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(Sintese do Bolewo Ge(lmeworológico. de
A. SEJ.XA,S NE'M'O, válida Ilté à!'! 23,18 hs. do

dia 23 de junho de 196a
FltENTE FRIA: Em curso; PRESSAO ATMOSFÉRI.
CA MÉDIA: 1032.8; TEMPERATURA Mli':DIA 14.6" C;
UMIDADE RELATIVA RELATIVA MÉDIA: 90.3%;
PLUVIOSIDADE; 25 mms: Negativo � 12,5 mms:
Instável - Grupos de nevoeiro cumular com chuvas

esparsas - Tempo Médio: Estável.
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PONTIFICADO
da

novo Papa, será reanzada
na Basílica de São Pedro,
no próximo dia 30 do cor.

rente. É a cerimónia mais
solene da Igreja. Católica.
Na manhã de hoje, o Sumo
Potifice recebeu a 3' e úl
tima coração de parte de
membros do Sacro Colégio.
O "ESTADO" TAl\1BÉl\1

PREVIU
Vários jornais do mundo

previram a eleição do Car
.deal Montini, hoje Papa
Paulo VI. Em nossa edíçâu
de 4 do corrente noticiá
vamos. stmuttãneamenta
com esses orgãos de im

prensa. a possibilidade, que
nuam. S. Gregorio Nazian- voto a se concrettaar,
zeno dizia em sua magnifi-

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

�:::<Ui�:�ii�;:.�?oC���� Agitações no Estado do Rio
convém àquele que preside RIU, 22 (OE) - A pro- datãnos de terras de pro- noticia de danos pessoais
ao mundo", Em Roma, '31'\- posito dos acontecíruenros priedade da fábrica, utiãíza- mais graves, nem morte"
creve S. João Crisogo, pre- verificados na baixada nu- rum-se de meios violentos estanco o estabelecimento
stde, oferecendo a verde- mínense, a direção da Fu- atentando contra a segu- devidamente resguardado

brica Nacional de Motores rança do património desses por torças da. Polícia Milt-
distribuiu uma nota à ím- mcradones, saqueando cu- tar do Estado do Rio, en-

prensa. dizendo que em sas, e apreendendo mctust- víadas ao local por ordem
virtude da invasão das ter- ve o gado Scquestmtram expressa do governador
ras de sua propriedade, por pessoas ..das famílias dêsses Badgar Silveira.

Sua Santrdada o nõvo Pa- E '1w:mtqs testemunhos elementos que se rnzer pas- moradores. cometendo ou- NITEROI, 12 (OE) __

pa ror, como se sabe, du- não »octerternos alegar ti- sar por lavradores, orteu- tros elos igualmente dano Foi preso na madrugada c.e
rante quase todo o pontifi- rados da E!:critura e da redes e liderados por pes- sos à segurança pública e hoje o padre Aníbal Men-
eado de Pio XII, na quaã- 'I'radtcào. Temos, pois. o soas desconhecidas do seio privada. Acentua que ntc des, líder dos camponeses
dade ele Substituto do Ca. _ novo Pontíãce. O Senhor o dos camponêses, e arren- agora, felizmente, não hâ invasores de terras na re-
coar de Estado, o braço di- consente,

'

e lhe dê larga gião de Caxias. O padre
rene ,múxÍlpo confidente vida. e o- f�a feliz na ter- Anibal; detido pelas autor-

f: �nt��b�:r:��n�:cj��r� :ão: �:ose! :n:::: Éà� CONSTRUÇAfQ DE MAIS UMA RODOVIA ��ct��tl�I��l1::�:���;eS' �����:
pezar, o sumo pezar que grito de júbilo de vinte sé- Lei recém-sancionada au-

-.

de São Lourenço D'Oeste, roi. e presta depoimento
aquele Pontífice sentiu, ao euros ríe giorIa. São os rer- tortza o Govêmo do Esta· alcançando esta após pas- nu D�!epcia de Ordem Po-
conscour que o seu primei- avo'Ao".rr'J"�'IIo�voo,t,oss, QdUee +'�ox:,ea'nnó�

do a l�on�truir uma rodo�a sar pelas
.

localidades de litica· e Social. Por outro)
TO e mais competente cu- . W-I 1'." • que, pa.

rtmdo

do.m�ci_p:o Barra Bçníta, Araçá, A.n.. ladQ.,.n.oLicla. prese-4'tnte <if
xtucr. de simples monse. �o�." � � •

de São .Miguel d� d'3-�.'p��e!-8,.<� gfq.a.t; ,�- "'-�_�__ 1tfrf1i(
nll.or qUe erR, r6sse 10lf0

__...!-.-
.frI'td� etrr dh-êçAt-r-.-C1�e. '- lnuniclpb!J d.e.caI"?��. � teo..<:n €I -situaç:ão em Ca.

:rr:�t,P�:�t:�q:��:,oos:o< SEMINARIO FISCAL:
'--

.�,
-

�:��i,;sÇ���a���:�:nde��
uma das principais. se nào do as terras J?Or eles luva.

:��:::o�:;:�!:o�'�=: :iE Doio ViEira manifesta�se a respeito ;:�:H���':������OE;':�
vilégio, enbre todos os mem- Com a aproximação da cipará do coriclave.� Disse contribuição de valOres lo- Situação, acompanhand.l
bras do Sacro Colégio, de data de inauguração do ainda o Secretário do con- cais na palavra ,je divers.'S atentamente o desenrolar
larga r; operosa vida diplo- :: Seminário Fiscal de San- vite leito ã autoridades f�- oradores, que farão confe- dos acontecimentos. No Rio,
maticü e ao mesmo tempo � Catarina, a se realizaI :-lendárias do vizinho Esta. rênci83, palestras e dehaw.3, o .comJ.T!dfll"\�e:. r;J.a Vila Mi;:-
de p'lsior de "lmas, e num amar_ihã dia. 24, às 20 ho- do gaucho assim como na entre êles o Pr Alcides tar GJ..L Oromar Osório.

Ppoo'ut,o",.��, eT"'m.q�.:;.,:Ue,"l;n','se,'''',','..,.. ��, ,i, 1"8S, o Secretário dá Fa�. pres�nça ..
'

def':;;ji:h:n�lista�, Abreu, Dr: Ari..;<·'K·à�ec
.

de �nf6rlllOu ao nosso corres-
-, u.... . JJ<-'1 ?lo ti.,

. da D•. Doin Vieira. t'eve' a confel"€i1cistas de; I E.i!tado Melo e outros que '�ê dedi· pondr:mte que ainda não re_

respo'lsabilidades. E foram oportunidade de prestar -,.1- da Guanabara. Além c1,) cam aos assuntos fiscai::; e cebeu ordem do I" Exérci-
talvez essas circunstâncias, gllmas considerações à nos- mais. continuou, con�Il!'e- fa�endários. r'i:1alizanGO as- to para enviar forças feda-
aliadas naturalmente às sa reportagem. Salientou o mos com o valioso apóIo e severou o Dr. Doin Vieira: rais para a região.
suas B"l"andes virtudes e ao Secrli't.ário que o conclave a presença das Associa(',JE;s "Estamos absolutanlE'lltE.-
seu profundo e notório sa- tem objetivos diversos, uns industriais, comerciais, ou- certos de que com essa
ber que fizeram sempre do tie ordem imediata e prá. tros órgãos de classes \;Ot1 orientação e com essa d;:re-
Carde:tl Monti,ni um "Ca.. tica. ;)utros de alcance am servad"ras, componentes ue triz, o I Seminário E'isCld'
deal papável"_ pio e cultural. E COClti Diretórios Acadêmicos e será uma promoção plena- BRlI."tLIA, 22 (OE) - O
Certo é que o hrocardo nuand� disse: "O primeiro ainda comissões da Direto- mente coroada de êxito nc

sr. Egidlo Michaelsen con-

popular muitas ·vezes falha. objetivo, O mais imedial.o. ria de rendas internas. Ci- sentido de ainda uma VeZ vidado pelo presidente João
É corrente, mesmo, entre O Chefe do Exer::t:tivo ca- significativas realil,al}Ões rje interêsse, no término da3 de interêsse da própria la tau o comparecimento de ressaltar o prestígio, a ca- Goulart para assumir a
os romanos que quem en- tarinense estêve f<�cent,e- sua administração. :iemons- importantes obras. P.:>cle.:;e zenda. da arrecadação :io destao.:udas personalidades pacidade e o valor dos 110. chefia da pasta da Indús
tra Papa do Conclave sai mente :nspecionando .)ut.ras trando assim o .:;:,oti grande observar, inicialmenk, o Estado, e do acréscimo :los ao !tetor econômico e finan- mens catarinenses, no que

tria e Comércio, declinou
Cardeal. Mas, desta vez, o ----------------- Governador Celso Ra�los, ingressos de recursos nos ceiro de' todo O Brasil. .lá se re(t're a cultura espt:c'.t:t. do convite. Posteriormente,
conceito geral deu cer�,c. aeompanhado do Secretário cofres públicos. esta na divulgados por nós, e a lizada" dada a insistência do Che·
Montini entrou Papa e ,;á GABINETE M'ACMIL'LAN.. da Viaçiw e Obras PtiiJ(!cas melhoria de nível peswal
no terceiro escrutínio s3ia Eng" Celso Ramos Filho e de fiscalização e arrecaria-
sucessor de S_ Pedro e ChlS- do Dr. Fülvio Vieira, Chefe ção. O segundo, será ,j da ASTRONAUTAS RECEPCAO�:���rer;�nt��c:!�ej;�s�: NOVOS RUMORES ��c�:t�,� �(�V���;õe:xa:;- �:r���)a�:�ari�� e�:�:e�.::� :,
a orfanndade da Igreja. nando ("> andamento do Gru.- cistas lie rlUlome estadl:al e TRIUNFAL
�:mi7�:0 �oe��r::rc;t��r�: E�ONc�!�I�S 2�0 (o:a�ti� ��n��::ti�a �::e�:Vi�e��� ��mE���l::lasd:e Ca���i��� �i:����:;s q�ep!�:�;': :,<:2: MOSCOU. 22 (OE) - A colayew e Powel Popoviteh,

pep"."ud'oO'vd,a, cGomaliléato'dos ,�_. _

Tr.abalhista, inform0';l-se, relações impróprias com a está s2ndo construido pe!1) mentad� e autorizada em ��Pi:��a�����t!ca pa;:b� :.�: �:���v a�:r��l:��� �a�:nt��!�
" hOJe, em Londres que essa modelo Crist�e Keeler, 'l. PLAMEG. No outro flagran· assuntos fazendários e lllf."-'

ses predicados e em plena agremil'.ção política pode- qual por sua vez, mantinha te um aspectp dos, traba- mo em assuntos econô:-"i- �!fe��:çã:os����a�ta:����:
���u�;�a:!�ca, u�U:n��P: ��a :i��:�;br�:�O�dpr::�: �a:�smc��l�s:di:� i:t!�:� ��:�o�ue'noest�'�a:��o peef: ���. 0"���a1:a�;1 v�:r:er,�.� tina Terreskowa e Valery

