanha estará oüctaimen
te de 'uto Nacional, segun
do anunciou O ministerio
de intormacãc.

CIDADE 00 VATICANO,
3 (DEl - O pontificado (lê
João XXIII. foi o mais CU!··

to do nosso século durando

quatro anos, sete mêses e

seis dias. João XXIII foi o

.ouo$':nagésimo segundo -su

cessar de São Pedro. Leão
XIII reinou entre dois sé

culos. I.,CUPOU o trono papal
durãnte 25 anos de 1.878 a

1.903; Pio X loi papa durnn
te onze anos de 1.9031 a

1.914; Bento 15. Pio XI o

Pio XII reinaram respecti
vamente oito anos - 1.)!l
a 1.922. dezessete anos -

1.922 !1. 1.939 e dezenove

anos, 1.939 a 1.958.

N'\ INGLATERRA

LONDRES, 3 ,(OE) - Ao
tomar c·õrÍ!lcdmento· 'dd·
morte do Papa, G arcebispo
de' Cànterbury, pri�az da

igreja Anglicana. declarou
que a morte de .ooêo XXIII
checou pi·oíundamente ·e
que cornpar-tíjhn da dor de
todos os membros da lgrc
jn c.ntólica Romana do
Mundo. Não é somente pa
ra os católicos como para
todn n Cristandade-mundial
que a perda do grande che
f(' crilfio representa
profunda dl3f".

PAPA MORREU DEPOIS DA MISSA
Ctdode do Vaticano 3 (OE) - Precisamente ôe

quinze horas e quarenta e nove minutos faleceu c

Papa JcôoXxftl. A ródio do Vaticano, onunôou ofi
cialmente o falecimento três minutos depois. O pape

, .

, f�eceu' d"El'z· minutos depOIS de realizado missa de
gr0!i0- !1� praça de São Pedro. momento em que as

pr;aga�es. subiam ao Senhor. rezadas par cêrco de
.��ee.e:ntos mil·peregrinos. , GOVERNADOR DECRETOU

:�,:::,().., 'ROBERTO. FERREIRA : LASANCE-
" LUTO' OFICIAL' �

,

-

'

" O Governador Celso &.-1 dia d,' hoje ellí' -todas·as re-
I Chf!goró ,hoje· Q. esta,capia1jl (Í fÃm:x:lefeSllElJ:iohar' mos

.

dêeretou luto 'l'lficfB.1,'" pal"tkões· puhHe'às·'· esta.
Depois dbi,>o. Jo�' X'il:lr�. 'o RodovIa Federal oe a POnte !Ôbllb-d1R,j.9.:i!á.prí:i-t-�Ü ',;em todo o Estado de�Sanl�

.

·dti'!:I.i!;: etnrslnal·defpesar.pc
nio apareceu lRaht,!DI��'_-1 in IPi'. RobertQ Ferteira La.s�:ncl!{:\O.iJ;etor.:Nackioal Glc Catarina, por três diai e fi 10· h,l:::cimento de 'Sua San .

.

tt__ .la_dos_se'-_18 JUl.P.�� ·,lC'.'J'OCPllrtamt;nto1\lacionOl de.�!iEl'J�pdagerú•. _ .. SilS..pensâo dos trab� no tidacia..' o Papa João XiXIU.
::. "- _�.� o ! '-._ ..

_._.. ..

HÉl\1:

'J'ENSi\O INCR.fVEL:

Por coincidência viajou
junuuueuce com os irmãos
du Papa. no mesmo avião.
o CarJeul Giovanni Battist�
Montini, considerado comq
tJ pcsstvel sucessor. O Car
deal »rontaut esteve hoje
e:11 vtsu a ao Papa quando
este ainda agnuízava. tendo

trazendo constemacüo é 9C·
sal" a tõdn humanidade.
Exatamente as quinze no

ras e ouarenta e nove mi

nutos, deu-se o dosenlaee.
Encontravam-se nos sacros

aposentos do sumo ponu
rtce. médicos, carcuers c pn
rentes.

Uma tensão incrível c

nervosismo .t.nunr.nn CO:l

ta de r.uumres de pessoas
nu Prucü du São Pedro,
queuuo 1J1I\'lu se o som dos
cnon.,«, �inuS da Basilica.
O so:u couuuuou durante
dois mitllU_Is e em seguida
{oi iniciada _pela RÁdio h
vottcnno.. lima outra gr r

VUI.'30 túnebre. tcmm os mi
nutos que antecedíam c

enuncio lJficial do rate-'.
menta do Parn do Paz.

.1\ EXTltEi\IGNÇ,\O
A extremunçáo foi admi

nistruda ao Papa João
ÀÀII I pelo Monsenhor Van

Durante seus últimos
momentos de vida. o Sumo
Pontifice, mantinha em sua

fisionomia, um reflexo :ie

grande serenidade tnterfor.
Uma das orações finais ou

vídas pelo soberano Ponu

üce "AVE MUNDI SPES

MARIA" (atrlbuida ao Papn

mmaos UO "\1'>\

te .nrcru. trouxeram para
Procedentes de Bergano. muitos o certeza de qae o

Inocêncio III), {ai recuwrn Assunta. Saverio, Alfredo e Sobermo da Igreja Católl-

por ser tão querida e lã') G!useppe Roncalli. rrmãos
familiar a João XXIII. do Soberana Pontifice, se

encontram em Roma desde

CONe!- sáb&d.l. quando üzeram sagens de trtsteea e cons-

U,& "

_)�...""���' '!'; �'&�� pe!? Y!.'><:!:�Io!Il�a;j

; ). _

. �->)::t: l �l�a,> . ti5iono..��;\ � ���'<. �a rrtenhâ (te hoje, �
DA�:�o��:dap:r�r .. "�: lh:/i:����a. hlS��1\'

•. rllon�.�nh�2:s�t.'i:�.op:'�lI
preparar" a próxima reunião·

-

do Concilio Ecumênico can

celou a programada
. para

hoje, em sinal de respeito
pela morte do Soberano da
Igreja. A morte de João
XXIII provocará a suspen
são do Concilio, cujo reini
cio será marcado pelo nôvc
PontUice.

MENSAGEM DO GOVERNADOR
CElSO 'RAMOS

ÚLTll\li\ NO.tlK·,Ç.\O:

No "]omento em que o 1)lunào se enluta çom o rateei
mento do Papa· da Paz. desejo transmitir ao povo catarí
uense o profundo pesar do oovêrno 00 Estado..

Seja êste instante, um instante de reflexão dos homens
que conduzem os povos para que, no exemplo de Sua Saa
udede. comunguem dos seus santos ídcats, das SUIlS espe
rnnçns por. unl mundo melhor.

,.

� LIi _� ..J·���"ll_·'·;·:",,,,';:'_�,*,,,,,,,,,,,,-""""�A;Ií-"i!r">L:;":cYt,,,:",,,,,,.,,.""'.,.."....,.,��==":L�.c..."'--'--_��_�.;.;...;.;..__...... _
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Atividades do' setôr lusflçà ...
« 'li l. ,1;1 \11.(. ,i.. (;lt' )lO;, !'V'l�' t ... " munic: .J,;0J.,1J... 1. 'liLlNU�

.

4)it.Par'). alcançar o objetiv,) pios: Braço do Norte, Itnl::- 1'0 DE BOl\lBEmOS
o Plano de Metas esta cons- polis, São Mi�.j�I D'Oeste,
truindo edifício destlnachs Taió, Xaxím, São Lonrencr,
às Delegacias de Policia e D'Oeste e Videira ..

RUA couseurenc Mafra. J AA

Tt;tfur.t :lOn _ C.tu. PO.llt-.l !;'V
Knd.Ht�:l 'f'l>l,;::-�árfl"<J l'S'l .... ]"·O

inrnor
Btlbtnl Gll Amlda BamOl
_.

Doml.DpI I'.ematldet • Aquino

.Re40toru
AntOn1n "'mando elo Anlaral e 8tl,.. -".Olluld1
Mello _ Pedro Paula l\f'lchado.

Cola.borador"
Prof. Barreiros FIlllo - Dr. Q:\uldo Ri'ldrlgu..
Cabral _ Cid Gonzaga _ Dr. Alcides Abreu
_ Prof, ouion d·F.(�a _ ;"13}or noeroneo Ju

nua! _ Dr. !l.1iJ�on Leite da Costa. - :lr. Ru

eens Costa - Walter Lnnge - zu-r Macha
do _ t.ézaro Bartolomeu - Hrun r �af\'albO
_ Pro!. Paulo Fernando de :\:"aujo ).,ago

.

-

Bamllton sc'uumt-, A. Sc�ít.� xeuo - Flavio

Alberto de Amorim _ C. ãamunoa. 8d!tD_i' de
Informaria Agricola __

. A:nn!(lo S. Thiago
_ Gflberio Nahas c 1\1:1\11"Y Borf:\('�_

Rcpre:Jtmta'Ltc.�
Representações A. e. Lata Lida.

Rio (061 Rua Senador puntus 40 5" andar
Tel: 22-$-2" .

São Pauiu - Rua vttorta &57 - ccní. ::'2 -

�:}i:.o�:�e - PROP ..\L - aoo dos Andradas
nv 691 - scbretojc
Agentes e correspondentes em todos t)� cru

nlciplos de Santo Catarina
Anúncíos mediante contrato de 'acorde cr-m Il

tabela. em vtgôr.
ASSINATURA ANUAL - CrS 2.JOO,OO
Vl!:NDA AVULSA -- Cr$ 10,00
A Dtreção não se rlJr..71onsabllf�1l peto« -

tos em1tfãos nos a7ttgo� antn"

Em cumprimento BO vro
grama de descentralízaçâo
de contingentes da Policia
Militar para o interior co
Estado, o PLAMEG deu íru
cio à construção 'dos pr j

dias _tiDados ao Quartel
Militar ao Corpo de Bcn-.

berros de'Porto União.
Para a Polícia Milit:::.:-,:)

Plano de Metas adquiriu
equipamentos pura o Corpo
de Bombeiros de Floria ,11)-

dos serviços forenses e dos
serviços de segurança pu
blica; polícia militar e co..

po de bombeiros; problema
penite-u-iarío. mereceram .1

melhor atencão. sendo a lo
calwção cuidtuJo!;;.menr •

estudada com o fim de Se

dar prioridade à sorvcao lI..

problemas de maior urgêu
cia.

PF:NITENCIA:RIA' Jl()
ESTt\nO

A Ih nitendár.a do Esta
do se encontro com num, .

ro de detentes acima do
que permitem suas instala
ções. nas cadeias do -tn.e
rícr, grande número de de
tentos aguarda Intornanién
to em estabelecimento ado

quado à sua recuper-n ão,
através da terapêuu;c co
trabalho. permitindo :1

cação aJe métodos
ctanos racrternos.
Para tanto, foi prevístu a

consuucâo de uma pemtea
cíãria êgrtccla em Cllape
cõ. Durante o ano de 19ü2,
a Assessoria procedeu nos

estudos técnicos relativos 8·
localização e programa de

:�e��da��I��S \'1��d�Ol�����:;� i
ção pura o presente excr

cicio.

WZETE A DAMA tU fi}. (AN�'ÃO BRAmaRA TAM

_IRÁ "SHaw" MA FmA REtIDAS EM DESFILE
-xxx-

1 _ Ctaudtne, a professcrn de rna- 9 - Jcs ephioe Bccker , voltou u.'

nequins do "Sadia", esccla OI'! ap�rfei- Rio esrrecnde, no Golden-roon .do C,�'1
çoamEn)'u social estore em r-osso cidade em I roite de galo. quando reuniu o se

na próxima semana, contratada pela Di- ciety'.' cnriOca para rever a mais famos ..

recõc da Fób-ico Carlos Hoepcke S. /.... cantora do mundo·
_ Claudine suécc aue com seu

..

cho-
.....

me e elegância conquistou o Brasil, taro -XXX-
bem é manequim - Dcró 'uma semana

de nulas e compJ.=-11.J orientação as 10 10 - A fabuloso ELlZ,ETE CAR·
senhoritas de nosso sociedade qu� nc DOSO, esabc- de ser contratada para o

próximo dia 15 astarõo na possarelà no Clube DOze de Açôsto dia 15 próximc
Club Doze de Agósto, na festa "Ren- qocnd'i acanteceró o grande. parada de
das:m Desfile". elegôncio, "Rendas em Desfile"

pous, bem como material

ttpograüco, de rádio, de 1<'1-

bor�6rio e de odontologra,
para a corporação. Fac Ir.I.

ciada, ainda, durante o exer

r-reto ce 1962, a eonstrucuo
da Oficina Mecânica da
Policia Militar - conclui :;

Prof. Pedro Nicolao Prim a

sua explanação no C01l3P
lho de Desenvolvimento do
Estado.

FORUNS

Cumprindo o programa
de. deter os serviços de ju-s
tiça, no mtertor do Estado,
com ínstalacôes melhores e

de acordo com sua impor:
tàncía €o dignidade, o PLi\
MEG continuou a constru.
çêo do Porum de Cr;"j'l
ma, iniciou a construção dr
de São Bento do Sul e, em

convênio com a Prefeitura
Municipal ele Rio do Sul, es
tá construtnrfo o EdiCici0
dos Serviços Públicos des
sa cidade, edifício que in
clui in:;talaçõés para os ser·

viços torenses.

emeUlroCOMPANHIA SIDERURGlCA
NACIONAL

PAGAMENTO Df DIVIDENDOS
.

I - A COM�ANHIA SIDERúRGICA NACIO"
NAL comunica aos 5rs. Acionistas que a pagamento
do 30.0 dividendo de 3,3% ao ano relat"iva ao 2'0
semes�re de 1962 �eró efetuado e� sua 'Sede Social
à Avenida 13 de Maio n·o 13, 7.0 andar solas 715'17
a partir do. dia-14 de junho ate \5 de ágôsto p/vi.,
douro, das 14,00 às 16.00 horas.

II - É "indispen!':ável o apresentação da pro",.!
de identidade·

1.1 I - De 14 até 24 de junho o pagamento dê,-
se dividendo, se processaró. baseado na iniô:J1 do or!-

•
meira nome de cada Acion"ista exclusivamente de '

. .l ,

CÔl"do com o seguinte escola:
.

,-t

A 14 de Junho
S,C DeE 17dt
F,G;Hel 18
J e K ly UI:
LMeN 20de
O'PQeR 21de
S'o Z 24 de

JV - Os dias 25, 26 e 27 de junho serão reser'

vados aos €.!itabel,.çimentu.s bancórios, para apresen
tação dos dOcumentos necessórios ao início. do pro
cesso de pagamento

V _ Am, Srs. Acionistas que residirem no int'3-
rior c não pOs::om comparecer pessoalmente, � nfu:

queIraf!'l �onstituir pr.ocuradcJr para receber dIViden·
do é facultado soHtitar êsse pdgomentQ por carta '';1.1

telegrama correndo os correspondentes despesas por
/ suo conta:

.

VI - Tcdos cs Acionistas que ainda não tenham

recebido dividendos dos exercicios anteriores_ pode
rão também recebê-Ias na eshita ardem estabelecida
no itcm III, esclarecendo-s:e, parem, oue, a contar (h!
16 de agôsto de 1963 (inclusive). o direIto ao recebi
mento do dividendo relativo 00 segundo semestre =e
1957 incorrerá em prescrIção a favor da Compa-
nhia Siderúrgica. Nocional. no' forma de seus Estatu- de um jantar.

15 _ Morilene Miranda, serót.os e ��Il�s���aon�:aV�;��dO de pagamento de di"vi- -'-XXX- Debutante do Copacabana PoloCe. que
dendos as transferÊncias de ações só serão realizad·....5 representará o Estado do Guanabara, /la
das 9,00 às 11,00 horas, exceto aos sóbados.

_

8 - Está de parabéns o casal José festa "NoIre de Gafe". qUando o Clube
VIII _ No próximo dia 31 do corrente nao s.:> Rodafphl' Câmara {Lúcia). pelo nasci, DOze de Agqsto apresentará suas Debu-

farõo transferências de aÇões, �;:,L;;;nt.;o,;:d;;e.;P;:o=t,;:;iC;,;ia:;,..======"""t.,on"t","".=========""=

'.
-XXx- Prof. Prtrn em sua explana

ção - visam proporcionar
melhores condlç.õ€s de tra

balho <'.os serviços policiais
das Dele.gacias e solucionar,

I�:S�?l�l;!O, in��n�:�:��
do c":m�estianamcnto d-,}

presos que se observa m

Penitenciária do Esl:::no.

-xxx-

j'jricles Pradc.
2 _ Posso informar q�e nas rodar : 1 - Posso "jn�ormar _q�e na pri-

do Rio c'lmenta-se Q pOSSIbilidade c'.J 1l1eirO semana de aaasto proxlmo, es�o'
presença do gr.ande cantor lU..Y CIlUt&- rõo desfilando no Clube DOze d.e Agos
LES em uma noite de gala nO Golden- ro, os lindos e luxuaass fantaSIas pre'
roa� do Copacabana Palacc. miados no Teatro Mu.nic1pal. qUe vã,

na próxima semana Circular em Portu'

nal, Espanha e Paris - Confirmou '!
sr. Evandro de Castro Lima, que estm'c

3 _ Thelma Elita a catarinense na passarela do clube Doze (ambêm CCIl"

que faz sucesso no cinema brasileir0 a fantosla de "D. Pedr?". que �eró rc

estó de malas prontas poro uma tem tir:::lda do MuseU Impenal, especl�l�e."
pOrada na Bahia· te poro esta parod·t de luxo, etcganCla E:

>J.i bom gôsto.

