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PAt"l A Jo·a·o X'Xllf: �.I:!Zd�.�:O�-:I.n::;:,,=�o::�::,:��;;'���;:::�,� Casas 'Ruraic:: dão assistênciarn : fio em)'féshmo ,compulsÓrio. Da exposícãc ,da !�In�s�rn, ftt(II
•

e .

I destacam-se: 1") O empr� �Olppuls6riO 56 utmgtre a

h' dquem"Ef,ercebe rnJiS de�Ú�ros por ano. 2") Os ni- .

It d ""1,.''0'"'0''' á, con"lb"'n�,". empréstimo compUI.'Ó. ao. iornem o c.amocSePU a O Ontem"
.

rio pagarão cêrca de 2% do tributo, ou menos ainda, e os � I " ,
�

• � níveis mais elevadce, 5°0 ��e O salário. SObre os lucres, i r

'

•

I,',� de São P'd:O. O Santo
o tributo incidirâ de"i a 1 %{ 3-')iO empréstimo ccmpussõ- ""'"i

to • _ rio, se destina a criât@o � wn fundo Cederal de �ve:tl-
mentes, cujos recursOE\ � empregados em ap�Icaçoes
rendáveis. O dinheiro �"do élnpf4stimo compulsório, em

nenhuma hipótese se destlnatU H pagnrnento de pessoal.
4"}. Os contrbuintes do' empréstimo cnmpulsorto, �u�cto
vencido o PfàZo de resgate, poderüo 1('UWf seu dínhetro,
ou então deixá-lo no fU(ldO'de-'il\ye5�iTy!()lll0S, passando néa

se caso, a receber divjd� das .apll('!!lf/ões rendáveis,

Padre, deixou testamento

�ni!e3tando desejo de ser

erl$.errado na basílica de S,

João de L�trão, A�ltbs pre
lados t'e todo o mundo jà
chegaram e estâq chegando
a Rome.. para asétstír as :;0·

ienes ezéquins, e pnrticípur
a 19 dêste mes

.

da eleição
de um' novo Papa. Os :19
cardeais, ora em Roma,
rennírnm-se hoje pela se- RIO 6 (ÓE) - É espera-

Goulart em Brasília. O do- gunc1a vez em ccncístõrto. do no Rio no próxim dla':1.
cumeato solicita ao chefe o ministro dl- Indtistria '�

do governo, que recuse o -'- _

�;;�::::.:::!��;·�i,J� o Primaz .

da HUlria não
BRAS�����E��sO��!;�:�'�a�oAt� traba ,comparecerá ao 'Conclave

bancários de Brasília sus- lhos, em manifestação �de BUD,(PESTE, jj (OE).__ gação permitirá ou não li ctcucc o Cardeal pela sua

penderam a greve ôenaere- protesto contra o empréstí- A Igreja cetõücé da Hun- saida do cereeer'. .perststêncla em negar-se a

da ante ontem pela classe, m-i compulsório aprovado gria anunciou que o Cal- Durante a semana pus- abandonar n sede da repre
Na tarde de hoje, os ban- peta Câmara Federal, e de deal Jose! Mindszenty não sada, a imprensa comunts, eentacãc diplomátjca nor-

CDS veuaram 'a operar nor apôio -as reformas �e base, comparecenf. ao proxíum ta rompeu o silêncio sObtt te-em-ncana.
malmenle. Os banem-ios :1, Conclave destinado à �lei- o caso Mindszenty, denun-
�� .--------�-�

ção do nõvo Papa. A esse ------..,.,..--------

OUTRA DAS MIL ;:;;:;�0·d�;7a."o��'�;��� '�;:: PODERÁ PERJ1t O MANDATO O
:�:y q�:"J� c:;;;'��nr;.�õ�� ,DEPUTADO E ASSUM!R O
de partie,lpar das elei.ções. lUo."" V,-0;;:';;0"'1",i0 ao nasw .�o-

"

_�_to . ,�;:,-<'.��!I.�"J.aan """" <W ""'4>0 w.lj_ au.
<" -' ._,-- ""_.:.; \íi� :l\l ftl1V xu'o e...e"" :"""t&c""n__,. o� __ . ...•

que, por moUv06 c4verjloos, , I"" 6,(_0'!!:? -:- e 1$8fgó-" \� .... t$W:

I��deixará de partlci�r ao, um del_)utado f�ral, ,hm- "perde:1i SClr m8btlato 18flY" tI�'"'" __
Canelave" bem r:leito Vic&Govemador la�iVo. J',. dccisãO toi exara- JlIV .... ope �
De sua 'parte, a Legação' de Esfado, assumir funç05!!s da, ,,"tem, pela Comissão a_:ravadaS � 111,

dos E.;;lodos Unidos nesta de Governador ou exerce: de Ju_;tlça da Câmara, QCO- complicavam-se no o.l.. IUL••-

capital, onde r-.1indszenty_ e;s- qualquer funcão que vier a thendo parecer do Sr. Pe- Ilhado de tramitações q...:t.l
tá voluntàriamente asila,-lo ser atrihuida ao próprio dro Aleixo. sempiC se laZlIUH ne,_;e�:.t·

desde a revolta de 1956, de- po� CO':�I�� fe�� :s��::: �I;� -:Ssp�=s t::�:tê:C��
�l:;�:alq�;aja: ��e� ::r�

EXPOSIÇ iO
em 1960, pelo DeputadO ao üovelno do Estado ao

Roma "é assunto eclesiás- li.
P�dre Medeiros Neto, então trabalhador rural, caracte-

tico com o qual nada temos ('.nnd!d!lto a vice·governa- nzando o prol ....ilJO sen,,!-

a ver". d0r d3 Ala"ons,
O Grupo dos novos poe-

No entRnto, as autorio.a-
tas de Santa Catarina ex.

:=r�l�t11!��: �ú:;:;�:o afi,�� ::: !:��i�"empe��e::�:nc:�
ptlramr:n!� p'Jlit.l{'() no Olli'!

V<l'.G, A I', Exposição loi
diz respeito a saber se aLe· 'apresontada no Institut.o

Brasil-Estados Unidos, e i:l

segunda, conforme infor,

mações, será no Teatro Al

varo de Carvalho. Partici

parão: Edson Nelson .:le

Ubaldo, Péricles Prade, Ro·

drigo de H�ro, Osmar Pisn

ni, LindoU Bell, Pedro de

Garcia "'C' Eudoro de Sou..:a

Filho, Está marcada para

julho, Data a ser confirma
da,

CIDADE DO VATICANO,
6 (DEI - Dezenas de mi-

mente o número de fiéis

que desejam desfilar lan�e o

falecido Papa, para dar-lhe
o derradeiro adeus, �J',.s 17

horas, hora local:' será en

cerrado o desrue de
l
vísítan

tnares de .pessoas coou-

�a�:�od:;:!:n�oq���e r�piu�
liam os restos mortais Oi)
Papa João XXIII, na B'ani- tes e lego cm seguida, se-e

iniciada a cerimônia: de en-tlce de São Pedro. Ao mes-

mo tempo, na praça de S,

Pedro, aumenta constante,

terramento do Santo' Padre,
que será efetuada !l,a Ba-(í-

MARIA TEREZA PEDIU DEMISSÃO
RIO 6 (OE) - gervíccrcs

da Legião Brasileira de As

sistência, enviaram memo

rial a ser encaminhado ain

da hoje ao presidente Jono

Localidade: Linhu i\ndrcl'lla - Município: Videira - Outr!l

das l\1il'

AMARA,� PEIXOTO
APRESENTOU CONDOLENCIAS

falecimento do Paua
BRASILIA 6 (OE) - O

arcebispo de Brasilia D. Jo

sé Nilton de Almeida recc

beu a visita do ministro A·

maral Peixoto que lhe foi

apresêntar em no:ne e no

do PS:I, conclolências pejo

XXIII. Após a visita, o mi

nistro enviou telegrama de

condolências a todos ()S

bispos do Brasil e a SantA

Sê, externando o pesar dos

pessedistas pelo desapa�<!
cimento do Santo Padre,

PRESIDENTE DA VARIG
AVISTA .. SE COM JANGO

'são do comandante.
BRASILIA 6 (OE) - 0

sr. Ruben Berta, presidente
da VARIG, chegou a BrRsí
lia hoje, no q:le se inforn':1,
a chamado dO' presidcnte
da Republica, Sua convoca·

ção t.:on1 ligação com demis

t j

·TAC- CRUZEIRO-De·-Sr.jj_....ql!lbNlla-:-�
O TEM p� O Meteorol"ko'

(Síntese do Boletim Geometeorológico, de
A_ SEIXAS NETl'O, válida até às 23,18 hs. do

dia 7 de junho de 1963
FRENTE FRIA: Negativo; PÜESS1\P ATMOSFERI,

,
CA MÉDIA: 1029.0; ?EMPERATURA

t-,iÊDT.
A: 17,8' C,

UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 88,1%; PLUV;rOSI
DADE: mms: Negativo - 12,5 mms: Negativo - Grn

j IpOS
cumulares - Nevoeiro -

'Iemp� MGdlO; Está-..c1

------------------�--------------------------------��--�

BRd_STLIA 6 <OE 1 _ "'.
tende.Ido a recomendação
de seus médicos, o presi
dente João Goulart cance-
lou tO,das as audiências _

marcadas para a tarde de
hoje,

João

JANGO
CANCELOU
AUDIENClAS

Me!o
Bastos. Fontes ligadas a

presidência da República
informaram q_ue o sr, João

-------�

Gou!art, pretende solucio
m.ll' o pl'ohlema criado com

fi demisslLo do comandant.e.
o 'mais breve possive\.

CARDEAIS
COMEÇAM
A CHEGARAM?lIAÇÃ.Ü DO PÔRTO DE

SAO FRANCISCO DO SUL
Dar melhores condiçfj�s

ao põrto da região Norte

catarinense, um dos q'1e
mais w lig!;i ao processo c'

conOrrtico dQ estado, é t�·

refa a que se propôs o Sr,
Celso Ramos. O chefe do
Governo de Santa Catarina
vem, agora. de abrir o cre

dito especial de CrS

11,438.460,00, que se destbl:\
a adquirir, por compra ou

desapropriação indicia!, um

terreno com a área de ,

19.06U9 metr0S quadrados,
l"n '1l·.mici']io c'e São Fran
cisco do Sul. Q imó':el Se",

virá aos trahalhos de amo

pliação do põrto daquela
cidadp-.

��AiS DE 180 tSTUDANTE� nE
: CMlO'NHAS I BEt�fFI0ADOS

,Assin>lu�r� de cOl'jvt'lni'l.
com a Escola 'Normal e GI,

násio ')sa�rado �Cor�çãO do
Jesus",. da cidade de Canlll
noas, vem· cj.e tll'opnrglon"r
('TISill() -:;!l'atuho n 1111 rlI:1

COl'JlC'1' d,,?ce,nte e discent_!!
do ed�lcandário, que o !.'h\,,,,"
sifit'aT:1OI de "notável bene
fício", A�Sjn�m 'o agradeci
mento ao çé4ce do Elj:ecut'·
\'" as Írrnüs- Carolina Gross

CIDADE DO VATICANO
6 (OE) - Começaram �
chegar os cardeais da igre
ja para os ritos finais e p.l·
ra o concla'le do dia-19, d.o
corrente que elE!gerá um Kaufman, que foi emb;ll.
novo Papa, O Colégio de xador em Washington d.l
Cardeais determinou que o

. rante a segunda guerra
período inicial de 9 dias de mundial, era casado com a
luto pelo falecimento (l.)' norte-americana "Nee" Chnr
Papa, c:lmeçarâ amanhã e rotte MacDoucall,
terminará a 17 do corrente. O chefe de Polichl, Edk
Não vigorará no dQmingo Bech, disse aos jornalistasdia 9, e também no dia 1 j

que fi :;;enhora Kaurman. rle
deste mes, que é o dil:\ lia 63 anos, matou St:U espOso,
festa de Corpus CristL

Cêr:.:a de 3.600 declaniçó<!s � foi prulTogado até .11
de rendimentos, de passo!!.,> dê maio, r;;:m',e d$ls alter'!
fisi!.'as. foram elHreb'llCS li' çôe<; le\·actn.� fi c·ei! .... na 1"1
té o dIa 31 � l1:n' J tilti:nq.. que ;'c,.:ula a nVltêria, ii}.
na Delegacia ne�ional dil clush·'.! no que rtiz respeito
I!11PÔ$"O de Henda, compre- a obri:;atbriedacle dn aprc·
endel1\.!o sbmC'nte os CO:1- senlarão cI,a decl.tração de
tribuillt,,,,s rcsidCllrcs nestn fi !!nmde noviElarle
t:"plt.al. s(!g�mdo: nos info;- de 19G3,
IllOU ) dr. Htdf�l !\·ultd.n í"u-, As d\,,·j:.l:�n\ões \tinc\a n1\O
I'eirfo, Del""�"1ct" Rc;;iOl1nl ehtregLtes 'sufrel''-''o a mult:l
em Santa Catarina. de IDO) ao mps sóbro o trl·
Como é do conheciment() buto �\'ser pngo, s.. o eon·

BRASILIA 6 (UE) - G g-Io!ral, o prazo para a entH' tribuirlite cumprir (!ssa obrl-
CeI. Dagoberto Sales, dll'c· glt dn �Ie.::larnçii.o de rendi- gn("ão de rn:!ncinl e$Ontã,
tor g�ral do DCT chegou u menb,;, quer par:! as 'p,,"'j- noa; rrms.· Sel':l 1 1TIl'.ltado'i,
Brasília hoje. Vai tralar cio sous juridicas, quer para as de 50'e até 300'" sôbre o

assun�o, visando (".'Har '):""'.l�<; fISictl.s, (!xnira 10- jmpOs�o devido SI' a ent�e·
ctenn�"�c;i.o cl" 1!'l\:I r:re\'C' (\OS)'l fUlOS ri 3n ,de abl''', ga da declaração f<.ir fei:.!
(lue e"t:i se:1do 9!·ograma::l.1 p0I1:'11. Ih) ano nuente, o em dt'Corl'êncin dr Intlmu·

por funcionários daque!!! pl'1\;l.i'l para (I� pessons 'Cisi: çào da oelep:acia Rel!lonal.
departamento. ------------

i
•

� l!lJS_liTIGO DLUlO "E SUTA CATABII1./
.......__

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

BAlBINO REG�ESSARÁ DIA 9
Comércio sr. Antônio Lall;j

no, O mlntstro, reg rcsru fi"

EII1'opf\, onde pnl'til'ipolI ..l:�'
c,lll[er(:lIda do G!lD

4 ....e �e rUH;lIt: ti lnWUl:!U'

l"ellCu, eSUIIlUIO ce produ
....J, 4=,-,,,.d.,,veS l'unu�, ew,
u ....... ,�:,'_ ....� ........ , ..... hl.lill,'S

aUI1110lSlraçU0 CIlLUlllh,:Il"u;
as casas Rurais, l'"vr t ...uo v

Estado, vão sendo cunl:lLnH-

Disse, aindp,. ú Sr. Pedro

Aleixo, que o dej)ul;tdo fe

derai eleito vice·governador
pode!'" empossar·se ,neste

cnrgo, indepencle'ltemente de

Jicen(:a da crllllara e sem

perda do seu mandato le

gislatill.Q que exerce,

A decisão da ComissUo df'

Justiça dever{1 servir Je

orientação paro os cas)s

dos D;o-p\ltados Elói Dutra,
Dou!el de Andrade e ReSf'n
de M:>ntr!rn. que também

sf10 :'Pl>,'c-r! i�:tmcnte \'i,�r:

�overnc.d,)res da Guanaba

ra, Snnla Catarina e Goiús.

VAI
EVITAR

GREVE

Suicidou-se Embaixador Dina(l1arquês
COPENHAGUE, 6 (DEl de 7,*, pum livrrí·lo do ins\l· "'Ido l-,or ci'lnccr na prós! 1-

_ O ex-embaixador da Dj· portl\ve\ pa,lecimonlo CO\I- ta,

namarca :nos Estados Uni-

dos Henrik �aurman, ata·

cado de câncer, foi encon

trado de'golado ao lado do

corpo sem vida de sua es·

pôsa hoje,
A policia qualificou o ca-

so de "homicidio por com· CÓLORADO SPHINGS, Co· rican') a esta cidadc ini·

CONFIRMADA A VISITA DE

KENNEDY A ITAUA
paixão" e suicidio. loradn, (OEl - O Presi· ci.mdo) urna excursão dE'

dente Kennedy irá à Itália qUl\!:'u dias pelos E<;tado�

este mps, como �ta-"u p1'<�. do oeste dos EUA, Salinger
visto, anunciou ontem Pi,,:::r- . acreSCi'utO\l q\\1! Kennerl.\I
re Salinger, SC('ret:irio cte lambém visitar;i o. Alclll:\

Imprensa da Casa llrnn�:l, nha Odclent .. l. o '«'-tllr ("'i

qURnd:l da Chegada do Clle· dental de Berlim c a Irl:\n·

Ce do Govêrno • norte-ame, da,

DE GAULE IRÁ A AI EMANHA

(iirel,l1';' Fell<"ita':õ 'Bischof. Corretagens ane:tas ao r�r, tarinense foi consubsta:1,

gimentO Interno da Bõls'l ciado na portaria n' I.:ml.
Oficial elc ValorC's ele S[II\'

.

\ Ç!!tarina. Q..ato., cJ:o _�
fI" do Poder 'f;;"e(;ltlvo c\'

-, [Ul'lnu{'r_(l, I\laiu Peyrc(ilLt'
PARlS, (j (nF'oi I') p,.,�,' De GClulh:) irá ::tC(JlnP'I

sidentr, • V!\nçês,. ;!"'nerol nhado pelo pl'imeirQ·ulin!'i·
. C21l,arltr';<-ge,-=.Gaull'e, visi�arâ Im, Gêorges PompiC\_ou, e

Botm C:ias 4_ ,e.r ele julho,_ .�I,QUtrOS. !1�en:b!os .d� ,Qabim-.
para ·as .Qr)(tSIIHI'IS orfl.vistplJ 11"_ O t'h""I'''lpr rierRI Rl,oa--
110 'tról�(10 franco alem,i_; mão, KO�lr:ld :\c\e:IDuer, (�

(\11110',1 Má pau!.'/) que De

VelJ). ��t����r.f\-vada
Tabela de Emolumentos (!