�::��, ���:��aá��s�e q.�� millan, a ampliar sua in- adjunto da embaixada so- \ CODEC, que .(_�\lCitmarâ o inicia�ivas e os empreendi- ::d�o':�k. pr;�: s�::m:���: resskowa e Valery Byko- ��n��v�as·m��is��:�jtUlp·Ç:
é considera-lo sobretudo à �:��ig.l?!��;�:o"o ;S�!'� viética, Eugene Ivanow. �r���er:�o �o����;i��l.entre �:I��: m��e����n: a�)��: com �. presença de dirigen· wisk. anterrissaram nu 'sará) fim de semana em

���������::�::�:��t��::� �::r�:: :or��i: re�:ei��m:�
----------------- '��t:d:sad�aç�oaí�� o��;;�� ��lh��������;�:�:::��:;;.� ��;���n�:�;�:�:�::����:� �:�::I�o�uas f�zendas, r&

no MC.'itre e vem sendo re- b��!��� ;i�����i: de�:e��- ��::�oe ��o:;���:.ri�u:� um imenso cartaz. que re-

epo�s :��\�2da��.:lsc����ad�; I
SUI\1,\RIO

conheci,io através de dois lan admitiu na Câmara dos to a iniciativa da r
- presenta os navios cósmi- CrÕl1il\a Imilenios 'de existElneia. 'Co.» Comuns, que estavam cir- do Seminário, af��:l���Ç,_'l� cos soviéticos. Nas ruas, aviã,o no qual viajavam, (Péricles Prade) pg. 2.mo legitimo sucessor de S. culando terriveis rumores Secretário que a acolhida

estão colocadas fot,os dos P<l:;SOL\ miles em vôo Ta Inrinito Pessoal

PV:�:od'ecacb:,m,t�o'he"O "p�'.nPca,.p'ae- acêrca de outros ministros, recebiela foi das mais cor- c;:;::l�:au;:t:w�u��r��gar��� ::�e p��b�:ça�OascJ:�� ��:�����II1�:t��u�:�iafsg· 2,!• """. • alem de Johnn Profumo. diais e calorosa, em tr_dGS
dos Apostolas: "Tu és Pe- Profumo, renunciou COplO O nosso PIROTÉCNICO de hoje \'ai buscar, em Blu- os llleios fazendários to tli-

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

�zo��: �;::�O) pg- 2;
----------------- menau, o sr_ Augusto Reichow, devotado Presidente da butários de nosso Estado, e AINDA A NOMEAÇÃO DE (Osvddo Melo)

Associação Rural daquele grande município, para levar- também junto as claS!-ies Radar 113 Sociedade

::s�o�:�:I��;,::;o:;�o�:::ub::, a�el:ea�:�::�Oso su- �;:r������s·:lc!�:n��tí�� CARVALHO PINTO (Lázoro Bartol0:11eu) pg. 1

O jornalista, que visitou o certame, constatou que, de percursão fora das frontei· SÃO PAULO. 2� (OE) -- 1'0 du politica econômica- ;:u.�::�e�a:�:\·
�:��,:�bravam razões para os elogios gerais que o envol- ras de Santa Catarina, pl'OS Como consequência das p:.j- finunceirn do pais_ O sr_ Esportes

E a par dos aplausos aos seu'! organizadores! para ���liUain�a S��s�Oi�o����� �::�:�h�ecl;�:{:.es ::ó:rt�� �:�:��en�' S��4s������ .

(Pedro P. Machado) pg. 6

desgosto dos RAIVINHAS. ouviu rasgadas referências ao recebemos de n;>3"reso;o .. Q aceito o convite para se� das Indústrias, declarou que. ::��:;::bléia pg. 7

g'ovêrno do Estado e à valorosa equipe que lá atuou, in- nosso funcionário que �stl"· Ministro da Fazenda, as o sr. Car�aJho Pinto ni)
clusive a do Banco do Desenvolvimento, dando à noqvel ve lU contato com o Secr 1 class@s_ l!!odutol"a� de S:
!lWnÍl';l a mais o.:lOtlUcllte prora do iL1tcresse dos poder.es túi

..
da Ff1.'tend;:'·. �o Pera

1'lí),]jcus às boas iniciativas.
r"'.

ná.- 01". pal-'Io:; G�i.atCUi.4. 1\0 'VElJHO Hdchow 1l0SSf) nh�I!{j). raj�nh.ln y�rtl.
.c' ,

RUBENS DE ARRUDA RAMOS

GERBHT.
DOMINGOS I'ERNANDIIS DB AQUINO

ANO XLIX
o 'lUIS ARTIGO DIUIO DE SAlTA CATUIHA_,

� -r-,

N" 14.714 FLORIA�ÓPOLIS, (DOMINGO), 23 DE JUNHO DE 1983 - EDJ(:AO DE HOJE 8 PAGINAS

PAULO VI
ao s ideais do

dedicaráafirma que
Concilio

seu
-

preservaçao ordeme a
CIDADE 00 VATICANO,

22 (OE) _ O Sumo Ponti
ríce Paulo VI, declarou ho-

nente de nosso Pontificado,
será dedicada a continua

ção do Concílio Eeumênic:::
do Vaticano. manifestou

Paulo VI. Esta, será a obra

principal, na qual procura
remos empregar todas as

energias que o Senhor nos

deu. De suprema impor
tância, disse o Santo Padre,
á a preservação da paz
mundial na éra do espaço

que se espande ràpídamen
te. A ordem Divina, inequí
voca de amor ao próximo,
prova de amor a Deus, exi

ge de todos os homens
uma solução mais equitati
va dos problemas sociais,
disse Paulo V�.
Pauto VI, dirigiu. em se-

guida, uma fervorante sau

dação aos membros do Sa
cro Colégio, que comparti
lharam com êle, da anste
dade das orações dessa jor
nada de espera. Saudou,
também, os membros da
Cúria Romana, cuja tarefa

esboça estreita colabora

ção ao Vigário de Cristo
r'erenndo-se aos fiéis das
regiões onde a Igreja não

pode dar seus direitos, de
ctarou: "_ Queremos em

particular. que nos sintam
próximos a êles.
Param chamados a por

ticipa ': mais de perto ca

Cruz de Cristo, a qual, esta
mos certos. sucederá a ai
vorada gloriosa da nes-

ção do Concíllo Ecumênico

e a pacifica preservação da
ordem mundial. O Santo

Padre, pronunciou a pri
metra alocução de seu rei

nado, ante os Cardeais da

Igreja Católica, reunidos

esta maqhã na Capela Sis
tina. Uma parte proemí-

je que seu Pontificado es

tará dedicado a continua

ção dos ideais de unifica-

�
D. JOAQUIM DOMINGUES DE OLIVEIRA:

"Um Nôvo rEio se Sucede ao

Extraordinário Pescador da
FALA A "O ESTADO" E RÁDIO GUARUJÁ O ARCEBISPO METROPOLITANO'

humilde
Galiléia"

e

"Caríssimos fiéis e preza
dos ouvintes: annuncio vo.

bis gaudium magnum, anun
via-vos uma grande alegria:
está eleito o novo Papa, (I

Emincntíssimo Cardeal João
Batísta Montini, Arcebispo
de Mílãu, qüe tomou o rio
me dA Paulo VI, talvez em

memória de Paulo V, da
Família Burguese, de Roma,
que foi Papa de 1605 a 1621,
ou de Paulo II, outro ro

mano, a quem cabe a gll'
ria imperttura de ter con

vocado o ooncmo de Tren

to. certamente _ o mais ra
mosc da Cristandade

- Confirma teus irmãos

:tle é o chefe desta Igreja
proclamada por toda a an

tiguidade - proclamada e

confirmada mãe e mestra

de tôdas as Igrejas. "com a

qual. segundo a expressão
d� santo Irineu, todo os

fiéis de todos os países
devem estar de acordo na

fé, por causa da sua prin
cipalidade -"sbpereminente"
E os testemunbos contr-

dro e sobre esta pedra eu

edificarei !l minha Igreja"
- A!)ascenta os meus cor

deiros e as minhas ovelhas.

Mais reali�ações do Govêrno

ctetra fé aos que o procu
ram". Aos que o procura
ou fi cujo encontro ête nun

ca deixou de ir.

Terresskowa.

MOSCOU, 22 (OE) - Os
astronnutas Valentina Tel-

ERNESTO STODIECK: FALECIMENTO
Com pesar, o jornal "0

ESTADO" noticia O ialaci
mento _do Sr. Ernesto Sto

dieck. pai do Prof. Henri·

que Stodieck, Direto,- da

Faculdade de DireitO da.