F
CURSO NO MUSEUSEGUnAN('�" I�ÚBLICA

Os empreendimentos dê<;
te setor � prosseg:ue o

Cadeias Públicas, todos er"ll

adiantada fase de constru-

A Divisão de Intercâmbio e

� Cultural (\0 Oe
Jlldamenlo de Educação e
CaIfara da Reitoria da Um
Vft3iIIaIIe de Santa Catar':
na, está patrocinando, sob
II resPOlDllàilidade do Pro·
f�r João E\langelista de
ADdr.ade i"ilbo, um curso a

rnpeiJ.o d.e '"INTRODVÇAO
À Pf'1nJRA CONTEMPOi.
UNEA". Será ministrado·
ftR d.!;t aulas e al)resentar,i
um panorama completo d ...

pintur.J. do nosso tempo. J
nkiou dia 31 de maio e COil'
ta com a participação de II'

'nivez:sitários e professores.
O prof. Evangelista, que h:.
clona "História da Arte" na

Faculdade de Filosofia, Ci
ências e Letras, conJlcccdol'.
da. problemáucu artístic:l,
em sua primcll'a palcst!";!,
expôs de um" maneira cale.
goriada. cllplicando com

propriedade os planos do
c:.:UAO.. 11: realmente um:l p::-o
gram:t('ão cultural !iéria e

apesar do caráter introd:!
tório; oferece aos partici.
pantes perspecti.vas de co·

nhecummtos excelentes sôo
bre as origens e descnvolvi.
mento da Pintura Contempo.
rânea. Com esta promoção
a Reitoria vem reafirmar
sua posição de patrocinado.
ra dos movimentos cu1turais�da eapital, Em contato com
o .81'. MuriJo Gonzaga Mar
._., slatbe dos planos da.
UDivCNÜlllde para a organi·
zação de outros cursos dcs.
ta naturezn.. () que é necessá·
rio para o desenvolvimento
cultural do corpo discente c

docente de nossas unidades
universitáriB8..

-xxx-

Ouça tUdflS u!< domingos pelo ZYT-25 Ródia Anita
Gariboidi. de Florianópolis ós 13 haras e 30 m'inutos
A HORA PRESBITERIANA. Agradecemos a f'U�-xxx-
sintonia'"-xxx-

4 _ Vera LúcIa ,filha do ca�a

Ribeiro (Ivone) Martins, Seró Uma de
_

12 - O colunist? JOS€ Rodolp�c
lindas e elegantes Debut<lntes. na b:l,,� Cómoro das re�,ista� J.ola. Manchete I

d) Copa dia 27 de julho, próximo. Fatc� & Fotos, l'"� c_o,:,flrm�u suo presen-
.

co na festa do praxlmo dia 15. nos sa-

-XXX _ Iões do Clube Doze de Agôsto'
"\

5 _ Pelo Diretor do DcpnrtalT'cn

�a��J :��i�:�ed:e���i�Vi��d�a����c:il��S 13 _ Em grandes atividades ne

tar Salvador, e participar das festas cc Ria (1 colunista Barão José Siqueira, po·
iné1.ug4J":tçãO do Hotel Oxumaré. ra cs pr.eparativos do bai!e das Debu-

...

tan�S" no pr"óximo mês de julho,
-XXX- �-roon do Copa.ca�na Pa1ace. '"

I I 1 1 1 � Rit"a d�CQssia Vifgas_. repre:;er»:
6 _ O caixa-alta Paulo Guimarões em faro, Sonto Catarina nesfo nOIte de ele
barcau ontem para a Inglaterra a fim góncia e caridade,

de assistir Q um importante torneio ce
I

"pólo". _XXX_

Pela moralização
profissional e contra

h" . 41
o c arlatanlsmo· ..�

-xxx-

Deci.diu a Associação dos

Cirurgiões Dentistas de La·

ges lançar no Estado unou.

ampla campanha de mOI"l".1i-
<�zaçã.Q r:-roflssjonal oe 'enérg:
co combate ao charlatanis·

do para os proCissit)llUi5 e

para os nece�sitados de as

sistê9cia dentária, M �sta
do.

Em visita que o'> distin
tos cirurgiões tiveT�I!1 a

gentüeza. de fazer :l. no5S&

redação, relntaram-nos q'.le
regressam satisfeitos f' las
medidas preliminlU":lS que
aqui cbtiveram, de integntl
apôio i� campanha, das
competente autoridades, às
quaiS, por nosso intermé
dio, apresentam seus me-

lbores agradecimentos.

Nesse s(!ntido os ds. Nil
son N. Campos e José Alon
so Rfbeiro Ramos, creden·
ciados para representá·la,
estiveram nesta Capital. (;l'
'de mantiveram demorados
contatos com o Dlretcr do
Departamento de Satlde PÜ·

blica, com o sr. Secrp.tái"io

14 - Sílvia Hcepcke da SIlva a

J moca de nossa saciedade faz manchete
7 _ Na "bo*" Sacha's, em com nas'colunas sociais do Rio'.

ponhia do casal Mal"c�la Doria Machtld�
�

e o cronista Barã� Slqueira_ participe'

-xxx_
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Sem Pasta e com o tltul:tr
da Secretaria de Saúde. aos Adiantaram·nos os joven:,
quais expuseram a resulu-

....

visitantes que, i'l vista. !j':'3'

ção da entldade lag�ana e se apõio oficial, n camp'l
os aspectos alramante:; que Ma agora deverá entrar \�
o charlatanismo ver:1 (!!'inn- fase dinâmica e prá�icnJ' es

tendendo·se por todo o ler
rit6rio catarinens�.Rio de Janeiro. 24 de ma'l"o de 1963,

I CmõiéiltfoiliiRii- soda Cáustica;"
CESAR LUIZ PASOLD
DIVAGAÇOES E REALIDADE
Sempre achei interessante ouvir falar em "falta de
inspjração". Li sempre esta expressão, em escritos de
cronistas conhecidos .

A opinião sóbre a falta de inspiração..dos escritores é
gerUlmente de quc ·seja. uma "chamarisco" , .. um'':'
confidênóa exagerada. que produz a

•

milagre
do aproximação entre o que escreve e ° que iê
saudade de alguma coisa. . dc alguém.
Portanto o falta de inspiração não. seria sinCera, tTJ.l!'

sim um ardIl. . um esperto ardil de escritores.
Mas; cOmo modifica-se o conceito, muda-se a opinião
'quando sente-se realmente e na própria carne.de 'ins
piração.

./ ( /.
A vontade de escrever. O dever de upresen!...,r

algo' A obrigação de agradar o leitor .. " e a ins.

piração não vem ..

WANDIR CARVALHO
SecretórioDiretor

Ten Tai tíbio . Chefe de Turma no. Panamó Notícias
c�egodas de Fo�� Davis, Panamá.. dão co�ta de que o
3. Sgl' Enfermeiro o,.Cabo FranCISCo paullna de Souzo
1.° Ten. Taltibio AraújO da Polícia Militar catarinen
se. foi designado Chefe do Turma de Oficiais braSIlei
ros o.rD cursando. a USARCARIB. Como se sabe, além
do CItado oficial, encontra·se também na Academia
Interamericana de Polícia o 1.0 Ten Saulo Nunes d ..

Souza. '.' -.

_.íz.80 ..w
Digam o qUe quiz:el·em. Cada Um é'll

vre para externar sua opinião. Certa Ou errada. Ver-
d�de é 9ue o trõnsi!o, com as I�ações e provjdêw

'

clas pOstas em prO;lC<l meJAIlrOu consideravelmente·
A,:abou a balburdia no base de todos mandam e nin°
guem se el\ltende. O certo· é aue nêio havia qpem. TI":
dOs os carros paravam onde bem qUeriam, afê mesmc
tomando metade das colçad'-l� em algumas ruas' A-::
disparadas pela cidade era coisa de todas as horAS'. Cn
'éla um o querer passar nit frente do out·rO. O engan:"J
famento nos ruas Fel"iPPe Schm�dt e Conselheiro Ma
fra todos dias e á noite. ApHos fonronados ensurde
cedoras um Pdndemônio E os pe"-tJes como forrr>i
gas de um formigueiro desmom'hodo, Corriam apavo
rados por todos os lados.
Agora, a coisa ;entro nOs eixcs.
Ha diciplina.
fla ordem e respeita Ól) nuturidudes·
O povo preciso cOcperar t' ao invés de olhar somente

.� �� ��r;:���::���(ro�����(��mt����ç: 'p����sO�heQ��
...,�� movimentação.
'--ms en�o"i05 em pleno rua e pra;os náste sentidc paro
o povo seria interes::.ante. Hó OC86ió� em ql.re o trân
sito de pedestres em certas esq.uinas Jã. esró II 'exigil' '.
que se ponha em prátlca o qUe Sf! � em�
pitais Islo e, um �ito,par,a mobilizar OS vaiawlas.""·
ronte' un:> segundas até que todos pll.!fSem de um lado
para outro'
Afinal: o trâns-lto está .como nlin�(I est)eve. • I

DkiplinaQ..Q.ft EP.l��m. .., �JlJI

CRISTALIZADA EM ESCAMA�

FABRICADA NO BRASIL PELA PROMOÇOES
PRIMEIRA VEZ

Por ter sido aprovado em cOncurso foi promovido a
3.° Sgt. Enhermei:r a Cabo Francisco paulino de Souza
FOi promovido ó graduação de Cabo o soldado refc.r
modo por incapacidade física Alcides Poulino da Costa

· .... -vv. L AEQUIPES DE TIRO DA P.M. .... . .... .. .."".

O Cap. Alinor José- Ruthes vem de ser designado para
organizar as equipes de "tiro representativas da 'PM_ O
Cap. AlinoI" faz pal:"te da equipe que conquis�ou re

centemente brilhante segunda lugar no Olimpiada das
Policias Militares.

CIA" <LEtRa QUíMICA FLUMINENSE,'
'/ I ..

O espaço é preenchido com 'idéias vagas. o;enl

nexo e in:erligação. Um c!;tado de espírito nõvo'
o aborrecimento. I

Uma música suaVe ��ntimentol levo a obane-
c'imentQ 0 traz a melancolta·

.

" ... / / / ....
A melancolia d:.ts horas trhtes. A sen�Qçõo de

sa�Idade dl• alguma coisa ... de olgém.
( / ..

Embalagem Industrial:
Saco. multiro!hos (Popel e Pláslico) de 50 Quilos

Embalagem Doméstica:
(aixos de papelão com 24 p(lçoll.:.s plástico.< de 1 1/2 :b

R<,prescnlQntes paro os

Estados do SonlQ Colorjno e Poronó

AUTORIDADES POLICIAISBUSCHLE & LEPPER S.A.
Foram dispensados dos funções de Delegados de Po:í
da de N(WQ Veneza e!tá resj:ectlvamente Os 1 Os
Sgts Gabino Mendes e Nelson Francisco Lobato.

.

.••._ ."".tliIIII.

o SlriO da igr,eja traz a realidade: vOzeS sussur

ros, gritos. pedidos".. politiCa. I)Cfarma' agró_r;a
consti.t.uiçoó.. •• enfim vida em redor do I'eu". E ç

:Ft: �u��:�r�I���"a�:���. enquanto 1divagava CASA - VENDE .. SE j:��D��c�:;;o�F��. adiantados os trabalhos defiáa:r para esquecer o esquecimentol. Para t?r Sitatl rfi Soo Jorge 2], com 3 q"�.08,. gara- > construçã"o do noVO prédio. das oficinas da P.M. Trata-saudades da saudade. Para viver a vida fácil. Para gem quarto e W.G de emplI'egaGa e. dem01s deP"'" se de obra financiado Pelo PLAMEG de sumo utiH'lutar Q luta árduo epntra O tempo veloz h-refreá.v� j denclas, de{$ocupada pela melhor of.&rta. Cha.vea 1ft: �. pois virá proporciOnar o espaço iM�nsóvel àque traz oS S€gundos, e 09 minutos lOtnO luzes, que So" N° 25 com Q �rr· Pf'drO Outras ,"fnrmoc:ó�s no FJlne InstaJOçóu racional dIe oficiAas .Qumentando.lhes
8P,@gam n� ji:SçUrG eWQda� , _

'
.. J.2_�5. ._. __

�

t-=---- __ GapaQdada-&.. r�endimetmh �_:_�....:.... _. __ -"�

____..',_10... ,"0 _ 8lumonou • Curitibo

"
,"

, ..

.... '

..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�( DIA DOS NAMORAI}OS 12 DE JUNHO - CLUBE SOCIAL PAINES - RESERVA DE MESAS EM (HEI MOI BOUTlOUE - SHOW SURPRÊSA

Os problemas da AgDpecuária 'Catarinense
���Dib Chenn: RelatóriO a Sanphiago confirma,..

CONF[;RENCIAS NO 20 BATALHÃO teina animal. Um dos ccje- (Cont. da eu. pág. em convênios, seguros. c-i. terão ínício em 1964. Mer,· de fumaça demagógica la- tais expedientes para tentar

[. .' ttvos da meta - e raciona- rio acima referido, menj tas do artigo 20, resgate oe clonou as garantias {ixadn:-, mentavelmente empregados confundir a opinião púbti-

IRODOVIARIO •
�=�� �o;:��ç:�te d�r:�:::; ��uo����ttO: ���9rt1 ��:i:SãOP��!��ial �:�i!: �� ��la��ri����a�r��u��s�a pelos que só se valem de ca de Santa Catarina.

Como Instrução de Oücí- Assessor Técnico do oovêr-
complexo, e um dos seua atinge o valor de Cr$"'1 Ião Vale Um Milhão, De- arrecadação de tributos, e-

itens, é o da criação de N- 5.482.997.071,00, ao qual

�
pertamento Central de Com missão de Letras do 'T2S0õl,

���o o��:���� .d�e: �ea:�: ��ec,��:�:��:��:r.�:::in�� ças adequadas. O projeto foram acrescidos os;. pras, Abrigo de Menores, ro do Estado que poderão

se" e, posteriormente, outra ��a���md�og�r�g����lez�� �i�i::!O:�ã�u�;b��I��ol_ ���::���ár�CiCi:l� h(�;���: �����:a;�s!��ld�e 5���i:�:
�i�::r�:r:�.IOp�;:�:��::� execução. Nesta cportunída- importância não previa Segurança Pública, DER, ções do Tesouro até o uuu-

Banco de Desenvolvimento
de, vou debater com o gru- portanto, de Cr$ DOP, dotações especificas, te de 400ó da receita orce-

do E!>tado e Assessor 'recaí-
po interessado, o desenvol- 1.644.899.121,00. Levando] Polida Militar, PL1IMEG. mentãnn prevista.
vímento da criação da raça em conta que o Govêr] IRASC, DAES, e CODEC. zncerrando seu discurso.

conhecimentos gerais, Indís- co do Governo catarínense charolez nos campos ser- deverá aumentar no m:1 o deputado Dib Cherem 50-
pensáveis ao aprimoramento para assuntos de Economia, d 30"' f O

Nova York (Espeeial) - Final-
ranos. mo 'J 'o o uncional�sJ EMI'IU::STfMO licitou f) concurso de tOO1\:. mente a ciência encontrou uma

CU!:�� :eo;d:,�i�:::�'iniCial ::�o�!:��;P�:n;a::a�: E O Secretário dr. LuiL; estadual no segundo se�J COMI'ENSi\TónlO Casa para as pretensões lia SUbSl�ncia cicatrizante com a ex-

mente, uma Coferência pro- tarina - planejamento e �:br::;6gi;ád:a;�SO Ol�!� ;��d��:ete a�xe������im� at

I Detendo-se na anét.se doa �������ue C��r�r<l��i����:� :���d!n;;�au,:;:,;�:dha:�od�6�:
ferida pelo Professor Per- realizações." mas veees, estava na hora 15% de servidores que

1
gastos já reajustados na e conhecimento, ressuttan- � o prumo alivio Ja dor * sem

nando Marcondes de Mattos, de viajar, entretanto ao tão absorvidos em ncv prevísãc de fia, observou o do as dificuldades qU€ 'ii. operação.
nosso agradecimento repe- setõres da admínistraç orador crue permanece o rão se o progrnma rcjei tdo Em caso ap&c·��. toi coosracada
tíu: o problema da produ- ter-se-a um resultado

�l
"deficit" orcamentarío J:i não cumprido à risca. "c,,",!,rnv�da uma melhuria sur-

ção e da prcdutívldade visto de Cr$ 2.298.746.50tl, citado de CIoS "..... Lembrou, na ocasião, ,"!uP. precndrlU�. (\ dor Ini aliviada de

existem entretanto nós va- O líder do Govêrno ex 4.042.004.145,50, que é exn- o PSD oferece," seu cors-ur prumo. Vl"rih(·�n.J.-,-,"' an "'�.lmO

:�:m�:fr:�;�::�n����u�: ���v:u: :r�::���t��;;t: " ���:n��lI�ltt:��1 :�o.�·�;�::._- :� a�i�U���:;n��ê�:����.M(��: ��;;ll:,':,;,:;�t,,�:�r�,��,�I;,'��:rl�:j [<'-
ta-retra estaremos novamen- bertura de mais 15"0 de p no catarincnse à União, e monstrundo li pe tríottsrr.o O mais s"rrre�ndcm", porém. �

te em Plorfanópolís e sem- soai, considerando-se ql cujo valo!", decomposto, a do Partido, observando qU:l que r.I> melhora se rnanreve cm ,

pre dispostos a informar só no setor da ecucecn tenderá aos setõres que se o více-Iíder ucj-ntsta, sr, ('�S,)' cII, 'llI< �� ul.�n·ilções me-

sôbre a marcha dos proje- até o momento o Oovêrriguern: Plameg Cr$ ., ... , Walter Zighell em seu pro- dica. � prDlonJ:;ar�1Il por IIllliwl
tos que a Secretaria da Celso Ramos deu ao

po�'
2.474.\l30.000,00: DAE$ gra-na radiofônico dtsror. m�ts'

Agricultura executa sob a mais 1.000 salas de aula CrS 11l.206.337,60; C:ODEC era os fatos como eram a- De Iaro, os T�sulr�dOl 10"'''' râo
superior �terminação do com capacidade para ens CI'$ 70.000.000.00; IPESC presentados na tribuna (ln ll1�rc�nr", q"e O� p�e;,.nTCS' nve
Senhor Governador e nas no a 80.000 novos ?luno�Cr$ 230.0GO.000,OO. Dívída Casa procurando obter um ...m ��I',r!.>(,c� 1."'''''' �$T�: '"As
linhas do planejamento já tendo-se naturalmente qu�Flutuante CrS .... rendimento politico preju- h,.n",rrú dJ� i.i na" >-io "ui, pro-
estabelecidos. se aumentar o quadro d(1.155.8l7.807,90. dícíal, em última análise, a blrm,:" ".\� ,< (]ue I!r.ind"

�;����!��o e�a��:��s n�i�ll� No �nsêjo, o UMr govur- �:n�:p����:;!�a. d�n����:��:
_

res de novos aluno:;;. Pas5'.pista Illudiu às operaçô!!s que o lideI' govprnistn '10.);1'

então o total de despesns�ic cridito por ar;tecipaç�o bara cle abordl:r.
só para pessoal, a CrS .. ,

tia rec"ita através da emis·

3.943.64�.627.00. �,-oOmdo',_,�,'_"n"te.s Cd'O�l"lb·�alhçoo:ec� O sr. Dib Cherem ell:pôs a

hc. _., realidaae administrativjl Col·

Além das revisões perU �e cruzeiros. para atendi tarinense com uma Ch!!.Em-
nentes aos gastos de pes.hento imediato à execuçãu voltur:l. excepcional, senão

soai, material, outros en-Ias programas básicos. ouvido atelltnznente por lO

cargos devem ser reajusta· ObSPl vou que do emprês- do o plp.nário e. citando nú-

��;�i��.m�el�!;���a�':��:l�:_· ���it�re�e�����i�N��Vel'�� :��'oio/��:tes:ad�lg:I��I;��:;
��ar;:n!�sbl�C��,n�:;,����\.�: r;l�.oio�·.oori:�o .

