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, UMIDADE RELATIVA MÉDL\: .. 8!).6°/o; PLUVIQSI

1. DADE: 25 mms: Negativo :- 12,5 nuns: Negatlvo -

'NevoeIro cumular com chuvas ocasiom:n� muito ee

parsas - TeI:lpo MlidlO: Estável.
.
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I PROSSEGut A ; Cm!ftRÊNC!!\
�O

. DESA��lM/iENm
!

GE)j"EBRA, 10' <OEJ. -'0 menta, pelos deléJad<.'s no-.

.c.ccremo. interesse dEI me- te americano, brasüeíro, so-

rnoraaduru africano sobre
os ensaios nwtceres. e ,)

número de C0!1tr0Ies, .ú .i

hoje pôstc em relêvo na

conferência do deserrm- t·.'1

viético e britânico. As m�'';

calorosas felicitações. ':r'

-rs do representante
n-asrt sr. JOSUE' de CH,..-

LENDO PELA MINHA CARTiLHA

E cata rínense de tndntat.
-�� \"-��... Mas atraído peja lei da

�. ., "li�
\.

... " ,probabilidade, veio, aind.l
�.

� menino, e( não . faz -muno
• �ing(), .j) oovecaeenr..' nêo !IÓ àq�J� �;_i� jn!1us--_ ,vt)1Vi,t)lentOr-' ao mesmo. terr- pôi!õ Ô

m.8�)
-oer !PU!J:lI'!--

�Iso R.amos,.�p2l;IlladO tt'ial, i-�llJO,:!:.Joao'�.�_ ��em"QlJA_óasa*oP'WFf:"" l'fIIIU.....l�.. �1,�de outras àutortdades, €.';. cncrlj'&b�o. d,� Es[aC!0, setor CEI..F,:SC �4__ue estão ��.an-./- furrtc. 'effi.-_I PO\lt:�é' te 10
tará em Joínvílle, ,i!lau.�!;(. êste que ,esca merecendo a do com.. .todo ... 0 vlgpl' o garóto Indaialetise "v�d1a
rando a Usina Termo Ê��· melhor das. atenções por grande Plano Quinquenal a Cidade 'de Blumenau....
trtca, que já se encontra parte QI1' ad.runlstração e3' de Eletrífíceção, do Esta- Feita jornal, é claro!
pronta e que- 'será inoorpo- tadual, sendo uma das rnc- do. .

B
rada ao patrimonio da Em- tas 'prioritárias do GOVêEIO No nagrante vemos.v um. Elp 1.950, tot ser jOg'ad�r
presul. Celso Ramos. aspecto do prédio que; :���; do "Palmeiras Sport Club"
Concluida em menos de Aju>Jará a suprir O défí- inaugurado domingo, quun- Trocando de posição corno

um ano, esta Usina presta- cit energético, contribuindo do em fase de c�':lcluSã.): se fô�;;e um reserva enci
ra inestimáveis serviços. para ,") progres�o e d�sen· clopédico, era o "amador

que mais amava a cami
sa". Foi campeão do Cen
tenário, conquistando coI",
gas, diretoria, tOrcedores t'

uma posição definitiva qw,
conserva até hoje,
fora do gramado:
"l\1eh direita" ..

Concursados' querem
preencher vagas no IAPS

Centenas de concursados tos de Prevido;lnCia Social Govêrno 'no sentidc. de lh�s

desta Capital, aprovid�s no Estado, estão encetando ser assegurada a devido}
Um ano antes estiv,bl

nos exames' para preenc:ll' vigorosa Campanha junto à nomeação.
em Gaspar. Achava q_ue au

menta das vagas de ATEN- representação catarinense Para tanto, enviaram aos
envez de vender jornal dos

DENTES, SERVENTÊS e na Câmara Federal, solici. Deputados Aroldo Carvalh�' outros, poderia vender o

MOTORISTAS' dos Institu· tando diligências junto líder da representação udt?-
seu próprio. Fundou, �1l-

nista, Joaquim Ramos, .li- tão, o GASPAR, do qu:,.!
der da representação peso

era o tipografo, revisôl",
sedista e Doute1 ele Andra. impre"isõr, redator e dire·

de, líder' da bancad .. pete-
tor. Como era muito servi·

bista catârinenses, expres.
ço para uma só pessóa,

si"o abaixo.assinado, con-
nunca ligava muito para fi

tendo mais de 200 f1ssina "ampulhêta-do tefll$'o",
turas. E quase sempre o "!;().

Comú se sabe, tais con-
mRnârio" saia uma' vez pQr

�;����!::�::e�::I�:�O:n��
mês. ..

DI, '�Di\'

C homologados por Edital Depois "daquela memora·

DSA/773,- publicado no Diá. \'el conquista para os anais

rio Oficial da'União em '1;:; esportivos do Palmeiras

de setembro do ano pró.
s.e." - como êle mesmo

ximo passado, não tendo escrevia em suas crónicns.

até a presente data 'se ver�- _deram·lhe. uma tipogra:ift
ficado a nomeação' de ne· ��n'i�l�:e���� ��!te���e�gr:nhum daqueles candidatos .

aprova.dos. a. vêr se descobria novl,.S

'segredos na profissão
ACflbou descobrindo, o

Rádio.

c

O' INTERNACIO'NAl DESMENTE _

NÃO' f CO'NTRATOU GARRINCHA
MILÃO (ItliliaJ, 10 (OE) contamos com 3 estrangei

ros no Illternazionalle ':l- O sr. 'Ângelo Morache,
presidente do Internazic

nalle, desmentiu hoje a no·

ticia de que seu clube ha

via adquirido o passe do

atacante brasileiro Gan"in·

não podemos dispensar do! s
desses elementos, que 'ião
bons de fato, para contra·
tar Garrincha, que 'apesar
de bom,' já atingiu a idade::
de 30 anos. No. Rio, o p.re·
si.dente do Batafogo decla-

cha, por 1 milhão de dóla
res. Disse textualmet;lte o

presidente do Internazio

nalle: "_ Não pensamos
em contratar Garrincha,

rou: a imprens,a, ,que o caso

de GJ.rrincha, foi entreguE'
ao' diretor de futebol dI)

porque, de acõrdo com o

regulamento, não podemos·
ter mais de dois jogadOf!-$
estrangeiros no qUl!dro". E

concluiu o sr. Morache: ".rá

clube sr. Renato Estelit::.,
que se encontra na Euro!,"
Acres:entou contudo, que

,q�alque�. �ransa9ão some"

Pé seria efetivada no Rio. REFORMA
DA "ALIANÇA"

WASHINGTON, 10 (OE)
- O Conselho da Orgalll·
zação dos Estados AmeI i·

E
Antas disso, fundou um

jornal esportivo, o primoS!
ro especializado da cidn�le
de Blumenau, através do

�qual movimentou todos os

setores do esporte no Va!1'
do Itajai. No gramado ou

na redação, sua preocupa
ção era uma só: marcar

gõlos.
Com a cabeça, principal.

mente

ATÉ 3 ANO'S PARA SO'NEGADORES
DO IMPÔSTO DE RENDA

ao COI'Ig.resso pelo presi· canos reunir·se-á sábado
dente da República sr. J020 próximo em'sessão extrao\·

.

doülart.··A �prisâo por dÍ",':- dinári:1 . ém Washington, p.1
da, no caso, para com a Fil' ra re<::eber os informes :;0.

�eºd!l: PúbliCa, será f3,t;O nó-
•
bIe a_ reforma da estrutura

vo na legiSlação penal bn.;- da Aliança para o Progn"i·
sileira .. ! -só: Q ex·presidente do Bn�-

ARABES E I.SRA'WTAS: lNCIDENTE
,ii, da CoIOmbi,. Ju"'"

CAIRO, lQ (OE) - Âviões' tO daspacho não rev���·
militares de uma embarca-, quando ócbrr�u o inciden·

te. Informa-se Q.ue a e1ll- ....__....__.....__

RIO, 10 - Os sonegadt.
res. do impôsto de renda
estarão sujeitos à pena et'!

l"eclusão de até três anos.

segundo estipula a lei '>ó·
bre crime de sonegação
dêsse tributo, já �nviacto

Em U152, foi para Cano!·
nhas .� lá, com Albino Bl!-

A. Urlo maior jogada G� sua vide,:

G
Aconselhado pelo Diretcr

da ülldic{ "Marumb!", pro
curou o Dr. Leoberto Leal e

por St,(1 tnterrerencm con

.s.:.glll)i. u.u canal para Joi·

�\�dt��:�;Ql:���J��irat!�
'l'om.la·nd"o "1l;OSW

.

pela "ccí-'
sa",> ,P�UdUlOU as chutei-

ra�D.;:; :;;;tenas da racto.
li

Em 1.95-1, voltou para

Blumanau. Integrado-na 1'3·

diofusão coni todo ovol\(
me, sua preocupação ern

instala� uma emissôra tal""·
bêm nnquela cidade Con
seguiu, usaado a mesm·,

bondu'(e do Dr. Leober�o
e pow'o tempo depois inau.

gur�lva a R::tdio "Nereu Ra
mos", uma das principal:;
do Estado, pela al\diêncid
e pela técnica. m\o ,Jl'a

propriamente do' futebol.
Mas jogava bula pni Cren·

te.

Dep0Í,S veio Tubarão (Ra
dio Tabaj.ira) e 'Dionisio

�:�q���i��iç1;,�d��la���in�:���
��:;�;�;.. �;'I���inl:��'�:l; e������
clt' ChlW; \(,,� tJu1..·.'s. luni.o
vai a Ibll':\ll'Jn l"1l1l'el'.íslar
um m:)(It).�lu V.:-rcfI;(UI", co

mo corre em Dh>l1I:;io Cer.
quOi!':l pam I'nwl" \·�pbl"t:�.
getn sõhre flgriClllturH, o;!
em Tabnruo, para Hcion,\,
as reh'in(liUlçÕeS sllJilla�;.
No mais, esüi mesmo em

Blumenau. mantendo o eh!
vudo cartaz da Stt:1 nicHo. n

mais- bem imHfllnd,l de San·
ta Catarina e COn1 ,recursos
tócnicos e artíSticos com..)

.

bem poucas no' Sul do
País, Dentre \'ãrio,,- prognl'
mas, mantém e cii!'ige "U
PRl-';TO NO BRANCO".
batinu que tem j ralido .,

Blumenau as maiores pel"
sonalidades brasileiras. Um:,
doias foi a dep!J.tada COIl.
ceição dos San�os Néve3.
Santamaria!

Militando politicamente
no PSD desde 1.943, faze..-,·
do todas as campanhas par·
tidarias com um enh1s;ali·
mo invejavel. projetan:1o
politicos, elegendo idem.
ajudando aqui e ali, EVL·
LAZHl VIF.1RA, o nosw

populu!" LI1:7,inho. 1em sido
tipógnlfo. locuto,;;:, !"{'dalo!',

J

COJl.l O' objetivo de oon. nnoorurnvam se ainda n-e Em seguida, dar-se-á o
vidar (; Goveruadur Cu],;.) sentes o D(, Luiz Gfl\lnd, ({,".;tl't' nus animais cau ..

Ramos ]),,1":,), luauguntl" :' "�':'�I':::,',l'io da Agrlcultunt; peões do i'��pdSição: logo
!:::XPOS1Ç[to Ag"to·PecuoÍria. 'I Dr, .I.JUO Doma.na Cuv.u- depors. autorwaces e da-
se realizar nos djas l�i!")" lazzl, diretor do Projeto uxus ureeemas percorrerão
do corrente em Blumennu, L."U'j Lciteuc: e D!·. Mo,!il os rt. '2:':":)::; S'.lnC:!S.
esteve. na manhã de OH cte Oli\'dm ,\3 U h,)H\S de sábado,
(0:11, no Palácio. da Agron6- O ....overnaríor (' l' f CO'C nado e 4

.

t

1I1h:r.. cude iunntove demo- a Sll�' idti, dizen,d_o
0! .!i"';l '11

t;d:(I�; ����ãO \��:n:��::'
i·�������:.;: .:!U:ns,�� l�;Ul�;nn� .17,� .r::��j�:::='�
Coml:J&lO

_ �d�i1c-te il1l.Mr- • A� abertluu ._rJ,'
. �\lJ1rjrt 'no -.f"�1�à��� (l_ tncus.

tnruo mumcrpic do Vale. te exposição seeé às 10 11:,.' ",'in da Blu'nt'n<lu'.
A rcrertdn comissão es rus de sábado. dia' 15. r». No, .Iagrnnte U·Ol aspecto

�;� �:��: d��nt:����, �1- ���d�o n��t�t�� e

o

o G���:��'�: c�� �1;;���1��do�Cl�e���liS:�
to petn região do Vale; Sr. Municipal.
Augusto Reíchow, Preslden- _

t.e da Associ[1ção Rural de

B1w!1e!l<lu: D!·. Klalls He·

l"ing; Sr. Gu\lhenne Jdn

sen; Sr. Germano Bedus·
chi, diretor de· ",A. Tribu-

119"; Srs. Alvaro Correa e

Nelson Rosental, respectiva
mente da rádio Nereu Ra·
mos e Emissoras Coligadas.

CONCRETIZADA ASPIRAÇt\O DA
POPULACAO DE RIO DO' SUL

O Governador C01S0 !"?1I- lI'as, ,iesejamos meu nO!'le

mos recebeu a seguill�� e população do Municípi,)
mensagem, assinada por ap!·eso.)nlar Hqradecimentos
Vitorio tFonerollr., Pl'efe\�o empeHho Vossência CUJ:Il.

.

Mt10iclpul de I�iu, d:.) Sul: . prihdo Sblicitação velha as--

193 FERIDOS �Ocasi[lO tén�iIlo primei· pira,ão_ população dê3te

,

"

1'� etapa le\;a�ta!Jll'nip nf· i\{ullic.ípi..o.. , Vitorio Fone·

TEERÃ, 10 (OE) ... 0,... i.
.vel eslrnda RI.O. do. Su�·Lo!l· I�olli. Pref�ito p-!unicipal.

F'orças do Ex�rei�u appia
das por tanques mnntell\
hoje, firme controle na oi
dade de Teerã. Os \iltimos
informes oficiais c!i!!:em que
duran;e os incidentes, p0'
receram 86 pessoas,.' �en�iu 'nl��; :.��;i:�d�: l�.�l� L���
��s. W:! o mímei·o 4e fdri·

_!-(or do BRl'!"OS. 'odctora do'

PRO'FESSO'RA LEONO'R DE ffARROS
AGRADfCE AO GOVERNÁDOR

guiu (;olhendo meu hUTllilde
nome Pu trono de um das

eslflTlt'lecimentQs ensino
nosso ·Estado, envio·lhe
cbrdia;� agl'adeCimentos que
torno f'xtensivós n.obre Se
cretário Edncu<.;i'to. Respoj·
tosamente, Professora Leo-

Ginusi:-l AntonieLa de Bar·
I"OS' U �('g-uintu Llospucho te·

lcgnirieo:
) "Se'lsibil!znda honra C0011'

que \'?ssência. me dist:n· nor dt:! Barros.

AINDA A
REfORMA
Mi;NfS1ERIAL

._.:....:._ .. ......;. c.. ,
_ ._. , _

BHASILrA, 10 (OE) - O

presidel_'le João Goulart s;).
mente rcful'mnnl O. mini" ,

t;�rio após n el"cth'uç-üo ct;1
C"h!!!{1I1 nu :!l"li�u -1'11 [(11,
('(l!!st;tui�'fiO, pum ('Iei!(i�
tla !'e�0l'!\!3 9.�nirin. ES�f\
0!)iniib foi fl:-;l emad:1 Delo
Senad:)l' [,il1o nc Mat.os

-

d'J
PTN :"1<-1 deselllbnrCltr esta

D .... ·'-\7, "q,'!h!,11l "l'nh iuh:l", (tUI' li1f'�uHl 1-111 lll·t.Iil1o
.rle �nr H'IH!,O:."" :ltl'flV{)<; ,Ia Cíilllat·(l_·PI·llcrnl.· j:'i :I"h'u�a e

111'1.'1::<\ :, tle1'"lu;:iitl l.h· ,III:-ili"" r.·,II·]":\;", :w 1;:,.,l:Hh. mesn!!)
:Inti-., (�l' reC:t:),cr ",; iuftll·1I\H'· ... · ... l,,·,Ii.t:l�. aI,' II"'" 115.0 C'\:-

1,!j"'!11 "1111'0 au"Uiu: ".1,' lI,ill"" .... 1,' .... """111 Sl'l! jmen�o
1/!·,'Sti>!1''o. u:;se�Un)1I 11:1\"'" "hti,ln \l'I"i\ ()-; I"t'>;tt·,ju .... (lu dn-
<'!lIcnh"uído de C�ulUilltUl""·! \

F"1 tânHl J,''''''�'' n,tlh\i,·s r.'- ;,,' ...1'''''1 IU'\)par,:lnda eld
t'I\'''' ,'"\1 \ ·.\I'l.lId.ultl ft:tlt:ral t·m.ldnsilu JJ:lra lJ govêmo
II" Eslnliu. '

nll. ���, ...p�.�,'r;;·::;i��·!::::����\. I't���:���s ';;:;:��l���J�,U:�I"I�i���:
d',;; () Bm�il . .inuislil. Ulleltiwu'SI' allmil\j.�trflli\·umrntc.