USC; do Sr. Errle�to Sto

cEer:k Jr .. gerente da Firma

Garcb de Blumcnau; dn Se-

Schnorr e Walter Slodleck,
com representações na pra·

ça de Florianópolis. O cem

ceitulMio Senhor faleceu com

87 anos de idade. Seu e:1-

têrro será hoje, às 11 ho

r.1.s, iO'm I'Q\Coyr. O

l)dSSamento oCÇ)j·l"�i.l_ C:�l

B1L!m�'níltl,

M_ini.sté;:io $- Fazenda} é

mundial
surerção. A coroação do

O M!NISTERIO

fe da Nação. solicitou pra
zo até ameados d:1. próxlma
semana para decidi!". De Ol,l

tra parte. é considerada co-

mo certa a investidura do
sr. J';lSUS SORres de Souza,
no ca. ..go de ministro Ex
t.raor'iinário para o· Plane

jamento. A nomeação de'i�
rã ocorrer tamlJem, 1"'.3

pI'Ó:d:llR semana_ O presi
dente João Goulart, depOIS
de intenso trabalho dos til-

pg.3

pg_ 5

(João V_ Sepitiba
f.<,·"bll<l.ndo

sentim(;lto ue eufuria e ati

tmiEm) r:m 1"('1<1<;:;0 Jf. fllw-
perança l10 soert:,'.!i!l1SnV.:
�conômico TlflCl{jl_",;.nhonl. Rül-'l�a

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rua CoDl!if'lheiro ãtarra. 160
Tclclonl' 3022 _ Caixa Postal, L�9

Endcrpço Tf'If'gr:íncu f;STADO

nrasrou
Rubens de Arruda Ramos

(;EUE'\"TE
Domingos Fernandes ele Aquino

CIIE1-'1': nF. RED/\Ç.\O
Antônio Fernando do Amaral e Silva

UEDATOlt·SECltETÁllIO
Péricles Luiz ele Medeiros Prade

RF:D.\TORES
Osvaldo Melo

Pedro Pãuto Mtwllnc10

I'UBJ,ICIDADE
Osmar Antônio Schlindwein

SECRRTI\RIO CmIERCI,\L
Divino Maríot

flEI"TO. DE ASSINi\TUR \S
Major Viq;-ilio Dias

·;tO·:·,\I· ... • .. <:'

Pror. Barreiros Filho - r'ror. Osvaldo R. Cabral
- Prof. Paulo Lago - r-ror. Fernando Bastos
- Prol. Alcides Abreu - Prof. Othon Gama
d'Eça - Dr, M:lton Leite da Costa - Dr. Ru
bens Costa - CeI. Cid ccoeega - Major lide
ronsc .ruvenat - Walter Lance - Ftãvío Alherto
de Amorim - i\rJ1al�o S. Thiago - Doralécio
soares

(':]'(Hlis{as Sut'ia;':
?:ury Mechado _. Lázaro Ba-tolomau

,

ES]lorh's
Gil�erto Nnhas - Muury BOl'f:"es - Gilberto
Pnívn

Crf,nk;ls
Silveira de souaa - Edson Nelson de Ubaldo
- Raul Caldas Filho - l\'lar('jJjo Medeiros Filho

sit�'f'�;!l.Ctlld!?irn unstos - Luiz Henrique da

.·\dt's t Literatura
Salim Miguel Ilmar Carvalho -'- Jail Fran-
cisco Hnmms - George Atbe-no Peíxoro . _ r.í».
doi f 8('11 Rodrigo de Haro

Cuml'ut:irios
.Jo1\o Nilo t.inharcs

IlIrl)rma�':ln .\.'!rícula
C. Janmndli

REI'IlESE"\T\'TE:".
R('pres('nt::H;ÕCf; A. S. Lm'j. Lida - Rio (GE) R.
Senador Duntas -in - ;)' andar.
São I'aulo - Rua Vitória 637 - conj. 32
J->ôl'Ín·.4.it';n' PROPAL -- R. Cei. vjc('''''? 4,�fi

Rdo IInriwnk SIP - R:w (l/'s ;:·�:·ii(i". n

-2 anelar
5511

l\gentes (' C{J!Tl':-Pl)lld{... lltl�S ('Ir '--'u" os municí·
pios ele S:Jnta Cn!urina - Ar,�,,,cios mediante

'I
contrato df' (le6rdo ('(11)1 a tubcln em vii{or. f;ASSINATtTRA A"JlíAl" Cr" ;\.rlOO.OO - VENDA ! ""
AVULSA CH." 10,00 I �:1 <} di]"e::��itlil::ii:sS�'H:'�S���11;���il:::'�ill:��;;��'OIl('d!OS ! [j

-------------------,

t-G«ftll
FAZEM ANOS HOJE

menina VALDIVIA SILVEIRA

TranscOrre hoje a 20 aniversórIa natalicio da me

ni�a Valdivi<t Silveira. filha do lO Sargento Valmir Sil
velro e sua Exma· Esposo Aloide Emília Sllveira A V:lf
divia os cumprim2ntos de "O Estada"

.

LUIZ FRANCISCO EVANGELISTA

Hernoni Ferrari
Mál'ques Aurél"io Noronha

sr. Arthur Luz
Ivan Gouvêi<1

sr. Paulo Polli
Joõo C1lrlos Amon

sr. Dirceu Gomes
sr. sr· dr Ewaldo Schoeffer
sr' José Vieira Outro
sr. João Batista Bellin
sr. AntônIo Pratts
sr, Mário Cesôrio da Rosa
sr. João Alcino de Oliveira
sr. Manoel do Silvo Morais
sr. João Zenon Bandeira
sr. João Carlos de Campos
sra Adelamé' da Silvo
srta' Aldo B. Preíss

VIAJANTE - VENDEDOR -

PROPAGANDISTA
Laboru.tório de renome internacional possue vag-::J

para elemento dinâmico, com boa apresentação, ins
truçõo secundária e l'dade atê 35 anos. Oferece salá
rio fixo compensador comissões dlária$ e condução.

Int('r.e�sad()S queiram proctrT'ar PEREIRA, no Os
cor polace' Hotel, das. 8 os 10 h;; �. cios 13 0"' 15 hs.
ore d'lo 2S do corrente.
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de ...

o lli:imeiro ato do Papa
Paulo VI, foi o de ratificar

o Cardeal Aloretto em seu

cargo de SecretáMo do V:l·

tican1.
O �onclave que elegeu o

Papa Paulo VI, foi ene':!r

rado cficialmente as 12 !'lo

ras e 58 minutos dO dia 21,
hora de Brasilia. As portds
da Capela Sistina, for'lln

abertas.
O nome de Paulo VI, ado

tado pelo Cardeal Giovanni

Battista Montini foi sugfl�i.
do ainda antes de sua c:d·

ção, como simlJOlo de um'l

Igreja lutadora e cheia de
amor. Paulo, é o nome do
Apóstolo que difundiu o

Evangelho no mundo Gi1'
co La,ino. convertendo·o l!e
um pequeno grupo de Ju

deus, numa relib'ião mun

dial. l) nome de Paulo, n'lo
era usado por nenhum P,t

pa, desde o ano de I6:!I,
em qlie moreru o Papa
Paulo V, que era o Princi...

pe Romano Camille Bo)"·

guessq, eleito para o Papa·
do no dia 16 dt" maio de
1065.

•

A i�reja católica, lcm no,

vo chde! O Cardeal (ih)
vllnni Battista Monilni, foi
elevado ao Papado. adotan
do o nome de Paulo VI; O
Cardeal Mont!ini, tem 66
anos de idade, e tem um

irmão senador e ou! ro mé
dico! Os sinos do Vaticano

passaram a dobrar festiv:;
mente para anunciar nú!)
aos 6:1 mil fiéis que se en,

conkwam na praça de S�'J
Pedro corno ao mundo in
teiro que a Igreja Católica
tem novo Chefe.
O :lnÚllcio da esc6lha, foi

PREENCHIMENTO DAS VAGAS NO ��t�'��iC=atc:� Sã�ri;;:'��
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

- ����i,�:r�e��r�:I�r�Om���:
"Acham-se abertas na séde do Aeroporto locaf t��a:;�ia�exta.feira, hora de

NOS OI.IIOS nos COEUIQS UM PI�CAR DE ESTRtl,i\S �: ��s�;�ç:s Fis��� �;e;:����:t�t�N7:, c;��t)e� ��:;Iii�� :��sOn�:�L:tiS�[���O�I:::
CllIru que goslo de coelhos, e como, Eu os eonhed ?e Aeroporto (N_ível 5) mediante provo de seleção. As verenç1.issimo sr. Giovanni

\ cm minha infância, cm Timbj), à sombra. das minhas 1ll'i. InSC.ri:Õ8S e r�al!zaçães das provas encontram-se à dis 8attisr,;l Montini, CardeOlI
.. lllciras Icmhran(as ,'loucuras. Eu us conheci em tiI,la

poslçaa dos .lnteres�ad�9 na. Administra�ão. do Aero-
_. da Igreja Romana, que es.

"ua ternur:l, cercados de cenouras, alegres e mansos, lia,
porto, dos 9,00 ,�orus os 17·00 horas (dias llteis), de?'colhe:l o nome de Paul',)

lJitando um univerlilJ de claro :unur c um panorama de
24-6 o 7-7-63 VI".

curridinhas ('alisas. Os coelhos ainda s:io os brinquedos

TEN KEY
26/6/63 Momentos depois, Paulo

,h'lls mais qut'ridos, dos meni.nus c das meninas, c até I)�. VI surgiu ao balcão, dando
wlhu Iluda Manuel Bandeira fala (13S emoçiies sentidas [ - Fa'brl'ca "Iemr. aprese t

a primeira b&nção papai' à
11M bichinhos assim. (lu{'rll não se lembra do porquin!lCl li � n a cidad.} c ao mWldo, ante

da. índia, sua prim<,irll namoratla? E cu, qllc nunca \'i um TEX-KLY ( ;l 1ll:ln'llll<l' .

ii U mjJH'ares di !iêis, que rece

Ilorquinho da imlia, uem Im'SlnO agoT3. com barba I�"

h I-
, ,

-I
beram a bênr:.ão aos gritos

('osto e uma cabeleira enorme, fru:;frado }lor não acad- :.l{�'p;��::�;::' :1,�I�,{:;:·:�ll:;:I:'� ';�,� e Icoptero portall ,de VIVA O PAPA!!! A vo�

��a:Ih;��lt���(;;Jdu�� :!!��:�o:ati�a;l:�;�a��ent:cco�������lI���� "jll'raç,lo. \!r;lç<l� ;W �l"ll ��da���teP�n��i�e� e�\o���
Mas os coelhos "U cunheci. (insto demais dêle.�, e comn.