��'r�
.

��I�' o' \ ':n: �t�rr�o:U���rãe;ãodOo�'�:
de serem previstos na L(d ):ogrnma de obras não vo· vernaclor Celso Ramos em

de_Meios... t� o vulto ae ('!n')��Il.�{lr\"er solução de C')11

carecimento, supeHmdO tin de, e os 60"0 resta,,-

qualquer estimativa (lU pi"€-

(Cont. da úH. pág.)
PROJETO GADO DE COR

TE

Agricultura tratarei de um
projeto que já está ínícte
do - o Projeto Gado de
Corte. Como é, de conhecí
menta público, o atual Go-

Ainda em Lages, comen

tou o Senhor Secretário da

REDUZ HEMORRÓIDAS SEM OPERAÇ�O
NOVO TRATAMENTO FAZ CESSAR A

IRRlTAf�O E ALlVI/\ A DOR!

zando um interessante pro
grama de Conferências, pro
feridas por elementos civis

de reconhecida competêncía,
versando sõbre temas da

número d�stes pacientes eram

portadores de C:lSO! crônicos, al

guns de JO � ac anos.

Tudo isso. sem o uso de narc6-
ricos. anestésicos 011 adsrringenteS
de qual(]uer espécie. O segeêdo
estánumlnov,sl1bs{lnei�cic�tri,
Z:lnt"naTural-FRP-recenremenrc
descoberta por uma insmuiçâc
dept'squisJsl1\"ndialmenrefamo-
sa, O HU' ij ��d IiCndo Juga,
mente empre);Jdo como cicnri-
1:Int,· dos tectdos CUI qtl�lquer
pane do ,·orpu. I

INSTITUTO DE IDIOMAS YA'lIGI
,

O INSTlTUT,p DE \DIOMAS YAZIGI comunico.
o todos os Inte-essadoe que já estão abertas a<: me
trlcutcs para o CURSO DE CONVERSAÇÃO EM
INGLi:S paro quaisquer do três Estôçroe, oferec-nco

�o,:;:�� adequados nos períodos da manha. tarde e

Outrcasím, comunica aos otunos vigentes que o

reinício dos aulas será no semana em curso, obede
cendo aos horários já estabelecidos.

Melh0res informações ne Secretaria do tnsntu
to "" horário dos 9 às 11 horas e das 15 às 2C,45
boros, de segundo à sexto feira e aOS sóbados du,.

9 às 10,30 horas.
•

Florian6pols, -4 de tevereiro de 1963
A DIREÇÃO

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

Alior� esra nOvo substância eica
mzanre é apresentada em perna
da � sUpll$i,órios sob o nome de
""'·/lUrf,d.. II.

I'm rôdas ., Iarm:1c':Il peçam
"rPI,fI,.,u/o II _ """,uda rOl

tu!:'>", com aplicador especial ou
Prf'f'U,.,d.. II*SIlf>.. t!i,{,,.i�
em ,arn,.hos com 10 unidade!

Curso Preparatório Continente
CURSOS ESPECIAIS
PAIV' PROFESSORES

DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GI NA'SIO EM UM ANOI
PRE-GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
DATILOGRAFIA

Dr.1ANUKU
MASCARENHAS'

--- Baseado nos mais moderno, proce9$OS peda-
gtgicos.

___ Dirigido peLe:
.J.. PROf, VICTGR--<'ERREIRA- 9A SILVA
- Equipado com máquinas novos.
HORA'RIOS, DIURNOS e NOTURNOS
Faço sua "inscriçãq à Ruo Dr. Fúlvio Aducci '"'ntlsem rebuscamentos, do_')

go 24 de Maio, 748 _ I. andar.problemas por que atrav'�S- ESTREITO �POLlS
:a�,E::::�::S!az:���lr��-" •

C :SW'��"f�U;-Y,�IT�!, l

Cllil1RGlAO ,I;)&NTlSl'A
Ex-Estagiário do Hospl�

tal Nava! em Cirurgia e Clt·
nica de Mca. Modernisslm'
con�lJltôrlo futurama _

Cadeira eufórIca - Alta ro

tação.
Rua Brigadeiro Silva Paes,
n. IJ.Telefone: 3552
CHACARA 00 ESPANH.\

bem diri&,ir II- coisa públlC"a
do Estado em que govel"ll1t.
Foi a oportunidade, excl....

lente, ,.Hás, de uma an:His,:,

Vende'se em unica opotunidaoe no centrO da
Cidade construido em terreno de 22 men'Os de frent�

.

por 40 de fundos. Contendo no perte ..erreo --- am

plo de Entrada --:- 2 salas --- .escrirÔrlo - quarto --

copa --- cozinho - dispensa --- quarto de empregada
eresPeCtivO banheiro· Em cimo 5 dormitóios --- ba
nheiro social e amplo terraço, Foro garagem e depO
sIto.

visão.
O impacto da inHação,

assim, tôda a est!'utura

administrativa. al�!nnndo

e obrigando recomposiçã'1

CIDADE & FATOS
LUIZ H. SILVEIRA

N1b rCçO cari�à.de, quero apenas ser como v Da;�Jo estudar, trablhar, S�t \:_�.
Com a. ajuda que me deram, já sei dar alguns p s, aprendi' a: 1cJ: (.; cscrever. �hs ;,L-D.

posso melhorar muito, eu c milhares ele Outras anças defeituosa!.> que qucl:cmos ap�"
nas uma oportunidade' de reabilita�ão•. Colabore a gcntc�� �;��;� a: nossa Call1panl);:�.

• I ., ..

�,�I��I':I':ll�� b����,::��;� A��f���I.'��:s.���s��!���,��:�:��:�• '.
,�;;�X��I�t.i�'�.:: :

'

�i,;i�' pi;ii;"�; R};���� �7�'���
11,rciros Albcrto Figncrcdo c C�l1lillo An,ar;!l\

Prc'mlcllrc dL' Hl1llr;I .. ,� , Amador Agui;!r "" J dente da A.A.C.D..•..••..Rcnato da COSTa Dom(:::1.

;'rcsiJL'l1!e d:1 CaJlll';lI1ila ...•...... , .. , •.... I.audo Natd (flcnador .•••••••••••••••..••Ulysscs .Martins f-errcira

CAMPI\NHI\ PRÕ.:CRI çL\_DEFEITUD5A

CASA _ RUA TIRADENTES esquina com a Av. 11

\'uz - 3 quartos, demais dependenci",s.

o inverno está ai, embaciando vidraça , ponc!ç
gripe em. todo mundo e espantal)do o povinho. para
dentrO de cosa.

ES.á aí com o japo.na de botõo dourado do
folso BITEN'IQUE e cOm os casacos de pele cara

comprados o prestação --- é claro.!) dos ricos daqui.
Nõ-o há quem o conteste.
Fincados em paralelePípedO da praça Getúlio Vai

gas já estão se desp.edindo. os bonoquinhas do Asi�
lo. E não há melhor provo de invernO desterrense do
qUe esta de borroquinha provinciana, com foguete
pinhão quentinho, namorico e tudo o mo"ls.

Pl"OvinciOno o nosso terra tem Inverno de se ir
às buraquinhas e de se comér tainha*do*corso 054

sado do forno ou frita, um dia sim e outro também
E <l tainha?

'

Elo virá no seu tempo Anda espreguiçando
suas bOrbatanas lá por Mostarda, qUe o bom mo

pinha do IBGE coloco .entre Cidreira e Rio Grande.
Ainda nesses dias chegou no mercado em dois

barcos de Angra dos Reis pescado que foi por oque�
Ias águas gauchas em monta de fazer bem aOs olhos:
"peixe que nôo se acaba mais e do boi,o" - comer.*

tou o velho pescador
Nõo. demOrará muito e o teremos rolando eTl'

nossas pra'ias, ainda com vida trazido no seu des·
tino de arrastão.

.

Bostará que sempre sueste com gôsto· duronte
tôda uma semano.

.

Vai ser uma inflaçõo, de tainha da boa poro
combater R. outro tnfloçõo, a do miséria.

Até o jOrnaleco subdesenvol<4_do voi vender seus

números·
O pobre coitf.ldo, qUe possa o r.:=sto do ano olhan�

do pMO us postos de carne penduradas pelOs nass(:s

Oçugu.€s nãn vai ficar admirando a pilho de peixe
empocot<lno 1.�los bancos.

Vai comprar nO duro, porque devIdo à quan�
tldude qUI: as re�s vão arl'ecadOr., o. prêço nos forá
recordar <) tempo em que se. omarrava cachorro CQm

lingUiça. Isso se não houver "vivaldinice", C01!;:J
raro aliá,..

EsperamOs que assim seja
O 'inverno está ai, i1 tainha virá logo·

RUA CONSELHEIRO MAFRA - Duas casas n. 109 a

111 otima oportunidade.
'

RUA TOBIAS BARRETO 22 _ J!:str.elto - Confor�

tável casa de material perto da praia.

COQUEIROS _ Rua São Cristóvão ao Jado da Igre

ja - Casa de 4 quartos _ 3 salas - cozinha - terreno

4e 1I.550m2.

RUA '14 DE JULHO 953 - Estl"elto sald'l. da ponte
quem segue para Coqueiros. Casa e terreno com 782 m2.

RUA FRONTINO C. PIRES N. 3:.1 _ casa de madelra

pagamentO parte à visto. resto a combinar.

TERRENOS i
LOTE na Av. Rio Branco _ Venda de ocasião.

COQUEIROS - Rua JUC8 do LClde, lote l;iem situa·

dos.
BARREIROS _ Virios lotes.

TERRENOS A VENDA
Rua Tiradentes 53 - Florionópúlis

VENDE"SE
Vár"íos 'ates pNximOS ao Grupo Irineu Bornhau

sen - Estreito. I

I � lote 28k22 - Jardim Atlôntico --- Bar.
reiros. (Bem pr';ximc I:l Estrado federa!).

I lote 12x30 no zona balneário de Camburiú
próximo à sede do I ..�te Clube.

1 _ lote 10x30 na zona balneária de Comba
riú próximo a sede marítima do lote Clube.

1 lote 15x30 na Vila Pompéia - Cuirtiba.
1 \f)te com a A'r-eo de 700 mts2 junto ao HUII

pltal Protestante em Blumenau.
.

I lote 14x30 junto à Fundição Tupy, Jainvfll ..
1 lote 22x31 em Pilarzinho, Curitiba.

COMPRA-SE

Uma casa próximo ao centro de Fpo/js, até
2,500_000'00_

Uma caso até Cr$ 1.000.00000, próximo ao'
centro de Fpl"'lis.

.

Umo ;_.equena chocara com aproximadamente
dois hectares, 'prefere-se com uma casa, próximo a ca

pitoI.

Ora. IAAA OD�.tA NOCETI AMMOI
CIRURGIA DENTISTA /

Atende senhoras .e criol)'ças.
Método psicológico maderno*especializodo paro crian

'ças
. "t\ho rotação.
Ap!,caç(io tôp1ca � fluol'_ t

Agora com maiores probabilidades",,_ Foça o Atende somente com hora marcado d<ls 8 às 12 horos

�uQljnscriçõo n Rua Dr. Fuiviol\ducci. 148 CURSQ 1''' :")� pd!:!5IS'às J8 horas.

C(t, TJ.Nlv��. ,�.._��i_� :""�::._l�I.·.:.�,." ... Btl9 590 JOl'ge. 30 < .:j !� 1..!::'.i

iiiiilll.iiíiii iili":..i�_-r..iÓíiíoii--_.�iíiiilolíiiOiÍiõi�;:.,:i.._=;;:!!b:�������E�����t:?........�t.í"'4ííll<it�iiI'·;.-h::d L:..:;ub:iíl..f!faiOí:d!��;:t�._-:::-+-"":"x,,� �-:;-;�

GINA'SIO EM UM ANO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



:I\S$'OOAÇÃO PROf!SSIONAl OO�
ODONTOLOffSTAS DO mADO

Df SANTA CATARtRA

IIfW!)! -OE VEI'W!.05
,'I· 'In Ul- \ 1-:1(1 LO.... .b�:'ll. ("ld�l \('Inllo l"t'(','-

] :d ii I ( '()" r�i I \111: I lF,,!W;,I;� um ('� ,-

l'Ü.N�lA l-'lJJiLll...A Ui!. v�lope.-J.I;lcUaU.u u .ruLl'.lcwJ.u
VENDA DE varemos do pelo proponente. Não imo
Serviço soctar da Indústria porta e que o mesmo con
- Departamentn Regional corrente faça propostas pa
de Santa Catarina. Ta todos 08 veículos, po
I Pelo presente, tevomcs rém, tais propostas, como

ao conhecimento de quem se esclarece acima, serão
inteI'C5SIUO -possa, que se feitas em envelopes sepa
encontram . i1 venda. mo- rados, veículo por veiculo.
diante concorrência púbtt As propostas serão aber
ca, os veículos abaixo eepe- t.as na presença de todos os
cmcados e de propriedade concorrentes, cabendo o dt
de:rte Depârtnmentn

'

Regio· .

reítc dEi aquisl('llo do veí
nat: 1:1110 'ao <;j"'''l maior preço

1" - Um. .Jeep, marrn, orerecer.
I1KW VEMAG. ano 1.96.0,( mo Os preços de orerte se-
tor rr' J002663, cor verde, 3 rão absolutamente para pa-
cilindros, 55 HP, pelo Va10l' gameuto à. vista, não senelo
minimo do aferia de .... apreciadas propostas que
Cr� lOO.OOO,uo (setecentos contiver a exuscie de pu-

m�, �lZ���S)KOl11hi, marca ga�sen��g��:��� deverão
WOLKSWAGEM, ano 196!'!, ser efetuados �m moeda
motor n- B·19268, cór crc- corrente do país.
me, 4 cníndroe. 36 HP, pejo . Na parte externa do en
valor minimo de orerta Qe velope que contém a pro
crs 600.000.00 t-ctscentos posta, deverá constar as

cr�.�e�o�;" "'ep, mares ���ct��!!���a d�o V;���� ).
WILLYS. ano 1952, motor nente, porque é facultado a
n- F·4·1 130, cõr cfnza, 4 cio todos os proponentes a re-,

Iíndros, 45 HP, pelo valo. tirada de suas propostas
mínimo de oferta de ' . . antes da abertura das mes·
Cr$ 120.000.00 (cento e vin-
te mil cruzeiros.

4 - Um Jeep, marca

WILLYS OVEP...LAND, ano

1958, Motor n BB04641, CQt"
beije, 6 Cilindros, 90 H?,
pelo valor mínimo de orer
ta. de CrS 400.000,00 r qun
trocentos mil cruzeiros).

5" - Um "Jeep, rnamu

WILLYS OVERLAND. ano

1958, motor n- a-r-rei-
812977, 6 cilindros, 90 HP,
pelo valor de oferta de
c-s UlO,IIOO,oo t quetrocen
tos m.t cruzeiros •.

Os tnteressaeos na cem

pra ãos veiculas acima es

pectrtceccs, deverão trazer
suas propostas· ao Departa
mento Regional do Servi·
ço So�ial da Indústria ele
Santa. Catarina, sito no
Edificio Plameg, Praça 15
de Novembro, fi" andar,
nC"ita Capital, no dia 4 d�

junho do corrente ano, até
às 10 horas, hora esta em

que as propostas· serão l·e·

('cbidru; e apreciadas, na

presença de todos os con·

correntes, pela Comissão
de Concorr(;:ncia Públicil
dêste Departamento Regio·
nal. As proposlas deverão
vir em envelopes feohados,
com o máximo de sigilo,
t l'azendo com tôda clareza
e precisão, o veículo que
interessa ao proponente,
com o respectivo valor de
oferta que será definitiva.
É Jndispensável as as·

sinaturas dos interessados,
na respectiva proposta.
As rn'opostas deverão se

roierir a cada veiçulo de.
per si.

At}VO'Mj
Ili ....,-
Rua Felipe 5cbn- .

AS6EMBLE'IA GIII..... EXTRAORDlNA'!lfAEdIncto ZAbta
f!t

..._.ENTREVISTa COM OBt. E'tI.ll)RO UM NA C••
"AQUARIUM" - tlLENA HOESCHL E CACILDn XA
VIER MARCARAM ENCO"TRO 110 AllM - BANQUE

TE NO TABAJAlrAS T. (. -IllIMfNAU

ele l i' �n��e�d��::mtl:o�;� ��t�:�âi:r�?:e�=
zu.r -se no ,dia 4 de junho do corrente ano terço fetrc
às '.20 horas, nas dependências do Faculdade de' �OTl':
tol.�-gia da U s.e, à Rua ESfeYes Junior n.o(_)3, com a

�ç,Jinte ordem do dia: : ,

I Apresentação de chapas poro eleição do neva

dir etoria.
.

i II Resolucôoi de assuntos de interesse da associa

çãd.

roa. - :s�
rlorlD.n6polú _.Bj4rMa
lJr. T. ,.

detBole
ADVOCACIA E RAL

Rua Tenente 511 12.

Telefone
florlan6polb _ 8,crtnfl

I

I

F.:��.E:=:��� Llnn, Chefe �a Casa Ci'!ll .,

da Presídêncla da Rcpúbübn. Aconteceu

na Confeitaria Aqunrtum do Grande Hotel

Blumenau, momentos antes de compare
cer no Teatro "Carlos Gomes", onde ass-s

tiu a Opera "ANITA GARIBALDI". Falou
ao Colunista dizendo: "Estou impressio
nado e maravilhado com o progresso de
Blumenau. A Igreja Matriz nos epresemc
uma verdadeira obra de arte digna de ser

visitada por todos os brasileiros. Minh.\

esposa é Iilhu do Coronel Marcos Konder
(falecido) de familia tradicional catar'.

nense aqui do Vale etc Itaja!, com isto e

uma razão para eu pertencer a Santa Oats

rina, embora nas minhas Junções perten
ço a todos os Estados da União. VOU C0·

laborar com o Prefeito HerclJio Deeck, W)

problema ela água - (verba de 15 mí

Ibõest. Estou representando o Presíden
te João Goulart e levarei para Brasília fi.>

melhores impressões de Santa Catarina.