TABELA: 'DE 'EMOWMfNTOS
DA BÓI �ADE \I t\ I ORES

:llldJ ,1,., ecões cio) -sr Ü_,t'.0

l�'I�l'l; r ;;11" b"ilhalllr_, l"l!!' I, U.ll't'it::\ veroe
-- --- ._---�--- --_ . -o--r-

SUPERINTENDENTE INTERINO DO
PÔRTO DE Sf,.() FRANCISCO

Pelo nocernecor Cels,", tendente. daquela Adminhr
Ramos. tot dp"ignado o Sr, l\'a('l'io De outra parte, o

Brasil Pedro de Castro, m. • �,., eeuc .roão dc A!:ul"r
retor ela Divisãn oe TrlÍ',·-

-!·;<;t:í ,\1'1\\11(',1',1.11, H!{Ora, na i\'i�('mhkLl, n�\ h:lIl1'uda
OIWsitlln;li",1 ,;\HUI,� CI,I\ .....SI� llf).� !:'l'i(ulll"l.''',

(lmUlII" ,II ti ,: /!,.II'S SI' did�l' Ü tl'ilJ1lna. 'Im 1:li:do de
Ilirllndr c 1lI'-',I" \"t'IW!'i! Ilda (;i''''(\: I'icll:uh' 11111U:ln:l c crb
tã ,Ias (·ol'll:1.s ,·Uí'IIÜ. (lu hCI"';Hlur e Illêtln lie. ksi"lt'o.; no!!

tilull:1ll11" clns Oll\ihll''l.
r\1I liI'f.'l.1l1 ..n'llplltl' sr f1r<;r'lIlti:\ {lm:1 ll\'·'lj,·:' b'lss(\.no.

"n - :1 .li! impil\;.:iI·-sc 1)<'1:1. tlil\!I;\:<U.I. ii falta clt, (")mlJAS-
tu�·!l. I' <;rrcnlc1lhlr, (lI' al'!:,llIlw!lI,)" ,. Ih' itl,;;·,,,.

":11':\ ê.<;<;('<;, IÓIe_!u, Il:illÍ'ti,'a, rtll:"ill, n";�:lliz!ll·â.). sio

Ilt'II\lI;Uh, 'llle nuo c"t.'i,11111' n"'· ') ,:t'_ "_Irn Í'ssr'l. na

Slll ;t\jI;<':!I'\l"hl "\f",lul, s"r 1t\1\"\li \ e saher CS;:'IIni(lIr'le
r"I't'-'I1""'nI'IlI;lr('ollllllt"".

'l,� h trm "'''..�lUl h"r!';ulil': ,'J..,';-.Jl:l!:ltF!\1(I..... I�I�LO
GRITO!

t-'''H)IIi\� c1,. r;,li"",I" 10,.1"",,_<;0' 1111111111'1 """"1"1. nlt' .. tuo
1'1 ,tirmllrCln '111111 ""',,'','" ,'"h,'1oo 'II! I"H"rl_n ,''''nr:H l'lam
"'I i"""lltil Ik 1"11'; �"l·I",'I; .. '·.,,'h, "n..; 01111'n'" II '1111' nã" no-

II' , ,'-,I:'I'�I' 1'\\1 ",j \Ut''Õ1)'''"

E.,tn' ,::..;s,.... lI:lI':1 '·<;Jmn'" �I'ral, I'�!:ill :ILé \\n� 'Im' 011'
tl'ltl W'l" ;,.,,\ II !!OI!'I'IIt) - C'ul";rnll .... '.1' "I' val'inu, qUilltdn
"It,o,; ,�t' Jlf:I"�ll'a!ll. ,·a1·iulI tlIH'l1 m,.IIH>r, ·J';"I !Cf'r',u i, iM<'(J,
tlllfO "<o: "uh'os, ,'om os C1luds lI'!'or'\ NOIVi\l\I OU LUADE-

�::TI::��J;I�r�';l�::�.�:, c:�:�e: �i�:;i::�'" ::l:�i�i��:�;ICM' re-
luai!> Cllli-ii- ,tI1Ullil't'.$,tllt,:Õt� de(�t'�II�JO.

. .

-.�u

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



pr-ó,)(i;'=�;'�lia t5,�GOIr:l1r+ntJ; modelos na passarela do r
-

I r a a I y." rasi , canta
para nossa so�iedade. er,va de mesas lIilél secret�r_ia_d!>:clUbe Doze

rf'-��,:r'\-�:'�' ""',�r,,'.·.·
n ,:,,;�.. ,.:

..

"'t',..,. ""-t:tt·,,
"

";"Renda emDesfile" no
cl

DEPT0, DE M';SIN.\'ITH.\S
!\'Iajor Virgílio ruas

'V'" �prm�nfnUl:�
Prof. Barreiros Filho - Prof. Osvaldo R. Cabral
- Prof. Paula Lago - Pro:. Fernando Bastos
- ProL Alcides Abreu - Pvüf. Otbon Gama

d'Eca -r-. Dr. Milton Leíte da costa - Dr. Ru
bens Costa -- CeL Cid GO.l;a8a - Major Ilde
fonso' .ruvonai - Walter l,.Iulj!'e __ Flávio Alberto
de Amorim Arnaldo S. Thiago -- Doraléoio
Soares

f':nUll:ita" Soejais
Zury Machado Lázaro Ba-tclorneu
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'lavrador
DOBRE SUAS COlHElTAS !

Cientilicomante dosodos, fornecidos em fór·
mulas esp�ciois poro dlleremes Culturas, oe
ocórdo com o notulczo dos soloS. Diverses

IlpOS de adubos pala b"toto cano. mOrldl'

oco, fumo, 'TlilhO, OH07. r ... ijõo, !ligo. oomo·
)urd:rls.

SUSCHlE & LEPPEI! S IA
'JOINVlllE: �Ul\ DO P�INClP�, , ..

pera tiO cirurgião dentista
não ê o mecânico e nem. o

fabi'icante de aparêlhos den
tários e sim o profissional

���!r�í�al:d�����enp;e���
ção das enfermidades da
bôca ou de seu tratamento".
Por sua vez, o emérito Pro

fessor G,regório Ma�no!l,
de saudosa memória, da E .. ·

panha, escreveu:
"O que se deve exigir do

clinico é a boa vontade, hon·
de el�gancia contpu com a presença da

'-
radez e moralidade".

exma sra. d. Letícia Lacerda primeira da· A clínica dentária caminh�
ma da Guanabm-fl. paralelamente com a Mecij-

cina, disso resultando, pol'
tanto, a magnitude e a imo

portância t.ranscedental des
ta disciplina, que é, como já
dissemos, o sustentáculo di·
n.am.iz.ad.or da Odontologia.
Feitas estas considerações

de ordem geral, vejamos co·

mo a CHnica Dentária se en

quadra nos dominios sacio·

lógicos. O individio que nã'.>
tem o devido cuielado com

os seus dentes pode acabar

ad�uirindo doenças provo·

cada� pela cárie, ou pelos
tecidos periodontais, ou por
afecções periapicais. Tom:l' "

se wn pêso morto para a so·

��::�:eeP�;:t:�:es��e�: �- ••� - �"",� (\ ��r�
se a casos de swcldlOS haVl- I

...

���� �:��t=t:s�ooa: �:i:�o �� ,tJ.\ �e� �� tA
C 6

uma pulpite ou de uma pel·!· •
-

_. -;-
o('

cementite infecciosa aguda. ....__,-=-:::-:- - I
�

Nr� 11.1.0
outros, cometendo menores�__� _

deJs:!�:s'que poderiam bl'i-
UMA CARTA RELEMBRA FATOS Escreve-nos "Ma"

�?: :��:�::���s::;�:t�: �E���Eu ::�:t€�:o��;�m��o:��n��;���::d:::
dentes, jazem a um canto, que?

.

pela falta de trato dêsses �eC�l':�:m��t�_���ldo Melo.. Li suo crônica e aprF-ssrórgãos, na ocasião precisa.
ISSO há de dizer-se na ora-

Meu coro iornalista, o'sr';#1ão concordo comigo qUJa hã
taria, ,-?O magistério, etc .. ,

coisas nesta terra que a gente nõo pode compreender?
em que a fonação constit!Ji par IMempl9: o sr. divulgou na sua apreciada coluna
fator preponderante. Tudo qUe o Banco �o Brasil fez oferta de compra do terrc·
isso não representa prejuizo no pertencente â Caixa Econômico Federal (Praça ..15l
incalculável para o EstadoJ e que devido o I�xi'gêncios f�itas para a vendo, nãe
e para o próprio indivíduo? foi. passivei chegar-se a um entendimento?
Lembram·se do que ocorreu A ser verdade a Caixa ando.u mal. Poro que guardcf
durante a ultima guerrol aquela "l"eliqu'ia" qÜ2 tonto enfeio nossa Ôdade?
mundial, fato relatado atra· Por outro Iodo O Banco do Brasil também nõO possue
vés de uma de nossas revLs· um terreno no' mesma Praça aO lado do. Banco de D�·
tas odontológicas, por um senvolvimento do Estado? Porque, então. nõo aprOveI·
COlega erudito? Quando mais tá-lo?
era necessário o serviço do Outro coisa, sr. redator.
moço praticio, chamado a TransferIr poro ç'2rto da Ponte (no morro Que vai ser
defender a Pátria ultrajada. arrasado) a nossa Rodoviária'

____,___
êsse serviço teve que ser Acho aconselhável a mudança?

ALMIRANTE MAXIMO MARTINElLl Dr. OIID Freasllerg ,;���,,:o qUe eu e mu;tas outras pessoas nõO con'

M:&DICO DIPLOMADO NA São eSsas coisas que � gente não pode compreender.
George Wildi e- sra. convidam parentes e pesso- � B"NO BRASIt. Obrigada pela atenção. (Mademoiselle,)

os amlgas para assistIrem à missa em intenção da 01- DO..ENÇAS ' & Bem Mademqiself)e, E.u di_sse não garantir o outenti�
ma �seu grande omlgo MA'XIMO, qmanhq. sábado OPERAÇOES DOS �� cidade do notício coisa &,inda n.slo confirmada moS)
dIa ,5, os 1830 horas., na Capela do Glnosta

-

Cota�l- OLHOS ,que é voz corrente, n·õo há dúvida
nense.

_'-� �.�
-.I

-

Entê50 yaMO$ aguardÇlr os A.COntEIPlTJÍ:l'1t09.
.. ,

. t

"'_'__�"".lI,,�'" '!'-� _,II.�l: -Mais ,d;.., meno. <lias; "yer®d. apiIl'é<er&... tIlP

MARIA [)fGRAÇ-M�A LISTA I}AS DEBUTANTES
JOSE RONALDO APRESENTOU NOVA

LINHA EM DESfl�E ESPORTE
ria Luiza Renaux Yara B. Kasting, Ste!a

Rosa, Mariza Ramos e Suzana Modesto,
que vão dar nota alta na passarela do Cíu
be Doze, nn festa Rendas em Desfile.

1 No restaurante do Querência Palace o

simpático casal Mr e Mr Neville Cunníng
ha n rccepcíonou para um jantar, o Deputa
do e sra. Aureo Vidal Ramos (Terezinha, o

sr. e sra. Dr. Fulvio Luiz Vieira (Maria t.eo

nida e o.Dr. Nelson Teixeira Nunes 9 Muito movimentado aconteceu o jantar
do ilustre visitante, dr. Roberto Perretra
Lassance, quarta-feira no Querêncin. Palace,
Como jâ comentamos anteriormerlte, fO�
bastante elogiada as manítestacões crere
cídas ao Diretor Geral, do DNER, Dr. Las
sance, programadas pelo dr. Wilmar Elias,
Chefe do 5' Distrito Rodovíãrio em santa
Catarina.

.....2 Maria da Grnça Neves, um dos brotos

bonrtcs e elegantes de nossa Sociedade, es
tá em ptividades com os preparativos para

seu "Debut", em agosto próximo.

3 Apertando cintos para uma viagem �

arasíue hoje, o não menos simpático casal

SI' e sra. Amilcar Cruz Lima (Helena�
4 'No prôxíco dia 12, dia dos namorados

m sede social do paíneiras acontecerá mo

vrmcntada reunião.

10 Neyde Maria, na última 3a. feira, foi

muito aplaudida no 'American Bar" do

ouerêncra Palace - A cantora de voz sua,
ve, está sendo contratada para TV de uma

capital vizinha.
5 Marcado para o próximo dia 13 de j'.I'

lho, na cidade de Laguna"mais uma parn.

da ele elegância BanqU. A elegante noite 1e

c:tridade, está a cargo da sra. Juana Mussi.

cuja renda reverterá em pró qo Asilo Santa

Izubel.
G Fomos informados de que terá mil con·

vid:'Cos a festa do ca'iamenlo de Jane Ghiz·

ZO, ('c:n () SI'. Danllo Schmidt., acontecimen·
to qU( esta sendo espe,rado para o próximo
clin Ci, na cidnde de Araranguá. \

11 Circulando no Rio de Janeiro, o Dí".

Vanio Pinho, um dos melhores partidos dQ
Estado.

'

12
.

Também fomos Informados de que u·

ma elegante sra. de nosso Sociedade, duo

rante um alUloço informal, tomou uma jar·
ra de suco qe tangerma.

.

};3 Viajou para o Rio ontem a elegante sra.

Aujor Luz (Dalvia.

7 J<i e�ttí sendo confeccionada a nova pas·

saréla. para a festa "Rendas, em Desfile",
que acontecerá na. noite do dia 15 próxi·

'�no, nos salões do clube Doze de Agôsto. A

!j:sta que terá o alto p�trocinjo 4a eJegatl'
te srta. Silvia Hoepcke ela SUVjl." ��n-

�:á r:���tr::;��t:=b��:�::i��:�::
1I01i!pck S. A., num suntuoso desfile de

mo$s.

14 O Clube- da Colina (Lira Tenis) ama·

nhã reune associados e convidados para u·

m.�Yim('ntadJ'l.
festa. }

_ t, !' ,
.

-

í; .fig�injgta José Rol\a1do JealiZOu d:l·
tem em sl\a "'Potiquc", um desfile apres:m
tando moclelos sOl)limte esportes. A tarde

8 Do Rio, a Escola de Aperfeiçoamento
Social SOClLA, mandará a manequim s:re·

ca Clal,ldine, para professora das srtas� Silo

via Hoepcke da Silva, Moemi Regina Silvr.,
Dumara. Pinto, Lenita Miranda Ramos, M;·

____________________________u

MUS1CAL BÃR

16 O Sicretário do Trabalho dr. Roberto
Malta., jantava no restaurante do Querên.
cia Palace em companhia do jornalista
Mauricio Xavier.

IARA UM. BOM PASSA TEMPO COM SOA P'AM.IL!A. _ R1I:U.L.aOES SOCJ&h
D.I\W';A-NTEfl COQUlTEIS' - FESTAS DE ANlVERSIJUOB -. eRA

DANQANTES - ETC.
&.o.&R TKB.IDO [Y.) ROVAL BOTaL _ Tel. 1111. tPort&t1a)

HOTEL DO LUAR
C1IZ 3JV� oS
iOSOHOqVS

Tôdos às segundas qUOJ·tas e sextos feiras o pC
blico feminino florianopil'ittlno terá a oportunidade de
ouvir através da onda médio do Rád"io Anita Goribal
di, o famoso nQ\o1elo "HOTEL DO LUAR" de Amara}'

Gugel, no horário das 16,05.
Dr. T.Y. de Aadrade

BDlelhD
ADVOGACIA EM GERAL

CENlRO ACADEMICO
XI' DE fEVEREIRO DA

FACULDA'DE DE DIREITO DA
UNIVERSIOADE DE SANTA CATARINA

Roa Tenen� SUnlra 124
TeJefone 338t

I'lorfanó1fO'U - S. Catarina

conferência·
,.professor: P'AULO HENRIQUE BLASI
tema, NÕVO ESTATUTO DA ORDEM DOS AD·
VOGADOS DO SRASIL
dia e hora' sexta feira (7) - 17 hs·
local: salão -nobre da faculdade eira· direIto do usc

SITIO EM SANTO ANTÔNIO
Vende-se cam o área de 226.5'06 mts. 2, na es

ffada 92rol, possu"indo de frente 1·18760 mts, cosa

de material, engenho de farinha posto: água. correr
te árvores frutíferos e grande reserva de moóeiro
pa�'o lenho

Informações com o dr. Paulo Bla>;i, Ruo Trojonc
n.o 17, Telefone 3719

·(.oJt:trUI odontógica
Considerações Clínicas dlspensadq porque seus den

tes estavam imprestáveis e

A fim de que se possa ra- sua saúde abalada em vtrtu
zer ligeira idéia da magn-.
tude e complexidade da mr

dícína da bõca, que em si é

,a Clinica Odontológica
bastaria dizer que parti
lograr êxito no seu es
tudo foi necessário 'tlividi·h
em vários ramo.', ou especta
lidades, tanto na segunda
como na primeira cadeira.
Na Escola de Farmácia e 0-
dontologia de AlCenas ambas
as cátedras se acham sob a

nossa responsabilidade.
Procuramos organizá-Ia

do seguinte modo: Serníolo
gía Dentãría, desde a defini-

ele da.. consequências da -:3

rte e pertodontoctasta. Resul
tado: para selecionarmos '1'

ma divisão, tivemos que lan-

car mão do chamamento c'e

diversas classes de reservrs-

tRS a fim de raeer-se uma

perfeita seiecão. Nilo cons

titul isso um prejuízo enor

me para 'a Pátria?