1'·("];.Ielo /);!ldll,";U!o, ndll' BREMEN. - As fàbrkas de aviões Dornier 0- a praça. Começara. o reina.

"iío foram llulIl::lS as vi'zes que os conduzia ao colo, le.
,iI'". D"nln' "llt!.IS (';(1";1- presentaram ao público um nova helicóptero "DO 32' do de Paulo VI, o 265' Che-

ni\,lI;·os entre ;as I"O�IIS dns aipins, largá\·a.os sorridl'ntc�,
clniqicls, "fT'\-I-\.I.Y de tipo completomente revolucionório. Ce da Igreja, a reinar

buscáva·os dellUis. pura IJcijar.UICS ,� testinha quase sem.
,1.', ':lldor po."jli'·(J (' 11<'t:ati- O "DO 32" pode ser dobrado e guardado numa; trono ele São Pedro,

prc côr de J·osa. .Hoje, sonhci com êlcs. Todos pulando �;::: :;;:�:{j\��I";r.n�rl.��));.s;::�::,I:� caixa de 3,8 m de comprimento. COlocado sôbre ru

sôbrc meu corpo estendido na relva, não sl'i quulltns, i I II 'nl I I( 1/1'(" p;,!'<t
da,s. a caixa pode ser transportada por qualquer cor-

mas os rccnnheci c cm todos seus olhos bavia um quente .�! C�lt"1::' :I,�' ;;�;�r';"�) 1"0 de passeio. EMAG R E C E R
!lisca,r ,de estréias. i\s_inf,ànclas sem cocOtos devem ser

m
-" O helicop'tero tem uma velocidade vôo mo'ximo Oe'- .. /uv",'SCtll U.., "'ogu.

�O::;d�a�amasc:n���::z� '::� :'o�t:c:e,ta'n=tup'��e��: ;')":�': ",'� ��01 ������p:��â�;de�l:b;dd�e� d"eno8rmm.lp"orésde� banhos.•par'Ihos Gil ..c .. /ic'G.

) B r;. , Direlor Vicente Col6
�cr melhores do tlUe meia dúzia de coelhinhos. eles cou· .• ul'ro�Hhs

.

� g!"nd�, seu raio de ação de 90 km, sem tanques adi..:
scrvam, muitas vêzcs. em miDha solidão, um ritmo tle �-ij

do Bra!'olll S.A ... .J cronals. seu tempo de voo de 50 minutos.
dôees lembranças, c faço diato a sinfonia. das minhas . Concessionários O "DO �2" foi criado poro IÇ6es de solvaento
ml'lllorf'S � mais queridas ewea96es. Tenho a-impressão LQJAS PEREIRA nos m�ntonhQ.s e em alto--rnor, mg tem utilidada
fIlie: ne!"ote frio, êlcs Se lembram de miºI, t:crtos de que l)!"o OLIVEIRA t"mbém pata a guarda de graag.es manadas e poro-o
,lmei, lá. OlUlC os ulliare� crilPlO:; <:;ü"O ll1IH'10,," 11l'b jn�Pl1l, L R Trajano 23 _ potl"ulh.,m�nto <;óbre extenSI'l9 florestils.'""""01",.0 ••

�::��::",:.,_}.,��;�:��,;:,�\,,1>• .',
FLORIANÓPOLIS �

.,. "" .�. I.,� .. ti .:t��",;,.�...::. ,,,,'\.. , _�.

"tmm DE-GALA" DIA 17 DE AGOSTO - DR, MARIO
ROBERTO, RECEBERÁ PREMIO NA GUANA.BARA
GOVERNADOR 00 ESTADO VISITA NOVA YORK

ti:uI� !ou�:��� ��i�az����,a:2m it��::� 11 _ A Direção do Querêncíc Pu�
Estado é' o verdode'iro inspirador da lace Hotel penso seriamente 1')0, ele

reaüzcçõo do I Seminário Fiscal do qante recepção que vai oferecer a;

Estado S' Excia detentor dos titules Debutantes do. baile oficial qve rech

de bac'harel em "Dtreito, Ciências EC:J- zor se-à em oçôsto próximo, r-os sa

nôrnícas e Contabilidade exerceu por Iões do Clube Doze-

largo periodo os elevodàs funções de

Fiscal do Consumo. 12 - Està sendo esperada em no"

50 cidade a sra Manha Brodt assis
tente dQS produtos de beleza ';Germr'i
ne Monfi-el".

Transc;.lrrell em dota de ontem m;:lis um anIver
sário do Inteligente jovem Luiz Francisco dileto filho
de riosso particular amigo sr. Froncisco Eva:"gelista e de
sua exma. esposa sra· Neusa Evangelista Pessoas bas
tonte relacionadas em nossos meios socIais.

-

Ao aniversóriante e seus genhores, embora com

atrazo "O ESTADO". deseja crescentes felicidade,.:;. � _

SR. DOMAR ROSA DA SILVA
Com satisfoção not"iciomos no dia de hoje ó trOí!S

curso �e mais um aniversário natalicio do nosso prezo
do amigo sr· Domar Rosa do Silva, funclonório dos Cor
rêios e TelÉgrafos do Estreito nesto capital

O aniven:iáriame será, estamos certos' na dota
de hOje, alvo das mais significativos provas de oprêco
e regozijo. às quais os de "O ESTADO"; assodam��2
auguI'ando-lhe vOtos de perenes felicidades·

2 _ A Diretoria do Clube Doze de

Agô�to em reuniõo ontem. na Secre
toria de suo Sede Social marcou coro

o dia 17 de Agôsto, o baIle "Noite de

Gala", com o opresentaçô-, das Debu

tontes. festejando (J 910 aniversório do
veterano.

13 - Muito visitada o galeria d�
ontfçuidodes da sru. Kortn Schnoor
Lenz i, pelo mundo ....eleçonte social. to.,
era. Deputado Ruy Hulse (Lourdes),
adquiriu um valioso obje.o de ador
no paro decorocõo de sua nova resi-
dência

'3 _ o Dr. Mário Roberto Kozvin
kowski Direto)' do Centro Hemotera

pICO Catarin-snse, foi laureado com :'J
h prêmio Castro Peixoto de 1963, .ja
�� Academia Nacional de Medicina vro

� ju drc 27 próximo. pora o solenidade

h da en rego do prêmio na Estado oc

Guanabara.

14 - Entre os festivfdades do I

Semi.-Iário Fiscal, está programado um

Elegante COCKTA1L, que cconteceró
nos Salões do Querênctc Pclace Hotel.

15 - FEstejou idade nova sext'l �
feiro o broto Noem'i Regina Silva. t�

16 - Também Fe.stejou aniversôri.:la
on.em a sra. Naqib Daux (Janice). A�
centecimentos sociais, felicita·

4 _ Circulando em nossa cidade ::

, Dr. Roddg('. Otavio Lcbo, um do:, n'1�
Ihores partidos do Estodo. O Dr. em

��es�çi�'id��esci��:iS�e Jolnville cst:J

1 7 - No pràximo sábado nos S::l�

iõe� do Clube Doze de Agôsto aconte

cerá o moviment3da testa Junin>J
"Noite de Sõo Pedro" - Uma qua�
drilho "bossa nov<l" será a atração du

alegre nOI',oda'
.

5 _ No próxima quinto feIra ')3

C::mela do Divino Espirita Santo. re;,

lizClr-se-à <l cerimônia do casamento

de Heleno Hoeschl com Q. Dr· Cacilco
X'�,vier Os noivos ;erão como padt�
nhrs. Dr. Adubai Ramos da Silva >;

Sl"a S,· e Sro Mario Loureiro. Dr. Ma-

rio R;.;m'Js Wendhausen e sro, sr e 18 - Na cidode de Laguna l'�ali-

;'(0 Dr. Francisco Gritlo. zou-se ontem, na Jgreja Santo Antônio

�_ Q�m sera .a novo Rainha do dos Ani.os, a cerimônia do. casamento

CI�c aiz� <k tc�'! .",

de Ros'llda G.runer. com o Sr. Carlos

7 � "Dist.;ror!krt' em Famlllo', -:-) A,l�:tto Mussl.

prcgrama qll'!" tem o Direçõo do loc'r
", ," .

I
tor A.-..tuncs Severo e que esta agro- 19. - No Samotlro Sal continuo

d:)ndo plenamen!e aos ouvintes do freQuentando muito eleganoo .0 moça
Diári da Manhã. que é r:o:ada nos coluna9 sOCiais da

8 � A Rede Feminina de Combot� c'idode. E ela estó mesmo em foco .•••

ao Cârcer promovero na cidade dê
.