Quanto ao setor politico, o -Preaídente
João Gcutart, está governando com tcdo-,

os,partidos para o bem estar elo nosso

País.

J< DIRETORIA
4-6-63

Dr.• rJi!;rg
MtDrCO DIPLO� NA

ALEMAS'BA E NtASt:...

COMtRCIANlE
Protejo o seu copital filiando-se ao

SERVICO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
.

(SEPROCl
CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE

FLORIANóPOliS
Ruo Felipe Schmidt, 19 sob? - Tel· 3518

DOENÇAS
OPERAÇOE!JS

OLHOS
Telefone :U..53

'�DTfa1ZÓ1Jolt$ _ 8t4Y'tnll vencxra a concorrêncro.
no mesmo dia 4 de junho
do corrente ano, o veículo
será ontreeue ao comorn

dor, mediante o pagamento
Integral do preço oferecido

pelo mesmo.

Em hipótese ahruma, se

dnetarã o prazo para pnge
menta elo veículo compre
do.

Dr.W�
Garcia "

Diplomado pela :ul�ae
Nacional de Mefa da
umversídade erasn

sx. interno par cirsc da

MatE:m\dadQ Es� (Sp-r
\'1';0 ro Prof. rio' ao

ôrtgues Lima). 1'i1�erm
do se-vice de vgla. do

Hospital I.A.P.'! do R:&

de Jar..eiro. Méo do fiP'"

pital de Carie e elo'
l\latL'nidade .[ CafiC�
COI·rêa.
PARTOS - CR.'\ÇOEB
DOENCAS DE �T-fORI\:-1
- PARTOS SEl'IQR �o
I"crodb psico..filatioo.
Con�uitório, Ru'oào P '

to n. 10 - da3,OO as

lB.OO horas. Ate Mm

hor:lS marC:J.na"Teleto\"."
3055 _ R.e�idth, R.ua
GeneraJ B-itten{t, 101.

QUARTO C/BANHEIRO
�Jduga-se paro moças preço modico ambiente disti��
ttsstroo, Telefonar para sr. MARIO 2396 dos 12 as

14 hs. 2a. a 60.

Os �eiculos de que trata
o presente EnT'T'ATJ• se en

contram à euscosícüc dos

interessados, para exame c

ver+ttcacão. à Rua FeHo�

Schmidt, Galnão dos "Te·
nentoes do Di�i10". nesh

Caoitru, diâ"illmente. nn

horl!r\o das 9 às 12 e das 14
às 18 horas.
Deoart.a.mento Ree:ion:11

do Servic-o Soei",! da Indti'i·
tria em Santa catarina, 17
de maio de Hl6:l.
1\ Comis";;" ri .. r.1'l"COTl'''n�i�t

19·2J·25·31/5 e :l/fi/fi�

CASA - VENDE-SEZilda i\laria Heusl, !tain]!:,

dó .\t1ântico Catartneuse

1963, quando Ill'sfihk\11 mi

I1assarcla azul dD Clube �':

lIe .'\gasto na ,"'esta (hls

r.arotas R:ulnr

mi IÚ,:\Ioc;;O
foi oferecido no 'I'abajarn T.' C., ao ')1'.

Evandro Lins e comitiva, pelo PrefEito
Hercilio Deeck, que estava acompanhado
elt3 sua exma esposa, da Namy. Naquele a·

contecimento representou o Governador
Celso Ramos, o Deputado Federal Pedr:)
Zimerman. Entre os presentes: Desembar·

gador Arno Hoeschl, Preso do TJ; Depub·
do Ivo Silveira, Preso da ALj Senadores:

Atilio Fontana e Antonio Carlos Kond,_'r

Reis; Comte do 5' Distrito Naval, Alou·

rante MurIlO do Vale Silv:l; D"'pllt�cl�<; F�·

derais: Orl"ndo Bertolli. AmIdo Carva.]!';J
e Sra; Doutel de Andradc: Dr. V1Ct<". lda;--·

cio Konder, Secretário Particular 1.10 D�.

Evandro Lins; Dr. Cesnr Cellra, do Gab. de

Imp. do Plnnalto; Coronel Peter, Chefe dn

Cnsa Militnr do GovêrnQ,. Discursou o Pr�.
feito Dr. Hcrcilio Decck, enaltecendo a VI·

\ita dos ilustres visitantes e fez referên

cias à Igreja Matriz de Blumenau. Agrade
cendo fnlou o Dr. Evonc!ro LIns.

Vende-sé uma caso à rua Irmão Joaquim 23.
Trotar o ruo Fernando Machado. n·o 9.

EDITAL DE CONVOCACÃOmelodias executadas pelo pianista Antonio

Dutra e baterista Jairo, marcou um saba·

do bem movilr.cnladü com noite elegante.
trajava Uni elegante modelo em veludo pre
lo ,,;:m.lIlO, aClllopanhada do casal Lt(jz
lo italiano, acompanhada do Luiz (Vera)
(""'T8) Buch.

Peb: presente, de acordo com os Estatutos d'l

AssociP.ç& Catorinense de Canaric.ulturo convoco a

Astemblé'ia Geral Ordinár'io para reUnir-se no dia 6
cl;!-' junho próximo, às 20 horas no séde da Associa

çôo Rural dt! FlorIanópolis, sito 'no cáis FrederIco Ro
Ia, porl.1 de acordo com o artigo 5 de seus Estatutos
proceder à eleição de suo Diretoria.

Nõ() se realizando a reuniõo em primeira Convü
caç:60 por falto de número, será instalada a mesma em

segunda e última Convocação, meio hora mais tarde
ou seja às 2030 horas com qualquer número de só-
cios presentes_' "

FlOrianópolis 24 de maio de 1963
WALTER MORITZ - PresIdente

5/6/63

ULUj\,EN-",U
em preparativos l):\ra a II Exposiçiio A·

gro·Pecullria, quc scn\ ina'lgt!TIlda prÓ>.i·
mo dia 15, com o apóio do Prefeito dnqlll�.
la Cidade e do Govêrm, do Eslado.

mA Qt.:l�ZE
prÓXlmo Lucm Ma!la Antomol!!, filha (lO

Icasal Comandante Paulo Antomolh VQl co

memorar 'llUIer', com Festa Jumna, 'm

• sua. restiernçlR na :::"'pltH.nia dos Portos

SILVU

Hoepcke da Silva, :l Rainha do Clube 12

de Agósto, em ativIdades para sua. festa

que vai acontecer no dia quinze próximo,
quando será apresentado um desfile Le

rendas Hoepcke.

.\I
� SOlA MAIS �RFEITA 00 l!"ASr�

ESTALEIROS ARATACA 5, A.
RU-MARCAS E PATENTES

AgeDte Olicial da Propriedade Industrial
flegfSlro de matCM, patenu" de tnvencdo, nome$ COo

Pela presente ficam convidados os sel'lhores ade �eTcfafs, titulas ae estabelecimento, tnsigni4r, frtl3ea d.
nistas- desta sociedade para a assembléia geral extra' propaganda e marcai de exportação.

��d\nt'��,� r��li:��s���t� ��d�li��t��:g�9�3o Rua Tenente Silveira, 29 - l° andar -
310 nesta êapital a' fim de deliberarem sôbre a' se' SALA 8 - tALTOS DA CASA NAIR - FLORIAMO".

gu;nte.
.

-

. _, ." .I •.,.d!e! POLIS - CAIXA POSTAL. � - FONE 3912.

",
, "!lRiIIII_.W_ii

-,--
_

ORDEM DO DIA
_.....

ASSEMBLE'IA GERAL EXTRAI)RDINA'RIA

CONVOCAÇÃO

PERDE

a Paz Mundial o .$('u melhor amigo, o

Papa João' XXIII, que fDloceu ontem.

Mais de q_uinhentos milhões ci;- Católico,>,
sofrem a perda do Santo Padre.

Lona de tOS "COLAflAS'

- 60<:ó �s no aprOVeL'!

lllpnto dknnas.

Ui\1A II0i\1ENJ\GE!\1

à Marinha, vai acontecer no dia 11 de
.Junho, na Assembléia Legislativa de Seno

ta Catarina. TERRENO - (ENTRO
DA CIDADE - lSx25

1 - Alteraçõo dos estatutos- SoCIaIs,
2 - Outros assuntos de Interesse da socledade

Florianópolis 31 de moia de 1963
Eríco. Goett,;,ann
Diretor - Gerente

CONVERSANDO

com personalidades flol'ianopolitanas, fi

Condessa Jacques Cnarryon da França, dis
se que não conhecia um costume, que:1-
liás, muito usado aqui na "Lindttcap"� os

cavalheiros para um lado e as senhor!\S
p:J.ra o outro. Na minha opinião a observa.

ção' foi acertada. Este Sistema eleve S'J:

modificado em certas reun�ões ..

CASA OS fREIOS Vende-se em local cOm instalações de agua, luz e

telefone prol,tos· Negôcio urgente. Tratar com o sr

JORGE n' o Modelar.

• Cartaz do dia
-BAfBBOS·-

Kctcrlv Becker, Garota: Ra·

dar de rõrto Alf!grc, repfi"
sentou :l sociedade gaueM,
na cO'ncntada ...·esta de Con

rrakrnizaçao d:a Sociedad':
<':alarinensc, no Clube 12

de Agõsto

NO LIRA TC
no domingo foi realizado "Os brotos

dançam", com a particfpaçno de Acadêmi.
as 3 elhOras

-{Ultima eXlblção -

MlCh4Cralg - Anne Hoywood

MYlei1:::0n:':�IMAS
- suro ate 10 anos -

CiA, m
. "::.�"f.iJlf'a

as 5 loras

R!chord an lson

�o�� �:�R INVENd�VEL
- eme Sccpe - Tecnico\or -

_ q,suro: até 10 anos """""

":iAe GLOBlA

A�o8F���-
Ma1-y Lornar

]\-IARCARAM cos do Paraná.
encontro no Altar da Igreja. do Divin.1

Espirita Santo, a Srta Helena da Silvd, REGRESSARAM
Hoeschl e o Dr. Ca�i1do de Andrade XR' ontem, a esta Capital, o engenheiro Dr.
vier. Após o Ato Religioso os convidados Wilmar Elias, Chefe do 16" DR, do DNER,
serão fecepcionados riO Lirn T.C. - pr6.xi· acompanhado do Dr. Teodoro Lelis de 0-
rno dia vinte e sete.

rn ;'1'" , ��:�r��L:�:-m�S�:��;ti�;����e Ad;�������
A SIl\lPATIC1\ do l\Ilinistro mmo de Almeida, assistiram a

FILHO INESQUECI'VEL
_ Censuro: até 10 anos -

Ciae iMPEJUIJe elegante socicdnd", lageana, está agu:J.r·
dando com espec!aUva a "Soirée dos Na·
morados", quando serão eleitas; Garota
Radar, Miss Simpatia, Miss Personalidade,
Miss ElegaJi"le e Miss Doçura. Festa que :1,.

contecerá. no Clube '·14 de Junho", próxi
mo dia eloze. Estarei presente no aconteci
mento que será em beneficio elo Jiospital
Infantil - Seara do lJf'm.

Cerimônia de inattguraçiio da Rio - Baia.

às 8 horas-
CI-IE('Ot\R&

hoje, a esta Capital, o Dr. Roberto Las
sance, Diretor Geral do DNER, que e:n

nosso ESlado, inspecionará a ponte sõbo
Itajal - A9Ü, a fim de fazer a entrega ao

trafego publico, como também inspeciO·
nar as estradas da BR -'- 59, a convite cio
Chefe do 115" DR, Dr. Wl1mar Elias. Nes��

- Ultima exibiçãp -

Yul Bl-ynner
Gina Lollobrigido - em -

PARTIDAt: DE
fLORIA!'fdPO�K: EM

.�<,DIA� UTEI«: AG ..
<�.,

�9horas! �
.

SALOMÃO E A RAINHA DE SABA'
- CinemaScope - Tecnicolor -

- EastmonColor -

\:I\11SS S.\NTA .capital, o ilustre vi...itant� serli homena· CllIe �OXYCATARINA, srta Olga Mussi, estará no

próximo ,sabado nCSl<!- Capital, e no d J.

mingo será entrevistada por éste Colllni�hl
na Rádio Gu"ruj:'í. i'l� l:l,:lO l1oms.

.�.

geado.

(lHE RAJI,às Boras
Cur urgens
Li Palmer

O DR. IVO
de Aquino, no Ministério da Guerra try·

lllOU posse nas altas funções de Procur�·
dor Geral da Jústiça Militar.

às 8 horas
Burt Laneaster

JUVENTUDE SELVAGElU
- Censura até 18 anos -

o on. EVA ....DlU)
DEMONIO E:'tl SEDA

LINS, em lUL.iui, domingo visitou o,Dr.
Abdon Fócs, foi recepcionado com um

"COQ" na resideneia do Senadot lrineu
Bornhnusen e com um alnioÇo no Horol
Balneário CabeçUdas, oferecido pelo pre
feilo Eduardo Canslani. BAR

'AlIA Bf.)M pASSA 'l'EMPO COM SUl AIIIL1A _ annaOES 8OCJA:a.
-
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"Rendal em Desfile" a' festa marcada psra o prb:; mo dia 15 de J!!nho !lOS, salões�;c!!!b� !)�!e de �g�!!o. Vi�'e modelos serão apresenlados !)Cr eil
r s. de nossa sociedade na-

Primeiros �resullados positivos da reu
nião de madeireiros - sec. da Fazenda

oo:����g���L��!ª��o;e�c�: �� MÁQUINA
��:��� �: G;::er:�� �� �tt�:�r����:n�;n=;�;�� DESOMARGeraldo Wet.zel, reenrman- dual. Vemos no cliche o Sr

do os laços de amizade que Geraldo Wetzel quando pa
o unem ao Dr. Fúlvio Vieira lestrava com o Dr. FúlVIO' -

e aos demais funcionários Vieira, por ocasião de sua
" •

.J
r

..

, ',�
do G. R.P. visita ao Gabinete de Rela- ,�. h1

e '->j

Foi um compromisso plÍ.
blico do Sr. Celso Remos

com a população de tbíoaro:

a pence sôbre o Rio do Pei

xe. Hoje vai se concretizar.

É o que diz em sua mensfl

gem ru felicitações, o Pr�lcí
to Antônio Londero da Sil-

va, daquele MunicIpio, quan -4

;:�i=':� �oC�';;;:�:�� 'Grál:d �'0���F_�;sico �;:;;] iiIMPOSTO TERRITORIAL.: E IMPOSTO SOBRE ATO:' O teor do despacho tFll"'- fi llmJ(! .l/nr/Ir ,<:ih'fJirn, ('(//,.,11 fL['�H.�1III � f���
t grá.!'co está contido nas gg. /'rml(////'m)-i:C,IJlfnrplo,F.W)(l/f03_Rjrl
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) �
DE ECONOMIA DO MUNICIPIO'E TAXA' DE

' gu:in�es palavras: '--- "- dr,"",mfl,{/f',I.IwI""('(I/'_"'/lm,;I'I�i,."
.

. __'_t�_;_�,���J-t;;-:;J'"1Ii;�r� I) I'fl'lIIrnlll SrC(l n'/'rlll>HlIlll.
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VIAÇÃO E MELHORAMENTOS I li' t���:g.::-urqu� ,.3�, ' .l/(US 'l/m l'/(x/;llto ({(' Q/wfld.ode do Wall'f�JYj_ rn-f/>Jd, (Ir HI,wl, 11Ir:

De ordem do Dir�tor do Departamento da Fazen
'
,'r',

,

):1 =kann:::' �e:�::: -��,,---,----------------__.,...., _

da forno público que durante o corrente mês se

'TEN KEY
meulKlmeenomepopu}aç!io FACULDADE DE FILOSOFIAp'õcede,ó nêste departamento, a cobmnça dos ;m- É
dê,te Municipio, ap"..entn<

postos e taxo acima mencionodos.correspondêntes CO - nossas congratulações agm-

MITOS'E RI,ALIDADE.S2.° trimestre e 1,0 semestre do corrente exercício. decimento empenho Vossên·

. Findo O p.azo acima, os 'Iud;dos .;mpostos serão TEN-KEY < "mú"U;"" cia cumprimento "'"Citação

acrescidos da multa de 20%. dc somar quc ofcrcc� �':\_ nosso povo. Efusivas San·

Depnrtamento da Faz�nda. 1 de Junho 'de 1963 ccpcional comodidade d�: dações - Antônio Londero

operação, graças no seu da Silva.

tcclado balanceado, exch,
:;ivo, Dentre outras cara-.

(,'{crJsticas, a. TF::\-KE\-'

�:�l s��; ��:���Yl:),ll;��L��;'
�Lté bilhõcs e'telll esp;lcC�
.lamento :ltltomático paj;,� , CLíNICA DENTARIA
o corte d�Pd ..