Tenhamos, pois, sempre

presente, o valor ínestírnã
vet da Clínica Odontológica,
capaz de obviar todos esses

obstáculos.
Devemos ter em mente

que a beleza ela Clínica O·

ção, observação discreta e dontológica repousa r)O carn

geral do paciente, anamne- pc rtstoicgtcc e nunca na es

se.. exame rrstco extra-oral, tétíca, tão somente. Ambas

exame panorâmico, exame seria O ideal. Para nós, afiro
funcional intra oral, exame mar-se que fi estética é uma

periodontal, hálito (o múu das principais, ou como que

hálito), biópsia, e exames comparar-se a Dermatologia
completamentares t rarno- com a Cosmetologia e com

grafia, estereograne, teste' salões de beleza ...

cutâneo, laboratório: bióp- _ A ci.nroa dentária visa mí

sta, sangue e urina), para, nora r os sofrimentos do en

'finalmente, firmar o díag- termo. equilibrando a SU�l

nosttco: periodontia, endo- saúde, contribuindo pala
dontia, estomatites, tumores, sua produtividade, para o

síndrome facial,' foco de seu bem estar, para a veron

arte- de formular, cárie deu- cetra missão a desernpenh-rr 1
ficha cdontológtca, aneste- no agregado social. !
sía, radiologia, exodontía.t, Assim, tenhamos sempre i
instruído e competente que viva m lembrança a imu�;:-I
tária e periapíoopatjas. ver lei d,a Sinergia

FunclO-,Não foi sem razão que anal, Jazendo da Clinica ().

Professor Louis Hayes, do dontolaglCa uma alavanca: I
Colégio Dentârio da Univ'!r- poderosa para garantí.ta, J
sidade de New York, escre· pois, se assim o. fizermos, es J
veu: taremus cumpnndo a nossa

"O que a humanidade es, humanitária missão de ';'.l.

cerclotes da Medicina e con

tribuindo para a grandeza e

prosperictá.de sempre Cl"!:S'

cente de nossa Pátria.

Missão de sacerp.ócio, re·

petimo .. , porque, como os

médicos, tambem cantamos:

"Sedara dolo rem opus di'!i·

QUs est."

Ar�o escrito r;'!'pecj.alme."'l·
te para esta Coluna �o
Prore�sor: Dr. J. B. Per2i

Ta Bastos
Catedrático de Clínica (

parte) da faculdade de Far

mácia ( Odontologia de AI·

ienas - r.liruls Gernis
Autor tio livro' "Medicina.

da Bócn"

ICAfEZniIlU, �,\O'
, C,�i;t qí�'O!
...___----'

CIRCUITO
Pértcres Praêc

ArNO.'\. O AM.-\RGO DO.
TEUS CABELOS

.. IUentir que desconheço
sabor de teus cabelos ama

gus? Olha, ontem pela ma

nbã um pássaro com um'

poesia branca no bico II)

dirigiu um vôo escuro c

mo minha splidão. Solid,i
amarga como êstes teus ( ..

belos comprldos, magl""l
mulher que frequenta "

mercados c Java as mãos
numa fonle qualquer. N:
fonte onde a águu ii apenas
uma cspressâc de liquhla
ternura? Sei que és amai,
querida prostituta do b:li:�
ro, porque olhas para 0'1

homens com nostalgin. I"

os homens gostam da 110

taJgia, mesmo que cr('sça
.

sombra das atcõvas e ru

miisic:l,' esta nOI' que ""

abre aos oihos dê;.te �Cf
que ama o amargo nos ca

belos das pessoas, Escuta,
magra mulher, leus seios
ainda cantam aquela VCllll
melodia com cheiro de ro

sas silvestres? Lembro-me
como se fôsse hoje, do últl,
mo noturno percorrido por
nós. Das areias � enChl'f
nossas mãos naquela. so6(.).
ria. Praia de Jurerê, com us

olhares alegres espiando
nosso amor iluminando a

alma, A alma das [õlhas IIU

.mC,$mo das nôres llcrto (!:t.

�Ie mordQho tão conhe

.!8iao P:1o teu .corpo rece

))I:pdo o .!tol ÇQmo o grande
.alimento ao mundo. Deste

mlUldo �Pl «:heiro de c:;.

lbelos amargos tambCm. C(lo

mo�to do sabor de IC\li

caJMlDs, .êsk's cabelos qu"

donPem uma. serenata. dO

lOngos violinos tOcanllO

sempre. Violinoa que des

.çem sUas cordas para. CD

forçar as noias falsas p

dkJas na .pqile. Na Doite.
como esta, girando com

um relógio escocês, certa
de que seus ponteiros sem

pre leva.rão a. um número.
mas nunca ao conhecimen
to do tempo. Será Que I)

tempo fará eu eSQUl.'i:er li

sabor Ile teus cabE'los amar·

bos?

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Em sua reunião de séoa
do ültímo, 18 de maio de

1963, tratou a Pederaçán
das Academias de Letras de

importantes assuntos que'

perfeitamente condizem com

a sua patríôtioa missão soo

cial, que consiste em toro
nar cada vez mais fortes 0$

laços intelectuais que de-

vem congregar todos os no.

mens de letras do pais, P<;.

taaeiecendc entre tles saiu

tal' íntercámbío de idéias

para o bom êxito db; aspl
rações nacionais qãe visam

a elevar ao mais alto nível

a educação do povo brast

leiro.

'rendo sido confiada. ao

estudo e elevado bom sen- da Federação, por sua víta- sua incumbência, lendo o ocasião, discutida· e aceita
so do desembargador Cai' Iicíedade ou por serem de- seu bem elaborado paI"eC'J1' uraa proposta do prolesior-

���s::v��te�::, B:r�e:a�;�� ��:�o�deta:��: aA:: ��e'apr����, e�d::��Sã�� ��:rid: dr:a:POt ;�d=/
posta co. Dr, Eloyvaldo Cb;.· nização de uma academia.. diretoria da Federação pro. cão, num dos sábados' 60
gas do. Oliveira, obJetivan·, de letras, constituída uni vidências para a boa exe- mês, uma tertúlia literário.
do não somente imprimi.r camente de intelectuais do cução da proposta do dele- para que possam os srs.

maior a...tividade aos tabõres sexo feminíno, pôde o re- gado baiano, Dr. Chagas de acadêmicos dar conheci
dos srs. acadêmicos que ferido consócio desernpe- Oliveira. mento, aos confrades, das
constituem o corpo efetivo' nhar-se, na sessão de 18, da Foi também, na mesma. produções de sua própria

' -'-I__ �------------ �:�et��,d:y�U�:s:j!�mro:.
nar conhecidas.

Convênios já/ E.mpetlhados
j LOCAL1DADE I N" •."lENHO \ DAnEIoUll6"''> I

,------���------------------------
POrto UlÚâp

IPõrtc União

�= I�;::6PIliS i l
Rio das Antas
Rio das Antas
Criciúma

g���:�ar
Palmitos

Lajes
Rio d'Oeste
ÍndaiRI

ESTABELECIMENTO

2'7�5�
27-5-63
27-5-63

Ginásio São José

Escola Normal Santos Anjos
Escola Normal São Luiz

1

42 ,I 2i-5-63
27·5-63
27-5-83

43Ginásio Mater SalvatoriS
Ginásio Imaculada Conceição 44

45

?'·l·5-63
27-5-6.�
27-5-6;1
27-5-63
:>7-5-6:;
37-5-63
27-5-63
::7-5-63
:'";"-5-63
:-'.-5-53
27-5-63
27-5-63
27-5-62
27-5-63
:<7-5-53
:�7 -5-63
27-5-63
27-5r63
27-5-63
27-5-63

Ginásio Cristo Rei
46

47
27-5-83
4!7-5-63
27-5-63

Ginásio D. Orlane

Escola Normal N. S. dos Anjos

"7-5-63
27-5-63
:,7-5-63
:!7�5-63
27-5-63

assim em forma de poesia,
da poesia tão simples ' e
sincera que ressurnbra das
trovas do poeta, das quais
passou a ler ,algumas que
rorem acolhidas com seíeea
de palmas pelos srs.: oca

dr'"""'".
----------------------'- Eis..as referidas,. trovas:

Relação dos Convênios já Empenhados
I
N' O,d, ESTABELECIMENTOS ""NICIPIO I N" EMPENHO

-l---SOC--'oow--d-.-L--ite-'�á'-ia-��d-re-A�n�WnW�'�v,�.,�,.------���0-ri�.n�ó�po�h�"--c�----�--------��--,OOO--�-----14--5--1-9-�-----T-'-'b-,-Co-n-'.-,-
� \ ';���faoN�= :� José

'. �= l.�i:�:: �:=:=�:
Escola Normal Cristo Rei Joaçeba 898.000.00 14-5-1963

GtUPO Escolar Imaculada Cqncciç.ii.o Lajes. 721.000.00 14�5�1&83
Eseo. Normal Imaculada Conceição Videira 10 1,074.600.00 14�5-1963
Colégio Dom Bosco Rio do Sul 11 3.017.100,00 14-5-1963
Ginásio Pio XII � Rio d'Oeste 12 1.379.40�.OO 14-5-1963
Educandário Paraíso da Criança' Urussanga 13 1.020.000,00 14-5-1963

10 ,Escola Normal São José "t,v .concór(lla 14 369.000,00 14-5-1963
11 Ginásio São José "I Concórdia 15 1.590.000,00 14-5�1963
.12 Escola Normal São João Batista Campos Novos 16 288.000,00 14-5-1963
13 Ginásio São João Ba.ttsta c::lampos Novos 17 942.900,00 14-5-1963
14 Escola- Normal Cônsul Carlos Renaux Erusque 18 9M.396,OO 14·5-1963
15 Ginásio Cônsul Carlos Renaux Brusque 19 2.145.000,00 15-5-1963
16 Sociedade CUltural e Beneficente N. S. Medianeira Nova Trento 20 225.000,OG 15 5�1963
17 Colégio Diocêsano Lajes 21 6.145.000,00 15· 5-1963
18 Escola Normal São José Laurentino 22 190.608,00 15-5-1963
19 Ginásio São José Laurentino 23 598.411),00 15-5-1963
20 Casa da Criança Nossa Senhora de· Fátima Cticiúma 24 1.344.oo0,QO 15-5-1953
21 Ginásio Lagunense e Escola Normal Brito Peixoto...... Laguna 25 2.452.836.{IO 15--6--1983
22 Ginásio Fnii Rogério JO;Jçaba 26 1.815.ooo,110 15-5-1963

�! �����a;�� �!� Tarc[slo :�u�lta Sul �� 2.:: �::::=
25 Ginásio e Escola Normal Maria Auxiliadora Rio do Sul 29 724.000,1)fI 15-5-1963
26 Escola Normal :Maria Auxiliadora Rio do Sul 30 936.000.00 15-5-1963
2"( Ginásio Maria Auxiliadora Rio do Sul 31 1.485.000.00 15-5-1963
28 Ginásio São José .iY S. Bento do Sul

I
32 555.000.00 15-5-1963

29 Ginásio Municipal Orleies 33 996.700,JO 15-5-1963
30 Escola Normal Ruy Barbosa

'I
Rio cJo Sul i 34- 285.oo0,.1{I 15-5-1963

31 Escola Normal Mater Dolorum Capinzal 3á 360.000,00 15-5-1963
32 Grupo Escolar AlbertQ Tôrres Brusque 86 1.249.600.00 15·5-1963
33 Ginásio São Paulo -' Ascurra 37 2.092.500,Oa 15-5-1963

�: ;��rao :r��ss:::Feminina Santa�nês ���!UI �� :�:::: i�=�=�:;�
Joaçaba 40 928.000.30 15-5-1963
Joaçaba 41 156.000,00 15-5-19tn
JoinvUle 1.141.800,00 9-4-1P63
Nova Trento 433.750,00 13-5-1963
Joinville 1.380.600.00 9·4-I963

13·5-1963
13-5-1963
13-5-11163

48Ginásio Santa Filomena

Escola Normal Madre Tereza Michel

Curso Primário da E. N. M' Tereza Michel
49 27-S-63

27-5�63
27�5-63

!O
11

l2
13
14

1;'
16
17
18
19
20
21
22
23
"

50

51GinásiO Municipal
Grupo Escolar Particular Duque de Caxias •

;Escola Particular N. S. do Rosário

Ginásio Alamano

52 27-5-63
27-5-6353

54

Ginásio Indaial 55
Timbó 56

57
58

59

60
61

62
63

..

65

66
67

68

69

70
71

72

73
74

75
76
77

78,

Associação de Ensino
Escola Profissional Madre zavérta Sombr-io

Itajai
La.jes
Tljucas
Brusque
Timbó
Canoinhas
Canoinhas
Jaraguá do Sul
Jaraguá. do Sul

-

Jaragurí do Sul

Capjzal
R10 co Sul

Pedras Grandes
Tangará
lLnguna
.Jaraguã do Sul
São Lidugero
1.=>õrtÇ) União
Pôrto União
Joaçabn
Lajes

Ginásio Salesiano

Grupo Escolar São José
Escola Normal Espírito Santo'
Ginásio Prof. Honório Mirand"l
Escola Normal Ruy Barbosa
Escola Normal Sagrada Coração e Jesus

Cin. e Esc. Norm. Sagr. Coração de Jesus

omésto Divina Providência
Escola' Normal Divina Providência

Grupo Escolar Divina Providência

Ginásio Padre Anchieta
Ginásio Evan"gelista Ruy Barbosa
G. E. Imaculado Coração de Maria

Escola Normal Mater Salvatoros
Escola Profissional da Paróquia de Laguna
Escola Particular Jaraguá
Grupo Escolar São Ludgero
Escola Normal Santos Anjos
Ginásio São José

GrupO Escolar Cristo Rei

Grupo Escolar São Judas Tadeu

"
;7

'29
30
:ü
32
sa
"
35
'6
37
38
39

Y.AL01� EMISSAO

37

]3�5-1963
13-5-1963
13-5-1963
13·5-1963
J:3-5·1963
13-5.19B3
lJ�5-1963
13·5.:1983
13·5�1963
13·5-1963
13-5-196S
13-5·1�
13-6-1963
13.-5-1"3
13-5-196:1

36 'Ginásio Joaçabense
Escola Santissima Trindade

Creche Conde Modesto Leal - EE..RR. Pe. Alberto

Socieàade Cultural e Beneficente N. S. Medianeira

Creche Cónde Modesto Leal - Escola ProfissiOllal

Congregação Irmãs Missionárias de Nossa S. Con·
.

soladora
42 ... Associação das Irmãs Catequistas

Serviço Social da Indústria
44 . Consregação \das Irmãs da Divina Providencia de

��edade Cultural e Beneficente N. S. Medianeira
.

Grupo Escolar Cristo Rei

Escola EvangéUca
Ginásio Marista
Escola Normal Chapecó
Ginásio Nossa Senhora Mãe dos Homens

EscoJa Normal S"Ginásio Madre Regina
Escola Ruy Ba.rbosa. I

53 .� Grupo Escolar Meter DÓlorom
54 Ginásio São Bento "

Escola Normal rmaoulada OcIRoeiçjo
'.,..,Ia' _
Onlpo ,,*,,1'.. SI@lllo"1II'i!!!!IJl!!a I�-'
Congregaçllo Nossa Senhor,� cio' SiOP �.;,:j��;�

38
39

40

41
Rio d'Oeste
Herval do Oeste
POrto União

752.850,00
949.200.00
601lOO.oo

1.969.000,(11)
769.200.lle

1.1l3.6IXVIO
387.440.00

1.605.000.00
495.000.00
8851lOO.oo
681.9844)(1

1.614.000.00
1.088.600:00
U051lOO.oo
378,000.00
613.200.00
76'l'.200.00

223.200;00:

43

Blumenau
Nova Trento

Joaçaba
La,es
Crici1lma
Chapocó
ArarangUli
-gu'
mo �do'8!l1
eaJl�
8. Beta do 'Stil'
-'
'J",&I
S: Pco. 'do Sul
Santa Cedha

45

46
47

48

49

50
51

52

55

56
57
58

VALOR

1.104.000,00
1.360.000.00
649.700,00
535.ooo,110

1.995,000,00
1.002.000.00
93D.OOO,t)O
50.000,00

325.000,00
750.000.00
8.000.00

Do poeta fl�, Dr.
NWU!S ,da Silva.. ft1!ra aotc·
rtormente ole� pelo
autor, acs. seus cer.ctes
da Fed&ração, W1l QIIÚIIn110
intU,ulaclo .NEVE 7X)S
AlIfOS", constante de uma

centena de trovas do mais São trovas símptes, corno trata os seus cOnfrades,.peo
fino lavor

.

poético. Dessa' se vê, mas que traduzem la sua nobreza. de caniter,
produção, realmente ctignf.. etesaeos sentimentos. bem mereceu os aplausos
de apreço, t�tou o delegá· � Nunes da ênva. com que foram os seus ver
do da. Academia catariDen. pela aJabH1dade com �e sos aerecredos.
se de Letras. pror.: A':Tlàldo

� _

S. Thiago que desde teee
pós em realce a delicadeza .

de sentimentos do confrade
f1umjnense� "poís que .õte
não pndendo.. jti hri algu-n
tempo, CO.l1"""rc8er, às. 'l·'

níôes . hebdo.nedãrtas ;1:3.
Federação, por motivo .. ç1'�
doença, procura, �Ç). cbs
tante, manter-se em C9n'l\
vência com 0$ seus: c0nfra·
des por .êsse meio que r�Vt'·
la a COnsideração e o ere
to dispensados aos ccrape
nheiros de ideal.

. ..

I

É' realmente essa, o ora

dor .sauentcu, a mais e,c

pressíve .maneira de se de
monstrar fratemo amor"pe
los semeUlaDtes, orerecen
de-Ines .0 .fruto de nossos
labôres intalectuais, prin
cipalrIiente quando' vasadcs

. Prefiro cerrar as portas
A ilusão de um belo sonho
A ver eseerançes mortas
Nos versos'-que 'mda componho.