E 11 'kplItadn .'" "nldu Ca�·v·,I"I\ ni'i:n 1I'Il"s,� lIara a .sua

I('!":'� ,.\/,,1 U� Illilhiit-s ,lu auxiliu 4"e lanlo alu·t'goara ha.
.�'er i)htido.

tl\l"cle ·"m Dmsili".

ELEI�ÕES
PERÚ
LltvL>\, 10 (OE) 'T' O ar

ouitelo Fernando Belnun�,,�·
Térre, a�)Qi�dn \)('1'"1;; cI�'ll'
cratas cristãos e (.IOJlmn'.�·

tas, �ont/nua a('umulandD
votos a seu favor .. e se""lll,·

.
Qt'VC (l'f naspi,lu'(ksse �cu II·ac·.t<;so lotai II complexo

rto o� ohservfldores,. ctifiéll-; l!C Llãq lolerar amll3L"O fil1all��cirn da União ao t;stado.
men!e perderá as eleiçô"s .( (->u�!}df' aceulece alr.un�,

\
êle lO�<l l"t'tltlt'L" a devolução.

pres!d,�nciais peruanas. F:� -! I'ur ;;i:ib!'l' ;! rt<\J\'I�Hr\. a tl'aiçãu'
segundo lugar encontra·se (l ""'l I t

• )(..,_ x
�r. H",ia de La Torre, se!! j'::-'j, I�l\'�;;ln 'hillJla tlc;;li7.�1!1L UU[I"OS GRITAIJOltES, na

do QUe. c.'l\�is r.ed1lf.!'ls .•�I1!;Ó!!I'-'nh.lék\._.,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



...n .. "UlR"""'RV<I.

Prof. Barreiros Filh,o - Prof. Osvaldo R. Cabral
- ProL Paulo Lago - Pror. Fernando Bastos
- Prof. Alcides Abreu - P ...or. Otoon Gama
d'Eça -r- Dr. Milt.on Leite da Costa __;, Dr, Ru
bens Costa - CeI. Citi GO:"lzaga - Major Ilde
fonso Juvenal - Walter Lanee - Flávio Alberto
de Amorim - árnaldo S. Thiago - Doralécio
Soares

Crunistas sccsets
Zury Machado - Lãzarc Burtolcmcu

fmprêsa fdftôra ';0 Estado" Ltda.
Rua Conseíhcíro ;\farra, HiO

Telefone :�022 - Calxa Postal, ]39
Endt'rcco TelegráficlI ESTADO

DIRETOJt
Rubens de Arruda Ramos

GEIlENTE
Doruingns Fernandes de Aquino

CHEfE DE m':DAçAO
Antõnlo Fernando do Amaral e Silva.

•

REDATOR ....o;;ECRETARJO
Pértctes Luiz de Medeiros Pr-ade

REDATORES
Osvaldo Melo

Pedro Paulo Machado

l'UBUClDl\DE
asma r António Schlíndweín

SECRET,{RIO COMERCr.U.
Divino Mariot

TmP'IU. UE :\SSI'''TLR.\S
Major Virg!lio Dias

II
I

�f's

�!��:rto Nahns - Mnury Borges - Gilberto

Crfmlcas
Silveira de 80m-::\ - Edson Nelson de Ubaldo
- Raul Caldas Filho - l\.farcilio Medeiros Filho
- J. J. C;!ld(·iJ·n Bastos - Luiz Henrique da
Silveira

1 .,t1c� r Lftrrahml
Salim Miguel - Itmar (':'r" 11;) - j;,.ir p,a],
cisco lfamlll,s - G<''Ol"I{(' /.IOt'l(\ PIO, "'V _ Liu
doU Bel! - ROdrigo de Muro

CO"T('nt:i.riu"
Joilo Nilo Linhares

rnrQrmõl\'!in .\�;Ti('()la
C. Jnmunda

REI'REf;EJ\'"f/\NTES
Representações A. S. Lara Lida. - Rio (CB) R.
Senador Dantas 4U '- 5" andar.
São Pauln -r- Rua Vitória 657 - conj. 32

l.::t;h;����I:t�"':�?:A_f ful�·d��1. 6�Cr�jJ�; 4��.
i �;sl amtnr' .�,ft )" -\' I

, � A

....Jesoe cort('''Pon��cs ém todol 0& múnicí-'
.l ...piOS de: Santa Catarm - Anuncios rqeWante. contrato de acõroo co a tahela em vigor.

!�1� lO��UAL Cr$ 3.000,00 ....,. VENDA I
(A di ...çit ilio se tt"!'Iponsabiliza pelos com;eitos IIeml�ws nos artigos assinados)

os nOssoo cumprimentos.

/'" contec;;;entos�5oci(Jis
r

REGINA MARCOU -ENCONTRO NO ALTAR MOR DA
IGREJ,\ SANTO ANTONIO - EUZETH CARDOSO
A DIVINA CANTA PARA NOSSA SOCIEDADE !

1 _ Marcado paro o dia seis próxt
mo no Igreja Santo Antonio, a cerl-nõ
nia do cosomento do bonito srtc Reg"inc
Brito com o sr. Celso Lopes - Os noi

vos e familiares recebem os-curnpt'Irner
los r-c Igrej<1.

2 _ Estamos inforrnados de que de

verá chegar o nossa cídodeo enqenheirc
Dr Eupidío Costa de Souza, que atual
me'ntc esta chefiando o 5° Dis-trito Ro,
doviório Federal do DNER com sede nr
cidade de Salvador Bahia:

,/("".,.:,.; ···Y "l ',,,� ,'. :"'_

/

"Rendá 'em Desfile" no próximo dia 15, COil1 trinta modelos na passarela d-
clube DOl 9 r a a" y" do rasil, can
para nossa soced ade. Reserva de meass na secretaria do clube Doze

----�-------------------------� .

� --

Plameg: Reformulacão
. t

do Programa de... �

8 _ Elizelh CardosO a divino sábc'

do próximo. estará no dube Doze de A

gõsto. poro sua apresentação, opás c

.--,.__- . ..._ .' SErRETARIA DA AGRICULTURA:

�/ltf. Ibirama teve seu

Completou �;�:�g�' Jú���� ,eu:=o,Apicultura
galante e robustp m�nino Jonio Valente Vieira di- CUIC�O I)E !WICllLTURA ciona1.

leto filhinho. do nosso prezado amigo sr. Olívio'Vet
lente Vieira e de sua exmo' esposa d· Elvira, V.alente
Vieira,

Ao Jónio e seus papais. embora tardiàmenle

3 - Aniversariou ontem o senhor

Ferrand:> Fone. O oconrectmento fo'
altamente comemorado.

4 _ "A Fazenda dos Campos Flori
dos" novelo que está sendo írrodiade
no Rádio Guarujá, aurorra da exmo sró

Zélia Mel"im Tramposwsk.

5 _ Em avião especial chegou on

tem a nosso cidade os engenheiros; D�
Odelon Bcrstck e Dr' Hugo Bcrbcccto
0;- [ngenheiros em foco representam �

firma Lysimaco do Paraná.

6 - A sirnpatrca e elegante sro. DI'

)o·Õ(.1 Arno Bauer (Chrtsta), em suo lu
xuoso restdêr-cío receoctonou um qrupc
de senhoras do "Society" itajaiense pai
\lm cho

7 - Janlando no restaurante ca

Oueré!-!Óa Polace o simpotico casol Dr

Gilberto Guerreira da Fonseca Uamiie

Em ·lblrama o Serviço d,)

.Apicultura da Secretari!)

da Agricultura realizou
mais um Cur�o de Atualiz�.·

de pessôas matriculadas o Meu tio era um homem descarnado., alto e com-elas foram estimuladas po" pletamente inútil, Duas coisas faz'ia na vida. porasi-�Z�:e m��VO�ng"U��r� i��� tova o irmão e bebia aguardente. Nado sabia'. Minto:
Dias Raitani, Presidente da "OA:�::����' eq:ea��� !�;a�o u�r.p�:'�n���t�:���:�c�;��i:n��:l :e�u�:, çalves de Magalhães, "um grande poeto e filôsofo
senvolvida nos criador�� v!��a�:sen�:�e���:r��aafe;:r:�c����a-o, declame-
de abalhas da região.

_ O poema é seu Zeca?
O ENnEREço }"ARA SEU

- Não. E' do Dr: JOsé Domingos Gonçalves de
uso Magalhães um grande poeto e filósofo, igualmente

Noquê1e tempo, eu desemburrava num Ginósic
de padres e muitas vêzes fUi surpreendido por impre
Vistos arguIções de meu tio, Vejo-o sentado numa Ca

deira, o um canto do cozinha. os olhos piscando,-c
troncO vacilante. o sorriso escorn'inho de quem já bE
beu mais de um copo.

- Você que é lido 'e não sei �ais o quê _ di:
zia éle - responda-me lá; - o que é ressupino?

- Ressupino? - Eu embatucava nóo sabIa.
Êle então declamava, triunfante:

RessUpino gigante se' afigura.
Qual outrO Br'íarêu mos verdadeiro

. Que estende Os braços pr'a abroçar'a, terro!
Era "O Amazonas". Explicavarme o significodc

da palavra 1>essupino e de outros mais. Falava-me
que em poesia se usava o c em vez de cOm o. Exem-
pificava nun9 versos:

-

Tal no pleito c'o Oceano o Amazonas
Para sorvê-lo a larga foz medonha
léguas abre setentat

Era ainda o poema
.

- Isto - arrematava meu tio - é do Dr. JOii6
Domingos Gonçalves de Magalhães, um grande poeto
e filósofo igualmente.

Pobre tio! Encerravo ai a liçõo dirigia"'Se cafT"

baleando paro o quarto e curtia o pUêque jogando-so:?
vestido na coma ressupino. Quose sempre o vi assim
ressupino.

•

Assim o vi pela última vez sôbre uma eÇa morto
de um ataque cardíaco. Nenhuma lógrima se derra..

movo em redor· Apenas meia dÚZIa de rostos cBnsodo!';
e corpos abatidos que ansiavam pelo hora do en

têrro, Ali estava meL.! tio ressupino. Antes de fecha
rem o COlxõq, desGobriram-rhe o. rosto. Estava pólido
os olhes cefrados os troços serenos. A expressão que

".1 possivelmente. uSaria paro morrflr um grande pOeta.
_.D� uí_ri f\(çi�foJ .iSl..lÇl!��nt�·. �

suntuoso desfüe de modas, que tera (

alto potrocmio do elegant-e Silvia Hoe
pcke do Silvo,

9 - Pensa seriamente em montar
luxuoso aoartcmento em nossa cidade
o Dr. Teodoro Lelis de Oliveira Leite,

la - ° Dr Maurício dos Refs dei.
ropida circulado em nosso cidade, pore
rever seus> familiares e crntqos. Q rnoçc
que atualmente tem escritório de advc
gocia no Rio e Pôrto Alegre penso arr

montar mofs Um que será e-m Brasília

11 - Um milhão de cruzeuos fo
o orçamento do recepção do cosarnentc
ce Jal'T� S':"iizzo com o sr- Danilo Sch
midt apresentado pelo. sr. Eduardo Ro
sa, .q·ue esta Com O resoonscbütdade d
mesmo.

12 - Contcocrcndos de 63 premo
vem fl!sta "Juniôc" no Tiro Alemão rx

próximo dia 15.

13 - O sr e src- Dr. Miguel Her
mlnío Daux (Terearnhc), no último só
bado jantavam no Querênclo Polaco-

14 - Em Brcsilia nos salões do Ha·
te! Nacional. 'o stcy Senador Atí,lio For

J�� eu�!��j�;'��r::��i��:J�:,
roca Sanfo' Catarina na festa do Can°
dongo.

.

15 - O dese'nhista Fabio de Mago·
lhóes, fará exposição em nOssa cidade
no...Teatro Alvoro de Carvalho sob o al

to patrocinio do ReItoria da use·

curso

o Curso de Iblrama foi

COOPERADORES DO
CURSO

ção Aoicola. O CUl"�O alca.' l

ÇOtl as finalidades para:.!�

quais foram programadas,
durou os dias 25 e 26 de

ticula�Óa�\:� ��� ���:;V�e��i�a I�r s�� n:���s�«�- maio passado.

Lídia Michels Vieira, com O advento de Um robustc
A i\IET.\ PRINCII' . .\I,

menino que no I?ia batismal recebeu o. nome da"HUDSON V. VIEIRA FilHO. Conforn"fE! declaração d:>
Acho-se em festa desde alguns dias a�rás o lar técnico Helmuth Wise, os

do nosso prezado. amigo sr. Sebasti.ão. ,�;'mand�do!:"' objeti'JOS dos cursos d�
Santos e de sua. esposo d. Rosemon Vieira dos San- atualização apicola, são pos
tos, com Q nascim_çnto de seu filhinho que recebeu o sibilit.ap a atualização <.Ie
nOme de Olívio Armando. dos Santos. conhecimentos das pess6f1s

realizado em cooperaç50
com a casa Paroquial d'!
Ibirama, Associação RU!':11
çle Ibirama, Pôsto de SUi
nocultura de Ibirama, E,,·
critário do Serviço de Iii
formação do EUA em Fia0'
rianõp:Jlis e as pessõas ql1�
se m�tricularam no próprio
lores de mel lQteressado,;
na criação de abelhas Pl'
curso de atualização apfco·
la. SesSenta foi o número

NASCIMENTO

Vende-se Um Motor Elétrico l'p - HP - 66C
- 380 completo com inshllaçõo �Vel' e trator no Bei
ro Bôa Visto - COQUEIROS, con1 o sr. Germa�o Reis
2.0 pOnto Estole'iro NClvol

PRONUNCIA-SE A MOCIDADE
I ESTUD.IOSA DE PORTO UNIÃO
Não param os convênios

e�colares. A meta supletiv,\
do grande plano de escol,'·

rizaçio vai segUindO nus!"·
ciosamente. Pronunclnm('!�
tos repetidos, de todos r,s

pontos. do Estado de Sant 1

catarina, indicam a sath,·
fação com que sao recebi
dos tais convénios.

Dê POrto União, direoora.

professõr e representantes
das diversas turmas da E�·

cola Normal "Santos An·

jOs" mandam agradecimen
los no Governador catari

ncnse e aduzem que hipo·
tecarão seu espirito de lu·

ta e lealdade aos sãos pri 1

cipios que o Sr. Celso R:;!.
mos tem em vista realiza�'
no seu t1ov8rno,

CHÁCARA VENDE·SE
Vende--se uma com 6tima casa residencial ..

r,Rua f:strada y,e1ha .155 - BARREIROS.
�

.' ·t��"i"j/
'�_"_�iLc"

11/6/63

que �l'iam abelhas, e Iam
bém desejam mnJhorar cu·

nheélmemos com proclutor
de rnd. A meta plincipal, é

aumenlal" sempre pa\l�

'1lais, o mimem de prodil
rém ("amo lllh'idade lucra
tiva. E lucrativa imicame'1'

O Serviço de Apicullura e
lima ::lependéncia da p:.. J'

dução Animal da Secretaria
da AgricÓltur:1, o seu en·

dereço é a Caixa Postal, 1!?4
- Florianópolis.

CASA T'ROCA-SE

INAUGURAÇÃO DE ESCOLAS REUNIDAS
EM TREZE DE MAIO

O deputado watdemer
SalIes, representando o Go
vernador Celso Ramos,
inaugurou recentemente, I

em Treze de Maio, as Escoi

�::na�:nct_;:Lr,M�:�nhof
comparecimento daJ auto

ridades e povo daquela flo·
rescente localidade do Sul
do Estado.

AS fotos fixam aspectos
da certmõnta, vendo-se o

representante do PSD jun
to à Assembléia Legislati
va no recinto das novas

instalações para o ensino

�eJ,,�:ntu:aio�sc���ea��
pelas .. autoridades civLs e

clericais, e flagrantes da
missa campal oficiada
ocasião.

de
ilveira de Souza

UM TIO

Cosa de alvrenaria. com 10 cômodoo, Co.nstruçõc
novo duas frentes local para garagem e terrenO par."
outro' const_rução. Localizada em bairro prOgressista d(.
Estreito. Troco-se pOr outro localizado n<l cidade-·
centro ou imediações·

Infarmaçõ€'s no liA VIDRACEIRA" Cons. Mafra
te, não, porém também m· 84.

CODEC

(C(,��. l!a úIt. "pág.)
vendo necessidade de ime
diato aproveitamento da
energia produzida.