, _,;f daTr�:;-::en:� d�d:lft:csçõe:
"�lÍ � 'f.,Z) � crianças pelaI:> metodos clt·

BUl'l'Oughs ,,1 nico e cirurglco, Confecçao
do Bl'asil S . .A..�_l. de proteses parciais e to·

Concessionórios
taIs

a

LOJAS PEREIRA'
Atende de 2 a OS feira

OLlVEtRA � �9àsh��ior�� es�
R Troiano 23 -

pela manhã.
FLORIA�óPOLIS ExclUSivamente com ho--

ra marcada
.Jou.su1tórto: BcUftclo lu·

lieta - saia 104 - rua Je

lização, bem como uma ou- nao são, entretanto, obser· pliação do efetivo de func1c>
tra, ___.: a Faculdade de M.,.· vadas por muitos adultos nários e de professOres.
dicina -. que foi criada que extravasam críticas com À mE:dida que sua presen
pouco tempo antes da. lei a facilidade dos detentort's ça na vida cUltural do Eeta-

A criação da Universidade que criou a Universidade. da Irresponsabilidade. do se torna mais d1fuaa e
de Santa Catarina, entre ou- Em suma, a Universidade Uma. entidade como' é _:\ mais 1:o611da. ela necessitam
tros aspectos de descrédito significou a 'introdução de Universidade, Injetada num de maior número de téoDi.
e de pessimismo, sujeitou·se variada soma de "serviços". centro urbano de diminutas cos administratlvoa, de pro
à. critica do "empreguismo", DevidQ sua centralização em dimen3ões, que pouco re- ,fessôres, enfim, de e1emen
A Reitoila, como as uni· Florianópolis, cidade de'mer· flete a dinâmica, do Estada tos humanos que terão pa....

dades universitárias, têm si- cada d,;! tral? ".,�&.1Qu·a�� capita�@9hl1njatra .Célas dás- Jhúltiplas funQ6e!;
do ãcusadas de terem desen- lni!;l:"'It.t1V!,�. ,p,atece. ,�\lêa1rnen�,� qU� �,c!ll'retará seu desenvol
cadeado o "empreguismo". ,

sétOéi: g�ae lediats, ,�' fôt can- ."'vlmento.
Em que.pese a possibilida- secundário 'findóstrias, �.,..�çenas em têrmosde Mas, se o recrutamento do

de de haver preenchimento modo geral), foi ela bf!n.!. � florlanopolitana. elemento humano for inter
de qUadros administrativos f1ciad'l pelas oportunJdadc'i Em �ão ,ao Estado de mo", seria também correto

� �=ri�:md! �:I��;:::e�r:ri��I;::S:: :n:��'��C� �����:o�����.
puração, capaz de lhes dar dicionar-se às suas funções, trlente, já na sua'<'capacld2- ,mos,�do numa. 00Ddi-
o máximo de valor humano wna entidade nova de por,e de de atrair e dar assistêq-...,.,..�o4liStórica uItrapassáda,.
extsteDte, a. identificação expressivo que, representa::lo cia a estudantes que emi- emque sua realidade era
dêsse fato, como ml!iro "em. Universidade. gram para outros centros exclusivamente rural.

preguismo" possui dose for- urbanos que oferecem coa· Por outro lado. há até bem
temente exqerada. Se a Universidade não e- dições mais amplas, inclusi- ,pouco tempo, o número de
Antes de mais nada, a ca- :rercesse o eleito de elemen· ve no tocante ao rnercad'J alunos em nossas escolas

rência numérica de funcia- to de ampliação do metc'l' de tr::r.balho, superiores n5l,o ultrapll!,:5Q.
nárlos e de professOres, em do de trabalho, no local ou·

nossas escolas, anteriormen- de se instala, não np,.; seria

Agradeço ao Padre Reus te à criação d� Universil '1- pt ��ivcl encontrar um só

duas graças alcançadas _ de, era perfeitamente s a!l;c menta q1J-O justi '�eas::;,J

Acy Cordeiro da c91l1o um dos f8,tr,re<: (1 'c sua criaç�, exceto se esti-

______ mantinham, 'o aparel1 o v v€:_,;scm0S apenas 'em busca.

R E P R E S E N T A N T E S ::s:eo f:a��:�i�l' p�� '� : •. :� ��::: en�:� ;eo::� �:e���;
Empresa especializada no prestação de serviços

de. �� ;::ta um complexo

de �rganizaç�o �aci?nal do Trabalho. e Estudos ,EcO'" A federalizaçiio dessas es. Sob o ponto de vista- es-

n6mlcos, de amblto :nt,erestaduaJ, �n,d? em pratica colas, abrindo-lhes a opor. tritamente f1nanceiro, a U.
seu plano de expansoo." procura escrltono de' contabi· tunidade de mais expressi. niver.skiad.e se revela como
I idade que possa servir ée c:orrepondente, para todo o vas dotaQOOs, teria que ter iator cie "investimento DOo

Estado de Santa Catarina.
. .'

reflexos na amplia.eão e di. vo", como elemento ackJI:la.

Exige-se amplos referênCIas, ld�idade e capa" versHiçação dos quadros dor de circulaÇio moae&*1a
cidade pro.flssional do pretendente' Cortas para Audi.- administrativos existentes, em um CeIW'Q que desconh�

contec - Viaduto O.Q Pa.uJino. 34 - 30 Cj. 37
•
São A Universidade implicaria, cia a extensão du dota96eS

Paulo. i I ':'_�'II""'" por sua vez, na. existência nele investidas e que lIIIbl

de um organismo novo _ a vestem, em grBDde parte.
ReItoria -. para onele con- por vtas diretas e tadIretu.

fluem intrincadas particu1a· Basta que detentdaIda
rldades administrativas e ceDtro se beneficie de a

pedagógicas de tOdas as u· nuso monetário de vulto pa
nidades. Trata·se de orga- ra que surjãm lWIn8J'OA8

nismo novo, e que não po· oportunidades de "serviços·
tfe fu!lClonar sem a apreti- que então inexistiam Damel

cipação de numeroso efeti· ma quaDtidade ou. que 59

vo nWTU:lttO, especUIcam -. apueoem.
Além disso, começou s Tafa uooo..�

tunei.ottar uma unidade ef:. te�.. Mft.

colc.r� 'b. ae Eng'enharta rtà ser sabfd8!f por men1·

Industrial - apos a fcdera- nos nas oscolas p�ri:l�.

Começam a surtir efeitos na Portaria 428. Os represen
os encontros mantidos' tentes madeireiros, declara,
tre o Secretário da Fazenda, rum-se, na ocasião, revorü,
Dr. Doin Vieira e os madei- V",IS à manutenção do regt
reiros caeannenses. Como me de cotas percentuais, pa
se. sabe, foram enviados te- ra os Estados exportadores
legramas e mensagens ende- de madeira, o que a rere

reeacos às mais altas auto- rida portaria estava amea

ridades do Pais, todos salien çando. A respeito do assun

tando (1 prejuízo que traria to. o Secretário Doin Vieira
à Economia de Santa Cata- tem recebido diversas men

rina e em particular à eras- sagens, que já demonstram
se madeireira do Estnclo, a os resultados positivos dos
adoção dos critérios fixados contatos efetuados nos mê-

----_.
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. � WALlIfUbli.Cidade
I • lo· em Sta. Catarin.

l e-
,

, Conrecç50 e conBervaoio de palnfl'
em t�do � Esbdo

R,fernandQ M�I;I.- •• 'r c; 1� 1"d.-.,-·-f-onc 2413
..

-
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Como se recorda, o Sr. cões Ptlblic as.

Geraldo Wetzel ocupou a Se- ......
'

EDITAL

AURI VIEIRA - Chef� de Serv'1ço-de- Contrôle
da Tesouraria

PARTICIPAÇÃO
• AmUton Schmidt e $ra. d, Dilma Schmidt. par'
ticipam aos paren:es e pessoa sde suas relações o nos'

cll'1li;?nto de seu filhinho AMAURY, ocorrido dia 27

p,p.) na Matérnidade Dr, Carl09 Corrêa,

Fpolis. 31 de moia de 1963,

CONCURSO PARA ESCRITURÁRIO
DO BANCO DO BRASIL SIA,

ses de abril e maio. O õover- apOio vossêncre assim como

nadar Celso Ramos também \t06SRS providências correla

tem recebido agradecin:)ento taS tomadas que influttam

e congratulações pela ,rno.· deoldidam9llbe pera eúe re-.

netra correta e imparcial sultado, demonstrando vos

mantida pela eovêmo nas so já consagrado interêsse

deliberações dos madeirei· direto solução problemas cu

ras, Divulgaremos, a seguir teríneoses. Junta contbluarã
um cabograma. enviado ao reunida devendo tomar d&

Governador e uma mensa- liberação necessárias eacer

gem tele�ráticn. remetida 80 rar assunto expôsto quaLOO
Secretário Doin Vieira: meu supjente continuará de-
"Governador Celso Ramos fendendo nossos ínterêsses,

- Florianópolis, Grande M- Respeitosas saudações -

usrecãc comunicar. .runra Harry Korman.
recebeu hoje processo com O teor do. telegrama ao

decisão favorável Senhor Secretário da Fazenda é o

Presidente da Rep11blica dnn seguinte:

:� i��:�%��O �����a r:��: d;�:�: ��,::�:r= .

iucac 428 grande prejuízo provimento no recurso con...

traria nosso Estado, necor- tra: re�lução 428, queremos
i-ídos quase dois anos e age- afirmar-vos- T).OS pertencia
ra vendo mais alta autorida- ( 'jtistà causa e com este Ato
de neoubucc. reconhecer co- acreditamos ser inicio nos-

mo certa nossa tese 'da im-' sas reivindicações reuniões

possibilidade dispensar pro- reaíteaces secretarie r'azen

sente momento contingentes da' tão' sãbtemente P,residi
fixos estaduais, ecrececendo «ta por vóssortâ.
indispensável orientação e Cordiais saudações, Ru-

bens Pereira da Silva. Pre
---------

sídence Sindicato Madeirei

ros .roínvnre".

PREFEITO UE IBICARI!':

CeNGRATIJLA-SE COM t)

GOVERN,\OOR: PONTE

SERÁ REAUZADA

Dr. Alo:sio
Monquilholl

DATA DO CONCURSO. fevereir-o de 1964 {ofiôal.. ===--===-=--
mente marcada} em Fiorianópolis
ASSEGURE O sE'u INGRESSO NO QUADRO FUN- .

- I <oolmo Coelho.

CIONAL DO BANCO DO BRASIL, PREPARANDO-SE ICAfEZI�llO, HOI1 _

i����I�I';I,H���6E ES��CIA��Z��g E�\C:��' C � � B ? i �' II ! GRA:CAS
CATARINA.

•

AULAS MINISTRADAS EXCLUSIVA-
'--_----

MENTE POR FUNCIONARiaS DA AG�NCIA LOCAL
DO BANCO DO BRASlk, .. ,., .....•

LOCAL DA MATRI'CULA PARA O CURSO TE'CNI
CO .BANCA'RIO: Sindicato dos Bancár'ios, Rua dos

flhéus, esquina de Anita Garibaldi - sobrado.
INICIO DAS AULAS: 17 de junho. na ç:olégio Cata'

r1nense, às 8 e às 19 horas.
9/6/63

Apartamentos na praia
de Camboriú

Na mais bela e confortówl praia do Estado de
Santo Catarina - CAMBORIO - dispomos de �xce

lentes APARTAMENTOS no Ediflcio "CAMBORIO
PAlACE" com localizoc;õo pr� eis 'que está
a CEM MUROS 00 praia... Os apartàmentos, de fi·
no acobomento têm 1, ou 2 OU 3 dormitórios, com se

la de est(lr. banheirO etc'
_ O EdiHcló acaba • ser conatr\Iido
- O. Apartottlen* -. d_""os
- Bens pr.o;os
- 50% à vista e saldo em dQze meses

Er1d.,..,. hole ..- .... pOdIdo do informoções
" AOMINlmADORA PREDIAL LTI)A - Av. Vi",n
te Machado 18 _ Ediffdo Kwaai)'l6k1 5.° ondar'-

_ Corfliba - '!'...1Ii)á - � �-Ol.�•.� ,,. ,,__

f r '"

' f

Com Fermento Seco Fieí'scnmuhn
você prepara

•

.. ,_

Pãezinhos de Côco e iãronia

4ü «cuciu r \ ti ,� pUÕt' f: ial' tert--;1

:1ti ',\ln e-tes -psexmno, n10 ficaI'"
T� ümente gostosos. Pl'imeiro. peto
:H'U tntent». Segundo, pela ação se ..

güru,'gataouo,l, do Fermento Sêoo
Flelschmaún. Com Fermento Sêco
l telschmunu, J. massa Hcn leve, Jo ..
rmhu. Vocé \111 Ver!

'

...

j':

A{/I/f/ 'III" , •••••••••••••••••1/2 z(cam
.t{'1i{'(/i' • ,., _ ••••'.'l cotn. (clui) +1/4x[(:.
I'e/'/II('/!Io :·:u:o
Ftoisetuna. :L •• w •••8dou21/2 colA. (eM.)
• Jfallleioa. •. " 3 colh. (sopa)
Sal 1/2 colA. (Cllá)
OVO um
Raspa de Iflranja lcoUt.(sopa)
Fartnha de '-rigo
(pcncll0dlL) •••••••••_ ••••••••••2 1/2 xtca-rag
Açútar . r- _ 1/3 zí-tftrt1.
�uco ratado 1/4 riCMa '

Raspa dr lara-lIj(t••••••••••••l eolh, (chá) .

Suco de laranjec .1. ,al/l. (sopa)

"runté nos' poucos 1(4, x cara de açtkat e o 'EUr. I

Acrescente o ôvo. Bata. 'lemo Adicione o fermento
já dissolvido, a far-inha e a raspa. Bata hem, até
.obter u'a massa muda e elástica, Coloque cut va- •

sllha untada; engorduro também fi. parte superior•
Cubra; deixe crescei' em lugar Quente, livre de COl'

'rentes de ar, até- dobrar de tamanho [aprox. 2 horas).

Unte bem uma fôrma. (usada para bôlo de camada].
À parte. misture 1/:\ xtcam de açúcar, o côoc ra ..

lado, a raspa e o suco de laranja. Espalhe no fundo
às, WrRlS. Retire II massa da vasilha; leve paro uma.

� I>uperücie enfarinhada. J:slellda a massa, dando-lhe

,
O mesmo feitio da Iõrmu. Coloque-a sobre a mlstu-

•

1'0. do côco. Engordure a par-te superior. CIlOI'a.
Deixe crescer em lugar quente, livre de correntes
de ai', até dobrar de tamanho (aprnx. lã minutos].

.
Asse em forno quente, durante 23 a :JO minuto�,

l
Ao retira]', vj['c Il fôrma subre um prato e dp.ixo

]JQ.l' 1 lJlinuto, ne'tire a fUrm8 .. Sil'vll quente.

Método -Meça a âgua-moma. Junte 1 colher
(eM) de açücar. Polvilhe com o fel'mento. DeJlxe
descRnslll'lO minutos e depois mexa bem. Enquanto
isso, bata. em ílreme aI> 3 çoll1. (sopa)dQ manteiga.

Críticas ao "empreguismo"

Parece·nos qtl�, o recruta·
monto t:e flU os I:J c't'

va a ('�<m do,,: r,1l'l (nn. 'lo�_
o ,/� , TI e, .fá
B.tin � o d . "", ao t1ua

,

,to

pJ'ore ',;"res r: r)s iJ.
c mple 'le" 10 a

d)'os funoiomus da Un
sidade (Reitoria e UnidaCl..;3J
é interpretado como se fôs
se aproveitamento maciço
da população fiorianopolita
na, e, dai, deriva o exagêlo
do "empreguismo". Em rea

Udade, porém, a grande
maioria dos funcionários e

protessores que opera atual
mente na. lDÚversidade, já
operava antertomente à 8ltis
teocla da mesma. E, J1in.

JIUI6m se tdenUftcava como

f1mc1onário ou professor de
uma qualquer unidade. por.
quanto muitos estavam ape
nas .. disposição. e outros
enm participai:ltes que em

hipóte;se algUma poderiam
depender, econOmicamente,
dos proventos incrivelmente

eziguos mantidos em n0s

sos estabelec1mentos oe en

&iDO lI'..Iperio�'.
A trolveraklade apreveUoo.

(f' qw.u:!ro pré-m.stent:e,
ela em :,1 unplIcou Uf'. "n;.-

pRrp 'l,

OS, t- __ •

duplir:ado,

Não será passiveI à Uni.·
versidade atender o cresci

mento da população estu·
dantil sem que aumente,
num sentido de seleção fun·
cional, não só o corpo de
funcionários mas também o

córpo de professorado.
Se, entretanto. o recruta

mento de funcionártoa e de

professores em número que
será necessário em iace do

próprio sentido de tttp8D8io
da UaiV'ersidade, niO 0bede
cer a crttl!iriOl teleti90S e

legais, se nAo for commte
com as neceuIdades autja..
ticas de prosnutva iDte(rra
çâo funcloDal e melhoria. ai
sim, as cr{t1cas pode1'lam
tlazer oont.ribuiç6es Jmpo.r
iantes. Caso contrário, nIo
rerão .mUiiD e sbmente le1'

vimO poro .._ ...u.
tnroriP<; ,�mftom.-.

�'. ,<4QQD:'

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

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR DOS ESPORTES t

Mais um empate verificou
se na tarde de anteontem, no
campeonato da cidade de

profissionais.
Paulo. Ramos e Postal Te-

legráfico foram os protago.

MARTlNELLI
Justamenf'.e no ano do. cinquentenário' da morte

,trágica do çuardc-mcrtnho Francisco Martinelli
.

fa
-, leceu o AlmIrante Máximo Martine11i uma' das
maiores expressões do esporte barriga-verde. Ocor
reu seu passamento sábado último, no Rio onde re

sidía há muitos anos, consterncndo bcstarite quan
: tos o conheciam, principalmente seus conterrôneas
a quem tontos vêzes teve oportunidade de servir
principalmente no que diz respeito aos esportes pois
durante muitos anos foi representante de várias de
nossos entídcdes junto à Confedero.ção BrasiJeirc
:�e Desportos. Desempenhava 0.. irmão daauele qUe
'Viria .0 ter seu nome perpetuado na esporte atravé.,
dOi ,c{ube mais vêzes campeão cetortnense, que é c

rubroneqro da rua João Pinto, o alto: carg de presi
dente de honra Americana de Remo. Era também
presidente de honra do C. N. Frcncssco Martinelll.
:. A09 seus familiares. entre Os quais se conto o

nosso confrade jomcttsto Luiz Osnildo Martinelli
sobrinho do extinto e presidente da Assoctaçõo dos era
nistas Esportivos de Santo Catarina, aqui deixamos
as expressões do. nos-so profundo pescr-

DERROTADO EM CRICIÚMA O

FIGUEIRENSE
. ,

..
,.

A equipe do Firiue'ir���atuando amistosamente" }ia
tarde de anteontem em Cri
ciuma contra o Atlético Ope
rário local, foi derrotado oe
la cO:ltagem de 1 x O, co�
gol de Almerindo aos 19
minutos da primeira etapa.
Os detalhes técnicos da

partido.:
.

Jõgo: Atlético Operário x

Figueirense.
Local: Estádio Waldemar

de Brito em Criciunia.
1" tempo: Atlético 1 x D.

Final. 1 x O, Almerindo
19 minutos.

Quadros: Atlético: Catito;
Tim, Monge, Parrucs (Zé
quinha) e Foguinho (Rubens
Cacaio (Santinho) e Galó,

la; Sa.ntinho (Alves), Dias,
Almerindo, e Neves (Evaldo)
(Darcy).
Figueirense: Domi; Marré·

co, Carázinhoí Zilton� e Édio;
Valéria e Sergio; Wilson, RO
naldo, Hélinho, Noronha
(Mario Santos) e (Ito).

PEDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE, r GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVI\

COLABORADORES

O��6�O��BÕÃ M�TO�A�lt'�::CIÕ'
COELHO - MANGONA

ISOLJ\DO O FIGUEIRENSE

� m�na�ur �m �raD[O fal�U [�m fi��li�a�� O IU� f�i � ml� ���1�1 X
� I R

� Konder, na tarde

c.alma
de via, o Paula Ramos esteve Braubo SIlveira, saru-se mUI· de J. Batista para quarto de su� vanguarda. Contou cotejo.

;_
,.� domingo. bem diferente de outras [or- to bem com Haroldo e Dec- zagueiro com o deslocamen- também com João em pleno Pena que já começa a

iU i imO�
:--. O Pvstal 'I'elegráficc defen nadas. Jogando sério na de- dato, realizando suas melhc- to de nmtr para o comando destaque a de seus compa- "mascarar", POiS'l.deixou .�e

I
dia a posição de co-lider que fensiva sem apelar para as res apresentações neste cer- do ataque deu outra vida nheírcs. de vanguarda. Foi acompanhar os lances mais

vinha mantendo ao lado do jogadas violentas, especial- tame. ao clube agora demonstrar.. em suma, UlT\._ jôgo corrido de perto como vinha íazén
.

Figueirense Futebol Clube. mente J. Batista e Hamilton, Já a meia cancha postalís- do que poderá lutar pelas do principio �o fim que a- do. Para sua felicidade o

Com esta responsabilidade e com Anisio, trabalhando ta também produziu muito primeiras colocações, neste gradou a regular assrstên- cotejo transcorreu normal

ntstas do encontro que ter o grêmio do escudo do ráio com desembaraço pela meia mais em relação as exibições certame. cta que compareceu ao estã- sem qualquer acidente.

minou em OxO. foi para o gramado ciente da cancha; bem amparado por lanteriores. A defesa teve em Nery dia da rua Bocaiuva. Houve um lance que Na-

O cotejo entre tricolores responsabilidade e de que :��i���b�l::rzedes:��:�� Alípio e -Bibi: soltando J. Batista e Hamilton seus

Detalhes técnicos: �����:�:�a::;��:d� t:�!��ta����:g�:=o:e �e��: i:��oen��nt:��e��á:r:edi���; no seu ataque, forçando sem ;�i:u::���a:�t.enoa '�:�i��; �:��esber:m;:íac=i:n�: ço um chute de Edio, quan-
cou até o estádio dr. Adolfo e perigoso, capaz mesmo de �i::�!�:�ar��u��t:�:r::: para seus companheiros te- cha enquanto o ataque, em- P:S�:T:l:���fiC�a:os O x ��n�u:;�an�:ix:::�a�og:a���:�:�á.IO da prevílegíada

ria o da vitória e que, afinal
ve um ótimo efeito pois o b.�ra .ne���:�� ��::!i�X:� 10 tempo: O x O. Final: OxO. ;nado para não mais retor-

'E',NLUTADO O ESPORTE CATARI'NENSE Enquanto isso, o Paula não veto. :�b�uSeai�:;aq��:ac:r�;:: �;:��a�ais destacado, e o Quadros: P. Ramos: Caro nar. S.S. estava fora do lan-

Ramos que ostenta o titulo Várias oportunidades ro-
do suas atuações,

.

especial- grande esfôrço de Mércio. linhos, Hermes, J. Batista ce e não marcou.

'E ; BRASILEIRO: FALECEU MÁXIMO ��,B�,::P:;�,d;,�;�:d:t:: E��:::��;::��:�;�:�::g;: �:::'o,n�o::�;t�:�� j':,";''::': d,OO;�::iO,:O;::���,t�:�� ?a:�:;'�i::r�; A�;::��i T'�'�'�;i��m;:�:;,m:uPo���;�:s e�:��tJ:ac;:ta:�, rt�r�� das com o transcorrer da res prendiam em demasia a ;�:gu�:����oA�P��a:::�u: Bagé, Deodato, Haroldo e posição de lider invicto ao

toría para' poctet.a<_:' _:_r u: partida. e CCT'_: .'lentemente �:��tac�m�::��r��lt:::a�a� priu sua.melhor atuação no Walmor; Bíbi e Alípio; Ma- vencer o Paula Rarntos nos

:n;�O���Çã� :�iS ;��� �::':'�n�o';'u' �'��!O' que b';;'o ,;,::�a��';'aUla Ramo, ���:�I�,��:u a���a�� f�:� :il�b::::: :ed�o,�:::::: �I%m,�'.��:u�:�a�' :�::,io�;:
�:s "��af(�:�tir�: equi- A primeir: :��ac���� �at:���a��re�� �e:r;:�sa�:� �: �r���:�e:��� j��;i;;: ra que esteve a altura do �:!�od:ea���oq�a:: �o�oO. o
Assim sendo, p mais agres. sendo a de

postartstas propu "fesa poste." l desdobrar

�: SÓe:;ãe�á:o�l�' ���:;:! �:�as: .: w���� ATE QUE ENFIM!

i�I�:a�:� .���: :i:t���!��::�;::t::�g�:� O "Daré" conquistou sua primeira vi-OBSERVADO UM MINUTO DE

d t d S P ISILÊNCIO tori(W1o ,tç��'�U��!do,m�It.�na�,�m'd�' O,'temp: ox��al º
Na partida realizada ante- Presidente da Confederação

por 1xO seguida para o Atlético e Ta da grande área contra o Sao mandare 1 x O
ontem entre Paula Ramos Sula�ericana de ',.&emae. manderé, pela mesma.conta- Paulo J

Martms.
encarrega Coleador, Sabmha aos 5

e Postal Telegráfico, foi Presidente de Honra do Clu-
1 d empatar com do da cobrança atuou falte, minutos

observado um minuto de �e Náutico Francisco M_ar. �e��a�:: p�r 1 x l. a pelota ricocheteou na bar Quadros Tamandare
snêncro, erh homenagem ao tínellí.

. _
� Conquistou a equipe do O Tamandaré que fez sua reira e foi até Naizo que Jaime, Orival, Abelardo, J.

destacado homem do espor-
.

Embora t�rdlamente, en- Tamandaré sua .primeira melhor exibição contra o Fi- falhou infantilmente do que Martins e Adilson; Fida e

tebrasileiro, o catarinense v.lamos daqui os noss?� seno vitória no Campeonato de gueírense, sem coler a vítõ-
.

Helínho; Sabinha, Rato, Ro
MáXimo Martinelli que viti- tid�s pesame� a famlha do

profissionais da cidade, na ria, caminhou sábado para
se aproveitou o extrema Sa- berto e Lalão.

ma de um enfarte, veio a extmto, catarmense _que sem tarde de sábado, quando umtriunfo que serviu para
binha para decretar a que·

falecer na tarde de sábado, pre teve sua atençao vollj-- conseguiu dobrar a equipe marcar, pelo menos, a cam-
da do arco de Tatú, que se:

na 'ex capital da ·República. da para os desportos àa
<10 São Paulo Futebol Clube, panha do Clube, neste atual ria mais tarde o gol da vi'':

O desportista Máximo terra que teve por berço. pela contagem de 1 x O. certame da cidade que apon-
tória.

Mar'tinelli, no momento Qra A partida entre tricolor€S ta o Avaí como líder envie-.
e alvi·rubros, foi descolorida to. .,
do principio ao fim da par- O Tamandaré, sem jogar
tida pois nenhuma das duas bem, teve méritos para ·che·

E ITAJAí GOLEADA EM "quad,., oon"guiu imp" g., ao t,iunfo., ,

;��e�: :::�a�� jôgo que roc::���t����o ::� :���: ---�----- �_

tos de luta, o Tamadaré sou fLA'MULASbe-se manter para impedir I

que o seu adversário Con· .Confecciona-se qualquer quantidade, no melhOl
quistasse o tento de igUal. qualidade e menor preço •

dade. Ed Zahio - 7.0 andar oPto. 701 Fone 2494

JONVILLE Venceu o Tamandaré por
que foi menos ruim. O São
Paulo realizou sua pior par
tida neste Campeonato, sal·

vando·se dois ou tres jogE.
dores pelo espírito de luta
e pelo individualismo, em al

gumas jogadas.
O São Paulo que vinha- a

tuando bem, cai verticualmen

A seleção de Itajaí retri- seleção local por 5 x 1.

O -placar dilatado a favorbuiu na tarde de domingo a

visita que lhe fôra feita há

alguns meses atrás a sele

ção de Joinville.
A partida foi realizada na

Manchester Catarinense, a

pontando como vencedora a

dos joinvillense diz bem da

superioridade flagrante dos

rapazes da Liga. da Term
dos Príncipes diante dos

portuários.

NOS'TEMOS
�

APE(A·NI
,

de que você precisa!
Na qualidade de.
rizados, pode�
blemà .sem dem'
você encontra

peça ou o oe

preço de tah
em laboratóri-
co IH. E, no

sulta sôbre c

mos o máximo

:-vendedores auto·
.. -3solver seu pro.
em nosso estoque
"'om.certeza • o

-, �ue procuro! a

JEmuínos,' testados
rantidos pela mor·

de qualquer con·

Internotionol, tere·
pcazer em atendê-lo.

Representante IÕI nBSta cidade
COMÉRCIO E REPRESENTAÇõES

G· SOCAS S/A

F(JVIO 'ADUCCI, 721 ....:...... ESTREITO

Um t�rco a visto e o resto em l�
. :. ,-Ij_t _ P�pl:?;,�:?'��) {urbs dê apcnó'9,1).:�':�.�,:,.

São Paulo: Tatu, Carlos,
Juricy, Ká ie'Naizo; Vado e

Ani,el� ·Úí, C!lrlinhos (Odi·
lon), <Pitola li Osmiar.
Arbifra:gem de Silvio Alves

e anót���i�ades -
I

uve .

,�a �reijÍQ.inar, v
..

Sãó Paul€! por 5 x;

Na verdade o Tamandaré,
esteve muito bem na reto.

gUardo. e razoavelmente n�

meio de campo, o mesm(l

acontecendo com o ataque.
O São Paulo por sua ve:l:

esteve mal em todos os se-

��:es, t;ae�:d� :��i��g!:� .,.,.",,.,,,.....�,..,.,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,...,.,,,....,..._

��ç�rj�r��o����vel�ma exi-

.X(
Qaundo a partida apresen- tI'tava 1 x O para o Tamanda· •

ré, o São Paulo perdeu a '!
grande chance para marcar

quando Pitôla, "soltou" no

vazio, a pelota para ATi que
na pequena área, com ape
nas o arqueiro a sua freno

te, atirou o couro contra o

poste lateral esquerdo <1e
Jaime.

QUAR'10
Com ou ,?em Pensão
Esteves Júnior, 34

O Tamandaré teve maio·
res oportunidades mas, uma
a uma, foram desperdiçadas
pelos :,eus atacantes.
No Tamandaré a defesa"

foi' o ponto alto do quadro
com o quarteto de zagueiros
dominando quasi totalmente
o ataque contrário.
, A linha média com Fida e

Hélinho muito abaixo da

produção normal. quando ()

duo é formado por Sabará
e Fida.
No ztaque Sabinha foi o

melhor, com Rato destacan·
do-se pelo espirito de luta.
No São Paulo, individual

mente, apenas Juricy e Os·
mar, apareceram. �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mone

João XAJ II, ::,umo Pontífice, que ee 5implicidade de suas acoes, soube (l1gu (IO)s

protocolos, para se aproximar mais dos homens que lanto amou

(Cont. da 1" pág.)
Acqua e Antonio -Samorn,
secretários do Papa, roram
visto chorando nos ccrredo
res do Vaticano.

El\f PA.Z COM TODOS OS
HOMENS

Angelo Giuseppe Ron
cant, êste o nome de Jose

XXIII, teve como uma de
suas últimas expressões :\5

seguintes palavt.ils -: "Ã
todos amei".

O Sumo Pontifice que ho

je ceve se encontrar na

�:i�o: �%� :o�:e��
tendo chegado ao vatjcan�
manifestações de pesar d:'l
todos os países do mundQ,
inclusive da Cortina 6:e

Ferro.

30 l\UL PESSOAS
CIDADE DO VATICANO,

3 (OE) - Enquanto mais
de 80 mil pessõas compri.
miam·se na praça de São

Pedro, no momento em que
foi anunciada a morte do

Papa João XXIII, os mais

altos prelados da igreja en·

contravam·se no interior

do Palácio Apostólico.
Fonte. oficial informOll

que 18 pessõas se encontra

vam nos aposentos do Suo

mo Pontífice, no momento

de sua morte.

Diversos prelados, seus

quatro irmãos, quatro so

brinhos, três médicos e u.'U

enCenneiro.

LUTO OFICIAL

RIO, 3 (OE) ---; Pouco de.'
pois dn morte de Sua San
tidade o Papa João XXUr
o Itamaraty anunciava tm:
�ad�o���:o ����:Ia\ d:e�:êa�
dias, pelo motivo do falec;.
menta do Papa.
As igrejas da cidade do

braram finado, as emrs
sôras de rádio mudaram
sua programação em sinal
de pesar pela morte do Su
mo P:>ntifice.
O governador de Minas

Gerais, sr. Magalhães Pimo.
declarou: "No momento er!l

que ao humanidade ChOl�
um dos mais impressionan
tes vultos ela Igreja, ."1".

saciamos a esta mágua pro.
funda do povo, a do Gove"
no de Minas".

Os pronunciamentos con.

tidos nas Encíclicas de
João XXIII, transformn
ram·se e ao mesmo tempo
aliviaram muitas das ten·
sões perigosas e mesmo fa
tais aos destinos da hum.'l..

nidade, cujo exemplo de

comp:reensã6, e espírito <te
fraternIdade e de carinho,
revelados no Concílio Ecu
mênico e em todos os gran
des lances de sua notável
obra pontiCicia, criaram ern

relação ao guardião da pa:::,
em todos os recantos 'Ia
terra, sentimento do cal i-

EDITAL
JUIZO DE DiREITO DA VA

RA DOS FEITOS DA FA

ZENDA PúBLICA E ACI

DENTES DO TRABALHO
DA COMARCA DE PLORIA·

NóPOLIS, CAPITAL DO

ESTADO DE SANTA CATA

RIANA

EDITAI.
UE PRAÇA, para vcmn\

(' !\rrematac;ão dos bens

penhorados nos autos

tlc Medida Prrventiv�

lIIovilta pela União .·C·

tleral, Procuradoria da

Itcptiblica nêste Estado,

\ contra a. Empré8a. Saturo
no de Pesca Lida, na

fnTm:L abai."\o:

O Doutor JOÃO TO
MAZ l\L-\RCONDES DE MAT

TOS, JUIZ DE DIREITO T�

TULAR DA VARA DOS FE!·
TOS DA FAZENDA PUBLI

CA E ACIDENTES 00 TR..o\.
BALHO DA COMARCA DE

FLORIANóPOLIS, CAPITAL
IX) ESTADO DE SANTA CA

TARINA, NA FORMA DA

LEI, ETC.

_'

de propriedade da Empre·
sa Salumo de Pesca Ltcia.
sediadu em Santos, Estado
de SdO Paulo, apreendido
pela Capitania dos Porta"

de Florianópolis, Estado da

Santa Catarina, por infra

ções do Regulamento para
Trâfego Marítimo, com ••s

s e g u I n t e s carateristicas:

Comprimento - 14,30 me·

tros; BOca - 3,98 metros;
Pontal 1,65 metros; ContOr
no - 6,37 metros; Mal:erinl

do ca<;co de madeira Tonela·

gem Bruta - 13.053; Líqui.
da - 6.067; Escritura Públi
ca lavrada no 7· Ofício em

13/12/1949, achando·se o re

ferido barco em regular es

tado de conservação, neces

sitando de reparos no cas

co e 1111 máquina, que acho

valer :l quantia de dois mi

lhões e quinhentos mil cr'.1-

zeiros que SR.I a margem.
CrS 2.500.000,00. Florianópo·
lis, 18 de Maio de 1963 (83)

Simão Gonzaga - avaliador

judicial. E quem os bens

quiser arrematar deverá

comparecer ao lugar, no di;;\

e hora. acima mencionados,
sendo êles entregues a quem
mais der e maior lance oit�·

recer c.cinm da avaliação,
depois de pagos no ato o

preço e as custas da arre

matação. O presente edital
será afixado no lugar do

costume e publicado no Diá

rio de Justiça e pela impren.
sa, na !onna da lei, Eu, Ed·
son dI) Moura Ferro, Escri·
vão o subscrevi.
João Tomaz Marcondes

de Mattos, JuiZ de Direito
TitUlar da Vara dos Feitos
da. Fazenda Pública e Ad·
fi8DteB do Trabalho da Co

mana ele PIorianõpolis, E9-
t-ado üe Seftta CataEiPa.

O MUNDO LAl\IENT.\

LONDRES, 3 (OE) ---: To·
do mundo sem císüncão (18
credos religiosos lamentou
hoje a morte do Papa João
XXIII. No Japão, nação na

qual predomina a reugtão
budista, chegaram ao var'.
cano mensagens as maís

senl.\das, pelo desaparec-.
menta do "Papa da Paz".
O presidente Habib BUl·.

guiba (ia Tuni�ia, Muçulrn'l
no, depois de· orar Dela Pa

pa, dissc: "Acompanhei com
profunda emoção, os tr1'
balhos qUE' Sua Santidade
realizou".

JUd�\I.� de todas as par·
tes rio mundo I'levara'Y!
também Suas preces pelo
Santo Pamc. Em Sioago.
ga, da França e outros pa,
ses europeus, houve: sen'iço:;
religiosos especiais. A angl!
cana Rainha Ellzabeth II" d",

da raça.
Ao Papa que me conce

deu quase um único, dom
de entristecer e engrand.. ·

cer este tradição, armado cía"..
da humildade e da cermc, E continuou o prestden
nos seus primeiros cues �h ' te Kennedy: "Era o. chefe

An�clo Giuseppe Roncalli

nasceu em 25 de novembro
de 18t11, na pequena aldeia

de Sotto ii Monte, no Nor

te da rtaua. Seus pais _

Giuvanni Batista Roncalli e
Marianna Mazzola Roncalli

WA'3HINGTON,3 (OE) -

r-------_
O presidente John Kennedy
declarou: "A obra suprema
de todo homem, é proteger
e levar avante a n!ais pn·

noticioso.