1.515.000,1l0
900.000.no

:1.205.400,00
825.000,00
862.500.00

1.507.500,00
515.000.00
750.000.00

1.748.200,00
405.000,00
700.000,00
38.400,00
315.000,00

1.080.000,00
1.207.500,00
918.000,00
995.000,30
673.400.00

1.108.000.00
5�5.000.00

297.000,00
400.000,00
574.4ü0.OO

1.724.000.00
1.356.500.00

778.500,00
28.200.aO

1.20(1,000.00

, .ULI.ES
Ã.

L. TRAMITE
ADVOGADO

. A ca.rta..de amor encerra

Um sonho, a vida e a ventura,
Mas se em caminho se erra,

S6 se encontra a desventura.

Em meu caminho na vida

Deparei a encruzilhada,
E ao tomar a p�etida
Encontrei deserta a estrada.

A paixão é. a luz, é a vida
Do amor que não se desfaz, .

Que segue uma alrQa d�da
Sem a deixar nWlC3 mais.

PMCISSAO DE CORPUS CRISTI
Li

Dom Jooo- "m Dcminpues de Ouvelra, cên
mercê eh Deus e da Sento Sé Apostólica
Arcebispo Metropqlitr.mo, etc.

AOS QUE O,PRESENTE EDITAL VIREM SAUDAÇÃO,
PAZ E �ENÇÃO EM JESUS CRISTO.

, "Faze�do saber qUe, sendo o próximo dia 13 dê
junho, consagrado à magr:w. solenidade de CORPUS
CRISTI em que se homenageia a própria Divindade

do' Mistério do 55. Sacramento. e paro atender 80i
justos desejos de nossos amados diocesanos: Havemea
por bem confirmar paro aquela dota o SOLENE PRO-
CISSÃO 00 CORPO DE DEUS <I'-" se verificam �
se segue: Reunidos as AS5QCioçóes, religiosos. ababcri
escecrüccces, e Roque;lo mesma ordem, dentro e nO
adro.do Catedcol um pouco entes das 16 hOfll9 _,
4 horas dei totde'::_ desfilarão 00 sinal dado LENTA
CONTINUA E ORDENADAMENTE, precOdidq de
Cruz processional obedecendo ao seguinte �rtO':

Praça 15 ruas dos Ilhéus Artista. Bittiencourt
Emir Rosa, Praça Getúlio Vargas Rua. Visconde de
Ouro Preto, Praça Pereira Oliveira' e Rua Arcipreste
Pelve-

A bençõo para que nõo haja Interrupçõo ne
préstito, será dacc, apenas no adro da Catedral
paro alcançar o todos Os fiéis hcvendo em seguida a

CELEBRAÇÃO DE SANTA MiSSA
A ordem das Entidodes e A.ss�cioções no préstitC

será a seguinte: Cruz processional Colégio Coraçãe
de Jesus, Asilo de arfas Cruzadinhõs Congregaçóe!
-1Me.ri.anos femininos, AssÔc.iações � Santo Zita Sant
Ter.ezi.aba. Damas de Caridade, Apostolados da cmr
ção Ordem Terceiro feminino, Ação Cat6lica, Abrigd"
de iv\enores ColÉgio Catarinense, COngqegações Ma
rianos M05êulinas, .egundo a ordem de precedAncla

ou costume por último o Irmandade do SS" Sacra
mento, Clero e Pálio.

Cada Associação deverá apresentar-se CM\ cM
res�tivos estandartes e distintivos. - Siío permIti ..
das crí:lnços no procissõo só vestidas de anjo paro
abrir o préstito.

Os fiéis que não puderem acompanhor a procis
são deverão postar-se nos passeIos das ruas do trajeto

paro assistil}em a passagem.
para tomar PQl'te nessa mogno festiv1dàde con

vidam-se as meretissimos Autor';daees e a população
jem geral.

Aos fiéis recomendomos o maior reSPeito ao SS
SaCramento, em que está verdadeiro :real e sub9tan
cialmente canUdo o Corpo. de Nosso Ôiwâeo SalvadOr.

costu���=�= �s��:��=
casas, em homenogl:!m a tão augusto M19téfio.

Hipotecom<?s .. tOdos ontec�mente as huml'·
• bençóos nutrienos o Qll'teza de "ue tudo correra
para. a maior glóIia de Jesus SaÇromeAtaCto e hOnra
da Religião e do populaçõo floriancipêlitano·

Dado e passado em Florianópolis, aos 3 de junho
d. 1963_ I

Em nome e por ordem do. Govêrno Arauidioce-o
sano. ' •

(a) MOns.· Fred!erico Hobold, Vigárlo. Geral e
Curo da Catedral

COmendodOr Newton da Luz M�uco. Prc
yedor da.1 rmnndade do $.'<:;'. S-a.cramentO.

.

EdIf1c1o ZabIa-

, : 'ó!f"Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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4S ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CATARINA NO"

SETOR DO� ESPORTES }

A NOVA DIRETORIA DO H'AMENGO,
.

DE CAPOEIRAS
.. Minatti '�

Recebemos e agradecemos 1� Secretário Arnaldo Alves

o seguinte oficio da sec-e- 2" Secretario: Néhc L. a«.

taria do Flamengo, de Ca- ttsta

Vice Presidente: João L,

��;:,.
; PIRI llllS

"""'''.M�� ��'�. It�� ::
, 10qullo./mo-,

n�ol. Cam .0.

lonl.l",r,lo,
"<>m .oraM••
pollo.foumo.
'rrl,compolio

�·�:f�:·pa,o

o "ESTADO" - O mais antigo diário de Senta CaUor'j'na

rer bem, seré vendido ao

clube da Perrcvíúrla pela
importância de Cr$ .

5.200.000,00 sendo crs .

1.200.000,00 para o atleta c

Cr$ 4.000.000,00 para v Bar-

te Barroso dirigiu oficio à
Federação, pedindo os se
guintes documentos para
sua. defesa: Ata da lo reuni.
ão dos Clubes Ata da reuJ
ntão dos Presidentes de Li-
gas que ratificaram têrmos
da ata anterior, r
Certidão na ç....G.! a Federar

çãc Catarínea.,.. ce Futebol,
não notíücou Clube indi

ciado, pâra ,'0 .g amento do

dia'?4 últire'_
Oopíe do w�:�rama envta

do pela CBD.

CópIa dos telegramas en

viados ao C. A. Carlos - ze

naúx e E. C. Metropol. e Re

gulamento atual .da Federa
ção Catarfnense de Futepol.
Codigo Brasileiro de Fute-
boI. ,

Esta é a relação de doeu
mentes solicitados pelo Clu
be Náutico Almirante Barro·
so à secretaria da F. C. F.,
estando esta relação aos cuí
dados do secretarío Manoel
dos Santos Dias.

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY SORGE!. r GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

I�
PEDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES
_ RUI LOBO·_ MILTON F. A'VILA _

ORILDO LISBOA _ MARIO INACIO
COELHO _ MANGONA

VAI RETORNAR O BOCA!UV�

..............
------------=--------------���--�-=��--�.�-=�-�.���.=====��-------�====�==����------------------------�::::::::::::::::::�::::::::::::::

la�a�o � �ominIO: luatrl,'���D��i�aJ '00 torna
Quatr-o dos Oito clubes da Dfvtsôo de Profíssio-r-t-r-

1

nais estarão se despedindo do turno do Campecnctc
da categoria, amanhã te dmIngo, quando. o certame
terá prosseguimento São êles Guarani Tamando ré
Paulo Ramos e Clu6e Atlético CatarinenSe que' nã�
têm sido bem sucedidos nesta primeira 'fa�, tonto
que ocupam colocações aue vão da quarta à última.

No sabatino estarão em confronto Guarani e

Tamandaré, que decidirão Di último posto, em poder
do alvirubro, rendo a separá-los um único ponto. Em- o- atacante borrosísta co-

bOr sejm considerdos dos .mcls fracos senõo os mais deberto encontre-se reali-
.

á,Clube Náutico Almiratl·

toacos do certame, os dois conjuntos poderão prpiciur zando testes na equipe da

-Um' bem espetáculo aos aficionados que comparece' Ferroviária de aruruqua

re,m 00 est6dio "Adolfo Konder" na tarde de amanhã re. São Paulo. Se tudo cor-

Para domingo. está marcado o embats- entre
Paula Remos e Atlético; que dividem a quarta coto
ceçõc.. com seis pontos perdidos- Estte o jôgo principal
dá rodada estando tonto Paulo Remos como Atrtrcc
que são os campeã é vice-campeão do· ano pcssedo
bem preparados e consequentemente díspsros a uma

despedido reebíltrodora do turno.

o Bocaiuva Esporte Clube clube da Marinha que sua

equipe tem e deve organí
zar um plantel em excepecíe
nais condições técnicas, fisi-

Johnso� e Willie Pastra�,
válida pelo título mundial
da Categoria em poder do

primeiro, foi vencida por

pontos pelo segundo, apesar
do favoritismo (6·1) de

continua em sua árdua caru

oito anos, te�� conquistado � panh�:'� prol de seu pró

ocetrc de Ar� Moote Que
.' prlo'sôer:iylrrieOlD. �

dele ,foi despo�o pela :W.. portjl..;vQ�.dO·Club�:boquen.i
B. A.� A decísêonêo agradou � se, pll1est_.rando::cOIn a rec,
ao público que considerou portagem; adianlou que �u>;
Johnson superior ao nôvo clube continua em envíden.

campeão. Deverá haver re- do todos os esforços no seno

vanche, possivelmente den- tido de retomar. aos certa

tro de 90 dias. mes da Federação Catarinen

Nova 'l'eoria de Delesa MUi. se de rutebot.

tar, Disse o representante do

cas e morais

���::�t��o�:=�,o�:ur:
que o clube dos M$-rujos ho

menageará o oito gigante do

Clube Náutico Francisco

Podemos adiantl!r CUl't./lh- i 7°.rod.We\_ Guarani 1'x.,P_.Qula.�Q,e Atlé
Clube Náuticd Almt�te ..

tiro 1 x São,Paulo O
Barroso nomeará um caus[·, aq rodada - Postal 1 x Tamandaré O e Aval 4
dica pam- defender seus in· x FigUeirense 1.
teresses na oportunip.ade em 9.° rOdada - postal 1 x Atlético O e Guarani I )(
que for julgado seu recurso. São Paulo 1·

EVALDO TEIXEIRA DEIXOU O
DEPARTAMEN'lO DE ÁRBITROS

Johnson, que, assim, perde
a coroa após um reinado de

Martinelli,' em vista de seu

brflhante feito na raia de

Jurubatuba, em São Paulo,

Números 110 Cm�eooa(a Re�oual �e FuMol
JOGOS REAUZADOSt • Góla�,(São'" p,áulo) �" .� •• 1

�
. ,�. � Niltôn (Fiauei.rense) ...

1

I c rodado - Postal 3 x Guar�ni 1 e Figueiren- ZorIberto ,(Figueirense) ...••• � . • •
.. 1

se 4 x São Paulo 4 Sérgio . (Fiigueirense) I
•

2° rodada - Aval 4 x Atlético 2 e paula Ramos Hélio Pinto (Guarani) 1

2 x Tcmcndàré O. Vânia (Guarani) 1

vai 43: ��:��a2� �igueirense 2 x Tcrrendcré O e A- ���;da (P�:t���all ..

. .. : :'-\ � ,�

, .

4° rodada - São Paulo O � paula!Ramol1 O e A. J. Martins (Tomando ré) 1
tléncc 5 x Guarani 1. 1 �;\ Sebtnbc (Tcmandcré) I

-4 x TcmandaréO Ava; 3 x Pauia Ramos 1 e Atlético
. ARTilHEIRO. NEGATIVO

rense6; �-O�:��a-;;; f.ão Paulo 3 x Postal I e Figueuen
Biringa (AtlétiCa), 1

Interess�m·se os mentores

do clube da cidade praiana. 100 rodado - Figueirense 1 x Paulo Ramos I e

pelo processo jã que se o Aval 4 Tomandaré I
Barroso alcançar a vitórilt 11.<1 rodada _ Aval 4 x Guarani r e Figueirense
por ocasião do julgamento 2 x Atlético O. .

do recurso, o clube ficará de .

posse do vice campeonato 1!S

tadual,
12. ° rodada - Tamandoré 1 x: São' paulo e

Paula Ramos O x P-ostal O.
A CLASSIFICAÇÃO'

_

Com os resultados acima temas a seguinte colo

caçtao:
1.0 lugar -. �vai. cam 6 vitórias 12 pontos ga

certos dirigentes dos clubes, �;l��:e I�e�:�;:;/)erdida 23 tenfos o favor e 8 contra·

��:ol�;�:e:�:�:e�o:.fim de;" 2.° lugar - Figueinense com 3 vitórias 2 empa-

Finalizando concluiu: _ :�: � �a��;r�t�� ���:�s ��7cJ�;s 4e t!���didos, 14 ten-

�:�� t:dem�:::r�;!aà i�� 3.° lugar - Postal Telegráfica, c�m 3 vitórias

motiv'.)s que me levaram a ti)
1 empate � 2 derr?tas. 7 pontos ganhos e 4 perdidos

mar tal decisão!"
8 tentos a favor e 8 Contra. Sem soldo e deficit.

CARAZINHO AINDA SEM CONDiÇÃO
PARA INTEGRAR O FIGUEIRENSE

guirarn com destino à Gu�
nabara, a fim de acertar jun
to ao sr. João Havelange p.s

condições do 'extraordinário
zagueiro.
Tudo indica que Cll.ràzi:

nho deverá estagiar por ur,t
ano para depois então voltar
a integrar o "football" bra·
sileiro.

. CLUBE r � '(ADREZ I)E fP': '�:-5
Ficam os Se'nh' As!)!;·

ciados avisados 01'

tlvÓ de fOrça mai(1 Assem
bléia Geral marcuri,. iniclah
mente, para 8 de ":-lho, foi
transferida para 15 do mesmo
mês, às 14 horas. Outros·
sim, o 1" Campeonato do
Clube terá seu Inicio, tam·

bém, em 15·6·63· às 19,3Q hu·.
,as.

Estão abertas, na SeCJeta·�

ria do Clu1">'. :nscrições pa
ra as chapa.5. concorrerem
aos cargos Je Presidente,
Vice·Presidente e Conselho
Fiscal.

"---r; "
Fbrianópolis, 3 de ju·

nho de 1963 .

Luiz Adollo Olsen da Vel\'1l.

MOTOR VENDE·SE
V.Mch:'se um M�'tor "Elétric� 10 - HP - 660

- 380 completo cam instalaçõo.' Ver e trotar no B3r
Boa Vi.�ta - (uQUEIROS, com o :-.r· Germano Reis

<"_.. _L_! .

.. 11/6/63
't. ,,��'J',i.�.��:��'�:r��·' " ..... ,

o ãrbitro catarinense E·
valdo Teixeira vem de soli·
citar demissão do quadro dé

apitadores da Federação Ca.·
tarinense de Futebol.
Palestrando com nossa re.

portagem, aCirmou que, por
ser incompreendido por'

A Confederação Brasll�i·
ra de Desportos informou
que Carazinho permanecerá,
inativo por uma temporada,
por não haver soltcltado per

JYjissão da "mater" brasilei·
ra para integrar o "associa
tion" portenho.
Dirigentes do Fjguei�ens€',

cle�tes da noticia aCIma, se-.

4.0 lugar - Paula Ramos, com 1 vitória, 2 der-
rota.s, 3 empates, 6 pontos ganhos. 6 poAtos perdidos,

.
5. o lugar - Sõo Paulo com 1 vit,órill-, 3 empates

e 2_ derrotas. 5 pontos ganhos. 7 ponto� perdidos, 8
ter:atos a favor e a contra. Sem saldo e deficit.

4.0 luga( - Atlético, com 3 vitórias e 3 derro-

6.: lugar - Guarani cam I yitório,.1 empate e
7
.. lugar - Tomandaré com 5 derrotas, 10 pon

tos 'Perdidos e nenhum ganho 13 tentos contra e 1 o

favor. Deficit: 12 tentos.
'

OS ARTILHEIROS

Marcaram tentos no Campeonato:
Mo�llf (Avà[) ... , .. , ..... .'.. ro
Pereréca Avdí) ,....' 5

-

Carlinhos (Sõo Paulo) : !. 4
Ronaldo (Figueirense) 4
Mário (Figueirenge) 3
E'dia (Postal) .. .

, " •.. , 3
Osvaldo (Atlético) ...•• , .•.... , ...• , 3
Ari (Atlético) ... ,.,., .. . • . . . •

'

3
. RogériO (Avaí) .......•... :......... 3

��::��ho, (�����re���os) .:: •.

,'
.. ,.... 2

Cobeço (Po,ta1) ..... _ -.
-

..
- ... - .

;
...,' - - �

r Noronha (Fistueirense) ".

.

'.' .,
2

Telê (Atlético) .. , 2
Beníclo (Atlético) 2

!
Vadlnho (Ayoí) ..•. '" ..... , • . .. 2

_R,enê (�an ...

." ....• ,._ 2

: ���:��z;!�����;,i): ::. :.:. :_:. :.:. :.:;:;.�:::: : �
Mercio (Paulo, Ramos)

.

1
Alair (Atlét.lcol 1
Gilberto (ALlético)
0scul (AVhl) .

Carlos (São Paulo)
� o:.

, .•• , : : : • � • : : :.:

ARQlJ�lRQS. VAZADOS

Géie (GuallOní)., . ,' ....
Jaime (Tamandaré)
Wilson (Postal) ...

Acácio (Avaí)
Márcio (Atlético) ..

Tatú (São Paulo) ,.

Carlinhos (Paula Ramos)
Djolma (Figuéirense).
Jocely (Figueirense) .. , .•. , ••.