A entrega dos recurs ....J

previstos será efetuad", n"
forma de subscrição de
ações, em próximo num-r;
to de capital daquela so
cteõece.

e a Prefeitura Municipal 1e
Florianópolis, criando a Co
missão de Desenvolvimento
da Capital, autarquia com

af������!:, ad;:�i�����V��eO
jurídica e patrimônio p"'(\.
prio. Segundo o convênlo
art. 11) constituem, entro

outros, recursos da Co.
DEC: recursos do Plano de
Metas do Govêrno na i

portância miníma de 50.
da arrecadação, na Capital,
das taxas do Plano l4�
Obras e Equipamentos de

Investimentos (Taxa. de J)I>.

senvoivtmentoj.

A propositc esclarece J

assessor do PLAMEG:
Considerando-se que a

arrecadação, em 1962, r.a

Capital do Estado, das c

teces taxas foí de CrS 1 �i

milhõ �.'i" em números i"(!.

dondos, conclue-se que a

obrigação do PLAMEG é

entregar à CODEC, no C07'

rente cxercicíc, a irnpur
tit�ia de 'Cr$ 77 milhões,
com posterior reajl.ls�ame::·
to, tendo em vista a arre"",

dação até o fim do exerl'i·

cio.
A dotação a que estf.:l

vincuhdas as taxas do pla·

no de Obras e Equipamel'
tos dcvérá ser suplementa
tada com os recursos que a

Secretaria da Fazenda
locará à dispOSição
PLAMEG, d\l- éonta Tesou

ro do Estado com Val0tfB
Realizáveis, de 1�63 perm�
tindo ao PLAMEG o aten

dimento do compromisso
assumido com o convênio
acima citado - conclui o

Dr. Ary Kardcc Bosco rle

Melo.

Wal�emar
Salles 000

(Cont. na úJt. pâg.\
anos em fóra, a sua caparl
dade e o seu dinamismo.
Da parte do digno Coro

nel L-�onidlls e da minn�

parte, expressamos noss";
sinceros agrade'ctmento3
aos senhores vereado))·
ao senhor Prefeito, e aI)

laborioso povo desta tE)Tta,
- {:�:c:::��� ?c::i:r��to.:�:
o título de cidadão (f->. ,la'

raguá do SuL
ÃS 13 hora-li, verificou.se

uma feijoada, oferecida pJ'
los homenageados no Re!"

taurante Ju��ta, quanóO
usou da palavra o líder do

governo, Vereador Clemer.·
ceau do Amaral e Sih':l.

Dep. Waldemar SaBes e

CeI. Leonidas Cabral Ife:'
bster.

Dia 1° de junho, l·ealiZOtl•
se um lauto almoço nOs

salões do Clube Atlétie.")
Baependi, oferecido aos hi)"

menag�ados pelo Vereador
Clemenceau do Amaral e

Silva e Sr, João Irineu de

Souza, ao qual comparece
ram autoridades e aD1igc.�
dos homenageados. .

Ainda. dia 31 de maio. i\

noite, pele ".asai Jo� Fo!1<

tnna, foi o�erecldo
mansãa um coquetel, '.2,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DIA DOS NAMORADOS 12 DE JUhriO - CLUBE SOCIAL PAlHEIRAS - RESERVA DE MESAS EM (HEl MOI BOUIQUE - SHOW SURPRESA

chuelo. Para essa scteníue
de será cwnprido o seguin-
te programa: ,

09,30 horas (chegada do

Exmo. Sr. Governador cc

Estado).

ri��Ó�0la �or:j�n����ur�d I�:

Com uma cerimOnia cr. ordem do dia, b) - zntre

ga de medalhas do "Mt:ritllrante todo o mês de julho.
vico-rmlítar, reeneer-se-ã na

Escola de Apl'endizes de
Marinheiros, no dia 11 de

junho, a comemoração do
nonagésimo oitavo anlver
sano da Batalha do Ría-

Aprendizes Marinheiros d,
- entrega pelas autorida
des de medalhas à guami
cão de yole ao 8 do Clube
Náutico Martinelli, V.CI�'

campeã Pan-Americana.

MAIS DE 180 ESTUDANTES DE

CAI'mINHAS BENEF!CIADOS
asstnautra de convênio

com a Escola Normal e Gi·
cente do educandário, que
classificaram de "notável

násio "Sagrado Coração de beneficio". Assinam o a

Jesus" da cidade de cenot- gradecimento ao Chefe do

nhas, vem de proporcionar executivo as. Irmãs cerou
ensino gratuito a 181 atu- na Gross, diretora, Felfel
nas. O ato do Governado)' tas Blschof, secretária e

Celso Ramos, foi louvado madre Albertina Bischof,
pelos corpos docente e dis- SUpe1"10ra. l tIOU MAIl Pl!JIIIrtITA DO IltASfL

Seja qual f� IIlamanhode sua emprêsa,.fabri"ca, ou loja, estejacerlo
'

j

::::::����::���";.:;;;:�h��;;:;;�;:::;o:;;;;:;,;:;��::::� .� ,

-ii; '. : "J '!"A Ten Ke� e

.eclln6.
moo.' A"m " '"O,,, "m" de ''''''h,. .� Ir.'j. r' '1 �I - !

pode ser adqUirIda ale em 10 pagamentos:

'. .:;,.. �"
�, :"'!t""

,.'
'��.i

BO""��h'"" K" _ , O"" m"O,"' do somar '00% b"""r" _,.

�••Burroughs do Brasil S.A.
CONCESSIONÁRIOS
LOJAS PEREIRA OLIVEIRA

R. IRAJANO 23 - FLORIANÓPOLIS

CINEMa
I

· Cartaz do dia
-BAIBBOS--

CINE GLORIA

';iDe SAO JOSE
às 3 e 8 horas
Rosssno ,Brozzi
OliviO de Hovillond
Yvette

. M1mieux às 8 horas
Michel Ray

E!so Cordena\ - em _LUZ N.\ PRAÇA
- CinemaScope - MetroColor -:-

- Censura: até 5 anoSo -

ARENAS SANGRENTAS
- CinemaScope - Tecn'icolor-

- Censuro: até 14 anOs _

CiGe OOEJlIii
àSo 5 e 8 horas
Troy DOnahue
Cloudette Colbert à's.8 horas

Paul Newman

NO VALE DAS GRANDES BATALHA! Eva Marie Saint

Sol M'ineo. - em -

ÉXODUS
- CinemaScope - Tecnicolor -

- Censuro: até 14 anOs -

- Tecnicolor -

- Censura: até 14 anos -

Chie BOn

às 8 horas
D'ick Clark
Tuesdoy Weld - em-

às 8 horas
1) - Jean Paul Belmondo

-

Jean Sebel'g ,- em

ACOSSADqJ'
- CenSura: oté 14 anOs _

PORQUE SÁO JOVE�S
- Censuro: até 14 anOs -

•

MUSICAL BAR "

IABA 1JJ,[ MM PASSA �MPO COM Su'A FJ!,MiL� _ BZUlaOBe 8OCJA:a.
J

DAUçANTEn COQOITEIS - F'ESTAS DE ANIVERS!.:íUOS _ ORA

Õ::!L... '.llAB 'ianlllO l��'��'7t:�';;;,,� ���li :lO'j, tforloarlaJ. �ii
.

'

li.u...._IiIIl<.........Ió:....' ...;"'\1 ,.�.L.,�..t�_' �-- .�,.-

Cooperativa de Consumo
dos :çrabalhadQres da Por

ceJan_Jl Schmidt :S. A. de Res

ponsabihdade Ltda.
RECORRIDA: [Fazenda ES·

tadual.

,

EMENTA

Interpretação literal.
Mestres a consideram, en

tre tôdas, a menos catego
rizada.

Agravo.

Se é certo que tal recur.

:� �:!�:�r ���lar;�p=;:��
dentro de 24 horas a contar

da contraminuta, nâo me

nos çerto é que, dentro dês.
"e prazo, determinando o

juiz a ida dos autos ao con

tador para a conta das cus.

tas, a partir da apresenta.
ção desta é que corre o cita
do prazo,

Em matéria de prazo, 00-
vendo du vida fundada, dúví
da séria, sôbre se a parte o

;>erde'u, ou não: devemos in.
ciínar-nos pela segunda SOo

lução.
Provimento, para que o

Tribunal a quo conheça do
recurso e o julgue como rõr
.íe direito.

ACÓRDAO

Vistos e relatados
autos de recurso de man

dado C'!'-- segurança n-

11),459, de Santa Catarina,
em que é recorrente aSO.
CIEDADE COOPERATIVA
2lE CONSUMO DOS TRrt.
BALHADORES DA PORCE.
',ANA SCHMIDT S. A, DE

.$E;SPONSJ\B.U.,IQADE ..... 1,1,
'«ITADA e reccrrtda a ('�__

ZENDA ESTADUAL, decide
o Su!)remo Tribunal Fede
ral dar provimento ao re

curso, unãnimemente, de
...côrdn com as notas juntas.
DISTRITO FEDERAL, 18

ee Março de 1963.
\S.) ANTONIO CARLOS

....AFAYETTE DE ANDRA_
JA - PRESIDENTE.
.es.r LUIZ GALW'ITI _

Relator.

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO
...VIZ GALLOTTI: - l1:ste o

acórdão, da lavra do ilustre
Des. Ad�o Bernardes (f;s,
43/44):
"Vistos, relatados e dis

cutidos estes autos de Re.
curso de Mandado de Se.
gurança n. 237, da comare1
de Blumenau, em que é t'e

corre!1te a "Sociedade Co.
operativa de Consumo dos
Trabalhadores da Procela.
na Schmidt, S. A. de Re�
ponsabilidade Ltda" e re

corrida a Fazenda Estadual.

ACORDAM, em Tribuna!
de Justiça, por maiofla ce
votos, não conhecer do 1'<:

cursd; por considerá'lo de
serto.

Custas, na forma da lei.
Asslln decidem, porqUt:l,

'tendo a contraminuta dado
entrada nos autos em dala
de 6 de Ievereiro (t.!.), !la

dia seguinte era a agrav:1.n
te cientificada da conta (Cl::r
tidão de fls. 35, v.l, só saUs
fazendo o preparo no dia B.

Ora. no agravo de petiçiio,
o recurso tem que ser pre·
parado, na itúerior instância,
"DENTRO das 24 horas st.�

guintes à ENTREGA da
contraminuta do ugl'UVil
do", pena de ser "havido c{)

mo renunciado o desert.)
pelo só vencimento do pra·
ro" (art. 849 e seu § único,
do Código do Processo Ci
vll). J

o preparo "dentro em 24
horas C'.epois da extinção do

prazo para 'a�contraminuta"
previsto no art.·845,"§ 5", não
se ap']iCil aos agravos de pe
tição, éujo processamento
obedece...aos ar!s. 847 a ft!tft
,lo melwionalio [:("(\1)'0"

1"I(':1ram venci1l0s (,,, 1111

Ires Dcscmb:1rglldOl'es Mal'

"O prazo. do preparo do
agravo, data venta do enten
cimento em contrário da
douta maioria, começa, a

meu ver, da Inumação ua
conta, e nua da entrega U:I
comrununutu. Acresce, na

caso eerteme. que, quando
a conrnumnuta roi entregue,
IIICX1SUU nos autos conta
"conta de qualquer espécie.
Como exigir que o pagamen
to tosse certo nas 24 horas
seguintes, se só após o de
curso cesse prazo é quo
o contador lançou a conta!
Feíto o lançamento, o agra
vante, unte que decorresse,
desde então, o prazo fala",
depositou em cartório a imo
pcrtàncta exata, cumprindo,
desta forma, a obrigaçã)
que .1. lei lhe ímpunna. J

díspoato no art. 8\1:.>, � ::O', do
Código de Processo Civil, de
ve ser entendido em têr
mos: o prazo conta-de da en

trega da contraminuta apa
nBS quando o.montante das
custas já é conhecido do a

gravante: não o sendo, cc

u.cçaru a fluir do rnsta-rte
e.n que tomar ciência do

quantum. O pagamento, 00·

I�:::a s�m��c��a��ia �e���n�
a Iiquídez do débito só ae

obtém pela conta, que é tru

balho do pessoal do J Oro e

não do agravante (Revista
dos Tribunais, ver. 156, pág.
774). Conhecia, assim, do re-

�J�'��' !,��iSCh���se;ç���s��" Como consta da ata, II

decisão foi a seguinte: Dl!:.
RAM PROVl.MENTO, DECI.
SÂO UNANIME.
Relator, o Exmo. Sr. Mi

nistro Luiz GaIlotti
Presidencia do Exmo. Sr.

Ministro Lafayette de AII

drada.

êstes

mar-se."

_�ecor:t:eu ti impetrante
(fIS,16/47).
A Procuradoria Geral o

pina não provimento do re

curso (fls. 60) .

É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRI)
LUIZ GALLOTI'I: - neco

nheço quanto tem de res

peitável o fundamento do

acórdão decc-rtdo, apelado
na letra da lei.

Mas O 'I'tíbunal sabe das

reservas com que acolho a

ínterpretaoâo literal, COIl-'

siderada pelos Mestres, entre
tocos, a menos cntegorlac
da.

No caso, u contra-minuta
de agravo entrou r_ 6 de fe
vereiro (fls. ::J::Jv.J; no mes

mo di!!, o Juiz mandou qu�
os ou�ros fossem preparado.;
(!Is. ::J'j}, seb'Uindo eles par:l
o contudo!'.

Feitu u conla 1:0 dia r,e·

guinttJ, 7, " ti, tleu.ro de �,!

horllS ;. lJafllr ua Í<:'ltur.1
da eonhl, ccrtificuu o Es..:";
Vau 4lh.) li::' CllSl;\S havmlll si
do PIll,l'flS.
Acresce quu, no verso dn

"AGRAVV. Se é certo que
tal recurso deve SQl' ctecl-r
rado deserto se nüo [oi pre
parado dentro de 2·J horas
a contar tI:l uonlrruutuuta
núo menos corto ti que, deli
tI'O desse nr.eo, (lulünlliml!l
do o juiz fi trtn d"s autos fie
contador pura a (:OI1(U dn
custas, a partir da !\))['QSCll
ração desta é que corre o

citado prazo."
Já tenho acentuado que.

em .nntéría de prazo, hu
vencto dúvida rundcoa. d ..
vida -sérta, sôbre se a pnra
o perdeut çu não, devemo

íncltnarmos pela scgunct,

solução.
Deu provimento, data ve

nia, para que ° Colendo Tri
bunal catarnrense conheça
do recurso e o julgue como

rõr de direito.

DECISÃO

ausente, por só! ecner em

<�. .. «'" "'Cal, ....U!l"..u,�wo:)

"''' Uu erra, Villas BÓUd,
L u , U !v.vtta .to llUO, ..... _ i
):· o.;u, J.,lUZ l...iaH'Il.Ll, hilu,

ll",."ú'lln LiUHI1anH1S e Rio.n·

ro da Gosta.

B;·.:lSllia, 111 de março dr>

l).)uJ.

(ass.) DANIEL ARA0

REIS, Diretor Ué> BibliOté·

ca, Vice-uu'etor Geral eUI

éxerclcio.

CUi_�rERE COM O OHlu'

NAL.

Albert.o Luiz CósLa, �[:".
dc Serviço
vfSTO:

Lilian Gonzaga Prazeres,

Chefe da Sec. de' Júrisp. e

Publs. (·m ex,

GINA'SIO EM UM AMo"
Agulu o.;Ultl (1Iull)ll.:::. ,..,Jvl.>ul.>lu<:J'''..le� _ fuça (I

.!.uo InSo.;ll'!.(lU U t\UIl Ü1·. )-Uhl<' Muu!.C!. 748 CURSO
c..VN1INt.t.. U:.

IHSTliUTO DE IDIOMAS YA'ltGI
LJ lN�IIIUIU UI::. \l.)I\)IV\A) '1ALI�1 t:.H!)uI1lCC.

o todos os lnt""��sa.dus quO! tO ,'::.10,",. UI.><:4ILollo. ue; II\U

trícu10s P<.HU v CUR.�O 1)1:. l.vNVti<.�AÇAO t..V,
INGLE:S poro quaisquer do trC:. I::.slagios, ofoooreCen":o
horários adequados nos. períOdOS da (Ilonhõ; tarde e

:I n'llte.

Outrollsimt comunica uos alunos vlger,tes que o

l'elnjclO dos (luias será no semana em curso, obeue
cendo aos horórios já estabelecidoS.

lvIelhf)res intorma�ôes n2 Secretoria dÓ' institu
to. n, �orório dos 9 às I I hora!' Ê! dos 15 às 2C,45
horas, de �egundo Ó sexto feira _�. ·oos .,sc).b�d(l!;
9 às IO,3U hora,>,

Flarianópols, 4 de teVert."lro dt!, I Q63
A DIR�ÇAC:__;

CASA", VENDE-SE. ,

•
Sito à 1'\l(t Sãol JI?,j.Q���ÚJ d:9';':3 :QU��tos� .gara-

-gem. qtttlrto r:W a� ef!lpl\>g'oda edema1s depen
c12ncias, de:<!,cupnda pel<l melhOr oferta. Chaves nc

N° 2,S (.,111 'I I)c,:ro ülltJi!s·illtorn,�lll.'!:' nl,;�I�C
394�,

.