SARGENTO 'DE GUERR.-\
/

monsenhor., o papa B.:.l
to XV o nomeou para e se

grada Congregação da Pro

pa:,:açao da Fé. Em 1925, foi
eleito arcebispo da Igreja
titular de Aeropolis. Sua
sagração episcopal, a 19 df�
março de 1925, foi oficiada
pelo cardeal Tacci. Ainda
Ileste ano, foi nomeado Vi
sitador ApostoUco na B1:J

garia, funções que exerceu

até 1930, quando foi desje-.
nado deiegado apostollco
no mesmo país, até 1931.
Em 1935, foi transferido,

az
suas aç.6es, tírazam sObre '\

mundial. Mas sua preocupe- rica sabedoria
.

de uma fé.

çãc pelo 8Spirito humano, � a.n<:eli,tral para dar orienta

foi além dos limites do crc- ção dos mais complexos e

do e das fronteiras geogra- dlffceis problemas da éra

nces. moderna.
Os preceitos eaoorecedo- Para ête a chama divina

res doa suas Encíclicas e que une os homens e por

CARDINALATO

Roncam viu o novo car-ro
com grande encanto: pe:a

prt-ieíra vez, em sua ronca

carreira episcopal, lhe era

outorgada a missão de pas

ror. E soube exercê-la co.n

ãignidade e piedosa dediC'a

ção, as prisões e os hospi·
tais, levando o seu consolo

pessoal aos DIte se et1CO.'1.

trassem em a1üção.

X}"ITT com 1'1 por ue

ln-ar tradições. A prtmcs
delas era fi dr! que o pontr

ficp devia comer sczlntt
"Pl'o.::urei nas SagradRs

Escrituras algo que diSp11
sesse sobre as refeições dr'

:�:u:;act;o:c:�re��t0
Cl!tão, (. costume". n
A sua enciclica "?-.1ater � i'"Magistra", embora se lui.. J.
damentasse emd�

.

anteriores, como a "QuP.
drageSimo Anna" e a "Rt:,. �
rum Novarum", foi mais

Fui ver se BRASILlA· tem.
�,J,.)'.

QUEM FOI O PIPIDIPIZ
prelado reconquistar a arut- Falecido Pio XII em 195t, na 'social da Igreja. Lo-tQ;
zade do Eliseu. o patriarca de Veneza. foi após: [\ carat; João XXIlf

um dos cardeais convoca- convocou o Concilio Ecu,
dos es exequías e ã etetção mentco. Preocupado com o

Nesse tefPo, deu aulas de novd chefe da Igrej[Í.
.

problema da paz, senUu ..

no semrneno Episcopal de Em 1'953, foi elevado à Níio ctnha, a menor preocu- sua urgencía, promulgando,

:Bergano, onde iniciara seus dlgnf1ade cardmeucíe. pelo pacêo com o cargo; viajou no ultimo sabedo santo, A

_ eram humildes lavrado- estudos, de Historia Ecle.. papa Pio XII. E tal era a com passagem de ida e vot- "Panem iii ...'errts" que, PIJo

des De seus doze Irmã stesttce e Apologetica. Du. amizade- que conseguira na ta ..Mas, na porta do epo- ld primeira vez, como de
nho e admiração e respel- quatro ainda estão ViVO:o�. rente a Primeira Grande França. que o socialista vru- sento que lhe foi designado cumento pontificio, não se

to. �
Severio. de 79 anos, Alfr� Querra, padre R,oncalli loi cent Auriol, reclamou O dt- havia uma inscrição prcfe- destinou apenas aos catoU

do, de 73, Gi',seppe, de 6S, c convocado e serviu CO"TIO
reíto oe c-o-car na cececs tiça: "II Comandante", por- cos, mas 'também aos "CJ1a.

-Assunta, de 65. .serzento. no Corpo de srw- do novo príncipe da Igreja que o apartamento normal- trios afastados desta '3á

meninos italianos, filhos de. rli;;ttn""hlrl"l-�P peja d«. o barreto vermelho. Três mente, 'pertencia ao chore Apo_;l'tollca e a todos os bo-

meninos .rtatíanos, rmios dícacâo aos rertõos. Att\ c
dias depois de se ter torna- da Guarda Suíça do vu.v-'. mens de boa vc ntade".

ele lavradores: ajudando a termino da co-n-v-rwno. do cardeal, Pio XII o 'no

familia nas tarefas do ama- serviu, como r-o -etão, em
meou patriarca de Veneza.

nho da terra. Aos onze díversos h )Spit· is míuta

anos, manifestou o desej.r
de ser padre - e os país,
catolicos, deram-lhe a ben- Elevado u d- -,i.--h:lt' c

cão, conseguindo o seu in
gresso no semtnarto de Bt'T.
gamo, onde esteve dUl"8nte
oito anos. Continuou sua

preparação no Seminário
PontiIice de Roma graduan
do·se {ln teologia. Foi orcf�.
nado �acerdote na igreja de

�:n!�n��r�: �;o��n: �=��
e rezou sua primeira mi"'
SR, no mesmo ano, na Ba
silica de São Pedro.
Seu primeiro cargo foi o

de se.::retario particular do
bispo de Bergano, monse
nhor conde Giacomo Radi- com as mesmas funções,
ni Tedeschi, que exerceu pura a Turquia e a Grecis.

Grã-Bretanha enviou men.":;- profunda influencia sobre ()

gem de condolênCias ao VaF- jovem padre. Durante cs Duranle a guerra, Ron· ttl\TA DE PESARcano, na qu�� :ecordou a ,"ove anos nos quais serv:u calli permaneceu em seu ftVl.

je�ente a�dlenC!a que lhe a monsenhor Tedeschi, Ron- posto até dezembro de

•
1 A União FloriaDopoJitana de Estudantes, entidade que

},!l �once.ct�d� p,clo.Chefe.$,� itlt-r� J:IW1l'-_l�4Z. Nessa �poca. a Igrej:t,

_.
•

,al.ttcrteta1 0IMNIcIasaa -e� os Estudantes eecundártos de PlOo
!greJa Cat6hcn. vações na diocese, como n. que se encontrava em dili·

..

.

I riaIlépcdjs, em vista da pungente noticia que calou fundo
publicidade de um bolet.im culdades em suas relações IUL alma de todo o povo brasileiro com o falecimento de

KENNEnv LAMENTA com o general De GauHe,
rua f.e ..nando moch<1".�. Ô S.S. O .Papa Joio XXIII, baluarte da Paz Universal dêate

decidiu enviar RoncalU co- Século, vêose DO dever e na obrigação de, de público, Inte-
mo seu Nundo Apostolico, 1°, ..."dor - fone 34·13 gnr-se às maniteatações de dor da mo_c.ldade cristã de 1'!0-
a Paris. De,.Gaulle não via l!. rianópolis, convidaado·a a. orar a. I)gug não só pela sua ai

::r�erS��:c::m����' �__ ::ro.como também por um digno sucessor no trono de SIo

estreitas relações com o rc- Florianópolis, 3 de jUllbo de 1963.

glme de Vichy - e cabia �() pI José Manoel Soar - Presidente da UPE
----------------------------------

(Na. Capital da Esperan.
ça -II)

.

Jaime l\Iende:'t
Antes de entrar em Brasi

silia, pdo Sul, no chamado
Plano Piloto, o espetáculo
não é muito animador.

SUIi!em, de repente, ante

os olhos cansados de vt::'r

campos sem fim, as favélas,
num amontoado de casébr�s

de madeira feitos com res·

toa de material, cobertos ele

qualquer jeito.
Ali, naquele meio rude e

pauperrimo, vivem as fmni

lias dos candangos, cerca de

60n;0 da população de Brasi

lia, numa promiscuidade e

falta de higiene e confôrlo

impre3sionantes.
O problema, segundo pa

rece, tende a agravar·se com

o êxodo dos paus de aram

que, de caminbão de carga,
se dirigem, em lévas suces

sivas, para a nova Capital,
como em busca de terra dn

promissão.
O pior é que não há, no

momôlntG, com a crise ec0-

nómica que assoberba a Na

ção, condições de trab�

para tanta gente que chega,
Podia o Covêmo, em ca

r4ter excepcional, fazer ali
uma experiência. de re(orrru.

agrária, aproveitando, para
tanto, as terras do Distrito

Federal que se estendem ,em
todas as direções por cente

nas de quilómetros.
Não é verdade que as ter·

ras do planalto goiano, sal

vo excessões natu:als, sc·

jam imprestavtlls para !\ a-

..

•

A excelente escritora que
foi Maria Isabel Silveira, em
seu livro de memórias ISA.
BEL QUIS WALDOMIRO,
escrito no fim do século pas
sado, já dizia a respeito de
Goiás: "Ali estava o futuro
do pais, a região para a qual
se voltaria toda' a nação
quando quissesse encontrar.
se a si mesma".
Como a zona serrana jo

nosso estado, cuja berra ver

melha muito se parece com

a de Brasília, há regiões
excelentes para a agricultu.
ra, a pecuária e a fruticul.
tura.

Do mesma forma, dizia-se
que em Brasília, dada. as

condições ambientes, ,não
crescem arvores nem n. gra·
ma viceja.

Pura fantasia dos eterno'i
inimigos da nova Capital
que s6 têm olhos pala, ver

o que lhes não agrada.
Tod3 cidade está sendo

arborizada com plantas das
mais variadas prOCedênCias,
provocando admiração O seu

crescimento râpido e a be
leza verdejante e florida
dos Jardins das super-qua.
dras e do Palácio da Alvo·

rada.

de Brasilla, além de Aven!.
das W3 e .0 Eixo Monumen
tal, que são as principais ar

térias por onde circula o

grande movimento de vei
culos.
Uma super·quadra é com;.

tittúda de vários edifícios
de apartamento, cujo tam:l'
nho padronizado é o 5Cg'lin
te: liVing 5 x !O, 3 quartos
com armários embutidos, 2

banhejros completos, 'cozi.
nha com área de serviço, 2
elevadores, um de serviço
e outro social.
Há muitas super-quadras,

todas elas com parque in·

fantil, local para estaciona·
menta de automóvel, esco

las e toda sorte de cois:\s

Deus, então aparecem.

Imagine-se construir wna

cidade e de um dia para Ollo

tro querer fazê.la funcionar
com toda a sua tm.a.&a Mo

grenagem doméstica, come!"·
. cial, burocrática, soelal e

política. \
Foi isso o que mais me

impressionou em Brasília: c

milagre de sua ressurreição,
quase sem conllitos, dentro
do imenso vaaio do Planai·
to Central Brasileiro.
Por isso, ao ver Brasf1ja

de almo, o ator Kirk. Bau.
gIns exclamou admirado:
"Puxa, para fazer isto Q
preciso ter peito"!

Condições de HabitabilidadO
necessárias ao funcionamen·

to de uma cidade isolada. No primeiro dia fui Jaa.
Os edj' icios que conhec1 ta.r no famoso Hotel Naci-l..

internam "'te não ror ·,�n· nal que, .segundo Ibrahim

taro, por n 'is que 'it!· Sued, esta·entre os melhores.
gasse e Ind 'I .. -e, o

.. 'uor do mundo.
sinal de .que estejam a pJ.qUfJ Ambiente internacional
de ruir.

•

muito movimento, pr1ncipa.�
Parece, isto sim, pl'Otegi. mente de Leões e 8UB8 1Jo.

dos de forte estrutura de madoras que participavam
ferro e cimento e suas linhas da X Convençã.o Nacdonal
simples e retas não ofendem do Lions.
o gõsto do esteta mais exi·

gente.
.

É claro que nem tudo fun·
ciona às maravilhas, lIml de
feitos e imperfeições.
TOM obra nova, que de·

pende da mão do homem.
carece de perfeição. "

Haspedamo-nos, eu e mi· Para quem jã constnnu
nha senhora, no apartamen- uma casa. - e casa de um

to 302, super-quadra 305, pavimento apenas - sabe
bloco B, reservado para re· como é dlflcll e complicada
sidéncilt' do snr. Victor Mar· p0-1a em funcionamento, no
ciO Krmder, que em brev� instante em que é dada pron
vai ocupã-lo. ta para habitar.

Im � ende�OS'" (]ttt if1!leítos,

"':: Prech;o ter Peito"

No centro do Hotel uma

piscin� muito azul e tmas
_.
À sua volta, meaaa. um

perfeito serviço de bar 98-
ra atender as pessoas que
olham as bald8des que. �

bikini, enfeitam a pa:Isa-
gem.', .

Os maUres e garçóns, com'
sotaque estnm.8':iro, ex4eS

si'9amellta o1lsequioaoa. 00\'·

rem de um llde pua. olÃl'O.
Pomoa sentdDs ele lIP!l'Jo

hvo. eenejB" 'riabo e.�.
i-ar ;;em·muita complicação,

Eramos 5 pessoas à mesa.

Fiquei 'ala(InadO com J.

coo.ta, ao final da festa:
C49._
Comecei. a acbar a vida de

Brasllia carissima.
No c:8& seguinte, estando

sbzlDho a reparar o carro,
fui aconselhado pelo meca

nico, um cearense amável c
inteligente, a comer no res·

taurante Adele, na Avenida
W3, especialista em comida
italiana .(
Serviram-me carne assa

da, spagbeti, uma cervej'l,
pudim e cafe.

Preço: CrS 580,00.
Encontrei lã. vários depu

tados, entre eles, meus co

nhecidos, Antônio Almeida,
Pedro Zimmermarin e Osni
.Regis com a família.
Um dia ouvi a convers3.

deles.
Dizia O Dep_ Pedro Zim

mermann, nosso vizinho a·

li de Itoupava Norte: Tenno
pena de minha família quan
do penso que terá que vi:.'

para cá. BrasfUa aio tem

......_ ..__.

O_dD_ncoo.
moço da J8mfUa lIi:EaDda de
ltaiaf. CIIIDl qIaIl aoaverui
__ IId ...
ameio: -ao a-u. ., h6 b'ta
cidades onde 18 .... lId'ao:
Rio, São Paulo- e 1IJ8OIa"
Um cbaItr.... o me

aIII:iat a que.__ .,.,

",--
Irancos: "no GDIMgD pa6SS-
DlII8 fume, patlllF' - p&J:à
eles taáG mllllliD e--patllio -
mas iloje um 1fDha auto!pd..
uI de pzqa '1IlIlCAl.. (i

oygo uma:tJem...DIDD....O
ficioa meefinica,

'"
nmdemonétreríe ser mals
poderosa. ,

Sua sabedoria, sua pieda
de e sue bondade e sua ror
taieea deram a hurna.nida;
de novo lagado de veiôres e

prometimento para O tutu
ro". I'

FAZ SABER aos que o pre
sente édital virem, dele co

nhecimento tiverem, ou in·

teressar possa, que no dia
12 de junho do corrente, às
14 horas, na Avenida Harci·
110 Luz, n. 57, �dc dêsle

Juizo, o porteiro dos auãi·
tórios levará a públiCO pre

gão de venda e arrematação
11 quem mais der e maior lan

ce oferecer acima do preçn
da avaliação de Cr$ .

2.500.000,00 (:0018 MILHOES
E QUINHENTOS MIL CRU·
ZEIROS), os: bens delCritos
no laudo, os quais são os

seguintes: Um barco de
• peeca, construido de madel·

de- nome. -AMAZOtfA!"

J�'
�._----

alma
Para a gente jóvem das

escolas, de quem procurei
impressões Brasilla é a. me

lhor cidade do mundo.

Ha, naturalmente, os que
não gostam da cidade, que
clamam contra a atmosfér3
seca e rarefeita das alturas

(l.OOOm.) que se aborrecem
com a falta de vida noturna

sem se lembrarem que Bra
sília é uma cidade jóvem
que precisa dormir cedo p&
ra crescer saudável.

O Clima

Em BraSllia não faz frio
nem <::'llor excessivos.
Durante 6 meses, de abril

a outubro, não chove na

Capital FederaL
Em setembro, a humidade

do ar dim'mll para 120f0, mt.
ni' 10, Iii n ", que o organiS-
111.0 h\ ,,'}

A'

'e sr'"1ort'l.r.
hll1llidnde é

de 40�,
Bem diforente ão litoral

catarinensc - contra que
muito se reclama que é s0-

bremodo quente, no verão, e
húmklo o ano inteiro.

A. média de humidade ..

IqW IS de 86%, havendo oca-

1IlÕeI1Dl que.sebe para 99%,
,. t6poca _ fortes nebU·
....

As !loit.es, EM:1 Brasllia, alo
sempre f.-eas e agradáveis.
A._", idDal:_

8i:D:IIe _ utmmos dos cJ1.
mas temperados.
La a gente anda o ã1a ln

teiso e ao um da jot'Q8da
nio se ..nte cansaao mha
p� como acontece
8. b p...�Rio e.1'l.
:nõpoü<:',

. ..