Doml (Figueirense) ... . .. , .

��!;�ha(FiY�:!�:���md�)' . '

•... , •..• ,

Osvaldo' (Avai) - ·H\JvhtTO

17 vêzes
13 ,.

S "

S ..

S· ..

S "

4 "

3 ..

3 ..

2 ..

2 "

I vez

o Metropol v011 .. caro

ga para conquista, \ .vante

rdesío, do Marcllio .s. m.

rigentes da equipe esmerei
da da cidade do C�, -vao en

traram novamente em con-'.
tacto com mentores do ruo

bro-anil de ltajai. Até o mo

mento não temos maiores

permenorea das negociações
poeiras: .•� 1" Tesourenro: Gildo .Mar· Metropol _ Marcilio Dias-

·l.��apoelras, 27 de Maio de, ti�� Tesoureiro: Oswaldo.Rai Id�i)
Ilmo. sr. Diretor Espcrtt- mundo O Almiral\te Barroso, da

vo do Jornal "O ESTADO" Orador: Aduardo Luz cidade de ltajal, Irá recorrer

Senhor Diretor: Outrossim, ternos o p.razjlr ao Superior ';l'ribunal de Jus
Apraz·me levar ao conho- de convidar a V. S., para as tiça Desportiva no caso em

�:;�é�e�r�' 6�:inári� :��n�d::e:�;s�� '!:lamlP� .,

���Oi� e������os:!:
reaiizada em 12"3, foi e-- 6-63, com inicio ás 20,30 ho- mo Supremo dando ganha

�:g� n�;:O�re�I�:e�o :�� I r�'erto de �mos com ::�:::�:r:Oc::
regerá os 'tlestinós desta sd· a .sua presença. ,&tho-me do rerá pflr nlo ter sido comu·

ciedade!'"no petiodp de 10.6·63 ensejo para. apresentar a V. nicadi) por àquéla cOrte de
á 10-6-64, ficando assim CO'1S· S.,

.

nossos protestos de eln· justiça o dia da apreciação
tlt;.ida� vada estima e distinta CQn· de seu recurso. Por outr�
. Presidente de Honra: Na- sidefação. lado a Federação Catarinen·
gib Jabôr se de Futebol foi notifica·
Presidente: Nicodemw- Sil· . Nagib Jabôr, Presidente da pelo Superior, em telE'

Amald.o Alves, Secret.a- grama que chegou trurrcado,
rio - somente sendo decifrado

quando já havia dado o Suo

premo a sentença final.

PENALI DADES MÃXIMAS

gol,
I - Jôgo, At,�éyico x Avaí - Te'lê converteu �m

1 - .Jôgo Avaí x �o:stal - Rogéna converteu

em gol.
.

1 - Jôga São Paulo x Paula Ramos - Carlos
desperdiçou.

1 - Jpgo GuaranI x Atlético - Vânio converteu

em gol.
I - Jbga Paula Ramos x Avai - Vai tinha con"

verteu em gol.
I - Jôgo São Paulo x PastaI - Carlos cOn\'er

do converteu em gol.
1 - Jôgo Figueirense x Paula Ramos - Rona1-

tleu em gol·
teu em gol.

I -.- Jôgo Postal x Tamandaré - Bibe conver

do converteu . em gol.

EXPULSOES
.

Verificaram-se as seg�pW5:�i �do Atlét'ico, no jôgo com o Avoí; 'Pereréca 9

Boge', no jôgo entre Avaí e Postal; Latão e Sabará, do
Tamandoré Telê do AtlétiCO, no encontrO' entre os

"dois clubes;· .J. Bàtisto, do PaUlo Ramos, no jÔgo com

o Guarani; Ronaldo e Nelinha da' Figueirense e Me
rinho e Rogério, do Avaí, no jôgo entre os dois ·clubes.

APITADORES

Referiram os encontros os seguin'tes apitadores:
6 véz,es - José Carlos Bezerro
4 vêzes - luiz Gonzaga de Oliveira

.

3 vêzes - SilviO Alves.
.

2 vêzes -'-- Nilo E. Silva Gerson Qemar'ia Vir-
gilio Jorge e Ernoni Silva. �

•

I vez _:_ Nel�n Verágio, Walter 'Vieira e Evaldc

TeixeIra.

CLASSIFIÇAÇÃO. POS JUVENIS
I ° lu�ar __ Postal "T:elegrá"fico O p.p.
2.0 lugar T.)..Avoí, '2 ..

J

�.o lugar -:- .Figueir�nse. 3i: I , ,�
Alves, (rnoni �ilvo, e VirgBio, Jorse /.\.1 vez - N�lson Verógio e Evaldo TeIxeita.
4.° lug�r __:: �õ.o PGt:rto -6
5.0 Jugnr __:___ Atléfico,7'
6.° lugar - Paula,Romos· e T,ilTIOndaré, 9

/.0 lug<lt -

GI�alf;;:���,� -�.'t"";'_�
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CLUBE RECREATIVO 6 DE JANEIRO DIA - 8 DE JUNHO - SABADO REABERTURA DAS HOVÀS INSTALAÇõES SOIRÉE (OM CONJUNTO MELÓDICO RAVENA DA CI·
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x -.9,5 pés

�OOQ

Campanha do Carvão: '_
.

I I

De tatarinense:para caterinense I
Napoleão X. do Amarante neral básico para a nossa ção de um complexo Indus- so Estado?

autonomia industrial. E, no tríal cerpo-químícu, ell� b�U � Tenhp certeza de que, se
O carvão de Santa Cata, en,tanto, apesar das vártes

,

ta ceteríne :: I:.. as;, minas de csêvãc çatar ,

'\rína, quando integralmente cnses por que vem passando -: CATAldNENSE, nãQ_ de nênse, @tlvessem em. outro ,�
aproveitado, será, índubítà- o comércio internacionfi.!.;( ves permitir que o cáJt.\':ao ',UbsolQ.;:' que r;.Q o nosso

�

vellT!:_nte, o esteio da �man, no

qUo. se. refere, Pt:incipal-7: de seu Estado, que é o-bar- principalmente �em stbsol�cipaçao econõmtca náCl�nal. mente, a .esse ��od�to, os ".:. vao do Brasil e para o �r .. , paulista, mintiiro o gaú-
Somente êle, n� Brasil, o' "

. nosso� mandat�nos, p?r co. ..... sil, ponunue sendo sube�I1), cho, 'hoje esta1fiam sendo f'
!erece, a. ��rturuda.de l?ar�

I ihodis�'1O e PO! falta d, sen- f rede. �
_ '"' '�:.'. completamente' tXPldradas", {..a fa�pcaçao do enxofre".ml- /so, na9& fazem pela ccnstru- ts�,os ;prtcisando de á-r, Rac�nalmente exP)orJda. 1.

�:::n:���:i��I�s::r������:�-�sot:�=�!�:S;II:::�
""Estamos precisando de fie, \

!�gil=:, catar�ense, de- r/:��,�;:S�lu:i��m:�·:'
vidamente aproveiMo, ate, desta terra, não devemos i:"

�7;:r: !::�!�:�dO su!fti- ��:�;:S��!�sdes::�iz:r� j

'l'Odàs as grandes nações hoje, antevendo o dia de 8-
do mundo, quer qu�ira!ll manhâ.

•

quer não, dependem do CAtt
VAQ. O carvão, âté o presen-'
te, é �UbStituJve1. E o se;
rá por muítç tempo, O seu

,.
papel de agor�, na críacão

s= grandes industrias, :;e·

�rá o seu papel de amanhã r

E por que, então, teimar
o Brasil em não eproveué
lo?

, Afa30, residfl a causa do

inapr(\Veitamento do cervac
no simptes Cato de suas maio

res reservas estarem no nos,

I soda cáustica::

FABRICADA NO BRASIL' PELA
"'PRIMEIRA VEZ

CIA, flETRQ QUIMICA FLUMINENSE!
Em:balagem Industrial:

Sacos multifolhos (Papel e Pl6stico) de 50 ouilol

Embalagem Doméstica:
Ca;)(OI d� papelõ�/a:n 2" pacotes pl6sticos de 1 1/2 Ib

R,epre,entantes poro os

Estados de Santa Catanna e Paran6

BUSCHLE & LEPPER S.A.
JQ;�".'1') • 81umenau e Curitiba

QUARTO C/BANHEIRO
Aluga-se paro moços preço moOico I ambiente distin
tisslrnc. Telefonar p�Ha sr,

..-L.,t.6AaRIOo �96rdo��12 às
.'

14 hs� � •• � 60,. .,
! ,.: '.

.

VENDfDOltPRAClSTA i
MÉ.SBv..' S/A,' tem- vaga: P!\�á;: Vendedor Pracis-

ta para Residir em Brusque, e Tuborõo.i'� _

Os interess_?dOs gue1rom di�!iir-se a Rua F�lipe
Schmidt N." 18 - 29,Ãndor, Ola 11 do corrente no

horório Comercial. ' ;.
•

A LEI DE UMBANDA
UMBANDA ou "Magia Bronca" é o prótico es

piritualista em que se enquadra 00 E'spiritisma Cien
tifico ou Kcrdeclsmo.

Das correntes espíritas adotada\; e praticadas, a

UMBANDA tem demonstrcdo ser aquela que mais
beneficiãs tem prestado, a coletividade desde que
tem sido d� tôdos as demais correntes" espíritos co

nhecidas, a mais procurada não só por elementos das
mete.elevados camadas SOCiais bem corno Pelo povc
em geral. pela gente simples te'despida de preconcei
tos,

Eis porque o UMBANDA tem procurado evoluir
no campo esptrttvet e elevar-se no. sentido das messes

Os prottcanres do Umbcndismc, bem como seu�

assisten�es espirituais ou sejam seus "gulas" têrr
procurodo. ir 00 encOntro das atuais condições huma
nas, usando paro tanto de novos sistemcs de trabalhos
para preencher totalmente os finolidocrs que lhe fo
ram destinados o.U seja mon.er um contato mais çli
reto com os espíritos humildes paro que êstes no�

proporcionem uma concepção mais fir�, maIs c<m

sistente dos mandamentos (! vontades impostas pele
Divina Mestre,

Há quem contrarie a possibilidode do espírito de
um pljet(l velho ou de um caboclo possa proporcio
nar-nos ensinamentos úteis, baseados na presunçõc
de aue o alcance 'intelectual dos mesmos se acha mui
to aquém da evoluçõo do espírito, Também nõo admi
tem os oposlto�s da Umbanda que sejom utilizados

pelos espíri�Qs medíocres cOmo dizem êles, ,quais
\ qUer objetos materiois·; coma sejam charutos, pembas
marafas._ para olconçarem êxito em suas monlfesta

çqes
O -uso do "pemba", da "marafo" dos "pitas"

� (charutos) e de -outros objetOs próprios_ usuais nm

sessões de· "Umbanda" nodo mais representam qUE
uma sequência do .. r'itu'al", que através de tempo!:
millenares veia se modificando nos rituais de vórias

reli·g1ães,
Os povos antigos também- usavam de certos ob�

jetos para prestar culto a seus deu�s, paro oferecer
lhes por ocasião dos rituais, sacrificando por vêzes

animais, como sejam bezerros, ovelhas, etc._ 'na cer-
•

teza de que assim procedendo agradariam as Divin-
"'. dades c(lnquistando para cada um o perdão pelos fal

tas cometidos bem cOmo os beneficios de que !'lteces

sitavar;n, e,m-,�r.oc.o d?s. o�er�n�,que deP;Otito\l'am oo�

pés dos ídolos, Ou simplesmente Junto aos templos em

q·ue os mesmos eram· veneraçQ,s.
Entre as trlbo's africanás ou na� tabas iQdígenas

do �sfl:l0, ,'1l!l!."eJr9 pro\c�d!a, 'seu� �,�rtidpontJes, che�

gando muitas vêzes- o sacnfic.arem Vidas humanas €:"1

h s,t.o d§, se�i> s!e ses.; Fepos :.d�ç �u� gan�oriam
('111 1·;li� {'irClll1<;!·onClas pcl1S qute acreditavam

, :1 rrú)\,1 e C!(' L)rn ,io-; n--�imbros de suas- tribo�

pos�uid" cI(' um mal! (,�pírt!I', a f''''- � LI f,,',,;'d1Idl; I'''t'

'w(�da .��.rio. reLo!'\quislada�
...ue·.

,_

Alega;ãó. por cierto. nve os '�ov,os·· prtmttivos
eram "berberes", que estavam.muita longe do cívili

'aaçõc e do p-tJgresso, e que por tsso'eseím agiam, por

�o:''':,:::::;;I:t}=����·
dessas práticos ·alndo conservomos, certos de q"l? nli�

,

da mais fazemos do que qgir .de .�m. modo natural
sem cair err:' clcsgr-oço. "

- "j, '

Faz porte do ri.ual � "Umbcndc" os "Médiuns",
beberem, lrmElOondo-se com seus�Güias 'Espirituais"
e assim levando 'aÓs lábios cs sues "Guttés" (cuias) in
vcccm os poderes do DeuS ONIPOTENTE na sua côrte

celestial secundado·Po'r seus poderosos "Oríxas".
Nu-na sessõc umbendtste nãa falto nuncc o defu

mcccr, bem como o "A�lá" .(Comida �,santo): e os

"Despachos" e as velas também completam. de mone

ire perfeita, o dtual_Umbandista:
.

Contam-se' "pontos", entocm-ss hinos nos 'ter

rei ...os de .Umbandc: cruzem-se ·050 "ponteiros", fir
ruem-se os "pontos", na confratemtzeçõo das tctcn
ges no batíamo de fogo das "eemondcs eS'pirituàis'"

Os pontos de guerra e qe chamado sõonsccdos
no chão com a "Peroba" e assim a UMBANDA inicie
seus trabalhos com a tntençõc de proficar a caridade,
procurando elecr os habitantes da terra, fazendo-os

Clf.õr aUe existem fôrças superiores que dirigem nos

sos destinos, e que demandam de vários planos espt
rituais dos quois dependemos no passagem do planc
material para o plano esptrttuat na dia em qUe for'
mos chamados o pI�star contos de nossos atos peronte
AQUELE a quem devemO' snos-sa existência ,terrena,

Segundo o conecceito das grandes Guias Espiri
tUais, a morte nado mols represento do ,qL.te a liber

dode, e ossim explicam êsse conceito: "A Morte é a

Vida Esplri�o", Na mais belo e confortôy,el praio do Estada de

Admitindo-se qUe todo Culto tem o seu cort}ajO de Sa�to Cotarrna - CAMBORIU - dispomos de exce'

d'ivindades, ou seja Sua "Teogonia", seu cer�mon�1 lentes APARTAMENTOS no Edifício "CAMBORIU
ou "Liturgia" bem como seus praticantes possuirern PALACE" Cl1m localização privilegiada ,eis que est6

uma classificação hierárquica, poqe-se dzer qUe UM- a CEM METROS da prRio .. , Os opart;mentos, de fi

BANDA é uma religiãO, ou melhor dizendo: "Crenço,) ,no acabamento têm I, ou 2 ou 3 dormitórios. com so

Mixto" pelo fato de que Umbanda congrega em seU la de estar, banheirO e�c
'

orcabo�ço o essencia de vários religiq3's' co rnfunda- - O Edificio aC<lba Co? ser çonstruicto
menta básico no crença do,. espíriios.

- Os Apor'romtmlos c;,;tõo desocupados
Em ·UMBAf\/DA pratica-se uma mistura de CrE - Bcn� preços .

dos, destocando-se em primeiro lugar o "Espiritismo" - 50% à "'isto e snldo em d0ze m('�es·

seguindo-� o "Cotolicismo", depois os cultos de Na· Enderece hoje mesmu Sel! pedi.do oe informoçõc;

:�� '�:O;rt:�'o:,I���:;'o�:�!";e��f��'m u:a �::��;� �e �a����;T���R�i��i�D��s�:�i\� :;da�i,:
dos negros da Angola, possesõo na Africa, de origerr Curitiba - 'Paraná _ Fcnt' 4-0155 _

�::,ae�i��';o�tcCO�o lia, 'cibo, namode, '" in"io,

Ora. -liii OOILA NOCETi AMMoN .

I

Professam os UmbondistUs, assim como os adép
tos da Quimbada a crença de elegerem Coma princi
pais chefes espirftuois, Os márti�s e santos da 19rejc
Católica encerando ainda em seus rituois, certos p�e

ceitas de "Kabala", "Auto-Sugestão" "Magneti;,
mo" e "Transmissão Qe Pensamento'} e Uma série
de outrás fenômenos ligodos pelo. nvmero fncomensu'
róvel de espiritos desincarnados e mesmo incarnados

que o praticam qe acôrdo com o orientação que lhes
foi ditada,

Uma vestimenta bronco, calço e camisa descql-
ços ou calçando sapqtos de lona também branco e so

lado de borracha tipo "tênis", constitui a induentá.
rio u$\.lal do·Umbàndist.o pOr ocosiõo de suas sessões,

A sObriedade te o higiêne são destacados nos ri

tuais, Umbandistas, onde cada um de seus membros

procura proporciono r àqueles que os. observam em

trabalhos o melhor conceito possível no ap�lTêncio dle

suas atit�des e gesl{J�. - SARAVA' A �MBANC'A
U IVERSALP!

'e�,fU) INVERNO
� .fttt- «O VERA7J L

iii O em SUOVgS ""ens�\idodes!u:

3 lojas a sua disposição:

saldo

Rua Conselheiro Mafra, 6

Florianópolis

Rua 15 de Novembro, 1409

Blumenau

Rua Trajano, 23

Florianópolis

Apartamentos na praia
de Camboriú

CIRURGIÃ DEHTISTA·
Atende senhoras e criancas.
Método psicológico, modérno-especializodo paro crian
ça,
Alta retaçõo,
Aplicação tópica de fluor,
Atende sómen:e com hora marcada das S às 12 hC'l"o!õ
e das 15 às IS horas.
Ruo Sôo JO,rSle. 30

RU-MARCAS E PATENTES
Acre....Olir.ialida Propriedáde 'liidlÍslrial
,t,l..trD de marco"" patente" dê -búJe1l-rdo, -nome,,' 00-
·..,clclfI, tf�uro, ":e estab�ec1,?W,!,tOj �n:'ign�r, frfUe. d.