--_.__ .. ------'--:--._-..,,-._- -

EDHAL N° 40/63
Uni\tüsidode de Santa Cc.artno
raculaude de' Filosofia Ctêncics e Letrcs

PROVA DE HABILITAÇÃO PÀRA INSTRUTOR
DE ENSINO

Levo 00 ConhecimentO doSo, interessados Que se

:lcha aberta na Secretario Cesto FacIJldode pelo pra
zo oe 15 (quinze) dias, a inscrição poro o· cargo de
in::.trutor dos cadeiras de:

J ,0 _ Frances
2.0 - História da Filosofia
j,:' -- Psico1ogio- Educacional.
Us cnndiJIJ.os devel'oa apresentar os' segUintes

docun-� .. ntos:

r ,U) PrOvfl de ser- lioenôo.do em Focl�'dade de Fi
losofia nos curt'iculos de lín'guãs, fjlosofio pu pede
gogiU .Ou est�r matriculado nQ ·�urso. de Drdática GO�
mc:;rr,"o;; cUrJ'lculus. confurme a InSCrição; o�

2.°) Prova de haveI' COncluld:) curso sup.õl'ior c.:m

cujo Curriculo foi ministrado a cadeira par? o q\Ju\
se inscrever;

j,") �'j-(Na de seI' brasileir.:l nato, ou notul'ol'izaé�
(certidão ele idnde Ol;! carta de 'natur..:.lizaçã.J);

4°) Qui.açãO Militar;
5.'0) Título de EI�i'tor;
6°) T;lulos que pOSiUem cQmprObctÓJ,'ios de e

xercício. de catedl'i1',' trabolhos publicada", e outros dc
cum�ntos de SI.:U curricu1um vita,e;

7,°) A!es.ado dO! idoneidoc!e moral passado pOI
dois prcfessor!;:s;

8.°) Fôlha corrida;
9-") Ate:'LJU de s:!,lidoJe p'\S'..:ldCl p.Jl'. junto m ....

dicn Federal
Os ccnaiJtttcs d�verô) �'pre�ntGr um trabalh�

e�clttn vel�cndo a".�untl) da rEspectiva cadeira err

4 vi ... !' 'da il:'grnfados o� inlhre�scs inéditOs, dentt:o de
30 (tri"t;:,) UI':'S a cuntar dn dafa' cá 'encedomento .-la
!J1sCI'iÇÕO.

• A!' provus rcalizar-se:õ" 15 (quinze) 'dias após c

�nr,,'r;:n1e!ltu du pl'.. z.o pal:l o �ntl'ega dJs traba!hfJS
e cunst'::J2)\)' de

o) 'susten'ação cr:ll do h':lbalho eSl:rito;
b) provo di.dó'tica.
Dentre os ol'!Ovados o Professor Catedrático iI"

clic�1'Ó à Cl1l1gregrrçõq:'0 cbnd'ídato que de\ll�ró fer ;.;d
mitldo cor"�·) instrutOr do cadeira.'

�., F;pri�i�óPOli�, G�0�;mOi�S�Ak�63.
, :i'<' ::'e(,_1 �,6ria

.

u�-y'LIJ() KUl.JiiIGUE�, "_·\l'lt/\i_
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CERIMÔNIA DE 11 DE JUNHO NA E. AA. MM.

GAROTA RADAR DE rAGES NO 14 JUNHO AMAt.lHA

Na qualidade de revendedores auto

rizodos, podemos resolver seu pro
blema sem demora. Em nosso estoque
locê encontrará • com certeza - a

peça ou o acessório qu.e procuro, a

preço de tabela, genuínos, testados
em loborctór:o. garantidos pela mar

ca IH. E, no coso de qualquer con

sulta sôbre o seu lntemofioncl, fere

mos o máximo prazer em atendê-lo.

ltepresentànte � nesta cida�

COMÉRCIO E REPRESENTAÇOES

G· SOCAS S/A

FúVIO ADUCCI, 721 - ESTREITO

Um terço o visto e o resto em

prestações juros de apenas 1 %

L�:-
__ � _ .i\�
As misses eleitos no Concurso de beleza graça e elegância d9 mul!h\el' .

catar!

ner-se _ no Clube "12 de Açôsro" que recebeu do ,SOCiedade fI?nono�..)
'tteoc me-ectdos aplausos ,Pela dec são correta do Jun� .Da .es�'(dlr. M!ss

Stmpcrtc Elincr M"irtes da Silva; Mis� Personalidade. Gllcla Rlbell� de Caso

tro, MTs� Doçura. Sara Regina Ram�:�: Süvc e Miss Rodar, Terez'irsha Santc

AlUGA-SE CONFORTAVEL
CASA RESIDENCIM

rec-m construido com amplo sala permifindo subdêvi
sôo 3 dorrnltôrics banheiro completo, W. c., cozinho
nrec de serviço com tanque, quarto e benhetrc p/em-
pregado cbrrqo para automóvel ao mesmo tempo ve

rondôo, rancho. e quintal em zona saudável e colma
100 metros de bóa praia de mar no ESTREITO próximc
a Escola de Aprendizes Marinheiros.

INFORMAÇõES: Rua Max Schrcrnm, 360. Estreite

EXPRESSO CRESCIUMENSE 'S/A.
TRANSPORTES, AGENCIAS

E REPRESENTACOES
ASSEMI!Lr::IA GERAL OiCDlNARIA

Convidamos os Srs. acíontstas a se reunirem em
sembléja geral ardinãria, no dia 15 de junho do cal'
ano, às 14 horas, na sede social, á rua Coronel Marco
varts, n 560, em CriciUma-SC., a fim de deliberarem sõb
o relatório, o balanço geral e conta de Lucros e Per
referentes ao exercício de 1962, apresentados pela Dir
ria e, sõbre o respectivo Parecer do Conselho Fiscal, el
cão da nova Diretoria e do Conselho Fiscal e. fixação
seus honorários.

AVISO: Acham-se a disposição dos senhores acto

tas., no escritório da Companhia, os docume
tos a que se refere o arttgo 99 do Decre
Lei nó 2.627, de 26/9/40.

enciume, l' de maio de 1963
Clétlu Nivaldo Crippa - Diretor presidente
,Jnão ,\Ifredo Campos - Diretor Comercial

CIFtURGIÃO DENTtST.�
nx-zstneiarro do Hospl

tal Naval em Olrurgia e on
nica C(' bócn. Modet"nissim�
consuttórro Iuturama -

Cadeira eufórica � Alb ro
tac'to.
nua Br�gade!ro Silva pacs,

11. q 'reterone: 3552
CH-\Ci\RA DO FSPi\r.,..lU��:'. Jr ntna de Andrade Xovíer pare

cs.tsnr o casamento de I seus filho'
H .... l e.. n� e Cactldc p-óxtroc dia vJnt� (

sere Os í7 horas' na Ccp.ela do Dlvrr-c

Espinto Santo. Após a Ce-rimón!a reli

qioso os convld,ldOs seréro receoctcno
dos no Lira TC. *'

A ESCOLA
de Aprendizes Marinheiras. que es�':

sob o Comer-do do Ccpuco de FI ...g .. ;�l

_ Arnoldo Courreçe Lcçe oo]e. �.:..

caberá o Governador Celso.' R ,v:i, -,

Comte do 5° DN Alte MUrl10 vvscc

do Vale Silva e altas autoríoades civis

milhares e ccleslósnccs. O. Capitão de

Mar e Guerrc Antônio Avilu de Malo
faia será agraciado Com a Medalha de

Mérito Tamandoré". Os více-campeõer
do Pan-Americano o. "Oito" d r

n Martinelli recebel"ãÔ os medalhas nu

n
ma hornenaqem da ma';nha de GUe,",c

A ASSEMBLÉIA
Legislativa do Estodo hoje, dedica

rá a Sessão em homenagem à Marinho

de Guerra do Brasil, aue comemora c

980 Aniversário do Batalha Novai de

Riochuelo.,

soda cáustica;
NO CLUBE
"12 de Aqósto", sobodo foi reullzude

a festa -,"Bala.nço Bcssc Novo". corr
o conjunto "Bossa Quatro" de Luh
Henrique. Promoção dJ.� alunas do. Co
léqio "C. de Jesu::,". cd.m o Coíuníste
Celso- Pumplone. No "��wV· ocrncscc
rem desessets "b�ôlOS" e\qü1nze love.n'
Abrilh ..�ntou a nOlt.ado da brotclôndío H
que foi sucess-, ii orquestre de Caste-�ilan. Foram homenageados 'com ramo·��
theres de rasos - o Presidente José'

���:' �������;�!a�rta�a��deCI�u��m�
pleno de Moura, entregues Pelas brôtos
Wônio Ramos e Wônia M·ildeira Neves
A decorcçõo or·iginal foi de Manoe
Gcber+lotti-

.

.

.. I
D(. 011.10 Freasllià
MEI>lc!:)..\}Il'�.$l'
ALE� E �o BRAS:c..

DOENÇAS �

OPERAÇOES DOS
OLHOS

HOTEL DO LUAR
Tódcs às segundas Quartas e sextos feiras o

blíco feminino florianopiÜtano terá a Oportunidade dE
ouvir através da onda média do Rádto Anita Garibol
di, a famosa novele "HOTEL DO LUAR" de Ama
Gurgel no. horório das 16,05.

Tele1'one 3153

,·:onanOpolf$ - S. Calartn. CRISTALIZADA EM ESCAMA�
. " .

NADA OE.
REBITES!

FABRICADA NO BRASIL PELA

PRIMEIRA VEZ

CIA, ElETRO QUíMICA FlUMINE�SE
,

Embalagem industrial:
Scccs multiFoihas (Papel e Pló$lico) de 50 auilas

CAPRA
Clube uma novo sociedade da bro

tolôndtc florianopolitana, reuniu-se nc

domingo à tarde no "Scmburó', com

"Show" _ Mndison Twiste e Bossa
e Sandra Vilela à Vice. Os "brôtos"
Novo". GilbertO' Prisco é o Presidente

jovens, poderão Inscrever-se no Clube
da novo geração do "Ftcrtocao.

SITIO EM SANTO ANTÔNIO
Vende�Se com o área de �26 506 rnts 2 na II

trada geral, possuindo de frente 1··187 60 �t� . co,
de material, engenho de farinha pasto' água �orrer
te. árvores frutíferas e grande reserva

'

de ma(\eira
paro lenho

Informações com o dr. Paulo BIasi, Rua Trajanc
n.o 17, Telefone 3719

.

....._. �-

Exija em seu carro
Lona de rreros "COLADAS'
- 60% mais no aprover-r
monto elas Lonas.

NO
meu programo so.cial na Rádio Gua

rujá domingo - entrevistei os brôtc:
Wán"ia Ramos e a chineza Shou Wer
Wong Que é natural de Shangai (Chi
na), vi'ndo, parfl o Brasil, com três- anos
de idade.

CASA DOS FREIO-S Embalagem Doméstica:
Cai"as de papelão com 24 pacotES pl6sticos do 1 1/2 lbRua Santos Saraiva, 453

- ESTREITOA SOCIEDADE
de LaQes amanhã estará part"icipan·

do de uma elegante festa <t:nominaco
"So"irée" - Encontro dos Namorados
no Clube "14 de Junho", em benefícic
do co�struçQo do; Hospital Info"ntil Sea
ra do Bem. Serão eleitos: Goroto Ro
dar 63 e Misses: Doçura, Simpatia. E

legante e Personalidade.

RepresenlanlesparaO$

Estadas de Santa Catarina e Paranó
----------------

MOTOR VENDE·SE,
Vende-se um Motor Elétrico 10 - HP - 660

- 380. completo COm instalação. Ver e trotar no Bar
Bôa Vista - COQUEIROS, com o sr· Germano Reis.
t ...... " I 11/6/63

O CLUBE
"6 DE JANEIRO" inaugurou novo�

instalações na sede sOcla! sabodo corr

elegant9- '-Soirêe', abrilhantado pek
conjunto "RAVENA" de Laguna.

Dr. Aloisio
Monquilholl
CLtNICA DENTARIA

Tratamento das afecções
da bõc� em adultos e

crianças peItJs metodos cli
ni!:o el cirurgico. Confecçao
de proteses· parciais e to ..

tais.

Atende de 29. a 69. 1e1r:\
das 8 às 12 horas e das 15
as 19 boras aO/i sabados
pela manhã.
Exclusivamente com ho_:

n marcada.
Consultório: Edifício Ju·

lieta - ;ala 104 � nls Je
rODimo Coelho.

BUSCHLE & LEPPER S.A.
Joi(>�;lJe • Blumanau • Curitiba

Curso Preparatório Continente I"CURSOS ESPECIAIS ,

PARA PROFESSORES
DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GINA'SIO EM UM ANOl
PRE-GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
DATILOGRAFIA

.

,
- Boseado nos mais modernos processos peda�
g6gicQs.

- Dirigido pelo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILyA
- Equipado com máquinas novos.

HORA'RIOS: DI URNOS e NOTURNOS
Faço sua Inserição à Ruo Dr. Fúlvio Aducci �n

ga 24 de Maio, 748.....:.... 1. andar.
ESTREITO FDOLlS

\-.io DIA
-primeiro de Junho pp., em BlumenaL

escutei alguém diZEr: "O Dr. Evahd"
Uns. será o Ministro das Relações Ex·
teriores"·

�
CANDIDATAS
pelo Clube "14 de Junho" - Sirle

ne Bostas
l Clube 10 de Julho - Tânia Morga�

r� rette Vieira Lemos
Clube dos Soraptimistas - Adelinc

NarcIso
... Vi��.�P�e�a:s �adYS

-

CÔndi�!�d�
Sociednde Amigos de Lages - Mark

Apareóda Arruda
2° Botalhõo Rodoviário - Da:v.:

Cavalcante •

Uniõo Lageana de Estudantes -

Lucia Fiuza. .....,
Associação dos MadeIreiros - Sa

lete Cheradia "''0'''''
Aero Clube de Lages - Magnólk:

Marturono �'iJl"
Lions Clube � tara Avila

Rotaly Clube - Marli Koeche

CIRCULANDO

Na "Floriacap", o Sr· Santos Gugliel·
mi, que está construindo confortóvei�
residencias·de veraneio na bonita prai<"
do GI em Laguna. Ontem jantou RCom

ponhado. do Dl"· Ditar Freitos no restClL
rante .do LUX HOTEL.

'

O METROPOr E C,
amanhã no R�staurante PIGAU

na (idade de Crieiuma, oferecerá um

jantar às autorIdades imprensa e cor

vidados em comemora-çõo 00 T ri�Co,-n
peonato Cat�rinense de Futebol .

AGRADEOMEttTO
Vva. Otilia PrO:bst, Martim Goedert e Família, Fridoli.

no SeI! e Familia, e Pedro Lucindo &hmitz e (amma, cons
ternados pela irreparavel perda de seu espôso, pai, sogro
e avô

GUILHERME JACOB PROBST
�

ngrad<..'Cem, de maneira especial, a todas às pessoas que OS
confortaram no doloroso transe, quer assistindO-os direta
mente, procurando de qualquer forma minorar seu eo"frt.
menta, quer enviando flôres, t�legramas e cartões de pe.
'sar, e a todos os que o acompanharam até sue. última mo.
rada. _ .....�Convidam aos parentes e amigos para a missa que, pe
lo seu eremo descanso será oficiada às 9 horas, do dia 1•

..

l�rr6ftte, ;;':!.�jli Evafleélica.�ut.f'Tana, desta ct������� .!!I:��=;;:===;:���,

•

AMANHÃ
estareI presente no esperado "Sei

rée dos NamofOclos" no Clube "14 dE
Junho" qUe abrirá e Corcursa de Miss·
Rodar de 1964 apresentando o pl'ime
ra candidata 00 titulai de beleza. ele
gôncia e gl"Oço da mulher cotari"nense
- promoçóo desta Coluna'

RECEBI
'.". "i"J.:.�� -

O PINTOR
• � •

ii. � : l'
' ,

convite do Desembargador Arno Ps·
�-

desenhista José Ribera, espanhol fo
dro Hoesdil e Sro Hllda da SiMt. Hoes contratoOo pelo. Royal Hot�l para·;'"

�I; Sr. JOão Ignócio. Xavier Netto tar painés, no Restauronte ê etc. j

,ESTÃ I

marcado para o próximo; dia 22 (

casamento do srta· Rosilda Carnêiro
com o Sr. Carlos Alberto Muss1 na '1i�
sinha ci.dade de Laguna.