{'�;'�<t1H#·';·'�· '��",:"Iio'-_�'""=��"""�c:2:��c:2�,,-,_-"';;;;:=;_"'"Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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e io San Thiago. cenhrme desmvel nas
fi�anças� reduzida à devida:proporção a confusão oposicionista

Numa das ultimas do ro-o de que em 10 anos cremento das receitas e ta- nos períodos 1947/1955 e la metade os projetos. equí- de 1963, elaborado entre vo aumento federal nueu- monto de 13,025 bilhões na

sões da Assembléia, o depu- a populaçrlO urbana elevou- xa de desenvolvimento mi- 1956/1959, ao passo que o valendo esta última alterna- maio agôsto de 1962, deno- ralmcnt.e provocara do fi:,;. despesa e 8,98:1 bilhões na

tado Dib Cherem colocou se ao dôbro. níma. Cita que no perrodo Estado não ultrapassava a Uva como quase um reter- tava jâ no inicio de sua tacto nova majoração nos, receita prevista, podendo-se
nos devidos têrmos a ato- Por outro lado, é desc- de 194:1 a 1959, O coeficiente taxa média de 4,1%. Obser- no às condições de margl- confecção, uma ínccmpatr- níveis salariais. sendo i;n caraoterísar um deficit exa-

arda oposicionista, com re consetnãvej a majoração-de médio de investimento 8- vou que o Plameg era um nalidade no processo de de- bilidade com a realidade H. possível aumentar-se os tr;· tamen-e de Cr$
reçêc a problemas rínance.. tributos em setores já soo nual dava para Santa Cata- plano para livra� Santa Ca- senvolvtmento do pais. nanoeíra, devido à fôrça e butos, sõurc os quais já hã 4.04:200�.145,SO.
ros d,? governo cotartnen. brecarregados, valendo re- rina 3,6 quando, no mesmo tarina do marasmo, com do aumento de 70% do sn sobrecarga.
se. alçar que as dividas o Es- período, a Guanabara decí- uma destinação de 17,5 bl- O ORÇAMENTO DE 1963 Iarto minimo. Ao aumento Continuando, disse o oi a- ONDE E COl\-fO
Primeiramente, o Iidet tecto as tem pago com re- nha a taxa de 19,6, São Pau-> lhões, mas a inflação víc- de 40% do Iuncíonalismo dor que o orçamento ,:.t-'l '\UMENTAM OS

governista, estríbnndo-se 1'1.) gularidade, não fazendo 10 15,3, Mato Grosso 16,1 e lenta se faz sentir negatíva- Continuando na análise, federal, o governo catad 63 prevê uma despesa {\'3 ENCARGOS FINANCEIROS
relatório enviado pelo Ctie- parte, porisso, dos deveco- Goiás 10,5. mente nos ínvesümentoa frisou o sr. Dib Cherem a nense teve de reformular o 13,479 bilhões, e os novos

fe do Governo ao Mínlstro res do Banco do Brasil. programados, sendo neces- necessidade de tnvestímen- seu orçamento para conce- fatos surgidos no prazo de Em scgulda O orador, VR-

San Tiago Dantas, na con Todavia observa o orador O DESGASTE DA sãrto apelar-se para o go- tos para correção de nossa der majoração de 30% aoa elaboração da Leí de Meios. lendo-se sempre do retetõ-
formidade da determ-na- - que o orçamento equflí- lNFLAÇAO NOS vêrno central ou cortar p�' economia, e o orçamento servidores do Estado. O no- exprimem um reajusta- (Cont. na 3' pág.)
ção do decreto 51.803, de 5 brado, na's circunstâncias PROGRAMAS --::----------------

��s:��E�::�t:d���::: ����!s��:a�:;;;�:: dOO"li�':x:.:a���rnodoat� Na Reunião do Conselho de Desenvolvimento do
-

Estado:
;��t�i�l�f��:��;� ��,�t�sr�:�;��;��; g:�i�F!.:�i�;�� Atividades do Sefôr Justiça e Segurança Pública
__________-r-r-r-r-r-r+ ---- ,T Por se encontrar acama senvolvímentc do Estado, da DIViSão de Planejamento atendimento às rea s neces tiça e Segurança Publica

S t
,.

Rodov·a'r·o
'-> do o Dr. Mario Mafra, A).;- realizada no dia 28 de maio e Organização. sídades do Estado nos di" EdUícios para tnstarecãc

. e fír� I I sessor de Justiça e Seguran- .no auditório do Edifício Damos, a seguir, compre- versos setores afetos à Jús (Cont. na 2' pág.)U .. çaPúbüca do PLAMEG, a das Diretorias, perante os tamente o relatório do Ga- _. --. _

Ponte soAbre o� R·lol�,Sta. Clara :�;.Ja::ç::,,:�:'':��: ��: ;:::";:i��S p�:.;u;:�f;::�:J��: �::::t"int�:' ��n;�:m,::'t��
tf dinária do Conselho de D�· dro Nicolao PrIm, Diretor foi dito e que demonstra o

trabalho desenvolvido
exercício de 1962.

ii�ESr.ino !ox�;�:�R�;]:€;�;t!��
• D KAlS '"HeD DLAaIO Dt SUU CAtAlI'" .e adotado pelo GP do PU·

Flor: •. "' .. �·}Olis, (Terça.Feira), 4 de Junho de 1963 lVIEG, no sentido de um

vimento da prOdução e da.
produtividade é Brasileiro,
e da América Latina e tam.
bém da América do Norte,
aqui são problemas de pro·
dução e produtividade ele
baixos indices, na· América.

��O�����d:�e-t1edf:��sã��� mos, dos estudos de locali·

dices. Trocando em miúdo, :�!�al g:nt�:lta;ã:a �X:C�I��aqui falta e lá nos EUA, SO°
de Agronomia de Santa Ca.

:��b12!a:o���:::.r i���� • tarina, dois problemas ano

difícil. Com este comentâ. �i!O�tan� ��:e;��;: :::��.�
���t�ri�\=ui:g�:I�:!�,�: ha superCicie das solicita·

momento em que saia pard f�:�i:;e�;� ��t:��r��:�
::::çõ:� in�:rt::i���:� tação ninguem pode lazcr

tado, estimulou a curiosi-
uma agricultura _,.atualizada

dade da npssa reportagem. ----::-::.,.- -=-----

;�:�d� :��I��aP:������: COMUNICA!CAO
ção e da produtividade A EMPR�SA DE LUZ E FORÇA DE FLORIANO-
agropecuária de Santa Ca· POUS S. A - ELFFA. pelo presente comunicação
tarina. vem .esclarecer aos seus consumidores dos municípios

��!1!l�nII'
'. Dá citada reunião, dada a �t de Comboriú, Pôrto Belo, :rijucas, Canelinha Sãc

I-
J •••_bct·

, . ': inslslênda com ;que a A SECRETARTA FICA NA Joõo Bôlti.�:a. No.va Trento. Biguoçu. Sõo José, 'Palho-

�. -1! (I�":: �'�l��SCd�U��:rgi�� ����i�:: ����l'A�O J\��w1\�u;.lA� ��sea���;��:?����id��;:sz�e: �us�om;J!v��� aq�:j����
� _ 11_ __ ___ do Guvêrno, resultau o U('p'· sõo fornecidos.

'J- leramenlo do enlpr'CCT'dl· A Secretaria da Agricul!.ll.' 1· - AdiCionais, totalizando CrS 2,00 aplica-
A nutítia de que u gtn'e�nado'r Virgílio Távora. da Cca-. menta, tão, dcs(ÕádlJ 'IuiÍ.o ra, fica em Florianópoiis,' do.s até o mês de'abril último.

•

rá. eleito pela WN, depois de solicitar a� deputado .Jua; , necesSúdSl � à lcq,:ithi... rd· isto é- natural e certo, flLl' D�stinam-S-e à cobertUra das incidências decor
quõm Ramos, os moldes d:)'PLAl'rfEG, organizado allui IJclu vindicação das cio: {Jn· trctanto as ,I':!:> aUvid�· rentes da lei que instituiu o 13° salário dos novos ní-
go,'cmador Celso Ramos, também o adotou em �eu Esta: .dutores e. lhborio::'I.: ..Ique· des estão ..,- - .ma rural veis de salário mínimo do reajuste saiarial firmado
do. como planejaol,l!nto rara seu qUinquênio - vem cnca· la zoncl. com a gran, � �icultura e com o Sindicato represÊmtat1vo dos empregados (1.:1
blllando os RAIVlNlIA.'S da UDN catarinense. . A hgaçã.o�' :Bl· ;,.. II·RI') com a grar� _1aqão, nos Emprêsa, e à corr�çõÜl da porce!a da energia compra-..

/\ ooticia podiamos acrescentar detalhes: o PLAl\-lEG do SU!,;Q.cverá· l' ')tonta campos; tr • com a pc- da e vendida. Esta parcelo fêz parte irltegronte de

=�::,�fO�::�'��:. :e;e::rnt!:�r::i;�:�::oq;:v:��: :n��;��c�dec�:� • r�: �n�o's:q'u:ao,�.tr � n�:Ct���ss :�tluf;l �a;�:á�'� g�p����::�:�o��cioo��fr�aa n�r�â�ç��'dm- e ao seu líder no Legislativo. clusão da Usin' Miras, � »!Stência téP.. M I d M
. ..

M
.

a partir da S1' imeira nica ,e mo \ solicitada, é ta��:�eu �s �;��ti:nt�r1�ss b���a: !oQ,_e���a:Á.que es·

etapa: ::t�e ,,(_. ;�:�emC��!�=:' 2 _ AdiciOnaI de CrS 2.00 p/KWH aplicóvel
.

-!--� mnis �}�r 'J' nn r.::l. pondênc. com' as solicita- a par.tir do faturamento de maio·
.

t� da·- A_>:eh, .Jvimento ções dos p"''''uenos produ. Oest'ina-se a cobrir em porte, o aumento v.erifl

A,!:'orn. os n/\lVINIIA�� ��eX.�nlllo combatt-ram o PL,\. q� o Sr:.· .. �IôO Rar.'os, tores rurais�" cada no custo da energiá comprada
MEG; \eudo,o :lIlul.&lIllI por 11111 dos q('us mais eminentes li· ntrnvés dn Emprêsa Indus. Quando do estud� tarifário-que' ensejou a Porta'
dt'l'es, l';\..l\linill!ro ou Viução é Governador de Estado, lu- !.Tlíll re!>ponsnvel pela (lXC. VERIFICJ\C()ES DE no. ria nO a08 dr 8/11/1962 do ONPM do Ministéric

It0 t'1Il sL'gllidn af. aplllusu dos prereitos c01'l'eliglollárins - cuçi'lo do seu program'l TINA das M'ihas e Energia, o custo da �nel'gio ai::lquirida
rit':niio mai� MA.VINHAS ainda. nêsse �etor � CENTIMlS era de Cr$ 2,66 - o qual em deco.rrência de pos

E coluil\uafIlU. IUUIILI·j,·lIIallO. CI."U sua i\tON:I'AGEtN ELi!:'l'Rl0A.s DE SANTA Hoje mcsmo, !,onderou oleiro:; mnjorolJ>cs, se elevo na mO�ento a Cr$ 5.5685.
,,'\L,'fJr\S. Ilda. "I)hü'io Ih} 1\lauhã", COm IIS allal'te sllllfimi· c.:ATiUl1NA S/A - a.loos dr. Luiz Gabriel, vou ver .

dos t' seul altL!oóÚ. <to.) "l'L, .. lh� ú,,, .. '" !LU., 1"m r�\;..:· largos cami'1.hos flue uiJrhl rnrno 'tlmi:1m ll'lf','tlm.:J1l P!r:PI:"lhorrAi" '2ry r! 11\"L,;', 1 i0J
II' " ' .,<) jH',,:,.

.

,--,,1' \'jclu�!e� ,,(�Ll(. � eL'-,,"tno "XC· .' "::�'.'"
.

.

•

' .. _

.......

Como <;C II 11fl\'1I ftts<;c hílho ue mlVLr llIlH\ ll[l ..w�n,,', l::mna;. �-",��JIfoJA_!d • _c.��!\ n�lntel'.i<'lr, Em B��.•�'!:,�,1�1!._��: ��J��j,--_ À tMPrkE::'A __

�_2:�_·.·_'.�'.-=.�_::_=�=-�_:__;Ü������;:;ª4��{�� iiii�.l",""tiL'·· ":' ,; c
__ '�d -

.

, ·��,���ri����:�tfr�:v::
o final do atual quinquênio
governamental, deverão es·

tar concluidas tOdas as ,,1,

refas pertinentes a êste imo

portante setor, apresentado
a Santa Catarina boas ��.

tradas com condiç!\es. de

trMego em qualquer época.
do ano. o 'que atualmente
só se vem veI:ificando na

unidad� mais desenvolvid'l
da Fedorll,ção, o Estado de
São Paulo. ..

o Engo Celso Ramos !fi"

lho, titular da Viação .,

Obras PUblicas, não tem

medido esforços no cun!·

primento da grande plano
rodoviário do Govêrno d0

Estado. A obra está senda
desenvolvida em todos os

pontos de Santa Catarina,
num trabalho sem antece·

dentes na administração es·

Vemo!' nos clichês a nova

ponte construida sObre ')

Rio S3nta Clara, no muni·

cípio de Bom Retiro, tendo.
ábaixo a anUga "pingueis"
que até então vinha servin·
do ao tráfego daquela.
gião.

(ELESC apreSSa obras
Em reunião com r.=:pl'(;·

sentantes da Cia. Sulamprf·

VISITA: DEP. ANTONIO ALMEIDA
Com satisfação "O Esta

.

eficazes' parlamentares. Es:
do" registra a visita do teve em contacto com a g�
conceituado Deputada An· rêneia, tratando de assu'l'

tania de Almeida, que na tos referentes ao s�u mano

Cãmara Federal tem se Üeg.. dato. Este periódico de�eja
tacado como um dos mais feliz es�� nesta c!!-pij;al;

cana de Eletricidade SIA
(SADE) a Diretoria da CE·

LESC tratou do' 'o'Lples.
sarnenta das obras qUE' fa·
rão 'B. lipção B!umel1au·
'Alto (V:!íe, através de mo·

çlerna linha de trarlsmiõõsão,
cuja conclUsão levãrá i1 ri·

.

ca região energia farta pa·
ra dar vasão ao seú gmnde
s�rto de progr"sso ..

�.
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Há poucos dias- assinalá\'amos que prefeitos udenistas
_.f

ha\'iam.!;e pronunciado, em termos eloquentes, elogiando II

; ollra administrativa du go\'ernador cat��inense.

Sec"-3taria da Agricultura
Os �roblemas da Agro
� pecuária Calarinense.
.0 problema do desenvol· menau tomarei contacto e ofertando de estimulas e

vímenro da produção e da com os membros da Co- interesses aos produtores
prcduttvidade não este S00 missão Executiva da S�· ambiciosos de lucros e me

lucíonado em Santa Cata. gunda Exposição Regional lhoria de vida, o que vem

rina, entretanto, o � govêrno' Agropecuária, ouvirei o re- ser produtores progressts
atnal. encara cor4.Jasai"m!ft'>...�.dQS....uabalhos pre- tas. Sem ensino, jamais te·

paruttvos e olharei com ín- remas o nosso técnico - o

terêsse cooperativo e técní- técnico radicado nas condi
cos OS galpões que abriga. ções que são peculiares ao

rão os animais e produtos complexo da ezncuuura
que vão ser expostos. No catarinense.

Vale do Rio do Peixe escut
tarei solicitações relaciona
das com o Projeto de Frutt
cultura e de Plantas oleagt
nosee. Será nessa oportu
nidade que em Freibutgc,
mais l1ma vez, estarei no
campo de multiplicação 'le

O problema do desenvol. mudas fruUreras.

te a tarefa de soluções para
êste problema.
Não é exclusivamente em

Santa Catarina que o pro
blema pode ser vista etrc-
vés 'dos fatores limitantes
de maior rendimento por
unida'de de área, de maior
rendimento "per-capita" e

falta da organização "do
mercado para a produção
agropecuária,

A AGRICULTURA DA
BATATINHA

O Projeto Batata-Sémen
te, que tem sido merecedor
de matar' atenção é convI}
nio áa ASSociação Rural d�

Lages com a ACARESC e fi

Secretaria p.� Ag!,içulturs.
O projeto chama·se proje·
to Batata·semente.certifica.
da. Desta vez também ve·

rei, com muita satisfa·
ção o estoque das 20 mil
caixas colhidas, nêsse pro
jeto. Perguntado qual odes·
tino das colheitas, o dr.
Luiz Gabriel res�ondeu: se·

rá revendida aos plantado·
res de batatinha. Terão êles,
excelentes batata·semen-cer·
tificada e muito própria
para as condições catari·
nenses. Quem quizer adqui
rir é só escrever para As

socillção Rural de Lages e

Fazer o Ped14D.
(Cont. na 3' pag.)

EXPERIl\lENTAÇAO NO
ENSINO

Será, também desta vez

em La.ges que participarei
com os demais membros
da Comissão designada pe.
lo Governador Celso Ra.

IV

Um caçador de perdiz, quando caça com outro, e

costuma errar muitos urcs, deve, pelo menos, quando
atira, Inzer que sua arma detone no exato momento

em que o parceiro deflague a sua.

Em fazendo isso, se a perdiz cai, mesmo que tenha
errada o tiro, êle criou e estabeleceu a DuVIDA.

Ainda em Santa Clara, depois de abater algumas
pCJ.'ll�, o veretno. lendo no CRUZEIRO uma reporta
gem sõore caçadas de Leras na Africu, daquelas em que
as fotógrafos e jornalistas são em maior número 10

que os caçadores, comentou para a roda:
- Eu sou mais modesto! QLlc,ndo caça, trago ape

nas um jornalista ..

xx xx xx

No diA seguinte, para repicar a piada, o jornatíste
deu ordens:

- Meu motorista, trago o carro que quero ir ver o
desvio da Serra do Panelão!

E Lamas, como já referi, há aias. A velha promessa
etcítorerru da UDN acabou em realidade, no atual go
vemo. E lá no alto da montanha ouvimos o elogio do

governador, feito pela palavra simples e sincera de um

caboclo joaquínense:
- CGm esse estradão de vereda, o Cerso véío tra-

�:� :�::�r��taiaav::d�;i:e::�u�: p;::::s��;�uãa��
inleição.' • > ., ...

A nos:'â. primeira�s:,x;:� ChegarU:,s a Lages, em
razão de Ofief0, forçosamente teria quê ser ao Clube
de Tiro e Ca,ta "Luis --itamos Borges".

Revimo·lo com sobradas alegrias. E que êle
..
como

Slo Paulo, não pára nunca. Armando Ramos e Dant.e
Maroto, com suas equipes, não deixam.

Antes, já o apa�lhavam várias dependências, e=n

tOrno do moderno núcleo central: residência do ecôno
mo·zelador, cancha de boche, stands de tiro, quadras
para esportes infantis, parque para churrasco ao ar

livre, etc. O núcleo central, além de amplo restaurante,
bar, toiletes, ladeado por duas notáveis piscinas, para
crianças e adultos.

,

Agora, além de extensa ampliação do restaurante,
encontramos a velha cozinha substituida por outra,
novinha em fOlha e de fazer inveja a qualquer rangê.
nere. Não fôra a churrasqueira - requintadamente
prática - que lhe vai ao meio, àS mesas que a contar·

nam, com a aparelhagem de culinária embutida à mâo,
e o grande fogão ao fundo, diriamos que o Armando e

o Maroto, em vez de uma cozinha tinham pretendido
Lazer uma sala de visitas.

Depois de a construirem é que perceberam que ti·

nham pegada o projeto errado.

Mas, já era tarde!

xx xx xx

Essa magnífica e super,sup2r cozinha - vista no

clichê acima _. lembra aquele célebre transatlântico lu·

sitano, o Adamastoire, muito maior por dentro do que

por fora. ' .......
Nela, nesse primeiro dia, matamos duns saudades: a

dos churrascos lageanos e a do cheiro de casca de pi·
nheiro, usada para assá·los.

Fumaça misturada, de resina e graxa de costela de

môcho preto, tem um perfume oe respeito, místico e

suavissimo, digno dos incensáMos das grandes basill·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