Blumenou uma noite de elegôncla, 20 - Em grondeii atividodes nQ

com Desfile Sangu. Departamet'tto de Relações Públicos do

9 _ A convite do Governador r'e palácio do Govérno o. jovem .Acad�m;
Nova YCl·k viaja para Os Estados Uni- co de Direito, Morcílio Medeiros Filho.

dos em compnnhia do Dr. Alcides

Abreu sua Excia o Govcrna�' Cei:;,> 21 -- Procedente de Porto Alegrf'
Roma;;'. hoje, o Dr. Aderbol Ramos da Silv.o e

10 - Circulou na Copi�al Gaucha, exmo familia.

imuito bem acompanhodo, o discutido PENSAMENTO DO DIA: O amor de"'

moço. de nosso sociedade Julio Como r- veria. acabar onde o infidelidade co-

����������c:�m�'xço�����������
VACINA SABIN

MAOUINASALVE SEU FILHO

DESOMAR
pericles luiz de medeims prade

Quem Sucessore o
CONTo DA 8" PAG,

çou a trabalhar na secrc
taria de Estado do vauca

no, à. Qual dedicaria os pro
ximos :lO anos de sua vid�..

Enquanto isso, em 1925, foi
nomeado Assistente Eck·

stastíao da Federação Cid

Universidades Católica.:;,
fundando nesse mesmo ano,
o Movimento dos Gradlt:'·
dos Católicos.
Em 1937, Montini foi 1'<1.

meado Secretário de Est..a·

do Substituto, sucedendo
ao �V[onsenhor Domêru-o

cargo até novembro ce

1952, quando Pio XII ce

sib'1101J·O Prõ-Secretarto de
Estado Para Assuntos to
temos, Não pairava dúvi
das quanto a sua amizade
intlmu com Pio XII; quan
do o .1ardeal Eugenio Pac.
celí fO! eleito Papa em 1939,
informou-se no vaücano
que Montini foi um dos pri
meiros a receber a bênção
Papal depois do conclave:"
e quando Pio XII percorreu
as ["U"JS de Roma, tnspecío-

Tardini. Permaneceu no

,Silvei,o de SOu.za I
O G A T O

Senão quando vi o gato· A lua: - foice no meio
, do céu. Ao redor, o paísaçem comum do noite e dos
ru�s. _S�riam quase dez horas, ou vinte e duas- Vi. a

pnncrpio, openas uma ccbectnhc minúscula duas
orelhinhos em pé. dots olhos redondmhos brtlbantes,
que espiavam alguma cctsc com seriedade, na dobro
da esquino. A seriedade 90S que preveem aconteci
mentos Jneluróveís QU!1! desejaria o gatp?

Nódoa mínima então se mexeu o. rato na som

bra do meio fio, qUe era da noite. Ignol"avã o desti
no, com um homem. Súbito o tragédia. Pensei: "rato
rato. rato, per que motivo t'u rcest« o meu baú?"

Que masoquismo, pois, se esconde nos ratos,
que os sóbios ignoram? Serão os tapas de um gato
caríÔos? Subconscientemen�e amarão 05" ratos aos

gatos? Eis qccndo, num tapo: é o roto iançodo à dis
tância. e ali fico quieto, eoccíhtdo, ô espero como as

amontes. Esperaria o fim? Deus do céu, os rotos serão
estóicos?

CUl'va-se o gato, depais se alongo deito o corpo
sôbre os pernas. alongado, e espreito· d rilbo 00 cUm

pri.do, varre o chão.. como ur);'"l ponteiro A cabeço, de
poiS. sôbre as mãos m'inús<:ulos, espreita

No céu. a lua em foice. A ruo é imenso e deser
ta. As órvores esperam, estáticos.

Um movimento: - um bote. Passeio já o gatn
Em círculo, entre os dentes o rato que esperneio, De
clamo poro mi'm os versos de Saodi: "Sul!ão veloz das
noites serenas. tranquilo sultão das noites tempestuo
sos, gemes de omar ou de càlero quando vagos pelas
açotéios inundadas de luar"?

.

EHo no chão, de novo. (} rato. arfante, ogcl'a.
Desapercebeu-se o goto? �sse olhar para os lados (cu
tros dir�ções au,e não o cer�a), puro fIngimento? Co
·minho fel�m�t« � 9flt�q roç�r à par�e é praz\?r_

..

O�I'I\Olr. "6r �e' rri:!s:tr.-triste crnimoliinho
Ignorante? Terão os rat s, como nós, deuses crué:s,
que os dirigem o errôl"!leos estratégia5? Então no ga-
10, a repentina fúria Saltou, como um raio

•

aboca
nhou o présa lanço�-a. aos ores tapeou'a ôpõs· Ta
peou�o, tapeo·u-a..: Fôsse um homem, o go�o haveria
o grito angustioso dos que triunfam ou o gârgalhada
histérico dos heróis. Era Um goto. Diabôlicamentp
foi devoradn o roto. como pede a Natureza.

.

() céu: - "tenda de estréias niveas refulgen-
tes" A lua em foice.

.

Estava eu à espero do Circulor. �Ie veio. Embar
quei friamente e me fui a pensar outros problemas, o
irremediabilidade do Mal. par exemplo.

CONFORTAVEL CASA �ESIDF.NCIAl
ALUGA-SE NO ESTREITO

de Construção l'Iecente, 125m2, espaçosa sala que po
de ser subdiv�dida. 3 dormItórios. um pràprio para
("scritório, cos'nha, banheiro completo WC para em

pregada. área de serviço cum tanaue� abrigo por;']
automcvel 00 mesmo tempo varondão; fóra: rancho
e Quintal, �m zona saudável e calma perto de bc'3
proia de mor. próxImc a Escola de Aprendizes Mar!-

nheiros
Ver e traia r: Ruo Max Sc"ramm. 360, Estreito
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nando os danos causados

pelos bombardeios aéreos
em 1943, Monsenhor Mon

tini foi o único a acompa
nhé-Io.

Como Pro-Secretário Pa

ra assuntos Internos, foi

credítado O fato de haver
. convencido Pio XII a apoiar
o Par tído Democrata CrIS

tão ele maneira decisiva
contra os comunistas nas

eleições italianas de I!Ha.

Sua potítica progresstste e

incessante batalha contra o

comunismo. dentro e fora
de Roma, í'oram coroadaa
de pleno êxito.
Em 1953, Pio XII desejou
etevar os Monscnhoros

Montlni e Tardini. a dig�l
dade eardínalístíca. Toda

via, ambos declinaram do

honroso convite, pois acna

vam que nos cargos Que (·11,

tão ocupavam, poctcrín-n
permanecer à serviço pes
soá! 10 Papa.
Em 1958, num de S('I1'>

prímcírcs aros João XXIl r

elevou Montini a Cardeal,
nomeando-o a seguir, Ar,'(\

bispo de Milão, cargo em

que se distinguiu de sobre

maneira, a ponto de "OI'

considerado o provável su
bstituto de .roão XXIII no

trono de São Pedro,

Os J,1Tognósticos, toram

confirmados na manhã do

dia 21 do corrente. AgOY"a,
Giovanni Bat.tista Montini,
do Aocebispndo Milanês, se

transforma em chefe espi
ritual de 500 milhões de
católicos.

Pessoolment, com horo mor·

eOdo. NClfmOtlz.ado o P'IO
ngo s. "'0110 a engorda,_
Rpelo pé�o. idade e ollu'o

(�rl1tpD;,�'nda :C. Posto! .5,696
�UA 1l0SA E SILVA, 170

• TEl. 51.1676 - SÃO PAUtO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ria
Definindo-se mais uma vez

rigorosamente dentro des

postulados democráticos, a

Ação nomocreuca Parlamen
tar se dirigiu à Nação em

Manífasto que aborda o pro
blema agrária no Brasil. De

pois de examinar a reforma

agrérta em seus diversos as

pectos, a ADP se fixa numa

posição rígida de defesa do

direito de propriedade. ter

minando por afirmar ao po
vo brastleíro que "não será

com a nossa cumplicidade
que se destroçará a econo

mia nacional, nem se manto

rã a confiança e B tranqui
lidade dos brasileiros na es

tabilidade de seu arcabouço
de direitos e garantias. Prp.
servados uns e outras acei

taremos as reformas ma-s

profundas e 'mais benfazejas
dos que essas que ai Iermon
tam no clima úmido da de

magogia. da reserva mental
e da mé-fé, ambiente em que;
não há mais lugar para ri

maior das reformas, que é a

do prónrio homem".
A seguir. íntegra do Maní

festa ua Ação Democrática
Parlamentar: ./

"Quando, sob a falsa ale

gação da defesa das popula
ções rurais e do desenvot
vtmento do pais, se envere

da pela caminho da dema

gogia para a supressão de

direitos fundamentais em ho-

sa Lei Magna, os deputados
da Açfto Democrática Parla
mentar julgam-se no dever

de expor aos brasileiros sua

posição definfda e definitiva.
"Não queremos que a ter

ra seja apanágio dos oc.o

sos e parásttas. nem a dese
jamos mútil, desocupada ou

abandonada: nem a preten
demos inacessível a quem se

disponha a fazê-la produzir.
Nenhum de nós comentaria
o críme de embaraçar o ne

senvolvimento, o prestigio e

a fôrça do Brasil nem po
certamos ser tndtterentes
aos baixos padrões de vida
da população rural.
"Sustentamos que "a pro

prlednnev obraga" e está re

guiada na ccneututcão co

mo "f loção social", no Intc
rêsse de todos os trrasneíro>.
"De'::enderemos deoísiva

mente todos os projetos de
lei que assegurem aos que
tlvere.n o amor e a vocação
da terra, a distribuJção dela
com i&ual oportunidade pa
ra todos. Julgamos que"
rrontetre do país deve aV'}J1·

car atê o limite das rrontet
ras po'iticas na marcha pu
ra o Oeste, vencendo o de

serto, ocupando o solo va-

7io. inexulorado e eesconae

cido e pondo em li" ror todos
os -eonrsos naturais.
"Mas ninguém ignora que

a União, além de terras in-

utilizadas. Somos contra:J mas mais profundas c lllõ1 .�

ausentismo. Os impostos bontaxojas do que cssus quu
territorial, de renda e de por .u rermentam no dim:l.

herança corrigirão energt-

--Wã%rniimimiii.iiWmiruilruilii.i.miiiiii•••iiiiiiiiiiiiiiii•••iiiiiiiiijica e gradualmente êsses mu-

leso

"Esses tributos, racional-
mente decretados em cu

rãter progressivo, determina
Cão gradual, mas ràpídamen.
te. a dtstribuíção da terra.