•
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M· M, F,

HA' PRESSA!
Há pressa na arrumaçõo do cozinha. Há pressa

que terminem as aulas· Há pressa na casa da namo

rodo. Há pressa nos missas nos conventos e nos co
légios. Há pressa na Urriversidade no Câmara e no
Senado, Há pressa paro o Reforma AgrárIa e para o

Revolução Brasileira, Há pressa em todos os caminhos
que COnduzem ao chope do meio-dia, Há pressa pera
o Conferência Internaciont6 do Trabalho, em Gene
bra- Há pressa em dançar no Clube 12. Há pressa no

construção da Avenido Beira Mar e do Viaduto. Hé
pressa no "oito" do Martin�rli e no "Gordini" do
Cerqueira. HÓ pressa em lapçar um [orne! em Tuba
rõO, visitar Blumenou e tomar aviô_{) para o Rio. Hé
pressa em pregar mentiras e "descobrl-Ios Imedíam
mente. Há pressa em olhar a menino que volta dos
estudos e possa no meio do jardim" Há cresse-em es

quecê-ta também Há pressa em inaugurar navio f
dor uma voltinha' até Arvoredo. Há pressa em ser

iomanstc profissional. Há uma qrcnde pressa em ser

Reitor. Há pressa em sair do "Somburá" e mostrar
"bossa-nova" para os "gringos". Há pressa em arru
mar-se para ,o Desfila das Rendas e curar a ressacc
de ontem. Há grande pressa em acontecer no coluna
"Radar" e namorar a garota idem: Mas pressa pressa
mesmo há em acabar o quanto, antes estas linhas pois
Pérrcles 'telefone pele terceira vez do redação recla

mando, Q crônica com sérias ameaças de não publi
cá-Ia.

R. C F.

TEMAS E CONTRASm
Reflexos incondicionados nos, levam a lugares dts

tant-s. Hó uma necessidade tremenda de se dizer
algo de escrever alguma corso: no entanto parece
existir uma drsouta internitente que não nos deixo
agir Para o velho Braga tudo é assunto: recordações
fato� presenciados, uma flor transformcnoo-ss uma

igrejinha um banco de jardim, uma úrage� agro'
dóvel uma jovem mulher passando, um sorriso. Ah!
um sorriso. Fico com êle. Às vêzes tem mais valar
do que todo o arezer conseguido em uma elfistên
cio" Um doce sorriso de qurnze anos, oferecido no

ocasião f!speciol. causa os mai� contrcdttõrtos ,reo"
çôes- Principalmente quando noo se espera e e es

pontôneo. Esquecemos todos os problemas: polifi-

c�sei��:�:l�:s! la�;n��e�f:��!S asjU;����:�ões .n:n�����
nsroos e nos concentramos em apenas um instante

qUe se equivale a tudo de .bcm e maravilhoso que o

homem pode conseguir - um sorriSo!, Mas infeliz
mente as' oreccupoções atuantes. voltam c-Incomc
dar-nos e antes Que- a lembrança do suave rmpressêc
se desvaneço totalmente. paro de escrever.

� - -

TERRENOS A �lNDA
Ruo Tiradentes 53 - FlorianóPolis

VENDE"SE
lO

vérros lotes peôxtrnos ao Grupo lrineu Bcrnhcv
sen - Estreito.

I - lote 28x22 - Jardim Atlântico - Bar.
reiros. (Bem prôxirnc a Estrada Federal).

1 _ lote 10x30 no zona balneário de Ccmbo
rlú peôxtme a sede marítima do Iate Clube".

1 lote 15x30 na Vila Pompéra - Currtibc.
1 I,Qte com a A'rea de 700 mts2. junto ao Hu5'

pltol Protestante em
, Blumeneu,

.

1 lote 14x30 jUC6M�����ÇãO Tupy, Jam�!�

VENDEDOR PRACISTA
MESBLA SIA. tem Vaga para Vendedor Pracis

ta paro Residir em Brusauele Tuba�ão.
Os interessados queiram diriqir-se a Rua Felipe

Schmidt N.o 18 - 20 Andor, Dia 11 do corrente. no

horário Comercio I.

ESCREVA PARA I'!í%\il>"

""fU REPRE�ENTANTf:!Il

M"
�

RD
�

,

• COMPRAS
• ENCAMINHAR
•
DOCUMENTOS
• tNFORMAçdr!l
PROCR'*"'_� S� E

'Ag 1bhoeaç

Ford passa sempre! São Paulo-Acre: 4.150 km de desafios. Quas�

a]metade do percurso por caminhos primitivos, abertos no chapadão mato-grossense '

e na flm�sta am�zônica. Obstáculos se� conta: �toleir�s,. ar�_õe,s,.�I�.�das, p,ed,r�s,
troncos, nos e pinguelas, Nada conseguiu deter 'a caravana=de 'tâ'Wti��F'0rd.,
porque para-o Ford não há

::mSD;ÊRorFd
pas

osa
sem

R'pre·.O'"
'i

a, .

��;""�;�"
'.

f' ,

-; �;'��-,
PROIIUTOS (IA FORD MOTOI! 00 a��sn.-s.1:i,

AUX�LlAR DE ESCRITÓRIO Av famtlta-ce Leoberto L.al cerwída, parentes e

. I Admitimos um funcíonórto que tenha; I'>r.átlc.a'd� servi- ·pesSQ.QS amigos a. osslsttrsm. a 'missa em intenção d-ê -:.
,.....

ços de escritório e que seja dortlóçrcfo '_ "Trator: Sul sua boníssimo alma a ser celebrada na Catedral Me
América Terrestres - Rua Arcipreste _PaivQ,N.Q IS .. tropolitano no dia l õ-do corrente às 8,15 horas.
_ 1.0 Andor _ Edifício -Ctdode-de <Flortaeópetís __ Antectpodcmentg , agradecem. o comparp,.:-",,,,ta
NESTA. '14/6/6ª

ÉXPRIS,f)
MA,RIZ: JOINVILLE

ÀVENID� Gr,TULIO VARGAS '1295
FONES' N"s 2431 e 243i
FILIAL· FLORIANÓPOLIS

RUA ALVAR() f)""::: CA D\/ "LHO 12
FONE NQ 3677 �'_..._..

. ,
"Comunica ao cernércío, Inâvstrlc e oo- públícc

em geral que os seus serviços de trcuspertes de car

gas mudanças, bagagens e 'encomendas entre Jcln
vile' e Pforícnôoolís e vice-versa esté. sendo fettc
com a regular"idqde de três a quatro viagens sema-

nais, em caminhões próprios. '

Cornuníea • eutrossírn que mantem Unho requ
lar paro o estêde do Paraná, São Paulo. Guanabara
"Estado do Rio e RIo Granee .de Sul e que trabalha
em conexão. COm Emprêsa de alto conceito poro tôdas
os praças do Nordeste' Brasileiro.

Aceita ainda o trcnsperte de mudanços e '*'"
gagens pa'râ todo. ô temtõrto brasileiro e o faz �cemlnhêes próprios cem ec .. roceríc blindada,

BAR E RESTAURANTHM'JOINVIIH
PO( motivo de doença de .um 'dos propnetéríos

vende-s- étimo Bar I Restaurante. Mevimento· mer

scl-Crâ 1 200 000,00 a e-s 1.5000.000 00. Preço
Cr$ 5.00Ô QOO 00 oceítende-se ,Automóvel ou. Jeec
até Cr$ 1·200.000.00. Ver e tretcr: �r Alvorada:""-"
rua"do 'Principe em Jolnvtlle.

1'6/6/63

�GRADECIMENTO E MISSA DE 70 -. DIA
Filhos, nórcs genros netos; bisnetos e-demais

parentes do inesquecível'
•

__ o__ _ ,�\lIIIIl.IiIIII"1II
4

. .

CEL�O-CA:PELLA
...._

falecido a 6 de junho per"ihol"ados, agradecem os -----�-----------

pessoos que externaram seu voto de peaer quer en
viando ftôres condolênetas ou ·acompanhan·do os ates

fúnebres·
•

Outrossim, convidam 009· potentes e-pessoas de
suas relcções para assistirem \1 .MiSSA

I

OE· 7Q' Dli\
que seró celebrccíc na Capela do Colégio Catarinen
se no. dia 12 do corrente quarto-feire .õs-H'horas.

.

Antecipam agradecimentos.
•

Florrcnôpctls, 9 de. junho -de 1963

REI-MARCAS E PATENlES
Agente Oficial da Propriedade Idadrial
&egf8t1o de m� "lItenta de "'� fJOftNI COo

wwC(O:fs, titulo! de 8BtabefeoiAeAto. tndgn-. t1'GIIea '"
pTOJJ4uanda e mat"C41 de ezportaqcIo.

RUlI Tenente SilveIra. 29 - IOandàr -
,

SALA 8 - (Ai.YI:)5 DA CASA NAIR _ FLOIIAi'lOl
POLIS - CAIXA 'OST.A�. 91- ,@N� 3912. _,

ô'ttmc residência situado à Av. Rio Branco 64
--- ro peças - Gar;cgem - telefone Tratar com à sr.

Paulo. Q rua.São Jorge 51. nesta.
.

_

VENDE ..SE

-- -_._--�-,,-,_...�'

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

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR DO; ESPORTES

Batido sem apelação, pe
lo escore de 4 x 1, pelo
Paula Ramos que efetuou
sua melhor partida no cer

tame, o onze do Clube êtté-

esquadrão eueucenç, mas

melhor, muito melhor, se

houve o bicampeão que a

combatividade soube aliar a

técnica apurada e a harmo
nia conjuntiva, vindo, assim.
a despedir-se vitoriosamen
te do turno e alertar os do-

tico Catarinense viu, ente
ontem, dissiparem-se as

suas esperanças quanto ao

titulo de 63. Lutou muito o mais concorrentes quanto
Estreito, pais mostrou-nos

o Paula Ramos tal como é,
apesar dos desfalques que
sofreu com a salda de vã-

rios de seus valores, entre
os quais Valéria que duran
te tantos aDOS liderou a e-

quipc para ceder o posto F.

Nery que anteontem esteve

estupendo, jogando uma de
suas melhores partidas de
sua brilhante carreira, para
se constituir no melhor bo-

�7:�(0�mpI::!0. �n���:���
perfeitamente, sem uma unt
ca peça desajustada, mui.

to embora seja atríbuídn
ao goleiro Carlinhos culpa
no tento único dos contra
rios. A Nery secundou
Amir,

.

que tevê uma condu

.ta notável, dominando bem
o centro da cancha e, sem

pre útil e necessário, lá es

tava, ora na defesa, ora en

grossando o volume dos a

taques à meta atleticana.
Já com o Atlético não se

dava o mesmo, de vez que
suas príncípaís peças não
se entendiam. Parecia aoõ
tico e desanimado o tríco
lar estreitense que ia se en

tregando aos; poucos ao

team paulaino. No início
da etapa final, o Atlético,
que efetuara, no final do pe
ríodo inicial, uma substitui
ção que se fazia sentir, VOl

tando Gilberto ao quadro,
experimentou uma ligeira
melhora, dai surgindo Q.

gol único, mas com o qual
seus defensores fiã? se sen-

VUoríoso O Avaí el11 Tubarão frente _lr/'"'--..J--'-"'''
ao Ferroviário: �x1!

A representação do Aval
Futebol Clube conseguiu na

noite de sábado um resul
tado dos mais brilhantes ao

suplan,ar o Ferroviário de
Tubarão, no reduto anta-

A primeira ·etapa quando
o Avai apresentou,se com
todos os seus titulares, a

contagem foi fixada em 1 'li:

O, gol de Morelli, para o _.0\
vai aos 18 minutos, com a

:�u:�v��e��:�J;:tar�:�-
não dando oportunidade a

que o Ferroviário pudesse
imprimir o seu costumeiro

jôgo que o tem levado a

foi e�!:IT1I!'i('l' dn g;ramf1r:ln T>"'r
i'l(lisClplina
nemb ([,:) Cr$ tll.lU(),U[).

Pereréca (Gilson). cinho � João Lima (Edil.
Arbitragem de Virgílio

Jorge e anormalidades não
Ferroviário: (Waldir; Bi-

ra, João Carlos, Rubens e

Evaldo; Indio e Tóia; Jai·

me, (Norzinho), Bóca, Bra·

se verit'icaram.

Renda: Cr$ 110.900,00.

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURy BORGE� , GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

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

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

voltou a marcar duas vezes
elevando a contagem para
4 x 1. E, para solapamento
do brilho da pugna, duas

expulsões verificaram-se :::10

Atlético, ambas por indisci
plina, acertando o árbitro
em ordenar que deixassem
a Cancha 'rei, e Osvaldo.

"�
OS TENTOS

Coube a Alex a honra da
marcação do tento inaugu
rai, isto aos 10 minutos. Po
rém, o mérito da conquista
pertenceu a Amir, que a

vançou firme com a bola,
passando por dois contra
rios para estender a Aléx
que não hesitou e arremes

sou rasteiro no canto es

querdo da meta guarnecida
por Márcio.
Aos"17 minutos, exatamen

te um minuto após ter A
lair perdido uma oportum
dade de ouro paradcsfazer
a vantagem paulaína. Mér
cio eleva para 2 x O o eSCD·

re que perdurou até o final
do periodo.

ações, surgindo então o

quarto goal, que seria o úl
timo da tarde, consignando
o o mesmo Alex, servido

que foi por Anisio.
I Aos 37 minutos, uma fal
ta de Alemão em Valtinho é
assinalada pelo árbitro,
sendo cobrada pelo. zaguei
ro Nery que arremessa a bo
la na trave.

Dois minutos após 'retê
se insurge contra uma de
cisão errada do árbitro e é

por este expulso da cancha,
o mesmo acontecendo com

Osvaldo, o qual, derrubado
por Hamilton, ato continuo
agarrou a petota e chutou
no lateral paulaino.
Finaliza o encont.ro: Pau·:

la Ramos 4 x Atlético 1, ce
dendo êste a 4' colocação ao
bicampeão de 62.

ARBITRAGEM

Não convenceu na dtre

ção do encontro o novato
Silvio Alves, que não é dos

que sabem coibir jogadas
bruscas com a energia ne

cessária. O jôgo bruto per
durou do principio ao fírn
As duas expulsões, embora

acertadas, não foram, con.

forme narrativa acima, moti
vadas por jôgo violento e

desleal.

QUADROS

Os quadros formaram as.

sim:

PAULA RAMOS - ceru-
nhos; Hermes, Nery, Anisio
e Hamilton; Amir e J. Batls
ta; Mércio, VaItinho, Alex e

Esquerdinha (Maique).

ATLÉTICO - Márcio
(LUiZ); Alemão, Biringa,
Cullca e Américo; Telê e Bi

(Gilberto); Ari Alair' (Bí),
Osvaldo e Benício.

"Lanterna li do .t'urno O Guarani, com a

sábado frente ao

sXO
gole-ada:,Jsofrida

Um prélio pObre de técni- tos da defensiva contrária, Meio minuto depois, o m�s
ca e entusiasmo, foi-nos da- pal'a :;ervir a Rato. Este, po mo Lalão, num passe de Rs

do presenciar na tarde de rém,'lhe devolveu a pelota, to, completou o escorre,

;!�:�da;:an��r��r��a� ;�;�o P�IO�:�::maen���tr�;� ����Çã�o�:l��::��me:to�u\�
de;���e�o ��v:::r�, é cer- �asA�:d;; !�:�!�:�'num pas- :rl;!!�, no entanto, valido�

to, mas por vêzes decepcic- se de Lauro, Den elevou a

nau e, se veio a cçmseguir a contagem para 3 x 0, tendo.)

vitória por goleada, livran- no lance falhado Joet A0<;

do·se, assim, da indesejável 44 minutos, Rato serve Den

"lanterninha", foi tão só- e êste de cabeça estende (l

mente devido às ialhas gri- Lalão que de imediato ati

tante5 da defem;iva bugri- ra para �sinalar o 4u tento.

na que se-constituiu num

verdadeiro desa_stre.
O triunfo tamandarino no

entanto foi Hl0re_cido, poia
souberam seu� avantes a

proveil.ar os cochilos dos

componentes da retaguardll
contrária.