"'f!:tJ"".!lImta e marcai de e.rpa,rtacdo

Rua Tenente SilVi!lra; '29�· IOandar -

TERRENOS A VENDA
Rua Tinldente<; 51 - Florian6PlJli"

VIENDE"SE
VárIos 'ates pr';ximOS· ao Grupc, IrinE'u Bornhau

sen - Estreito.
I - lote 2Sx22 - Jardim Atlôntico - �ar.

reiros (Bem p,.<Íx me o E!otrado f"ederal).
1 -- I,,!� 10'<30 na zuno bolneQrlO de Cambo

riú próx'mo ii sede marítima do late Clube,
I lote ! 5x30 no Vila fOlrrpêia - Cu!rtibu,
I t",to corn a ,A'reo de 700 mts2" j'unto ao H�

pltal PI"It>stante t'm PIUmerl.'lu
r lott' I 'h,JO lunl .... ci I=-únnic;ão Tupy, JOlnv'il..

COMPRA.SE

IMSTlTUTO fi .l>IDRO II
CONVOCAÇÃO

De ordem do sn Pr2<;idpnte, convid0 '1 C')mparecc
rem na �ede cuaurol'dê�lé Instilu�o à Rua Nerêu Rs
m.,s - J9 às 19 ,00 horo� d") aia 15 (ouinze) do cor·

rente, Os Srs. Membn's do Diretoria.� Conselho Fiscal
bE'm c("mo' Os associadcs, a fim de deliberarem sôbre
o �,.gl1jrtfe:

ORDEM DO DIA:
a) escôlha por voto secretO, dos Srs Deputados

Ff'de-'ais qanc�do de Sonra Catarina do presente le
gislatura', R serem contemplados com DIPLOMA DE
HONRA t-0 ME'R)TO;

•

-

-

b) OLltros ns"unt"" de inteH��::;es GJ. Ir,stituto.
-

Floriúnópúlís, 3 de {u'nho de 19i}3:
l\rAny ,je Alml.IJ,1 :� y\'

Sccretáriq�> � ' _:.: �,:I)
-":., 1". � i

SUA 8 - fALTOS DA CASA NAIR _ FLORIANO'·

_
POLIS - CAIXA POSTAI•• 97 - �DN� 3912,

,
.....

, ..
, � . ""''-',Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CrnURGIJ\O D�'&TISl'1\
Ex-Estasiário do Mo".

tal Naval em Cirurgia eoCh'
ntca de bôca. ModertliSi1nu.
consuttõno futurama -

cadet-e eufórica - Alta ro

tação.
Rua BrigadeIro Silva Paes,
n. 13 Telefone: 3552
CHACARA DO ESPANH."

LÁZARO BARTOLOMEU

Dr. Walmor Zomer
Garcia

Dtplomadc pela s'acuicene
Nacional d� Medicina da
untverstõacte iiI) Brasil

Ex interno PO"l' concurso da
Mat.ernldade Escola. tser
viço '�o Prof. otavio ao

drtgues Ljmm. zx-mternc
do Serviço de Cirurgia do
Hospíta! r.A.p.T.C. dO R!o
de Janeiro. Medico do �

pibJ de Caridade e c&
xrate.ntdade Dr. canos
COrrêa.
P!\RTOS - OP5R.'\ÇÓES
DOENÇ.'\S DE SENHQrM.::;
- PARTOS SEM DOR pe o

r-etoco psico-prcfilatjno.
Consultório, Rua .roão p"
to n. la - das 16 00 às

18,o0 horas. Atend� com
horas marcadas 'retercce
3055 - Resídêncín

'

Rua
(lpnerll.! Bjúencourt: 101

/' Dr. Francisco Assis; Dr. Héllq Peixoto; a

imprensa escrita e taluda.

�-xXx�
NO CINE
São José, hoje, rodará "Luz na Praça",
pré-estréia. Antes passara o filme "" As:ts

à Marinha", em colorido.

�-xXx�-
i.oco

à noite, na Praca Getúlio Vargas, iniciará

�dicional festa das "barraquínhas, em

beneficio do Asilo das Orfãs. Uma premo

cão justa que merece a colaboração de
todos.

rllo fO'Tnando machoC'l, 6

'\ I�, ,-;>dor -, fone 24·13

�

IreRft(ÇÃO-!lJIP�Z-.-xXx�-
BODAS

de "Brilhante", hoje, em Lages, sera come

morado pelo casal cvrtno (Maria Rosa I

Ramos.

�-x'.:.x�-
ARlHIND;\

S01.Jza da Veiga, ctrcutancto acompanha.
da, do académico-jornalista Péríclcs Prado.

\

DOMINGO
riAROTA nAnAR de Imbi
luba _ miei:l mbetro de

Castro. cldtil enss PeNO'

nalidade - quando ucsrüa-

vu cm traje esporte

às 13,30 hs. estarei apresentando o pro

grama "Radar na Sociedade", patrocín-i
do pelo Hotel Royal

�-x:\.x-

__ xXx�_

E;\I LAGES

Dia cinco de setenbro próximo, um

grande acontecimento social será marca

do com o casamento de Suzana Sbruzzi e

Celso Muxfeldt.

---x::x

A;\IAL'II'\,
no Clube "12 de Agõ,sto", sera ) ...anzacla

fi festa da "urotolandia'' - Balanço Bossa

erova'', numa promoção das alunas do co

légio "C. de Jesus", com o cronista Cel3Q

Pamp'lonn.

Dr. Aloisio
Monquilholl
CL1NICA DEN"I:ARIA.

l�':1ta!l1ento das, ereccões
da bôca em adulto; e

crianças pelos metodos cll
níco e cirurglco. conreccae
de próteses parciais e to ..

tais. ,
atende de 2a a 68. teím

das 8 às 12 horas e pas 15
as 19 horas ao,o:; sabados
pela manhã..

Exclusivamente com ho.
ra marcada.

'::::onsultól1lo: Edlticlo Jo.
lieta - sala 104 - tua Je
ronimo Coelho.

�-XX)(�-

o DR. ROB,O:RTO
Lassance, Diretor corai elo' D!\"ER, foi re

,cebido pelo covemeuor Celso Ramos. Uma

churrascada lhe rot oferecida na chácara

do industrial José Elias, um jantar '10

Querência, com a presença dos secret,t.

rios de Estado; Dr. Eugênio Dolo vteíre ,

Dr. Maria Tavares da Cunha Mello, D:-.

Celso Ramos Filho, que representou o go-

vernador Celso Ramos; En,:!enbeiro D:-. Jr.c\RU CRISTJNA HEUSr:,
Wilmar Elias Chefe do 16 DRF, (o anfi· Garota Radar de I1aja! d('s·

triãol; Dr. T.eodoro Lelis de Oliveira Lei· filandll cm traje de gllla na

te, Assessor Técnico Administrativo do passaf'Cla azul (.\0 "]2 de

mesmo Distrito; Deputado E vilásio Caon; Agõsto"
.

�,��������CScs�����=c���

CASA � VENDE-SE

PORQUE SÃO JOVENS

Censura: até 14 anos.às 8 horas - Pt·é·Estré!a -

_ Pró 3° Normal do Colégio 'Coração de

Jesus. - I

Rossano Brazzi - Olivia de Havilland

Yvetta Mimieux - em -

tine OOEJWI
às 8 horas

Richard Harrison
�Isobetle Corey

LUZ N.\ I'RAÇA
- CinemaScope - MetroColor ...:....

- Censura: alé 14 anos -'

às 8 1/2 horas
o GLADIADOR INVENCI'\'EL

.
!:iDf 11'l'J

- CinemaScope - Tecnicolor -

_ Censura até 14 anos -

às 5 hs·
Alain Deloo - Linr) Ventura

Françoise Arnoul - em -

l\U.�RCADO NEGRO
às 8 horas·-

..

�------,
Michael Craig - Anne, Hoywood
My1énlE!' ,Pemonget

- Censura: até 18 anos -

_�i
ema HOlY ..

i,J.'t-- I •

Alain Delon - Lino Ventura

Fra.nçoise Arnoul - em - '�kI
Ir - NEGRO

..

.

�- Ccmll1ra: r.tá �a anos -.Jmtl..

VIDAS I'NTlMAS

. .,'

�í.�"'; '- ;��1\�'�;�:�;',

1,'WIll��""ki.�����,'�':�;·�·�tMt'fl;·
ES'f'.��fIROS ÃR�.TAU, S, f,

ASSE-M13LE'IA GERAL EXTRNIRDINA'RIA

Pelo pseeente ficam convidados os senhores octc
nlstas desta sociedade para o assembléia getal extra

ordinária, a realizar-se no dia 12 de jlJrilo de 196.3
ÓS 16 horas na séde socioí; ó ruci Alte. Lamego 1,.0
310 nesta capital a fim de deliberarem sõbra a' se'

guInte.
.

QRII!M DO .DI'"
-

I

1 - Alteração das estatutos SOCi:iS;lii&UI·
2 -,OUtros assuntos de Interesse do soçíedcde

Ftotícnôpclís 31 de maia de 1963
.

Ertco Goettmann
Diretor - Gerente

(1. A. M. D. U )
CONC,oRIENCIA P.úBlICA

Chcmcmcs a etencõo dos Srs. ihteressados pa�a
os Diários Ofíciats dos dias 24, 27 e 29/5/63, onde
está publicado Edital para CONSI:RTO E RECUPERA
çÃO dos seguintes ortigos:

1 - Um raio X marca Svenhens modo Heltodor:
Dúplex de 100 mil amp.;

.

2 - Um raio X marca Phyllips tipo Prcetix de
mil 'amperes;

.

3 - Um aparelho de ultra som, marca. ampli·
phan N.o 5 IIOx220 volts, 150 watts N·o 10.436;

4 _ Aparelho de Anestesia PAC-PAE - Ce-r-
ponaesp N." 424;

.

5 - Autoclove.
OutrOSsim informamos que o presentle Concor

rência será en�rroda às 14 horas do dia 15 de junho
de 63. Outra� informações: Rua A'Ivaro de Carvalhc
N.O 70,

Florianópolis, 31 de ma'jo de 1963.

AILTON F. CARDOSO
Chefe da �çõo de Material

."'... <'!-''(,��::'"
., .. "/�'

"''''���''''F�'''·''''1t'1','\l':'�,CO�!CURSO PARA ESCRITURÁPle :.:

DO-JlW!L S/A.
�

DATA DO CONCURSO. fevereJro de 1964 (oficIal.
mente marcada) em Fiorfanópolis
ASSEGURE O SEU INGRU;SO NO QIJADRO FUN
CI.OI�AL. DO BANCO DO BRASU., PREPARANDO·SE
CONVENIENTEMENTE NO "CURSO TE'CNICO
BANCA'RIO" UNICO ESPECIALIZADO EM SANTA
CATARINA' AULAS MINISTRADAS EXCLUSIVA·
MENTf POR FU�!CIONARIOIi DA AGGj>lCIA LOCAL
DO BANCO DO BRASIL·
LOCAL DA MATRI'CULA PARA O CURSO TE'CNI·
CO BANCA 'RIO' Sindkato dos Bancértos, Rua dos

Ilhéus, esquina de AnIta 'Garíboldí - sobrado.
INICIO DAS AULAS: 17 de junho no CQlégio Cn!a'
rtnense, às 8 e às 19 horas

•

,I..
' '9/6/63

VENDA DE 'AI'CUL9S
e precisão, o veiculo que
interessa ao proponente.
com o respectivo valQr de
oferta que será definitiva.
É truHspensável as as

sinaturas dos interessados,
na respectiva proposta.
As propostas deverão se

referir a cada veículo de
per si.
Assim, cada veiculo rece

berã tuna proposta em en

velope fechado e rubricado
pelo proponente. Não imo
porta a que o mesmo con.

corrente faça propostas pa
ra todos os veiculas, po
rém, tais propostas, como

se esclarece acima, serão
feitas em envelopes sepa
rados, veiculo por veiculo.
As propostas serão aber

tas na presença de todos os
concorrentes. cabendo o dt.
reíto de aquisição do vo:
culo ao <,110)".: maior preço
oferecer.
Os preços de oferta se

rão absolutamente para P.8-
gamento à vista, não se�
apreciadas propostas
contiver 11 clãusuh de pa.
gemente à prazo. ,

Os pagamentos devbão
ser efetuados em moeda
corrente do país.
Na parte externa da 'Imo

velcpe que contém a pro
posta, deverá constar as
características do veiculo
que interessa ao propo
nente, porque é facultado a

todos os proponentes ao re

tirada de suas propostas
antes da abertura das mes

mos,

Vencida a concorrência,
no mesmo dia 4 de junho
do corrente ano, o vercutd
será entregue ao COmpra.
dor, mediante o pagamento
integral do preço orerectd
pelo mesmo,
Em hipótese alguma, SI

dilatará o preso paro pu
menta do veiculo comp
do,
Os veicules de que t

o presente EDITAL, se
centrem à disposição
interessados, para exame

verificação, à Rua Fel
Scbmidt. Galpão dos"TI
nentes do Diabo", neats
capital, diàriamente, DO
horário das 9 às 12 e da!
às 18 horas, \-

Departamento Regional
do Serviço Social da
tria em Santa Catarina,
de maio de 1963.
A Comissão de Concorréndl

19·21-25-31/5 e 3/6/81

COMERCiANTE

de que você ""cisa !
�a qualidade de revendedores o.uto
rlzados, podemos resolver seu pro·
blema sem demoro. Em nosso estoque
locê encontraró - com certeza - a

peço ou o acessório que procura, a

preço de tabela, genuínos, testados
em laboratório, garantidos péla mQrr
co IH. E, no caso de qualquer con

sulta sôbre o seu Int�rnationol, tere
mos o máximo prq;:er em otendê.-Io.

Representante iii nesia cidad1l

COM�RCIO E REPRESENTAGOES

G. SOCAS S/A

i

VENDA DE VEfCUWS
Edita! para CONCOR

Rf:NCIA PÚBLICA' DE
VENDA DE VEtCULOS do
Serviço Social da Indústria
- Departamento Regional
de Santa Catarina.
Pelo presente, levamos

no conhecimento de quem
interessar possa, que se

encontram 11 venda. me

diante concorrência públi
oa. os veiculas abaixo esoc

cificados e de proprieda-de
dêste Departamento Regio
nal:

1° - Um Jcep, marra

PKW VEMAG, ano 1960, mo
ter n' J002fl68, cor verde, 3
cifíndros, 55 HP, pelo valor
mínimo' de oferta de .

c-s ;00_000,00 (setecentos
mil eruzeíros).

2� � Uma Kombi, marca
WOLKSWAGEM, ano 196:1,
motor rr- B-19268, côr crc-

����: ��n��\j';6 o�:;t!'��
crs 600.odo,00 (seiscentos
cruzeiros).
3' - Um Jeep. marca

WILLYS, ano 1952, motor
11" F-4·1 130, côr cinza, 4 ci
lindros, 45 HP, pelo valor
mlnimo de alerta de .

er, 120.000,00 (cento e vin
te mil cruzeiros.
4° - Um Jeep, marca

" �;��ot�;r�����41, ��
'-""'-�='--"._- �:�e'�a�rC)��r�� d:O o�;;:

ta de
I CrS 400.000,00 (qua

trocentos mil cruzeiros).
5" - Um Jeep, marca

WILr.,yS OVERLAND, ano

lD58, motor n- B·F-IIJ1-
812977, 6 cilindros, 90 HP.
pelo valor de oferta. de
CrS ·100.000,00 (quatrocen
tos mil cruzeiros).
'Os interessados na cem

pra dos veiculas acima. es

pecificados, deverão trazer
suas propostas ao Departa
mento Regional do Servi
ço Social da Indústria de
Santa Catarina, sito no

Edüício Plameg, Praça 15
de Novembro, 6° andar,
nesta Capital, no dia 4 de
junho do corrente ano, até
às 10 horas, nora esta em

que as propostas serão re

eebidJils e apreciadas, na

presença de. todos os c0n

correntes, pela Comissão
de ... Goncdrrência Pública
dêste Departamento Regio
nal. As propostas deverão
vir em envelopes fechados,

��:e�om�mm�o�e=�
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eRLID-fii.S
. ,

autQrid�des' policiais .em torno do assaito
clél ladr�s fCMr.itibeDOS ao Giftisio ilocal

São Bento do Sul, i- de

Junho (Correspondência es

pecial)
Apezar dos dias decorri

dos, continúa a ser o assun

to praticado por tadrôes
vindos de Curitiba contra o

Gin�io São José.
dos de Curitiba contra o Oi-

pesada e por todo êsse con

junto de circunstâncias deu

aviso ti. polícia da nossa ci

dade.
Coincidiu que haviam fu

gido dois detentes da P0-

nitenclária de Curitiba, meu
cionando .

as informaçõe-s
que um dêles tinha falta

de dedos numa das mãos.

A policia, recebendo a de

núncia, saiu para investi

gar.
Mes acontece que hã uma

séria desinteligência entre

autoridades locais. O dele

gado, designado pbr motí

vos partidários, como mem

bro do P.R.P., de que é Che

fe o Secretário da Seguran
ça, está desavindo com o

seu suplente, também inte

grante ,do.mesmo grêmio
partadério. Não passa o

exercício nem cuida das

funções. E faz mais �d'l:
retém na. sua ,garage par

ticular o "[eep" da policia,
impedindo

.

as diligências.

neste São José.

o desinteresse meníresta
do pela policia local tem

sido causa de comentários
severos de toda a popula
ção.
Primeiro porque a policia

foi avisada da presença dos

ladrões. Se não houve um

telegrama, como agora Sd

desmente, houve a denuncia
do motorista do ônibus da

linha de Curitiba, que reve

lou um tino policial mais

aguçado do que os respon

saveís pela nossa seguran

ça. O motorista ouviu tre

-chcs da conversa dos .Ia

deões. reparou numa pasta
que trazia e parecia mutro

• COMPRAS
• ENCAMINHAR
.. DOCUMENTOS
• INFORMAçõl!�_ __ __ __._

PROClAMA DAI 3�· 9� E SAB�
.._ 'Ae 1� boaas: ..-.-

CORRE�PON1)ÉNCIA
AlFREOO SIl.VA
RADIO OIARIO DA MANHÃ

ex. PogTAL, 331 - flORIANÓPOLIS.