"Em nenhuma hipótese
participaremos de qualquer
forma de espoliação contra
os vevdacleiros agricultores
e crte-ccres, os que não são

apenas proprietários, mRS

colaboradores da grandeza
do pais, concorrendo para
tanto com os únicos produ
tos exportáveis e geradores
de divisas, além. de romece
rem materfas-prjmas DS
indústrias nacionais, aümcn
tos ao povo, emprego aos

trabalhadores e tributos
aos cofres públicos. Não se

desorganiza o pouco que es·

tá organizado.
"Na conformidade da WI<;·

sa "de-íaracão de prttncí
pios". repelimos a redução
do quorum exicído pela vi·

gente Constituição, para que

seja uorovnda emenda oons-.
tituct-mal.
"Combateremos qualquer

tentativa de víotacão dos di

rettos e garantias. consoes

tancíwtos no aruso 141 da

oonstí-utcõo da Retnihlicn,

Recordamos aqui as pat.i
vras de Camnos Sales "se

mais lugar para a maior dss
reformas, que é a do prO
I:)rlo homem."

urnídc dn demagogia, da -e

serva mental e da má fé,
ambiente em que não há

� 'NQI''-lJ)(I., .. r.,''

TRES OBRAS IMPORTANTES NA CAPITAL _

Todas rnesnjo de grande e real importôncio para
o progresso de Florianópolis abrindo novos perspec
ttvas para o alinhamento da 'Ilha e Continente, rnon-

�:�:n��ze� ���oG��%��ZO�'':�eE���s� ����;;�sto-
No Estreito, (junto ó Ponte Hercílio Luz) o bo

nito Viaduto. cujo cndcrnento vai em rítmo acelerado
Aqui no JJha, o desmonte do morro á cabeça da

Ponte, sob a díreçôo profícuo do Secretaria de Vre
çõo e Obras Públicas atrcivés do DER que dia a dia
acelérc aQuehe trabalho. e que dentro -de breves dias
o dará por concluído

Uma nova proça, ampla, com estrado rasgada
para reencontro com outro avenida, o Rio Branco.

E vai ganhar nome: Praça Governador Celso
Ramos segundo o. projéto de lei apresentada á Câ
mara Municipal pelo vereador Lúcio Freitas da Silve.
A idéia teve aplausos gerais.

A terceiro obra, também em andamento. acelera
do é a Avenídc Beiro Mor: O volume.da terra do des
monte, está sendo transportado para eterrcmento da
Estrada do Base e depois, poro aterro da Avenida 8!2'i
ra Mar·

Como SJe. vê Florianópolis cresce dia o dto

\

IVTP E Â SECRETARIA OE SEGURANÇA PÚ
aLlCA - Continuam os melhoramentos na trônsito
do Capital, agora completamente modificado pera
muito melhor com tartarugas colocadas por tôdo a

parte.
Novos sinaleiras luminosos nos pontos mais mo

vimentados. A Secretaria de Segurança pública está
demarcando -com linhos de tijoleiros brancas na Pra
ça 15 e ruas adjacentes, lugares onde ônibus e carros
devem fazer pequenas parados paro dar evasão á
passagem de pedestres, qUe assim, terõo trânsito li
vre e mais seguro, de calçado á calçado.

E tudo isso. não há duvido, chamo-se progresso.
mem, consagradas em pr-ia- tertoie. possui imensas áreas
efpios inderrogáveis da nos-

.

nas faixas de fronteiras bem

como r-os Territórios Pede- um corpo político tem cor-i-

rais e flue os zstecos me-n- cão. êsse dispositivo é o :':0'

bras dispõem de centen-a ra-ão 010 regime".
de milhões de hectares de '1'\;"'1 p"pit",rf\r>10S fi rormu-

terras devolutas ou neztu- la de índenizacões f'T!! noõ-

mamente apossadas. DO:5 uoe Que. lá desvalorizadas,
terces, aoroxímadamente, numa mnecao devorador-r

do Território Nacional se fie cerca de 50 por cento AO

"'�'....ni'i",lõl clf'<;<;fl.S terras des- ano. do poder ccutstüvo em

povoadas e não utülsadas, cruzeiro, ainda mais se avü-

suficientes, entretanto. na -a tarãc auando o govêrno re-

mais do trtplo da população deral. 23 zetecos membros
atual. For aí deve começar e JTli111ares de Municinl0s

a rep:uticão d!ls terras. "<1. inundarem o naís com êsse
mo ar·mt(�r.ell nos prim�i· papel uesurestigiado, para
rns s:>culos da fundacão do dp<:",nropriarões temcrári?s.

Brasil, sem desupsa.<; panl "Não será com fi nossa

o Tp.70uro. isto é. para 'Y; cumulir,idSlde tlne se deste ...

contril)1)jnte!>. ""'11 cf)nf;�· ('rirá fi economia nacional,
".. .... 1'''''''1. os cidl'l,l;;<1s. QUI" <;e m'm -s� rm�_t" .. <'i, a' cnrrfian('i\

r=.smem as estrarl"'",- dI" 1)'1' e a tranouilidarle dos bra·

net.rl'l"íío para '0 op<;t!> <:i1",it>I1<:"'''' e<;t'lhil!d!lde de

"Somos rnntm o Jatif,ín· seu arC'wout'o de direitos e

in0. nl1 ."",,,tino .-1",<: I"'ranrh><: I!"arnnti::r<:. P"pn<:er\'ndos uns

fÍrp'lS (;(,.5ommaclns ou n"in e olltr:1S. Rceitaremos Tefor·

: .

Muito prazer!
FOGAO
VENAX

·····VENAX : HfAl�MO 1<18M
T R A N S I P H o Nt 9 3
- 9 transistores. a faixas de onda, antena t.el"!if=:ópica.
tornada para antena externa:

.

:.'�,'

...................
: ...

.;...
UNIVERSIDADE DE SANTA CA.TARINA

DIVISÃO DE MATERiAL
EDITAL N° 11/63

CONCORRtNCIA PúBLI:A N° 11/63

Proposto para OI dia 28 de .lunho de 1963
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° I J /63 DE

03 - 06 - 63 à 28 - 06 - 63·
De ordem superior comuniti' aos interessados

que se acha aberta ConcoJ.TênÔo Pública aprazada
poro às 14,00 horas- do dia 28 do! junho "de 1963
para aquisisão dos. seguintes mate,ciais:

'

1 ,- Espetro f<�tômOtro de chamas - Un1d. -

UM - Quant. - 1
2 - Aparelho de eletroforese com densitômetn

- Unido UM - Quant· 1
3 - PH metro Profissional - Unid UM-

Quant. 1
.

4 - Agulho de Vim-S'ilvermon para punçãc
biópsia hepática - Unido UMA - Quant. 1

5 - Negotoscópio portófil de parede com 2
corpos -r Unido UM - Quant· 2

Divisão de Material, em 03 - 06 - 63
-- J osoé Fortkamp

DIRETOR

ÍRnNSMIRlld :
- 7 .t�(.'H'I�i�tores, poten-
18 ollo.lo1onlo. funcio.
na com, ...'pilhas tipo
lapisei,ro,,<·'

IRANSORBI IRANSMOBll
- 3 faixas de onda. 9 - Pàra automóvel. 9
transistores, tomada transistores. 3 fai)(os
para antena externa· de onda. 2 alto falon-
e para toco discos. teso .i

MODELOS AVANÇADOS RÉPRODUZEM :rODO O�EALI5�Ç> �O SOM!

Oro Alo:sio
Monquilholl

\

CL1NICA DENTARIA

Tratamento das afecções
da bôca em' adultos e

crianças pelos metodos cU

ni�o e Cil'UTg'CO. (X,nfer.çao
d" proteses parciais e to

t:'Ü'> I
Atende de 2" a 6" lelra

das 8 às 12 horas e das 15

as 19 horas aO'l sabados

pela manhã.
ExclusIvamente com bo�

r'l marcada.

P A R T I CI P A ç Ã O
O GR�MIO ESTUDANTIL PROFESSOR HA-

��L�?�0:�A;�tic1;a ��à;�, fl��ia��;:I��!�O'���
dOmingo próximo., dia 23 fará reolh:ar nos- salõ",>
do Clube Social Paineiras", Umo "Tarde Dançante' .

c-:::m início às 16 horas
Outrossim comunica que Os ingress'os encon

tro-se à venda com ·os alunos, da referido escola ao

PJ.'IeÇO de Cr$ 100,00 - NOTA: As mesas estarão
à venda naquela sociedade.