Belo resultado (olhe�· o Bicampeão: "X r
�:i:Ii�;:;;::;;;�; SOAbr'e o' At'letlllcol. ;?�::€:�i:fi��i�::��
ve ter agradado a quantos o quadro a uma vitória re-
se encontravam no estádio tumbante. O Paula Ramos
"Adolfo Konder" na tarde
de domingo, menos aos sím

patizantes do tricolor do

C.H. Riachuelo completa, hoje, 48 anos de
existência; ree leito Celso Ramos Filho

Das mais gratas para o presentar o remo brasileiro Cuidado à presidência do entre os quais os presíden- Carlos Müller.
esporte bariga-verde é a da- nas Olimpiadas de Berlim C. N. Riachuelo em 1961, o tes da FASC c rtc Clube Náu 2" páreo - Iole a 4 -

ta que hoje transcorre, de daquele ano, não chegando, engenheiro ceiso Ramos Pí- tico Francisco Martinelli. Fernando Meira (timoneiro),
vez que assinala o aníver- inexplicàvelmente, a compe- lho, lançou-se logo na bata- jornalistas Osvaldo Silveira Lidio Régis, Getúlio Silva,
sário de uma das mais ro- tiro lha pela recuperaç; do cru- e Lauro Soncini, respeotí- Amauri Pereira e Roberto
bustas expressões dó remo Nos Campeonatos Cata- be que vinha atruv asando vamente, tendo sido na 0- Vaz.
de Santa Catarina: o Clh- rinenses de Remo, o Ria- fase deprimente T'O 1a1.10 portunidade pelo presiden- 3" - páreo - Iole a 4 -

be Náutico Riachuelo, rur., chuelo laureou-se em 19W, cataruiense. Os resultados te reeleito do Riachuelo, Paulo Roberto Tzelikis Ctt
dado no histórico dia 11 de 1923, 1930, 1934, 1935, 1936 f: colhidos pela gestão do ttus- com a aprovação da dire- moneiro), Alvaro Marinho,
junho de 1915 e que viria 1938, 1939 e 1947. O Riachue- tre desportista foram os me toria consignado um voto Adilson Coelho, Ary Régis
a ser, três anos depois, o lo é o único que possui o lhorea e, lenta, mas segura- de louvor ao Martinelli pela Filho e Zlmon Filomeno ..

primeiro campeão ceteri- titulo de pentacampeão, de mente, o clube da Rita Ma- sua estupenda faç�a noa 4" páreo - Out-riggers -

nense do mais popular dos vez que em 1937 o certame Jogos Panamericanos, con- 4 remos - Oscar Tzeliki

esportes sõcre a água. não foi disputado. ria tem experimentado pro- quistando para o Brasil a se (t.ímoneírot , Ivan Vilain
Nasceu forte e forte pros- São as seguintes as guar- gresso, podendo-se prenun- gunda colocação. Discursa- Valner Barbi, Luiz Tzelikis

seguiu- na sua carnínnada nições campeãs catarínen- cíar para muito breve apre ram na ocasião, os três e Fernando Meira.
até os nossos dias sempre ses pelo 'aíecaueío: sença do Riachuelo em lides presidentes acima, sendo, 30 5° páreo - Out-riggers a

objetivando o progresso do 1918 - Alfredo Müller (ti- de importância. A par de terminar, fortemente apluu- 4 remos _. Veteranos -

esporte em Santa Catarina. monetro), Daniel Guedes, AI. seu trabalho à frente do didos. Schlegel Filho (timoneiro),
.

Em 1934, em sentes. deu- berto Müller, Carlos Galuff querido clube, o engenheiro Antônio Trilha.
nos o Riachuelo a primeira e Fioravante Chirighini. Celso Ramos Filho, mesmo Antes e depois da eleição, 6" páreo - Volta às bojas
satisfação ao publico. eata- 1923 - JqUo Moritz (Timo às voltas com os problemas efetuaram-se diversas pro- - 8.000 metros - Barcos n

rmenae, obtendo o �"lugar neíro), Alberto Müller, Max da Secretaria da Viação e vas internas de remos, sen- 8 remos - Partiram duas
entre seis concorrentes, un- Müller:, Emílio Muna e Ro- Obras Públicas, da qual é do as seguintes as guarnj- guarnições, que não chega
mande sua guarnição Décio dolfo Mund. titular, aquiesceu em se ções vencedoras. ram a realizar o percurso de

�:�:-;;��f;�::oc��� ne����,-0:0C��ti:� :U�;���r !:���i�:O.�;;: so!: :�;=: ;-��� ;; �l�.- �:a t:t:S!���pel��s�u�i�
tavto Aguiar, Joaquim OH- berto Moritz, Max Müller e go, presentes Inúmeras el- be, que suplantou por boa cando, assim, sem efeito a

veíra e )'V:alter SchIegel. No-� Eduardo MiUler. tas neuces do nosso esporte, margem o tesoureiro José Conto na 7a pág·
anQ seguinte, no Rio, com 11 1934 - Décio Couto (timo
mesma guarniç�of tendo o nelroj, Walter Schtegel, .roa
grande despcrtístà, wener quim Oliveira, Otávio Aguiae
Lange na chefia da delega. e Orlando Cunha.
ção, o Riachuelo alcançou 1935 - Décio Couto (ti:
nóvo' terceiro lugar, no pa- maneiro), João Azevedo
reo em que concorreram os Vieira, Joaquim Oliveira,
mesmos seis Est�dos dispu.- Otávio Aguiar e Orlandb Cu-
tantes do ano anterior. nha.
Em 1936, novamente ('.",-' 1936 - Décio Couto (�i-

be ao Riachuelo representar maneiro), Rodolfo Dien,
o nosso Estado, com a me!<- Joaquim Oliveira, Otávio
ma g'.larnição, porém com Aguiar e Orlando Cunha.
uma alteração: Aurélio Sa· 1938 - Adolfo Chirighini
bino no lugar de Walter Sch- <timoneiro), Walter Bchle- ;O:i��, pela contagem de

legel: O certame tem por gel, Joaquim Oliveira, Alci
palco a baia de São Salva- no Milen da Silveira e Oro

dor/ O "quatro com" ria- lando CUnha.
chuelino vence a prova, de 1939 - Adolfo Chirighini
maneira espetacular, cobrin- (timoneiro), Walter SchL.e
do de louros pela primeim. gel, Joaquim Oliveira, Olá
vez o esporte barriga-verde via Aguiar e Orlando CI;.-
que recebe os campeões bra nha. I
sileiros de maneira condi.�. 1947 - Décio Couto (timo
na,tributando-lhes os maio· neiro), Walter Wanderley,
res homenagens. Foi ch�fe Otávio Aguiar, Joaquim O
da delegação o saudoso des· liveira e Altino Regi!;.
portista Alberto Moritz. Re-
cebeu a guarnição riachue. Reeleito Celso Ramos Filho grandes vitórias.

lina li incumbência de rc.
Na segunda fase o Avai

fez al!,'Uffias alterações quer
na de[ensiva como no ata-

BARROSO Z X FIGUEIRENSE O, ��; ,:�;n:t�ét:�:::oo:��:
EM 'ITAJAí . tu���c.���:o:::�:�:�ações O

A equipe' do Figu�irel\3e m��meotar o marcador,- l;. Avai decresceu de produ
Futebol Clube, aproveitall:.t;J . tlr;mdlJ com sucesso, ap'ós· I ção dando chance a que o

a folga da tabela, esteve uma trama do ataque bar- .: Fer.roviário esboçasse uma

se apresentando na tarde Ctt> rosista. r
.

reação que chegou a perigar
anteont�m na cidade de 1- Com :õ X O, no placar o ciu, '-o

-

émpate que a estas ai·

tajai, oportunidade em' qne be alvi-verde acomodou-Sl_ turas representaria ama
enfrentou ao onze do Alnü- dando oportunidade a que .derrota para 9 eluoe azul e

ránCe B'artoso. ,(
.

o FigUeirense' esboçasse' branco da capital bJ Esta·
A primeira etapa 'caracte- uma reação que afinal nao' do. Na verdade apo' n cor.

rizou·�'r;! pelo equilibrio das se converteu em gol.
..

-

quist'a "do segundo' ;wn'to do
açoes muito embora tives:i� Detalhes técnicos: JOgo' Avaf, aín'da po!' intrúmédio

�ban��:lI��re:: ��iS;�!�;;� ���=�e O�a;"ro:m:o xB:::'
: �=�:r��" ��n;:�v,:: w��

, para '-marcar, sem-enirepan ros,G 1 x O. Final: Barroso mar; o FerrQviário esboçou
to aproveitá-I!,,5- . _. "

.

'2 J( Ó. Gols de Hélio aos:': uma reação e marcou o seu

'Para a segunda ,ra.se 'O Ai..... e 14 minutos. Quadros: B 1(' ptimeit"o tento atr�vés d<l
mirante Barr�o�so .realiZ9u u- rosa: Nico; Roberto (Emir), Bracinho, após um entre\'e·
ma série de modificações Filipe (Morelli, Loca (Zé· ro tremendo à porta do IH

que prontamen�� se fizera.m
_, quinha) e Mauricio; Rubi- co de Acácio.

_ sentir� 110 placar pC)is_·a0s. 2 nho (Nélinho) e Zitoi Hé •• ::. Apesar do assédio do "Fec'

minutos, 'Q atacante Hélio, (Rubinho), Mima (Jorginh.�, rinho", o Avai manteve a

erttrando rápido pelo StlU Deba e Pedro. Figueirens"': vitória de 2 x 1, que a.final
setor, �,tirou com o gol V(l- Domi; Marréco, Zilton, Ca- fêz inteira justiça pois o

zio, após uma salda em fa:- ràzinho e E'dio; Valéria <:! onze avaiano reallT1,ente foi
so do arqueiro Domi. Sergio; Wilson, Ronaldo, Ito) superior ao seu vaiaras?
Não fiçou ai, o resulta'])

.

e Noronha (Ceceu). adversário. _..,
final pois de7ido ao maioi' Arbitragem de Laudino O Avaí formou com' Ad- j

,

O • '.I •. rio '

0"0', B,'nha (Bonga), ·N"',.. 1 !. 'li 1... ... -1 \ "

Ivolume de jôgo de seu :ld· Pedro àa Silva. Deba 'ui ,_

(;"rr�M�('�Mirinhn fWilton):-'-: O"i� N ' "11 \!, r, "f'·l � �
nog�l'i,l e o.q·ar: Renê, (W"·� _

111,11'), M010ll1, V[\(Unho c
...
" ......�""_._,.".,."

A primeira fase da luta

finalizou com um único gol,
assinalando·o o exttrema

,Rato aos 28 minutos, numa
falha do arqueiro Géte, {)

qual, agarrando a pelota
levou·a até as proximidades
da "meia·lua" chutandQ.a
mal, para Rato que, rápido,
atirou no arco vazio.

Aos 23 minutos do period.)
complementar, Lalão" mano,

árou bem, livrando.se da

persegUição de dois elemen-

Abs 10 minutos do 2" tem
po, o árbitro pune o Paula
Ramos com um toque du
vidoso de Anisio, muito lon
ge da área perigosa..Gilber
to encarrega-se da cobran
çt' e o faz com "víolêncla,
sendo batido "Carlinhos que
deu a impressão de que não
esperava pelo "petardo".
Perfeitamente defensável o

gol.
Aos 22 minutos . ataca o

Paula Ramos e Biringa ia
lha, do que se aproveita A
Jex para decretar ,.8 qued�
do arco atiéticano que des-
de o inicio da fase final es- PRELIMINAR
tava sob a guarda de Lui;tt:l. N� pugna·- preliminar en
Consolidada a vitória, m� 'tre ,ás! esquadras de juvenis
mo assim o tricolor praia.- dos mesmos, ao Paula R�
no continuou dominando as mos sorriu a vitória: 2 x 1.

1'0 .. "
are :

e Lalão.

GUARANI - Géte; Gastií.o,
Pepino, Joel e Canhoto; Lav
ri e Vânia; Adilson (Acácia),

Boneca, Cavallazzi e CarU·

nh�s (Adilson).
Na preliminar também o

Tamandaré triunfou: 4 x 1.
Final: Tamandaré 5 y.

Guarani O. ,Os melhores, no vencedor,
foram Lalão (com as honras --------------------,,--------
de melhor homem na cau

cha, Rat'o, Den, o goleiro
Jaime e todo o quàrteto de

zagueiro. No vencido salva-
ram·se apenas Lauri; Pepi
no, Canhoto e Gastão.

.

A arbitragem esteve a

cargo de Nilo Silva, que ape·
nas falhou no ultimo tento,
obtido, conforme dissemos

IATE CLUBE DE FlORIANÕPOUS
.?

CONSELHO DEÜBERATIVO '

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital c-envido os senhOres mem
bras- do Conselho Deliberativo do late Clube d� Flo
rianópolis para a realizaçõo da reuniõo ordinória dI.
corrente ano, �m 10 convocação ós 9 30 (nove €

tri�ta) .horas do dIa 16 de junho' p. vindou.ro_ na sede
soc,�1 a rua Frei Caneca, 145, nesta Capital com IJ
seguInte ORDEM DO DIA:

' •

acima, em impedimenho.
Os quadros: TAMANDA

RÉ - Jaime; Orival; {Abe.
lardo, J. Martins e Lauro;
Fida c Hélio; Rato (Sab;
nha), Den, Roberto (Rato) p) Exame, discussõo'e julgamento das Cantas- dc

��e�f����o��ia�:n�fh3� Fiscal;
-

c) Eleição e posse do Comodoro' e Vice-Como'
doro, para o biênio 63/65.
De cOnformIdade c-em o disposto no art. 40 dm

estat.utas sociais. não havendo número legal pare
funclOnam.ento da 5essão em 10 cOnvocaçõo à hors
m�rCada., �veró realizar-se meia hora após, \ em s€

gUldo e ultima convocação com a presença de qual
Quer númerO de Conselhe�rQs ..

Florianópqlis, 7 de junho de J 963.
:g

FElIX SCHAEFFER

___ ,_�=�=�.:��. _

Prc!:iidenlf: ern Exercício
.. _..:.ti:J

-- .......

-r-
..

CONVITE MISSA�f 7° DIA
,

. Viuva Ade1in3 Pereira Val�nte .. filhos genros

Inora� e �etos .de Jerôn!�o ValenJ".e, (Ne'1em 'Valente)
convidam parentes e pessoàs amigas a assistirem c

missa de 70. dia; que mandorôo celebrar em sufra�
!;lia ,de su� bdníssimo alma, no ,dia 12 do corrente
(40 feira) às 8 horas no Igreja ck> S�o Luiz na Pedru
Grande.

' .

Antecipodàmer:te agrQdeC�m ac.... ql:le com are·
• cerem o este nto, de f� cristã.

�

11(6/63
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AGORA SAI - Dépcts de anunciar, agora, finlllmen
te sai a primeiro. lançomento das Edições ROTEIRO.
desta Capital que, viso divulgar produções de �rit�
res corcrínenses. "Uma Voz na Praça". col'ltos

crônicos de Silveira de Souza é o volume inícial. Já 'l-e
encontra paginado e revisado pronto para entrar em
móqurnos, o que acontecerá bem logo graças à com

preensõo do Dr- Mário Tavares da Cunha Melo, Se
crerônc do Interior e Justiça c do CeI. Orion Platt
Diretor da Imprensa Ofíctel do Estado. Silveira de
Souza é, sem dúvida um de nossos melhores estílts
tas- tendo o que contar e sabendo contar, nUma lin
guagem muito pessoal e bastante sofrido, num clima
sóbria e sombrio que nos introduz, de Iogo., em seu

mundo- Podemos garantir sem mêdo de êrro que co

meça bem a nova editoro.

NOVELAS ALEMÃS - COm seleção, prefácio e ne

tas de Otto Maria Cerpecux o Editoro CULTRIX nos

cpreser-tc na sua nova coleção "O Mundo da Nove
la", depots de haver dado à publicidade os volumes
referentes à novela francesa e ingleso. êste onde es-

• tão enfeixados alguns' dos mais signHicativos auto

res de ltnqua alemã. Ao lado de obras primos incon

testes como "A Morte em Veneso", de Thomas Morn

sempre relida fcaendo-se novos descobertos e onde
nada e demors: ao lodo de trabalhos de escritores bos
tante conhecidos como von Kleist Hoffmann e Storm

o selscloncdor apresenta um J"lCme inteiramente des
conhecido no Brasil: Marie von Ebner-Eschenbach
com uma curiosa novela intitulada Krcrnbernbuü- Na

introdução OMC coloco muito bem o problema 00

novela e suas implicações, 00 mesmo tempo em que

explica o critério adotado na eScolho. Na bibllogro- .

fia OMC dó, conforme afirma. "um elenco su._"áric
das melhores novelos alemãs. para quem deseja ler

Outras mais".

A TERRA PROMETIDA - Na sua popular coleçôc
SARAIVA, a editôra do mesmo nome divul��, sob nC
m ros 177/8 o romance de Konrad Bercovící em tra

dU�ão de Jo�é Geraldo Vieira. Temas, aqui, em"A
Te;ra Prometido" um retradc de Moises, Onde o

crtcnçc abandonada à morgem de um rio e educada

pela prIncesa egípcia, acabo por se transfo�mdr nw_n
condutor de povos. A obro é fruto de pesqUISOS reah

zedce pelo autor dando-nos Uma visão pessoal dc

personagem e sua. épOCa.

DOM PEDRO E À CONDESSA DE BARRAL NÃO

FORAM AMANTES - Mais uma obra c'"� .Ienh�
ao contravertido temo, desta vez cürmandc JO na prc

prfo titulo 00 que vem- O au�or � 0. primeiro �r.ger.tc
Cadinho Cerqueiro o obra fOI editada pelo Blbliorecc
do, Exérctto (volume 20 _ publicação 225 - mcrçc
de 1963 da coleção general Benido) e conseguiu c

prêmio Franklin Dórta de �.95�:
Para remessa de pubítceções: SM�- CP 384

Florianópolis - Santa Catarina.

•
f..-"";

•

êrv D t>.