EDITAL
de propriedade da Empre·
sa Sai.urno de Pesca LtGa,
sediada em Santos, Estado

de SdO Paulo, apreendiçio
pela. :::apitania dos PortOS

g.e Florianópolis, Estado d'J

Santa Catarina, por .. infra

ções do Regulamento para

Tráfego Marftimo, com as

se g u i n t e s carateristicas:

Comprimento - 14,30 me

tros; Bõca - 3,98 metro::;;
Pontal 1,65 metros; ContÔr·
no - 6,37 metros; �Material
do casco de madeira Tonela

gem Bruta - 13.053; Líqut
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-

':J.t:I 'IS'1 sUando de reparos no cas-

va VW'l:IQd VN 'VNUIV.r.· co e na máquina,.que acho

V:J V.LNVS ::lia oav.r.S::iI DO valer a quantia de dois mi·

'1V,LldVO 'SI'IOcIONVIHO'I.a: lhões e qljinhentos mil cru�

:!Ia VDêlvwoa va OH'IV� zeiros que sai a margem.

-VRL 00 S:iLLN.::iIOWV 3: 'Ia Cr$ 2.500.000,00. FlorlanóPo-
'I'IROd VCIN:!IZV.a: 'Ia SOJ. lis, 18 de Maio de 1963 (as)

-Ia.![ soa 'lavA 'Ia av'1!l.L .unão Gonzaga - avaliador

-1.L OI.I::iI'Hla ::3:a ZInr 'SOO ,udicial. E quem os bens

J.VW :ira S:ilaNOO'BV1'\T ZVw. quiser arrematar deverá

-D.r. oyor .TOlnOa O comparecer ao lugar, no di1\

_ e hora. acima. mencionados,

:OXleqp. VUUflJ sendo eles entregues a quem

Jm '.PJ']� ap ou mais der e maior lance of.;-

,.ugps JlSildJu3 lt I3.IlUO.l reeer ac;ima da avaliação,
. 'QP'l1S3 "IJliilu &JUqpc1.lU depois de pagos no ato o

.IP �Jl.:)O.ld 'l'lLli)I' preço e as eustas da arre-

__ .JI.JPIn � tlPlMlII matação. O PgSCIlte edital

� ..,JlKtW .1p serEi afixado no lugar de

.,.":���., '.1, � e publicado no Diá·

.. _ .. ":11"'_-__ rio.�ustiça e pela impNll
1IPlW. 1IoQId 'l'áVlI,f an 88, na fonua da lei, Eu, Ed·

�...m�1 SQn tia �ura Ferr� Escri-

�.
:

....,....� ��:i. ��,

fNJ.VD V,L..'IlVS :all �:.:: :..40. �uiz de Direito

.QQ' 'JV.LIclvO ·SI'lCWO.N CtWar 418· ll'ara dos FeItos

�VHJ()"U :a:a V::mmOO VQ
oa loUenda Pública. e Act-

(}H'lV![Y'&L ocr SllI".LN:!l'Q � do Trabalho da· 00-

"�V ::!- 'VOrntOd VWl:!lZ lll&I'J8 de- -Plort80ópQlfa. E&
_.,... -ya BOLIU soa YU

tado de ,santa CatatlPa.
OlJ:nma ma0= �

.

JU.lI3

..VNOZVNV.. awou ap 'u�

'!Bp9tU ap oPrru�SU03 'eosad

ep o:uaq Wil ';salU!o!as
50 � sr60b so 'opnu[ ou

sD11,IOsap suaq so '(SO'HI::lIZ
·mro 'lIW SO,LN:1[HNIfl� 3:

S::!QH'1IW SIOO) OO'OOO'OOS'Z
t�o ap 0!!6U!l'BAIl up

o5aId op '!lW1013 .Ta:>atalo ao

L.-e{ lOfUUl a .Tap s!uur U!anb 1.1

�8UIaIJtl a "pua." cp O!!�
-a.ad oonql)d '6 !W3Aa{ SOP91

'!pnt: sop Oljal.Tod o 'ozJnr
a1� ,9pM 'L<;i 'U 'zn'1 0!1

-1ll.I8H upplaAV W 'SBJOq N

� 'a'Juauoo op oqunf ap in

�!P ou anb 'BSsod JBSsa.tal

·U! no 'Wa.T9â!1 OlU;)WJ;)9l{U
-o:> aIap 'W;).T!A IBl!P'l aluas
.a.rd o anb soo 'HSaVS -ZVd

Não fala com o comandan

te do Destacamento, contra
o qual representou ao S·J·

creterto p,e Segurança. Nes-.
tas condições, o cornandan
te fica. tolhido na suo. açã,),'
pois não quer invadir �3

atribuições do Delegado.
Mas se a pollcia se encar

na na pessõe do delegado, o
poder ce policia é represen
tado pela Destacamento.

Quanto ao Destacamento,
propriamente, não há quei
xas da população. Os sol

dados são disciplinados e

o seu Comandante sempre
executou bem as tareras

que lhe coube.
Para obviar a sttuacão.

entrou de permeio o juiz
de paz, assumindo o coman

do das dilígêncías. Foi o

juiz, pessoalmente, vertrí
car quem eram os suspei
tos quando os mesmos [an-

• tavam serenamente no BUf

Tony. Mirou os homens da
alto a l:iaixo. Não faltava a

nenhum dêles nem um de
.

do. Eram três em vêz de

dois. Achou .meuior nâo

prender. O comencente vío
Destacamento opinou pela
identificação, mas. o jU,IZ
não concordou. Fez-se en

tão uma "campana", como

se diz na linguagem poli
cial. Os homens a saíra-n

do Bar para fazer a díges
tão, andando até as proxi
midades do Cemiterio. Ei

tavam sendo seguidos, mas

embarafustaram por um ca

minho e saíram por outro,
não sendo mais encontra

dos.

Pela manh ã a cidnce

soube dos res�tados. Um

automovet roubado, o Gína

sio assaltado, com o roubo

de valiosos objetos e os la

drões já longe.
Dizem que o

.
juiz de paz

confessou honestamente nu

ma 'reunião em que se re

cordavam os lances da

"mancada" - o CUlpado fui I

'U.

Basta isto 'pomo satisfa

ção á oídadé?
Nem ao menos rot aber

to inquérito. E na noite se

guinte á do roubo, quando
foi encontrado nos arredo

res de CUritiba, o bairro

Pinheirinhos, o eutomovet

roubado aqui, tentou-se uma

diligência, perfeitAmente -ça
bivel, para ver se ainda era

possivel encontrar os te

lrões nas cercanias de Um

bará, lambem nas rodondc

zas de Curitiba, onde fór·).

assinalada a passagem dos

fugitivos .

E a diligência não se Iez,
apezar da bôa vontade do

comandante do Destaca

mento, 'porque O delegado
tem o "jeep" na sua gara

ge, em vêe de mantê-lo na

séde da delegacia, e mão

deu a chave para a vtn

gemo
O episódio veiu demons

trar a necessidade de uma

provídêncía urgente do co

vêrno, porque, apesar de

sermos uma cidade calma,
de bons hábitos, não est..

mos livres das incursões de

máus elementos vindos de

outros pontos e a pclícra
existe para cuidar da po

pulação e- não para perder
se. em caprichos dos seus

componentes.

informação literária

REEDiÇÃO DE LIVRO DE ESTRmA - Ap� C

sucesso do romance "A Moço no Escuro�' e do lIvre

de contos "Laços de Família", a editOra Fran:_isco Al
ves reedita o livro "e estreia de Clarice L1spect"or
"Perto do Coração Selvagem". Esgotado há mais de

18 anos ressurge agora em ledição popular o livro que

lançOu a qUe vIria se transformar numa de noss>o�

principois escritoras: Clarice Lispector.

""" ,. r,l.

-----�
(para remessa' de· pClbi"(cações:- SM .

�NVIE SUA GOKTRIBUIÇÁO mA A IlAMPAllHA �RÓ·CRJlI,Ç. DEFEITUOSA, À ENTIDADE fiLIADA DE SUA CIDADE:
,h"",,,· .-, .k ,\., • '·",'.1 t CTlança Ocf�'tu'l,a - A_A CD, A,· Prof.

I\"�'n,;,",, II,,,. "'y, 1'"",, ,I" Toledo, São Paulo

'I"" .. t., :" (h.' J .. E-rx'''';a Rua Imperotriz Leopoldi� .. , 9 S�n'l's.
, '';,''.J So"h",., .I, LuurJe,. ,��u .i Sra.-C .. 'a de ,'lj�"rj
\, Cl.íud,., !\u,s (_,,,,�. 50 Sanw •

..\"",j;.,,�o Mmoira de R��hoJ".ç." \"c'lit! ...-\.(00'" I':'".,.2,'911· Tldu 110"1.0""'-

. i""·"L .. k.ç"o· "�'P � -� !�"��1,:-;!1 C�,i,,".

.�s>oc,açãu I'cm.mbucana de A<,,"�n(i. :i C".nv f"!<-(CIIU",.

Rua Jo Esprnheirc, 730 - Recife.

�::��:�:� �:::����..���:��� �:a�il�::��:=�v�.�Ja��;,"ft,lr��(:,�: l�;"\.
I'Jori.nór..o1i,.
In�li(uto !l�j.no Jc F"iOlcr.r" c R"unl�m]vgia \,. Getulio \'argOl,
544--S.lvJ,lor
Socic,!adcCamp,nclt. Jc R",·yp::n�:;"d ...C"ança Par.Jj,ico - R,,� Lu,ir.na.
169 (:amrin ...

Com :1 :lJLll:l 1..1ue me: Je-rJI11, j:i ScL ar alguns 'passo,�) ":lprendi à ler ç 'escrever, M':1S a1nct:l

posso melhorar l11uiw,·c:u.c -rnilhares de ",Q,i:l;as�Çf�ças d.çf�it:J;lOSas .que queremos ape:
11;1:; um.i ,opnr-runid,lde de. reabilitação. ���re .com a sen.te, :;.j11..de �- !lf)SSg. Campaohit.

. .' 4 I

IfUTliUTO DE IDlóMAs:VKZlGI
_,.-Q INSTITUTO CE IDIQ��,__•

o todos os Inte-essadcs que já estão aDeit_ a...ma

trfcuíoe para o CURSO DE CONVERSAÇÃO ·EM
INGL�S paro quaisquer do três Estágios, oferecen..'o
horários adequados nos períodos da manha tarde e

� (lQite.
"

.....
Outrossim, comunica aos alunos vigentes que o

reinicio dos aulas será no semana em curso, obede
cendo aos bcrértcs já estabelecidos.

Mel�'lres informações no> Secretaria do lnstttu
to "" hcrérlo dos 9 às 1 I horas e das 15 às 20,45
hôros, de segundo à sexto feira. e aOS sábados dcs
9 às 10,30 horas.'

•

Florianópols, 4 de fevereiro de lQ63
A DIREÇ�O

CASA - VENDE;SE I .•. 11'.'/,1/',
Sito à rua São Jorge 21. com :3 Quortos,:!."gar'a�; ,f.

gem quarto e W.c. de empreqoda e demais dePep-_
de-ncios, desocupado. pela melhOr oferta. Chave9 ne:
.N° 25 com O sr· Pedro. Outras infcrmações no,Fene
3945.

Rce - número 33 - setembro - dezernbr?

1962 Continuo resistindo esta inl.el'essante pub1ica
�ão dnematOgrafica de Belo Horizonte. que nos .che
go sempre por intermédio do bom amigo Asdepla�
Pommê. Co.m colaboração bastante variada, a publi'
cação insere Jem cada número. trabalhos importon�
tes Oc mesmo tempO em que informações de caroter

geral. Do presente número, já sob novo di�çõo, ten
do na chefio de redação Sérgio Dayrell Porto. anot?
mos: artigo de analise é filmografia de Jerry lewiS

com o valorização dêst,e comedio_nte ameri��n.o; P�J
dovkin e a montagem, ideias do clneB.sta soVIeticO 90

bre o importante problema; cinema noVO, uma f!,r5o
um dos l1ltimos depoimentos dO·malogrado MigUel

Torres; e artigos sôbre R. Aldrich .. A �esnois.e.M, Art
tonion;,

EXPRUSO CRfSCIUMENSE S/A.
TRANSPORTES, AGENCIAS

E .REPREJENTACOES
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

Convidamos os Srs. acionistas a se reunirem em es

sembléia geral ordínâria, no dia 15 de junho do corrente

ano, às 14 horas, na sede social, á rua Coronel Marcos ao

varis. n- 560, em Criciúma·SC., a fim de deliberarem sObre

o relatório, o balanço geral e conta de Lucros e Perelas,
referentes ao exercrcro de 1962, apresentados pela Diret0-

ria e, sôbre o respecâvo Parecer do Conselho Fiscal, elei·

ção da nova Diretoria e do Conselho Fi!lcal e flmção de
seus honorários.

AVISO: .Acham·se a disposição dos senhores ecíonís

tas, no escritório da Companhia, os documen

tos n que se refere o mUgo 99 do Decreto

Lei n° 2.627, de 26/9/40.

: ),�;I�' j�, I�i:r ll,tíéU�r:�:;;,��éO�:!3prl!�f4lmtei ,",.'�:.I,,;��I\ ir?��:�r�I��.llfa��, ;::�����
.]'1"

v·-' 'J".«;,
fI III O (l.

<)

PALACETE - RUA NEREU RAMOS N o 26
Vende-se em unico opotunidode no centra da

Cidade construido em terreno de 22 metrOs' de frente

por 40 de fundos. Contendo no pc-rte .en·eo - am-

plO de Entrcda - 2 s' �-; - e::iC:l, �to -

copa - cozinho - dj:;,J�nsa - qUé!l U (.; reJoda
eresPec)vo banheiro· Em cimo 5 d ....�

- bo-
nheim ·sociol e amplo terraço. Fora g:l.r e oel-""
sIto.

.

CASA _ RUA TIRADENTES esqUina com a Av, U
I 'louz _ 3 quartos demais dependências.

RUA CONSELHEIRO MAFRA - Duas casas n. 109 i
111 ptlma oportunidade.

\

RUA TOBIAS BARRETO 22 _ .&strelto - Contor..

tável casa de materiW perto da pm1a.

-(X)QUEIRQS - Rua São Cristóvão ao Jado da lIre
..Ja --casa.5le 4 quartos - 3 salas - COI1nha - terreno

_,«le�

.,ff.VA 14.,E.TlJLlIO 11!13 - _ salda da pontO
.� pra Coquekos. caaa e terreDO com "l82 012,

RUA.iPItONTINO C. PIRES N. 32 - casa de matlelra

p�gomentO parte à visto
_
r�sto a combinar.

TERRllNOS
LOTE Da Av. mo Branco - Venda de GCMIIo.

4!IlII!JRCIII-V'1'i<>O-_'.

CHICO - centos de .ÉIio-Pinto-Monteir.o�
dícõc do Serviço de Dccumentaçõo do MiniStériO de E

duccçõc e Cultura. Narrondo com p-ectsõc e sim"ll�
ddade - uma simplicidade nota-se, Que é fruto de

muito trabalho -

o autor do preaente volume, sem

füter-se a qualquer dos COrrentes em vogo. nos ofe

rece olquns contos plenos de simpatia e tnterêsse.bu
mono. Mas como nõo é apenas com tais ingl12dien�es
que se faz boc lítercturc, ternos, também aqui, que
orocurer o €scritor dominando o idioma tEmd.o o qUe
e sabendo narrar E EPM possui essas qualidades· Se
,J pesquise, o bus'ca de fórmulas. e maneiras novas de
recriar o mundo não é o seu forte. por outro Iodo
dentro do que se convencionou chamar "linha trqdj
ctonal do conto do arte narrativo", êle sabe .leQijzar
suas hlstórias, r�rial' seus tipos e ombilentes..�a in

trodução. 00 volume Antonio .Hq�aiss coloco �IT'
-o problema 00 dizei, que "4io Pinto .Monteiro .não

�dii��:t:���'tuUa�' ��,�t.�t:. c;ao�:!��ed6a.�O�::mE ;::!
os de cnrêdo e os de situaçõo. SensibU"idade, e .ternu�

ro, temperadOs com ironia_ são os ingretlil�ntes de.que
se vole o autor no construção de seus trabalhos .. N�tc
como em vários outros aspectos, êle segue o linha de
um Morques Rebêlo, so�ndo Ver e tirar das peane�
ninas coisas o patético e o satírico. A narratIvo flue

sempre, assim com um ar amigo e modesto de coisa

que nOs pede ri�enço poro possar. E. �te modo. a·
cabo por nos otingi.r fundo na �nsibilidade. EscritO!'
em 1937/1938 êles compõem um todo unifElrme, que

se completa nos suas partes componentes baas e me·

nos boo5'.

Caixa Postal,,384 _"F10rianópo"ns·_

Santo-�otClllina"

PARTIDA� OE
fLORIANÓPOLlI: EM

DIAC ÚTEIC At:

\ 'hanlSl

COQ'OEIROS - Rua Juea do LOlde, lote �em litua
dos.