Agradecemos o comparecimento
A DIRETORIA

AGRADEf.lME�TO
A familia de ORLANDQ PEREIRA, sensibiliz:

�(� �.����e��rOq:�=. �ui�1f:�;a:��� ��;�
fHho JORGE ORLANDO· PEREIRA e também agr,.
dec� muito especialmente o Unha. TRANSPORTL
COLETIVOS LlMOEN$E LTOA. .seu 'oto nobre CI
dendo gratuitamente um cOleU;O,pAro o ocompanh
mento do extinto até sua Liltin'\a" mOrada,

CASA tlO CENTRO
Alugo-se uma cosa nova de mot1!'r1al com 3

aual'tOs,lsaJa, copo cotinho. bQnheiro etc .. ,.à rua
Cristovão Nunes Pires n, 19 n}tug da ruo Conselheiro
Mafra. Trotar no local.· ,

2:-7-63

FUI PLANEJADO PARA CONSUMIR MENOS GAS, PROPORCIONANDO MAIOR ECO·

NOMIA. MEU FUNCIONAMENTO E PERFEITO, POIS SOU O PRODUTO DQ MAIS

AVANCADO CONHECIMENTO TECNICO. MINHAS CORES SÃO MODERNAS E QUE

ACABAMENTO PRIMOROSO! ISTO SEM ENUMERAR AQUELES PREDICADOS QUE
INsmuTO DE IDIOMAS YA'lIGI
O INSTITUTO DE \DIOMAS YAZIGI comunita

o todos os intp�essados que já estõo abertos a ma

trículas para o CURSO DE CONVERSAÇÃO';: EN.
INGLI!S poro quaisquer de três EstágIOS, oferecen..!o
horários adequados nos períodos da manhã tarde e

:l noIte.
•

Outrossim, comunica aos OIUJi05 vigefltes que o

CTTf.URQIAO DENTIST_" rf'início dos aulas será no semana em curso, obede- Atende senhor::t9 e crionc:as
ta��i:��f��r�lr��!l:iaI�O��� cendo 005 horórios jó estabelecidoS. Método p;;icológ"ic;o modemo-especiaUzodo -para criO"
nica. de.. b.Qca . .M.oc1,emlssim\. lvIelhrrn!<; informações nó> Secrelari,l do Il)Stitu- ças
�(lm�11jório flllitr:1m:\ _ to. n,> 11orórj,_I dlJ5 9 às' 11 hora,; e das 15 às 20,45 A.lto rolaçõo.

_
t'"' •

Cadrlt'n rufóri(':'! - Alt:1 fQ- I-,('eos. ele "f'dunda à sexta feira e aos sábados do� Aplicoçõo ·-tópica de l1uor '�.;f,''{;
��Ç�'Brlgadelr{l SlIva Paes,

9 às 10,30 horas.
.

Atende somente com hora morcado 8 às 12
n 13 TeleforW :1552 FlorianóPüls, 4 d. fevereiro de 1963 e das 15 às 18 horos,

P�CARA tD:EsP�,.���:.��_:-:.� ,'�r�,;,�>�l�...�.�L�I��,�e.�2,Á�O�__ F_u_o_S_õo_JO�r�9._.�3�O�� � ��_�

'::ommltôrlo: Edlflclo Ju

Heta - sala 104 - ma .Te
rnnimo r.OPlhl1

V. DESCOBRIRA QUANDO EU ESTIVER EVI SUA COZINHA.

NÔVO
LANOAMENTO
METALURGICA \/"!;:-NAX S.A.

Dr. S4NODO
MASCARE"'HA � Ora. IARA nn." .flrFTI AMMON

CIRURGIÃ· OENTISTA

e" Po�lal. 61 ".End Teleg FOGOES· Venón(IO Atres· RG5-
<:'-__ , •. ,:..l!;'"""" . ....,.�.. "',,":."'.'*' .. �'''''_ .. , .. _.....:::::=.zI''' ...'-''''- .... � ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



com o Prêmio "Ccstrc Peixoto" de "

1963, o: Dr Mario Roberto Koznío
kowtskl- PrÓX11l10 dia 27, na Acodemia

�Nacional de Medicina. recebere o signi ':
ficante hcrrenccem. r

PADRINHOS f]do casamento de Heleno da Silv.]�
�eCl�:�i�:�op��·im�a�i���t�d�e�;.dra-i
(CIVIL - NOIVAl - Dr. Aderbol

Ramos da Silva oe sra, Dr. Már'io. Ra
mos Wendhausen e sro Sr- Erich
Gaetner e srR Sra. Raihel Ramos da Um terço a vista e o resto em 12
Silvo, Srta. Heloisa da Silva Hoescht, orcstacões juros de apenas 1 %

VARA AVILA _ fino. ornamento da Srta. Heloisa BeIrão Bonncssís Srta. ._

sociedade lcçeene, na ocasião do des- -Maria Helena Fragoso GaJlotti:
:ss-�file apresentado pelo Colunista no (NOIVO) - Dr. Francisco Grillo etl�'====""'======="""==========

Clube "14 de Junho" quondo _Ia foi src- D" Régis ele Andrade e sm. S,.

Sant.a C.IIIUZ o',ns tnl'OrCa-"'U'Ü"""Seleita Miss Elegante, no festa que ren- Mário Loureiro e sra.
• • ;, ,,;

.

deU um mühõo e duzentos mil cruzei-
ros pró-hosptral da criança pobre _

(RELIGIOSO - NOIVO) - Sr. João

promovida pela S "Seara do Bem". Ignácio Xavier Netto e sra. Dr- José
Quem passa pelas imediações da P

.

doscs !
_

I"Neste aJ��:e�:��!� �Iâ; eleitas �:��v=e����Ch�a:to�oi�asraSr�r. MH��.�� Praça do Liberdade, em São Paul) rezar :S=���d�� uc;�Sv:7;;pe��t��a ��
Thereza Tclenttnc de Carvalho Src mormente os segundas feiras, terá por cqueles corrooos a quem tudo erc nega"
Altce Gonzaga Petrelli, Sra. Ruth Ra- certo 5U3 atenção voltado para o' fun- de rnésmo até os mots ccmezínhcs re-:

mos Sr. Sérgio do Silvo Hceschl- de daquele loyradouro públíco, dada a servcdos aos seres humanas. Esse cos-

(NOIVOl _ Desembargador Arno cfloêncío Ó, pessoas qUe convergem ruma foi tomando proporções qua exr

Pedro Hoesch! e src Dr. Avelar Teí- para cquele ponto algumas empunhan giram dos responsáveis pelo Igreja provi,

xe;�:, �:.r:i.r��o�r�:��i� s��tunes e �:b:;�i:mo���ses:���njOe�d�no�:er�re�' �!n����c���a�� �a�;l���:Z�ou;�r:acc��if:1�!�J�oR�ia ctncc de julho. pera os
outras, apressadas que não dispondo ter as velas oferecidas aos enforcados,

E S T A O O 5 UNIDO S o Go O SEMI ....ÁRIO de tempo olhem reverentes para o tem

vernadr Celso Ramos que passará o. FISCAL, promovido pelo Secretartc pio fozendo contritas o sinal da cruz. Quando pelo prrmetra vêz ali es-

Cargo ao PreSidente' da Assembléia do Fazenda. iniciará cmanhõ, 'tio Teo-
'

Ali existe um templo 'católico, cu- ttvernos. ho alguns anos. centenas de

Legislativa, Deputado Ivo. Silveira tr() '''Alvaro, de Carvalho" o Deputadu ia denominação por si só bastaria pa- velas erem queimadas numa orca exls-

-+ � .�niel fial·P.� �a:'��sel.Sec�tório r-a tacar o ..sentknentcltsmo tão pr6prio tente no ala esquerda do templo sõbrc

MUJTA . do; r:�<:,nÔ';líd"1 do Rio �rande"do St,1I. et: d(f,p09o btQ�ro: Sente Cruz dos Eh- uma muralho. Hoje. nesaa mearr-c es-

gente não sobe que se o víoe-çover- o pnmeero conferencista. � forcados '.
.

�ço, uma salc de .5 metros 'por 3. apro
nadar Doure! de Andrade assumir o � Aquela igreja de reduzidas di- xtroadcmente, está construido, existin

govêrno no lugar do Governador Celso O CASAL ;� mensões, há pouco' reconstruída exter do valas de alvenaria nas d-ois lodos con

Ramos perderá o Mandato de Depu- Osvaldo (Irmol Heuet, ontem foi an- ,1 namente reves.tcíc de um cinza 'escuro tendo água. Sôbre elas exaustores fun
tado Federal. fitriãe no inaugUração do l tajorc

TC(I')
incrustado entre prédios de véríos an- clonem sem cessar. Nàs paredes que

da cidade de Jaraguá do Sul.
.

deres. com êeu interior em constante marqetam as valas, são. colcccdcs as ve

EM P9RTO penumbre, encerra uma história que Ias acesos na mcíuno em amarrados de

Alegre, o Dr, Aderbot Ramos do Síl- . PADRI NHOS .. .... ..
.. , ... , çostcrtamos de contar 'Oos nossos ceras 10 e mais. Algum de seus portadores

vc, participou. da reuni� de Direto- do casamento de Jane Guizo com o·) leitores em todo os seus detalhes não fazem ali mesmo suas ereções: outrcs
res do Banco de Desenvolvimento do quintcnísta de direito Donilo Schm,dt fôsse o espaço que nos é limitado. Se encaminham para o templo, por uma
Sul.

.

próximo dia seis de 'julho

IJ
Secundo a tradição em tempos \sccda qUe lhe dá acesso' Duas senho"

(RELIGIOSO - NOIVA) _ Sena-� ldos havla naquele mesmo local uma ros mUnidas de esparuJa. Jogam paro
CO .... FECCIO ....ANDO dCr J rmeu Bornhcusen e Sra, Dep Pc- capelmha e, no praça írontetra estava o lptenor das cltadds valetas cs resto..;.
o vestido de noiva de Jar.e Guizo o dro A:revedo e Sro, Dr Sablno de Bar- montada a fôrça. onde eram executa- v:Jo E preciso que sejam agels para qu�·.