PALACETE _ RUA NEREU RAMOS N° 26
Vende-se em uniCO opotuniaade no centro da

Cidade constrgído em terreno de 22 metr� de frente
por 40 de fundOS. Corté"do;'fI'�l>af:td·ter���r- gm
pio de Entrada - 2 salas _ escritório - quarta -

copa - cozinha - dispensa - quarto de empregada
erespsctívo banheiro Em cimo 5 dormítôtos - bo
nheiro social e amplo terraço. Fora garagem e deper
sito.

CASA _ RUA TIRADENTES esquina com a Av. H

t.ue - 3 quartos demais dependências.

RUA CONSELHEIRO MAFRA - DU:Js casas n. 109 �

111 otima oportunidade.
. "',..... �.

RUA TOBIAS BARRETO 22 - .t;str.elto - Confor-
tável casa de materi::..l perto da praia.

__ �.� _

COQUEIROS - Rlia. São CtLstóvão ao lado da Igre
ja _ Casa de 4 quartos - 3 salas - cozinha. - terreI_!.o
de ll.550m2.

RUA 14 DE JULHO 953 - Est"elto saidg. da pente
quem segue para Coqueiros. Casa e terreno com 782 m2.

RUI\. FRONTINO C. pmES N. 3� - casa d� madp.ira.

pagamentO parte à visto. resto a combinar.
I

TERRENOS
LOTE na Av. R!o Branco - venda de ocasião.

COQUEmos - Rua .roca do LOfde, lotel:)em situa

dos.
BARREIROS _ VAriO! lotei.

CASA - VENDE-SE
Vende-se uma caso à rua Irmão Jooquim 23.
Tratar à ,ruo Fernando Machado. ".0 9_

FLAMUlAS
Confecciona�e QUblquer qt.nHdade, na melhor

Qualidade e menor prego. It
Ed Zohio - 7.0 andor""" 701 Fone 20494

A HORA PRfSBlftRlANA
Ouça todos OS domingO! pelo ZVT--:-25 Rádio Antta
Gariboldi de Florian6po!is ás 13 horas e 30 m1m.rtos,
A HORA PRESBITERIANA, .• : Agradecemos a sue;

sintonia'
-_._--_....-}�.�.__._.�-- �r-

.-r" ·21' ...:.�,.,�.;.

Dom Joaquim Domingues de Oüveíra, por
mercê qe Deus e da Santa Sé Apost61ka
Arcebispo MetropOlitàno, etc.

AOS QUE ° PRESENTE EDITAL VIREM SAUDAÇÃO,
PAZ E BENÇÃO EM JESUS CRISTO.

�
Fazendo saber qUe, sendo o próximo dia 13 de

junho, consagrado à magna solenidade de CORPUS
CRISTJ em que se hOrl"l!fnogeia a próprio Divindade

do Mistério do SS. Sacramento e paro atender aos

justos desejos de nOSS09 amodOO diocesanos: Havemos
por bem confirmar para aquela data a SOLENE PRO
CISSÃO DO CORPO DE DEUS q� se verificará como.
se SeQue: Reunidas as Assoctcções religiosas, abaixe

\ especrfícodas, e naquela mesma ordem, dentro e no
adro do Catedral um pouco onqes das 16 horas -

4 horas da tarde'_ desfilarão, 00 sinal dado LENTA -------------------------------
CONTINUA E ORDENADAMENTE, precedtdes dc

A FARESCr.:&>'l I fCruz prccgsstoncl obedecendo ao "Quinte Itínerórto-

:, ..,: n ermaPraça 15 ruas dos Ilhéus Artista Bíttencocrt
_

�,Emir Raso, Praça Getúlio Vargas, Rua Visconde de
Oura Preto, Praça Pereira Oliveira e Rua Arcipreste
Paivo-

A bençõo para que não haja interrupção nO
préstito, será dadc, apenas no adro da Catedral
poro alcançar o todos Os fiéis_ hcvendo em seguida a

CELEBRAÇÃO DE SANTA MISSA.
A ordem das Entidades e Associações no prêstitc

seró a seguinte: Cruz processional Colég� Coroçãc
de Jesus, Asila de Orfãs, Cruzaóinhos Congregaçõe�
Marianas femininas, Associações � Santo Zita. Santo
Terezinho Damas de Caridade, Apostoladas do Ora
ção Ordem Terceiro feminina, Açõo Católica, Abrigc
de Menores Colégio Catarinense, Cong!1egações Ma
danos MasCulinas, segundo a ordem de precedência

ou c(l!>tume por último a I rmandode do 55· Sacra
mento, Clero e Pálio·

Cada Associação deverá apresentar-Se com o.;;

respectivos .estandartes e distintivos. - São permiti
das crianças na procissão só vestIdas de anjo para
abrir o préstito.

Os fiéis que não puderem ocompanhar a procis
são deverãb postar-se nos passeios dos ruas do trajeto

para assisti�m a passagem.
para tomar porte nessa mogna festividade co"'

vidom-se os meretíssimos Autoridades e Q população
em geral.

Aos fiéis recomendamos O maior reSPeito ao 5S
Sacramento, em que estó verdadeira. real e subs.tan·
cialmente contido o Carpa de Nosso Divino Salvador, ..

Outrossim louvamos je encarecemos o piedoso
costume de arnOmentaretn "9 ruas e as frentes de suas

casas, em homenagem a tão augusto Mistério.
Hipotecamos o todos antecipadamente &fi �umil·

dres bençãos nutrimos a ceneza de que tudo correrd
para o maior glória de Jesus .Sacramentado e hOnra
da Relig1õo e da pàpulação florionopolitona·

Dada e passado em Florianópolis, a� 3 de junho
de 1963

Em "nome e por ardem da ·Govêrno ArcrdiliflCl!e
sano

'Ca) MOns. FreÓjerico Hobold, Vigário Geral e
CurCl da Catedral

Cbmendador Newton da luz Mac:uco. p,·c

:vedar da Irmandade do� . .s;.cramei1tO�

------- - ----'---

TERRENO
AV. OSMAR CUNHA QU).SE E$QVIRA ÓIi\ A

RIo BRANCO
Terreno de 296,40 m2 por preço de c-s 1·300.000,CO
à vista. Apenas Estará a venda nestes 30 dics

C. N. RIACHUnO COMPLETA ...
Cont. da 60 pág. AOS novos diretqres do

di.<:T1Uta e transferida "sine clube, na pessoa de
díe", , maioral, engenheiro CeI:;:>
Aos presentes roram ore- Ramos Filho, os nosos cum

retidos salgados e bebidas, prímentos com votos de re
tendo a festa do C. N. Ri2- ne gestão.
chuelo transcorrido num ..a..1M""'--�verdadeiro ambiente 'de ate- P. P. 1\1.•
grla e camaradagem.·

. I

'�DAcA; I., c r ,

POLICIA MILITAR

TORNEIO DE TIRO
Eis os resultados do torneio de tIro ao olvo entre os
clcsses armadas e civis nc Stond "Cap Paiva do
PM, em comemoração ao 128.0 cníversórto do COr"
porcçõo,

EQUIPES: 1.0 Jugar,.- 14.0 BC com 214 pOntos�
2.° lugar - Policio Militar com 178 pontos; 3.0
lugar - Destaccrnento de Sàse Aérea, com 139 pOn

tos; 4° lugar - 5°- Distrito Novel com 130 pontos
MelhOres atirodcres: Ten. Wiuber dos Sentes com 84
pontos (14.0 BC), com 84 pontos; Cap Cleo Medeiros
(BA) cem 80 pontos; Cap. Francisco' José Schramm
(PMf com 72 pontos; Cap. Mauricio Ferrcnre 04.0
BC), com 69 pontos; Cop. Edqard Pereira (PM) com
69 pontos-

- .

I
PROVA DE SILHUETAS: 10 lugar: Ten. Hcmütor
Bonette (BA) cam 41 pontos; 20. lugar. Ccp. Anto
nio Maya Gomes (50. DN); 30 Jugar: lo· Ten. Gus
tavo F. Castertent (50. Jugar: Cop. Armando Coesa-
50 (PM): 50' lugar Adi Catcrín-nse da Silvo.

PROVA DE PRECISÃO: lo. lugar: Cap. Willy
Mensch (BA) com 84 pontos; 20. lugar: sr. Oscar
Ziert, com 81 pontes: 30· lugar: 10 Ten. Wiulber
dos Santos 04° BC), com 81 pontes: 40. lugar: :sr
Adi Cctcrrnense do Silvo com 73 pontos; 50. luqcr:
sr. Dirceu H. Jediroba com 72 pontes.

PROVA DE CARABINA "CERVO DA CORRI
DA". 10· lugar Cei Antônio de Lara Ribas (PM)
com 7 pontos (desempate); 20· Jugar: Cap. Armando
Cardoso (PM) com 7 pontos; 30. lugar Maj· Certos
Hugo de SOuza, Com 5 pontos.

PROCISSÃO DE CORPUS CRISn
EDil AL

..

b

LI
,.,elAL

OfOBa_g :I)
�

- 9,5 pes

e o soldo' em suaves mensoltóodes lU

3 lojas a sua diSposiçõo,

Rua Conselheiro Mafra, 6 Ruo 15 de Novembro; 1409

Plorianopofis Blumenou

Rua Trajano, 23

Florianópolis

A Federação das Associa
ções Rurais do Estado de
Santa r atarína (FARESC,.
dirigiu a todos os Senador '"S
e Deputados Federais da
BaDcada Catarinense um

-veemente apêlo para que a

Bancada reunida...e urtid=lo,
trabRlhasse por uma melhur

dotação de subvenções e a

pÔio milterial a tôdas as 87
Associaf'.ões Rurais em nos·

so Estado. ,
Atenl1endo ao apêlo já se

pronunciaram favorávelmel1
te, os Senhores Senadoro_;;:
Irineu Bornhausen, Atílio
Fontana e AntÔnio Carlos
Konr:ler Reis, eos Deputad,,::>
Federais: Joaquim Ramos,
Paulo MaoarinJ, Albino Zenl.
Alvaro catão, Lenoir Vargas,
Df�ft:<io Freitas e Antônio
Almeida.

nifica essa organização pa
ra a agricultura e a peeut.
ria catarinense, dai meus

ardentes votos de pleno êxi
to e crescente prosperidacJ.f'.
Agrada-me saber que igual

solicitação foi endereçada.
aos demais .Deputados e Se
nadores catarinenses, poi;;,
unidos poderemos conseguir
melhores resultados, uma
vez que o Ministério da A·
gricultura dispõe de ve�

bas global e tem atendido
diversas outras entidades
congêneres. Com estima e

consideração, subscreve·me.
(Ass.) Senador Atilio Fon
tana".

lustre Presidente minha drs- pondet:ldo e umbém MS
posiçã'l favor .aseccíecõcs que não atenderam ao 3·

vg anotando suas pondera- pelo dos ruralistas de aen
das sugestões Cordialmente ta Catarina.

. Paulo Macarini DeputaJo
Federal" Florianópolis, 4 de junho

de 19)3 .

OpOi"tunamen'� publicare
mos os nomes dos demais Gen. Veiga Lima, Presiden
.Deputadas que nos vêm res· te da FARESC.

Apartamentos na praia
de Camboriú

Na mais belo e coofortá\E1 pr&.io do Estado de
Sonto Cotarina·- CAMBORIÚ - dispomos de exce
lentes APARTAMENTOS no Edifício IlCAMBORIÚ
PALACE" cam localizoçêío privilegiada eis que está
a CEM METROS do "raia, . _ Os apartãmentos, de fi..
no acabamento têm 1, ou 2 ou 3 dormitÓrios, com 50
la de estor, banheirO etc· ,

- O Edifício acaba de ser construidO
- Os Apartamentos estão desocupados
- Bons preços
- 50% à visto e saldo em.doze meses
Enderece hoJe mesmo ·SeU pedido de infonnQÇÕeS

à ADMINISTRADORA PREDIAL LTO" - Av. Violn
te Mochado 18 - Edifrc10 Kwosinskl 5.° ondar _
Curitiba - 'paraná - Fone 4-0155. _

Trêcho do Deputado Dlo<
ruício Freitas:

"Cumpre-me acusar com
o maior prazer, seu offcta
nQ 185/63, de 28 de março.
sàmente recebido cHa 25 .(lo
corrente, Desta Capital.
Sou de opinião que para

os agricultores e �.
cuaristas, as .Assoclao6es Ru
rais são uma de·suas maio
res garantias, e que bem 0-

rientadas e unida8 lIIUfto
poderão fazer pela sua clas,
se, mormente agora. q:Qc
tanto se fala em retonnJ.
Agriria" (Ass.) mbtnicf:)
Freitas,

Pa.ra se ter a idéia da re

percussão dêsse entrosa
mento da FARESC com 3

Bancada Catarinense, den·
tro de seu espírito absoluta..
mente apartidário e apoliti.
ttoo de sua atual Diretora,
transcrev6mos abaixo a res

pos� de a!gans dos referi
dos representantes de noso

Estndo DO Congresso Nacio
naL
M<>Iro da ..._ do
_ ..UlI.......
''?l\':!'JI8.tio Sénher: Acuso o

recebitnelbto de sua carta
dO ft:ta lG do corente mês
inclasa a telaçlio das As

sOclaQOes:=: Ruró:is da nOSS3

Est1.do, pelo que ttn.lho :: ..'

gradeço. Bem sd o w,ue sig-

Dra. IARA ObIlA MOCm AMMON
CIRURGIÃ DENTISTA

Atende SEnhoras e crionças _

Método psicológico. moderno-especializada para crio",

À�a rotação.
I ,.--4

Aplico õo tópica flUC,T.
Atende somente cõm hora mo·'cada Óélo; 8 cl'": 12 �d_�.'_.·,'7@ elas 15 às 18 horas. �.*
Ruo Sõo JorgeJ \30 • ............... ...... 'À�;··:

"

'Tgradeço :rt!m.:;s$a. l'€·lt,·
ção AssoClaçbes Rur�is Sall
la Catarl...a l"t Manifésio i·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



PLAMEG: Reformulação do programa de. trabalho do exercício À'

Por ocasião da terceira sídade da. reformulação, VI' res fOssem devidamente trtbuídas da seguinte ma Por sua vez, as salas de subscrição de ações para plenamente, pOIS o Plano de
reunião ordinária do coe- sando á-aplicação de •••.•• ) 'atacadas. nelra: 350 salas parar Esoo- RECURSOS NECESSAlnos aula para grupos escolares aumento de capital. Trabalho foi elaborado c:

selho de Desénvolvírnento Cr$ 465.1Sp.OOO,OO, a serem las !_turais; 90 salas para
- sofreram, percentualmenta, Surge, no entanto, obra aprovado pelo Egrégia CO� �

do Estado, realizada no entregues pela Secretaria SETOR EDUCAÇAO ampliação de Prédios Escc- Para a construção das os mesmos aumentos, atino de caráter urgente e de selho de Desenvolvimento
dia 28 de maio no auctac- da Fazenda, saldo da conta Esclarece, iniciando sua lares; e 60 salas para Gru- B63 saias, necessárias ao gindo, hoje, a construção imediato atendimento, não do Estado em fins do ano

rio do Edifício das Direto- do tesouro do estado com exposição o assessor de pos eecoraree. pleno cumprimento da me- de uma sala a importãnci� constante do programa de passado, não estando, na

rias, o Dr. Ary Kardec Bos- valores reaueavers 1960. mconemie e Finanças, que Acresce - continua o, ta do planejamento gover- de Cr$ 1.500.000,00. trabalho deste exercício: a quela época, concluído o

co de Melo, Assessor de ...... 1 o Conselho de Desenvolvf- Dr. Ary - que: no exercício 'namentar para 1963, necea- Além disto. cumpre aceno construção da linha de respectivo projeto para
Economia e Finanças deu, Ao final de sua explica- menta do Estado, aprovan- de 1962, afim de aprovei- 1

sita-se ,çI�s eeguírites recur I tuar��que, mtJ,}tas salas; ali- ) transmissão Tubarão-Lajes- construção da citada linha
aos membros do conselho, ção, os membros' do CiJE do o plano de trabalho pa- tal' saldo existente no re- sos: � �' .

credes no ano,p�sado, 1 ri- , JOj,ça,ba:. visando o aprovei- de transmissão.
esclarecimentos a respeito não tiveram dúvidas em ra o exercício de 1963, pre- curso destinado à c�mstru· 333 salas para .escoias ru. veram seus preços reejus- tamen�o' en{ tempo, C!"l A urgência dà constru
da reformulação do pro- aprovar, por unânirnidade, viu a construção de 500 no- ção de sal:l;s de aula, bem rrai� a Cr$ 550.óbo,00 por t��os no c:orr�e ·�f"ercí. energiâ./Clétri�a:,a ser gerà< ç'io prende-se ao fato de o

grama de trabalho para o em vtsta do exposto, as vas salas de aula, com pos- como o preço, sempre ten- unídade. Cr$ 183_150.000,00; CIO, por força de termos v da, pej� U;;;inll: 'rerrotce da, i�'ciO: "..i:lfi� oI{éFaÇ:Ões . ica
corrente exercício. De for- alterações sugeridas e que sibilidade de atender cêroa dente a aumentar, por Iôr- e 30 salas para Grupos Es- ad)tivos aos convênios e So;rELC4:::1 A 'h1fo ínclusão

\
SO'1;'ET CA estar r-

.

d
ma objetiva e clara, o Dr. vinham contribuir para q:.. (e de 40.000 novas matriculas, ça da inflação, êste Gabi- colares a Cr$ 1.500.000,00, contratos existentes. A.ss,tm, deste' investirrfento no pro. patll �efidos de� �9�:.r�a.h:
Ary cemonstrcu a ncces obras em diferentes sete- Tais unidades seriam dte- nete de Planajamento an- por unidade Cr$ .......... a-única Possibiliqade d'},.�e ,gr�a de 1963 'jusunceae I" ��Cont. �a 2' pá,�.)