�..Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Franca Execucào
,

lação de riquezas naquela ----------------- •

�?����i�::��;� Rep,ercussão da Ila� Exposição Reaio
��;:��:�;�:�::��;��

.
� nal, ,I fturo.:r,ecuária��de Blumenau

�::!�e!e ;Ô:�:p��n��r:s:: �e�;:lv�l�;:�:.S:d�e;erc��' ���i�,n;:� ����.On�B;�� �. � �,'� :; .of- . � �
"le"la >odÓf1';10 que·i há são da ".a,.>:xpO'lção Ro, endelle. Mater e' Magis BR _ 59: ,T'RECHO ITA'JAI- JOINVfllEtantos anos.vem se apresen gional .I}.gro.�ec�fria !de tra. registra ouq,a venta-

" !
tendo como um dos fatores Blumenau, .não SÓ1 na eras- gem: - :tle dlz:1 Que os �, ' �

mais adver1ios ao progresso. se ruralista, como em tôo agricultores não 'sÓ�ràm de INTENSIFICADo '-:�DERLJTADOSde Santa Catarina. O traba-' das as demais atividades um complexo p.e'�in�eriori- .. .•. .

!:o sy�pv:f�s�;�op�:�: �� ,1 ���:ê��a:i� �ec��i�a �?;:�;� ��:amm�:,�:�a�;b��p�: .
t.,

eÓ, FED.ERA·IS " .cATARINENSES·
�af�e�t�O a�u:a��I���o�gO�:: �;�::i;��::: d: ;��;!�: :g:i;::�i��!Od:�aaf�:�:;: PERCORREM RODOVIA

'

obras planejadas, visando Dentre as mensagens de nalidade, pelo trabalho, e O deoutado Orlando Bdr, la continuação das obras
apresentar estradas· com cocgratutaçêes e Incentivos olhem confiantes para o toli declarou à reportagem da importante estrada, de
perfeitas condições de trá- recebidos Pelos organiza- futuro. Quero, pois, apre- que SP intensificaram os vttar ínrerêsse para os Es-
fego em qualquer época do dores, o jornal "O Esta- sentar irrestritos aplausos trabalhos na BR - 59, no tectos Sulinos.
ano. No clichê o trecho do" destaca a correspou- ã Comissão El'ecutiya c trecho compreendido entre Quando se dirlgtrarn a es.
Pouso Redondo-Serra do dêncla do Bispo de .Joín- participantes dessa ,Expo- os municípios de Itajaí e ta Capital, transitaram pelo
Ilhéu. ville, Gregório Warmeling, sição tão significativa. para .rotnvíüe. O jovem parla- percurso da BR - 59 os de-

___________________________________
vesada nos seguintes �r- Blumenau. Na' oportunída- mentar é Vice-Presidente putadcs catertnenses Oro

F d d h
mos: - "No grato ensêjo de reitera votos d�. alto da comresêo-, de Tr'anspor-,':..la!ldo Bértoli, Pedro ZiJ7'I·

estivi a es em onra ��r!�et:�doc����m��t�7� apreço e cHs\inta considera- tes Comunicações e�Obras mermann e AntOnip' Gomes

�

� comíseão Executiva da lia. �J�o'o"niov,Alwlte�;rc�o��:����Po G��
t ���l���re�:a:ã:�ra :::t�: �eco�l:e::�c��n,s�:;d;J�;;

,ExpOSição Regional Agr.o-, nuará trabalhando, 'ali, !le· ções rodoviárias,

ao Divino Espírito Santo
FESTEIROS DESTE ANO: GOVERNADOR CElSO 'RAMOS F SUA ESPÕSA DONA
EDITE GAMA 'RAMOS

trada cio interior catartnen

se, parte do plano rodoviá-

O clichê apresenta as o- tio posto em execução pelo
bras de mais uma nova es- Secretário Celso Ramos Fi·

lho, da Viação e Obras Pú

blicas. A_nova, rodovia par-

te do Rio das Pombas e so

be a serra em dir.-;ção ao

planalto, constituindo-se em

Importante meio de círcu-

sitados obter beneficios e

o falecimento de Sua D, Eldite Gama Ramos, sre
Santidade, O Papa .roãc sídente da Legião Bra:silei

XXIII, forçou o adiamen- ra de Assistência, Durante
DEI'

fim de que ao final,'; fes
tividades po�sam o, T ecos-

------

lilANO BERTOLDI;

to das homenagens em- hon
ra ao Divino Espírito San,
to, prestadas todos os anos

pelos fiéis da capital, atra
vés das festividades pre

paradas .pela Irmandade.

AS festividades terão Iu

gar na Praça Getulio Varo

gas, defronte do Edifício
do Asilo de erras "São VI·
cente de Paula". As tradi
cionais barraquinhas, gra
ças as providências e a iní
cteuve dos esforçados mem

bros da Mesa da Irmanda

de, face eo cunho popular.
serão concorrtdisstmas. Nea
te ano os festeiros são o

Governador cerso Ramos e

sua excelentíssima espõsa,

se sentir Ielízec.

as noites em que as bar

raquinhas funcionarão, '3

apreciada Banda da Policia
Milita"t' estará presente pa
ra abrilhantar as Festas.

Segundo estamos tnrorme

dos, o gesto do Comandar:

te Geral, Coronel Lara Ri

bas, impressionou e cati

vou vivamente a Mesa Ad-

ESCOLA :RICOLA DE li "Só
SERA DE G. ,NDE UTI LIDk.

-

PARA
OS C, ,.ONOS DA REGiHO

mínístradora. Culminando
as festividades em honra

ao Divino Espírito Santo,
serão queimadas peças de

fogos de artifício.

O Jornal '0' "Estado" ape
la ao público de Florianó

polis, no sentido de colabo
rar com a Irmandade do

Divino Espirita Santo" a

CÚRIA METROPOlITANA

W·"al.
llI,oI,l.

m�i� j���J(�;t���;�:'e�u���; �:: ,

,-, 0 __

��d�

nhã, com absolvição junto beneficios ao colono da re

à Eçt'., por S. Excia. Revma., �ião. lradicionalmente 'dA
desejando-se

que,
o 1!1�",1l0{ d;C�cl,) a cultura do arroz,

se faça em tódas e cada.� iTlHho ê fumo, sem os co
uma das paróquIas da Ar· nhecimentos técnicos rriü' '.

quidlocése; I .Jle.mos apropriados a época
3 - Para os refer.içIQll" ,afual. DIl_l: � a .importância.

atos convidam-se as' mere- transcendental de uma es·

tissimas Autoridades civis p

militares, Revmo. Cler J,

Associações religiosas e os

fiéis em geral.
Florianópolis, 3 de junno

de 1963
Em nome e por ordem da

Auto.idade arquidiocesana:
,

''': J\.lons. Frederico: Hobold
Vigário GeraI.

cola do tipo da que se des·

locar tio seu âmbito, A pro

posiç:i,o do parlamentar pe
decista encontrou éco no

plená�io da Assembléia, ha·

vendaI o Deputada Paulo

Faria, da bancada pessedis
ta, manifestado especial '1-

tenção a Idéia de seu ilus

tre' par.

'.'.: D�,SfoNTA CATARINA"

f',II:a:,',

pecuária de Blumenau, pela
,.maneira brilhante com que
vem conduzindo os traba
lhos. E sugestivo que uma

ci�ade, índustníal como Bh:·

menau promova e propa-.
gue a agricultura. A harmo
nía entre a agricultura e fi

Indústria estabelece o equi-

1:ste periódico destaca o

ofício, não só por ter parti,
do de uma afta autoridade
eclesiástica, mas pelas suas

expressivas palavras, que
salientam a importância
dessa na. Exposição, que
vem recebendo excetentea
manifestacões de aplausos.

tJ�ES:tAno
,

r • IWS UTlGO DlllJO DE SAlTA tllUUfl •

Florianôpolis, (Sexta·Feira), 7 de Junho de 1963

soma de

Cercado do carjnho ele

seus seis filhos, d� numl�

rosas netos e bisnetos, q11e

aqui se acham, o nJstre e

venerando casal Cirilo V i

eira Ramos - Maria Rosa

Ramos vê transcorrer, nes'

ta data, o 65" aniversário
do seu feliz consórcio,
Descendentes ambos de

tradicionais r"miliás catã·
rinense;:; e lilUdlllS, fize-

Falecimento do Sumu Pon·
tifice e Exequias

De ac6rdo com a comu

nicação recebida, a Cúr,�

Metro}:lolitana cumpre o do·
loroso dever de levar ofi
cialmente ao conhecimpn·
to dos fiés o falecimento, a.

3 do corrente, na Cidade
Eterne., do Sumo Pontífic03
João XXIII.
Certo. quem o viu sem·

pre com o sorrisO à flor
dos lábios, ocultando, tal
vez, acerbas dores, e seiu

pre entregue a um labor ln
defesso, não podia sequer
imaginar o seu trespass�
aparentemente prematuro.
No beu curto Pontificad::>

de apenas 4 anos, 7 mêses e

5 dias, deixou terminados,
real ou virtualmente, entr�

outros, três ç'Tandes obras,
cada uma dah' quais constl·
tui um grande marco !la

história: O Sinodo da di,)·

:;:e�:.:�::�ca�o:'�m��,�

:,:l','01:1',111 d:'o151MB J'

cílio do Vaticano II" já di';- �

���d� �.� ;:af::p�a�:�n��
Código de Direito CanOnico
às necessidades atuais e ja
em franca elaboração, DO

dendo El, portanto, ao sau

doso Extinto aplicar as pa
lavras do livrÇ! da Sabed,:)
ria (4, 13): Consumma!!:os
in brevi, explev!t tempol'a
multa. "tendo vida pouC'.ó,
encheu a carreira' de uma

larga vida".
Foi ó Papa da BOIidade,

revelando sempre uma gra.. -

de, uma extraordinária co.,,·

preensão com que prOCUl't>_
va solucionar os grav�s

problmnas que lhe foi dado
viver.
A Igreja católica, e não

3àmen"e ela, justamente
;lranteium o Papa falecido
sendo inumel'as as demons

trações de pezar. provindas
mesmo de setores Que nao

I professam a nossa fé,

Quanto à Arquidiocése, a

Cúria M(\'rnnnlitpn.'\ há por
bem_, :�('Ínndo <;e ii dêl!'

Na sessão de 2C -«, cor-

rente da Assembtc.c, Legis- -------------------------�

::ti��ba�od:�:��:, p;��;�: Ilustre Família (atatinense
a criação da Escola Agfico·
la de. Timbó, velha aspira-

E Fcão daquela rica região a,

a, m estasgrlcola do Vale do rtejer.
�Como preliminar para O

t�l�e�:=en'::'::I�:� O VENERANDO CASAL CIRILO VIEIRA RAMOS -

:,;:.:� aa:'''"������d�: 'e;� MARIA ROSA RAMOS COMEMORA HOJE O 65°
:::,' �:·�:�m'�;.'to�.,: ,ANIV�RSÁRIO DE FELIZ CASAMENTO
que diligenciassem a con

signação da verba de 10 mi

lhões de cruzeiros no orce
menta da Uni:1O para que

roqulais, haja toque rune- esta, em convênio com o

bre de sinos, durante dois a Estad'.1, fique em condições
h'ês minutos, às 6, 12 e ! 8 de ,c�iar o tão almejado es

horas, por espaço .de' �.lPas. �. tabelecimento_,. 14
2 -

'..

�r. Urbano

���eq�i��� �:;ã�im��
corrente

.·ram-se tapo Lrl o tronco
de numere ,,,,milia, ra-

mificada lrios Esta-

dos.

O sr, CirilO Vieira }Gamos

foi progressista fazen�eirG
em Lages, onde nasceu, a

20 d� dezembro dr 1875.
Sua esposa e companheiL'a
de todos os dias, nasceu em

GravaTai, no Rio GrElnde d.)
Sul. NC5sa cidade, a 7 de

junho de 1898, cnsaram·se

civllmonte e no mesmo dia,
na malrlz de 'São Leopol
do, receberam a bênção re

ligiosa.' r

A descendência do Ve!lf)·

rando e benquisto casal,

Mr' '�CASTElO E PAPANDUVA
,

PREm TES NA CAPITAL DO ESTADO
Comissão de dois muni

cipios trouxe a Florianópo·
lis a síntese de suas reivin
dicações. Aqui vieram 05
srs" Prefeito Jovino Em!·
dia, também president.e do
Diretório do PSD,: Jtil:D
Mendcs...de_ Soul!'.a� prOswgio-
�,ú \1''''('1'1' ntlq:�\1
"'1"m!"," 03""1'01.\

--�,��.i:-:?�-;�, . .Fúl�'�::i����;�;,:'�

mldio, membro do' Diretó·

rio pessedista, todos os m'..!

nicípios de Monte Castelo,
e o Sr, Brasil Alves Fagun

.

des, \ presidente, dn. Câmnra

de Vereadores de Papanclú·
.

,

Mllntivur'um \ C'ontil.tos

atualmente residindo com

seu neto, Eng, Rui Soares,
em Coqueiros, é a seguinte:
ARMAl'õDO, casado com

Dna. Dalila Rosa Ramos,
com os seguintes filhos: Al

do, casado com Da. Julia
Rosa Ramos, com dois fi·
lhos e 11-8 R. Sampaio, ca

sada (',Cltt;! o Cal. Jofre Sam·

paio, também com dois fi

lhos; ARMANDINA R. Soa·
res, viuva de Aristides PaiM.

Soares, com os seguinte.;
filhos: tná S. Barela, casa·

da com o Cel. José de Mi
randa Barcla, com dois fi
lhos, Rui, casado com 'Da.
Dey Cabral Soares, com

cinco filhos e Lia S. Ra
mos, casada com Moar,jr
Vidal Ramos, com dois ;:'i

l�os; ONDINA R. Carvalho,
vlUva de Elpidio Carvalho,
com uma filha, Marta Te.
resinha; Odila Ramos, sol
teira; ESTER R. Rosa, ca
sada com Vitor Guilherme
Rosa: com os seguintes fi.
lhos: Vitor Jacy, casado
com Da. AstrJd Schram Ro
sa, com três filhos, Ney
Hélçio, casado com Da.
Marlene dos Santos Rosa
com quatro filhos, Neid�
Rosa Camargo, casada com

,o Eng. Alvaro Carnarg'),
com quatro filhos e Etna
Maria Rosa Alves, casada.
com nosso colega de im
prensa Hamilton Alves, caIU
um filho; e .SILVIO, casado
com Da. Diva Arruda Ra,
mos, com os seguintes fi
lhos: (;iaudio, CIQvis e Ro
berto, solteiros.

São, assim, descendent:'lS
do respejtavel casal seis fi
�os, treze netos e vinte 'i!

, cinco bisnetos.
Hoj�, às 8 'horas, na Ca

pel�, de Coqueiros, em re

gozijo pela grata e auspi
cioltB data, será celebra:Cla
missa, sendo oficiante S.
Exa: Revma., D. Joaquim
Domingues de Ollveira, emi
nente ArcebIspo Metropoli
tano e velho amigo do
ilustre casal.

Congratulando·nos, respei·
tos� e afetuosamente, com

.

o 'Venerando 'f'�!'iaT r' ·('om

VI
Nenhum destino marcado nos carregava quando

daqui saimos. Fazer higiene mental era o fim; caçar
perdiz, o meio.

Grudamos vinte dias de folhinha nas malas, para
marcar o tempo, guardámos os retõgtos e nos apíncha
mos rumó 'às serras, em busca dos campos.

-xxxxxx

No Caça e Tiro, de Lages, seu Armando Ramos pre
parava um carreteiro de cebôla ao arroz acebolado
com linguiça à cebõla. Dante Maroto, em'-�oz; de burf
tono, fracassava em 'vários trechos de óperas italianas
Com certa insistência, pusemo-lo em "camfnhe dei bus
que", sem resultado. Como corretor de

segu�
de vida,

êle "torna sorriento" e, o que é pior, canta o ...

Na roda, ao lado da churrasqueira, ka lando pi·
nhão assado causes.

Foi aí que a sorte entrou 1l:J gente. O Ari Borges
levantou-se e falou:

- A prosa está bôa, mas eu vou indo.. Amanhã te
nho que viajar para a fazenda, que é longe! Coisa ena
ta ter que ir sózinho!

.

- Tem perdiz por lá? - pulamos juntos, o vere
Ião e eu.

-
- Claro que tem!
- Então nós não permitiremos que você vá esco°

teiro, chateado: iremos juntos, unãnimes!
- Então vamos me,smo!. topou o Ari, pondo ênfa·

se no convite, sem perder o fOlego e sem ficar báio,
face à ameaça.

E para provar que era mesmo de verdade, vo�u
para a roda e fez uma reforma de base na sua viagem.
começando por adiá·la de um dia para garantir o bom
sucesso em Bonsucesso, nome da sua fazenda, próxima
ao Pericó, nas divisas de Urubici com São Joaquim
Recolutou llIais seu Armando, o Alfredinho e o Dante
- que não poude ir e ficou com os gorgomilos em

estado de soluço - reforçou os �ecos & molhados, re

partiu os tarecos pelas veiculas e ao clarear do dia a

caravana fez como a bola do Vasconcelos: P·A·R-T-I-U!!!
E partiu para três inesquecíveis dias de camara

dagem, de alegria, de bem estar material e espirij.uaL
estourados de cordialidade, amansados na traquilidade
e na paz "de criança dormindo", mas, Infelizmente,
maiS rápidos do que os jatos que víamos riscarem
nossos céus.

- Ari velho, obrigado! Obrigado, seu Aurélio! Pa·

ra a senhora também, Dona Belmira! Que Deus lhes dê
em dObro!

xx xx xx

Quando chegamos às divisas da fazendo do Ari, êle
nos- anunciou:

- Dali para diante vocês estão em casa! E� sou

udenista de raça, vocês são pes.5edistas de corpo intel

�����: �:��l���aq::n�;� e�esod�r�nadn:!itrião e vocês

P')
de q�:�\;�: ::rç��sp����� _s�:�n;;s;�n:�:m��;� \

pensou em politica. Se pensasse ou resmungasse, er:l

só prá fazer o acOrdo!
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