811rranUI'nh1s' dO [�I'!'lrl'to S:lnto' sucesl'o
. ::;;;'��NO�C�;�:�;:o �:e��� \, ���::oq�:�:o num-total õc

"

��I!;:á a '�;l�':n;�;:;�n:: ',..-'.,:-.• �., _.�'�''��---'-

II li lia U b.P I ui. il ��: �: ��r::�:�� :,::J��,
'

A dotação incluída ��t����,::;':::�::!��i� ��:;:' o··
-

E-sTAro'''-O·'·h:::::::::m ba�;:�:::nha:' ��i�i"viC��t:'�Z P��l�":� �:é�;�am�:t�li:O�,tl::::a�:�: ��'36�o:i;�;�;"a':;:;' :�';:. ��;:.:'�:..:�;�;,t�, �:'Sa
o total de C" 22815000o,bo ;, t ' .

.: I� ..

� :

��eD���:Oan�s��::�m sca;��; �:��:r��a�Oma�o�l::.��es��, te"gu��;!�o"P��n:r�:�� ::a:ar�al�:s�:s;a 3��c��!:r��;. !��:�O����O��í::te��id:;er��, ENERGIA \._ � O MA!S .ANUCO OUUIIO .Dt SAHI� c�tAl!lHA. $
•

festeiros o Governador Ceí- tulio Vargas milhares ce se com os festeiros e com raís e 30 para ampliação, cio de 1962 de Cr$ . Para projetos, obras e
Florianópolis, (Terça-Feira), 11 de Junho de, 1963

so Ramos e Dna. Edith Ga- pessõas que puderam. ob- a Irmandade pela belis de Prédios Escolares e pa- 28.173-.'238,30, já S� encontra serviços prioritários (1,)
ma Ramos. servar a magnífica orna- aíma promoção que vísou ra Grupos Escolares no- � totalmente comprometírja, Plano Quinquenal de Ele.
As barraquinhas, em be- mentação daquele logra- tão filantrópicos objetivos.

'

face o acrescímo do preço trificaç�o,�" o' Gabinete de
__________,-- -=:-__________ das salas de aula', Assifb' Planejnméntn solicita uma

Waldemar Salles Cidadão Jaraguaense i�:ti�;��:::;:q�f:�l ��!�����;l�:�*: 7:;�r;:�
, .;

-

-

f �:���������jS d:���a��i�(�� :i:::f�i:019��ni:i���.5�O ri:;: �9r�2 20��b�;'�:" '�oPf7=�� ta:�o AoC�;:�� V�:�q������ -..""P'"""..,..----r--..,.�--�--
----.""",..,.=""'...---- que há longos anos me lig·. xou. durante n sua proficu\:t :�s�o�s�;����ci�o�,��;u.:. a de Eletrificação do ·Es�i:Í.I(', �

li :n��;� :�v�stae�)��������st: ��etã��t�a:c��st�ll:.�eJ�v��:: 400.000,00 e agora CUSrJi �����, co:���:cu:::�i�� �r:� �

cidade, dando-llle o gnmj'� (Cont, na 2' pág.) ��.:a��go� médio .de Cr$ d\J 19Gi. na ordem de Cr$ / \ \

:;��;.:;::��ii�::.::��,"':� --Oam,i � do Bra�i.1 e Correilnio�o'oTi;ibó
d,

'«:;;t��ti��J7,r,
cumbi'ncia de lhr �rad;. NUl]lu das .•tImas ses· ção de' cometimento d�t !l. muc!ança do Banco Ihco

1�:À'Vjl""C" ,-j
ce, em nome <;,. IJstre sões da Asst, :Y.0ia Legi�- mais a!ta' impor�ância rlDra para novas instalru;ões, l)

Coronel Leonida' .".j,hr.ll lativa, o rc 'f.ntante ;10 tõda a ,região, que CUffi· Banco do Bmsil podia o'"r-

:a:bs:��ís h��:� ,d)�i�� ��;; (,�:s�i�i� '<)sc:���P.(]id:�� �;�e���dO, a��Oc��da��;i�� ��il���nt�quein����t��:�·:�.
• exerce'! grande Il ,) da ni�ipi(1 a inswla(.�ão .de Ur';l�1 Indaial, Rio dos Cedros, agencia do banco catari.

!�
sua vina pública nêste m,l' agência do Banco do B:':]- Rodei.'), Benedilo Novo, A!:.· nense, e nêsse sen�ido .tele.

Lrlde�{jo pejo 1'.�f'Sidente do b�islvti"u E.rkh Baptista, S1'Sl, llicipiO. Delegacia, vereador, sil, pois estudos j� fora,.,

c.urra
e Ihirama. Afirmou grafou à bancada catari.

Prefeito Rolaml. ��!lrold Dor'lb�SCh c L()ren(l Antônio M,.r-l realizados para fi _ efe.tiv!:· 1)a oportunidade
I que:

. f�or.l nense na C..mara Federal,

������:re�:�����G·c��n�:�::d:s�e:�;a�I�:;bs�:rS�'.���.'� I n ElffA n:1 'lllno"'l da -r.·OlliliC·'flH-O" _" r��!�dO���aórg��:erf����i��
:;��t:::., ;::�::::l' P���íc��i�::n::� f'e�;··b�i����t:Vi:;:ç:on II 1-1. U uy LI U ii lIJ \J'

. tentes.

saudava os homenageados. Em scglmdo plano, demais N�m esfôrço de a�mims obras que levarão energia A inauguração dar-se-á às EDIFíCIO DOS CORREIOS
autoridades presentes no l'ecinto da Câmara traça0, a Diretona da elátri�a àqu�Je apraziv21 18,30 horas contando com a E TELEGRAFOS

ELFFA, neste mês de j\.\. recanto turístico de nossa presença do Ex�elentíssimu Cam relação à instalarü,onho, concentrou as suas Capital.
.

Senhor GOver;ador do E&. do edificio dos CorrE;iós' e i
equipes de trabalho na LA· tado. Telégrafos em seú· muni()í.
l;���A a�s��CE�Ç��:m��- pio, o deputado ) U;bano
das obras e permitindo, D�S. FERREIRA BASTOS: !:��Ol�! l�fi:o�u aq�ref:�

I !:::ac��i:t���;::::.�Ó�i::: CIDADÃO ' XANXERENSE ��%;�,:�a�:d�:'!i:�,:�r
ESCOLA DE ENGENHAIRIA: ga�o�o��:�t,���h�e;:���;r: ::l���:ê���:i�:;��iOV;�):

�a'st03, Catedrátko de Di· específica para a referida

CURSO POR [ADEiRA.S �:it�ir:r��al d�a :n��!:�Ll�� ���::��Ç��'lO fi :ntaã�al p!���Em sua úll:ima sessão ') riação não obrigatória, mas de de Santa Catarina, I'e· d�nte Café Filho. Observou

���::!��dad�ni�:rs���:� C� que, entretanto, toma �m cebeu, sábado, em sessão que as atuais instalaçÕ8s
consideraçã'o a ol"':�m de solene, na cidade de X!111· são irrisórias para uma rc.
sucessão mais accnselha· xerê, o titulo de "CidadHo partição pública federai,
veI no estudo das �:ldeiras Xanxerense".' Domingo à constando de pequen
exigidas e ta,mbém, na me· noite foi oferecido ao ilUf,-

I
em residência, par

dida do possível ·uma'uh,· tre Desembargador, um se bem que a renda
form� distribuição' d.os tro. banquete, em sua homena_ dos <;el'viços atinja
balhos. gemo nhentos mil cr

CASA OU APARTAMENTO
PRECISO PARA ALUGAR

TRATAR COM OSMAR· NESTA
REDAÇÃO OU PELO FONy 3022

Prefeito RoJand "laroIl1 Dornbusch, fazendo entrega do
diploma ao Dep. Waldemar Salles

tarina aprovou o Regimer.·
to da Escola de Engenha
ria Industrial ao qm.1. cons

ta o curso por cadClras, I!:.,

to é, r. matricula é feita

pelos alunos em cadeiras

isoladamente, obedl;>cendo
uma precedência fixaóa,
poreJ'l1, indepe!lden�emente
cte seriação.
O dispositivo regir,lenta!

aprovado pela Congrega·
ção e r"eferendado pBlo
Conselho Universitário reza

que a distribuição das ca·

�iras ·obedece a ,uma se-I

VIUVA lAURA FERRARESI
O SEU FALECIMENTO

É com profundo pesar
que noticiamos o faleci·
menta da Sra. Laura Alves
Ferraresi ocorrido dia 9

J
O ponto aIto da nossa excursão, como descanso,

com� r10s1jg:amento do mundo. e das suas áreas de ,.at.ri.
to, Ia nos c�mpos e malas oXIgenados da Fazenda B01�-l
sucesso, maiS aprochegados dos céus, em .greve legal
contra o demônio e suas pOn;tpdS, valeu por todo u:n

processo de revitalização do corpo e de banho, com

caco de têlha, nas cracas da alma.
Tudo não esteve bom:' esteve ótimo.
O Ari Borgés, dono da estancia, andou sempre

bõbo nas gentilezas, cumulando·nos delas com � acui·
dade arlivi,nhadora de se antecipar às nossas vontade�;
o velho ca:;;al da capatazia, seu Aurélio e Dona Belmira,
com os demais moradores,. da manhã à noite, des·
manchados. em atenções e cuidados para que não nos

faltassem amabilidades, que sempre sobraram.

Cito, como ilustração, um fato: no segundo dia,
como o frio da noite me carreg�sse as pilhas da pre·
gui.ça, à hora do camarg!), abri a janela do meu quar

�o�.Y:r�ximo à mangueira onde tiravam o leite, requp.·,
rendo·O dali mesmo, com imediato deferimento do Ari.
Muito depois, quando me levantei, ao passar pela co·

zinha, Da, Belmira respondell·m,� ao bom dia com a

prova maternal da sua hospitalidade:
- "O senhor ainda não tomou o seu camar�'o hoje!

Mas está aqui o seu caneco de cafEi! Vá ao galpão que
o Otucilio está esperando com uma vaca presa para o

leite!"
xx xx xx

Dizem os experimentados que nas excursões de
caça, depois do primeiro dia, os mal·entendidos en

tram comô a sarna, apelidada de já-começa.
Uma piada, um debique, um r:emoque" tudo sem

�:��:o, encresPt o �mbient,! e �,,\�in.ht· lflra a desa·

Em'Bonsuce�so ninguell} teve·-inotivo nem espírito
para sequer ·chiar.

' .

Anfitriões e companheiros, nesses dias, realizamOS
ali a república de Platão, à moderna.

Dos primeiros ja dei rápida noticia, nos zêlos re

quintados da sua hospitalidade. Do comportamento
dos segundos, entre os quais as rusgas são tidas com;)

inevitáveis, direi que se integraram em noblesse,
De cada um deles falarei, oportunamente ..

xx xx xx

De chegada à divisa da hacienda, com tudo corren·

do perfeito, uma preocupação passou a superciliar o

Ari. Posto em interrogatório, confessou:
- "Se vocês não encontrare:on perdiz, como é que.

eu fico?"

Tranquilizamo-lo confortadoramente:
- "Se isso acontecer, nós é que não ficamos! Mas

você fica!"
Cinco minutos deppis da vararmos os embiques de

Bonsucesso, nos primeiros cem metros de incursão,
as armas falaram. E o Alfredinhu atava nos tentos do
cavalo do' seu Armando dois magnificas perdigões, que
m� arrancaram a exclamação:

- Mas ... o tamanho!!!

VIH

RURAL

Em sessão solene da, Cà· ta coienda Câmara, cópia
mara Municipal de Ja::'<1' dO autógrafo da lei n° 69
guá do Sul, o deputada de 27 de novembro de 1962:
:t��em:; ����;e�:��i� ����::oco��edeJa�at;��o ��
prôsp·Jra comuna catari- Sul",
nense, Além do conhecido Confesso, a par dos adjc·
parlamentar receberam altivos com os quais os .lus·
honr.050 título os senhores

-

ties representantes do po·
COIoncl Leonidaq Herbstcr NO procuraram jl!stific�r
e o industrial Josef Fonta· tamanha honraria .para es·

te modesto homem públiço,
um s6 justifica: a amizade.

Aberta a sessão, cOllvi· Isto porque, trabillhar (!

dou a presidência que to· pleitear junto as esfer'i:5 '

públicas estaduais os b�·
neficios coletivos de. que
precisa a comunidade ,�a
raguaense e

.

catarinense,
acho ser do meu d�vel', ppr
ter recebido do povo eaLa
rinense o título . devér.a�
honroso de deputado Esta
duaL

TERRENO PARA A CASA

massem assento à mesa,
autoridades e homenagea·
dos. Designou, em seguida,
o Vereador Clemenceau do

no Hospital 'São Sebastião_
Filha de antiga e tradi.

cional íamilia catarinense a
extinta era viuva do Sr. Ar
thur Ff'rraresi, t�ndo o seu
passamento repercutido do.
lorosamente em nossa Ca.
pital onde a Vva. Laura
Alves Ferraresi era grande.
mente estimada, mercê seus

dl?tcS de generosidade e

suas perigrinas virtudes.

tivo 'que levou
tal' do PDC a telegraga:
aos deputados federais que
obtiveram votação em Tim
b6, no sentido de fazere:ll
incluir no or<;'&:'1ento da
União psn 1964 a verba Gp.
20 milhões de cruzeiros pa
ra a edificação dos Cor·
reios.

palavra, usou da mesma, o O desempenho
.

do mou

Sr. Dr. Rry Flaviano (la Ma· mandato e os atas que ;;mt·

����!�����!�r �����-;�'l�:' ��� ;,mm�;:�od:u�a:a;���t���
em improviso, congratulou· facilitada, quando" se acha

se com os homenageados; rio, poder, a dirigir os de,;;·

pelo justo título que vi· tinos da terra barriga·ver·
nham de receber de "Cida- de, o homem público 'do,
dãos ,Taraguaensés".

.

quilate moral e administrp.
tivo do grande GovCl'nador �

Celso Ramos.

Governante que tem os

seus ouvidos e o seu cora

ção voltados para: todos os

'l'eclamos do povo que está

gover:1ado.
.

Ao término
.

da sessão,
usou da palavL'a o ÍJep.
Waldemar Salles que, '�m

nome dos homenageados,
agredeceu a distinção que
lhes couberam por defe·

rência ·do Legislativo e Ex'·

cutivo de Jaraguá do SUl.

Disse o Deputado Walde·
mar SaBes em sua oração:
"Senhor Presidente e Il'J·

JJres Senhores Vereadores.

Senhor Prefeito Munici·

pal- \
Exmas autoridades.
Devo confessar nesta se

lenidare pública, que foi

com grande surpresa e COl"1

incontida .satisfação QUe. "c-

Deixa." os seguintes filhos;
Mario, casado, residente
em Mafra; Gantidio Alber
to, residente em Porto
União; Tito, casado, resi.
dente em FlorianópoÚs;
Humbertó, soHeiro, re.-;i.
dflnte nesta Capital; Alvira
Maria, casada, residente no

Rio Grande do Sul; Ligia,
casada, residente ncsta ci.
dade; Regina, casada, resi.
dente em Laguna.
Ao registrarmos o dolor�

so ac�ntccimento levamos
à familia enlutada as ex·

pressões do nosso profun·
do pesar.

Sempre preocupado co.'.')

os problemas mais varia·
dos da comunidade que re

presenta no Poder Legisia·
tivo, o deputado Urbano
Bertoldi acaba de apreser.·
tal' projeto autorizando o

Poder Executivo a Rdqui·
rir por compra ou desap:,o
priação terreno para a

construção da Casa Ruml
de Timbó, onde serão insta·
ladas a agênda do Banco
de Desenvolvimento do Es
tado Coletoria Estadual e a

séde da Associação RuraL
Na jl1stificativa, o parla
mifnta r faz sentir que o

terreno dispõe de tõdas as

condições exigíveis para o

fim a que se tliestinará, em

local central e ideal.

Amaral e Silva, lider 'do

gov�rno para, em nome do

Legislativo saudar os ho·

menageados, o que fêz em

improVllÕo.
Em seg1,li.da, dada livre a

DE lAGES: GENERAL SOARES
Em recente Decreto, o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