Senhora SoJcnge Pirajó Mar�lns Fui ros Lemos e Sra Dr Jacy Frel.o e Sra dos os escravos condenados à pena deem conta da tarefa, pOIS novos deve-
Informado de que estó ficando'muito (NOIVO) - Dep D-outel de Andra�,

I
mÓXlfTla Irão substitUI( as que chegalam ao fim

bonito. de e Mano Helena Bauer Dr Nels1,n Acs sentenclados a morte era per- t, aSSim, alguns mllhares de velas são
Abreu e Sla, Dep EVlloslo Caon e

sral'i
mltldo, antes dt� subir ao patlbulo, fa- Gonsum,dos. diariamente. e mUitos ora

VISITOU Otoc1ho Blfencourt e Sra Ze[ urna curta e derradela visita ao çães sobem aos ceu�, em memóna do-
e Cemandante do 5" D. N. _ Nte (CIVIL - NOIVA) - Artonto 00- templo, em busco de reconclhação com queles que, na praça do Liberdade, mor

Murjio VaSGO do. Valle Silva o Capi- radohm e Sra Elpldlo Corrêa e Sra D1:US e para pedwihe fôrças para en" reram sonhando com a hbertação que
tão dos Portos do Estado do Rio Gran- Mano Gonzaga da Costa frentar o suplíCIO com reSignação, aVlslnhava
de do Sul, Capitão de Mar e Guerra (NOIVO) - tJej.J �anto Faraco e �

M��::::::::�g�a ,;�:���m���e'ssu- S�, ;:::::::;�;�h /���oc e 5,0.

-C-I-:N:-::-E�-;;;M;-;;,;-n;;---.--:;C;;:-a-r-t:-a--z--d-=--D--d-I.-a----do casamento de Regina Wendhou" Da. Tónia Pioza, entre os damas J..I
sen de BrIto com (} AOldémico Cel30 Oe bom gosto do "Floriacap" * Marito
Nicodemus Lopes - próximo dia seis Balbi. confeccionando vesjdo de bail�
de julho. no "Charmes Modos" ,.,aro o debut

(RELIGIOSO - NOIVA no 12" Ua. Helena de Castro Furtado,.
GDv. Celso Ramos e Sra Dr. Ader- completando o seu Guarda-roupa de

bal Ramos da Silva e Sra, Lázaro Br1to Ín .. '.:rno.
"

o Dr Luiz Gabriel SecretÓ'
e Sro, Vva· Andre Wendhousen Junior rio de Agricultura, vai Oos "States".
Dr· M0110 Remes Wendhausen e Src Osmar Nascimento recebeu a visita do
(NOIVO) - José Lupércio Lopes � convite do "Ponto Qua�ro" " O Sr. 05-

Sro José Licionia Lopes te Sra Jayme Sr. HenrIque Frega, "caixa alta" da
Abraham e Sra, Narbal Silvo'e Sro, Argentina" Os casais: Dr· Paulo Bor
Narb:,1 Silva e Sl'a Vva Carmem nhausen e Fernando Faria der� um.:J

V') r-dhausen Brito e 'Ivo Jonuário F�r drcu!wda em Caxias do S'ul ""b Dr.
reira José Boabaid deiXOU o seu Austin, per

(CIVIL - NOIVAl - Aca.uy Silva Rural-Willys azul.
e Sro Dr. Aldo. Luz e Sra, José Mei-

.

:!r.T'����_ ....

o "ESTADU'" - O fIl;Jis antigo diÓr�"d,. :)(1I11:J Ccrtorlno
------------

�.

PARANINFOS DE TRES CASAMENTOS "TOP-SET"
"RADAR" HOJE AS 13,35 HS. NA RADIO GUARUJA

tão brasileiro
quanlo Brasília!I '" ...

reles te Src, Celso Orlandino Lopes e .

Sra Dr. Marcia Portelo e Sra.
(NOIVOl - Dep. Joaquim Fiuza

Ramos e Sra, Nilvio Scusset e Sro
Ibraim Felipe Simão e Src, João Can
elo da Silva e Sra. Jayme Só e Sra.

LOUVADO

RAINHA
dos Deburcntes de SC uma promo-j

çõo desta coluna: Vai ser programada.
A festa seré filantrópic�

RADAR
na Sociedade, hoje às 13 35 hs, na

Rádio Guarujá, apresentcdo 'pelo Co
lunista.

-BAIIBOS--
às- 10 horas MATINADA

Jordel Filho - Tania -'arrero
Odete Lara - em -

ISSE RIO QUE EU AMO
_ EastmonColor -

- Censura: até 5 anos -

- I.
àsll/2-4-?-91/2hs.
(Devido à grande metragem).

Tony Cur:is - YUI Brynner
Christine Kaufmonn

TARAS 'BULBA

CINE GLORIA
às 2 horas

Burt Lancaster - Tony Curtis
GINA LOLLOBRIGIDA _ em _

TRAPÉZIO
CinemaScape - Tecnicolor
- Censura: até 5 anos _

às 4 e 8 horas
MariOn Brando

Tari�a
O üRANDE MOTIM

- PonaYision - EastmonColor -

- Censura: até 14 anos -

CONVITE PanaVlsian - Tecnicolor
- Censura: até 10 anos _l

I
às 2 - 4 - 7 - 9 horas

Jardel Filho - Tania Carrero
Odete Laro - em -

!SSE RIO QUE EU AMO
- EastmonColor -

- Censura: até 5 anos - 21/2-5-71/2_91/2
Burt Lancaster Tony CurtIs
GINA LOLLOBRIGIDA

TRAPÉZIO
CinemaScope - Tecnicolor.
- Censura: até 5 anos _

A subi:. Aug:. Loj:. Maç:. Reg:. Cat:., pelo seu Ver.:�
convida os Car:. Ir:. de tOdas as O!:. dêste Or:. para a

Se.o;s:. Sol:. de posse das nov:. Dir:. das Loj:. Cam.: Lob: ..
Jan:. Cort.:, a reallzar·se !legunda teira, dia 24 do co:·

rcntl'l às 20 horas em sua sede, à Rua Vidal Ramos.
=

BÃRlV1USICAL às 2 horas
Jimm Favis - AlJysan Hayes

-em-

DESEJO DE MATAR
-Censura: até 14 anos -

ClNf RAJI
'ARA UM MM PASSA TEMPO COM SUA P'AM�LIA - Rtõt),dOBt' SOC1A4t

DAlH;ANTBf\ cOQurnns _ FESTAS Dl! ANIVE.Rá, &t08 - CHA

às? 1!2 horas
Jordel Filho _. Tania Carrero

Odete Lar;) - em -

ISS E .RIO QUE EU AMO
___________________�

, •• oi --:- Eastman�olor -, ..
A Fr�Poj\D", DO SONQUISTADOR

ÍII ..............
·'
.., •• ,:,\·,i';l.;,'::.'",,'�'*�.. 1�.���X_..·•

__ ·:.:>,-.:..y"';��"'·�·.:..:�:�,.i�.:..·��.:..:·;_a.:.."e�.. :'1:�Ht���;�;�lJ.; .. ;· ..�.�:�:�:il:�as,�fÜ�,T�.�,nic���r -

às2-5-8horas
Jack Palance Guy Modiso.n
Eleunora Rossi Dragu - em -

OANQAN1'1!S _..,

.

·P ....rtarl.'

Ftorianópohs :J.:I/G/lfll::�

�

A PEÇA NI
de que você precisa!
Na qualidade de revendedores auto

rizados, podemos resolver seu pro
blema sem demora, Em nosso estoque
/ocê encontrará - com certeza - a

peço ou O ace�sório que procura, a

preço de tabela, genuínos, testodos
em laboratório, garantidos pela mar

ca IH, E, no caso de qualquer con

sulta sôbre O seu International, tere

mos o rpáximo prazer em ofendê-lo.

Representante IÕI nesta cidade
COMmCIO E REPRESENTAC.�)"

G· SOCAS S/A

FÚVIO ADUCCI. 721 - ESTREITO

EXPRESSSO JOINVILLENSE LTDA.
MATRIZ: JOINVILLE

AVENIDA ceror,ro VAtWAS,
}o'ONES, N· 2431 e 2432

1.295

FILIAL: FWRIANOrOLIS
RUA ALVt'-QI) OE CARVALHO, 12

FONE N° 3677

Comunica ao comércio, Indústria e ao PUblico em :�...
rai que faz os serviços de transportes de mercadorfaa,
mudanças bagagens e encomêndas, o.e Florianópolis para

as localidades abaixo retacíonadas.
ABELARDO LUZ - AGRONóMICA - ACUAS DO CRA·
PECO - ALEGRE MARCO - ALTO DA SERRA - ALTO
RIO DO SUL - ANCHIETA - ANTONINA _ APIUNA -

ARAQUARI - ARAUCARIA - ASCURAS - ATALANTA
- BANDEIRANTES - BARRA BONITA - BARRA DO
TROMBUDO :....... BARRA VELHA - BARRACAO - BE·
NEDITO NOVO - BELA VISTA DO TOLDO - BITURU·
Na. - BLUMENAU - BóA VISTA - BOM JESUS -

BRAÇO DO TROMBUOO - CANOINHAS - CAIBI ._

CAIRU - CALMOM - CAMBORIú - CAMPO ALEGRE
- CAMPO ERl!: - CAMPO LARGO - CASCAVEL _ CA·
XAMBu' - CEDRO - CÉU AZUL - CHAPECO - CLE;·
VELANDIA - CORDILHEIRA - C0RONÉL FREITAS -

00 - CUNHA PORA - CURITIBA' - DESCANSO
(;ORONÉL MARTINS - CRISTO REI - CRUZ MACH.�
DIONIZIO CERQUEIRA - DOUTOR PEDRINHO - FA·
XINAL DOS GUEDAS - FAZENDA ZANDAVALLI - FE
LIPE SCHMIDT - FORCAÇAO - FRANCISCO BELTRAO
- FOZ DO IGUAÇU - GALVÃO - GARCIA - GARUVA
- GASPAR - GAUCHll. - GENERAL CARNEIRO -

GÓI().EN - GARACIABA - GUARAMIRIM - GUAR!\·
TUBA - GUARUJÁ DO SUL - GU_<\.TAMBÚ - CUSTAVO
RICHARD - ILHOTA - IMBUIA - INDAIAL - lPIAÇU
.- IPORA - IRACEMINHA - IRAPUTA - IRIENOPO·
LIS - ITABERABA - ITAJAt - ITAIó ...: ITAIOPOLIS
- ITAPIRANGA - ITAPOCú - ITOUPAVA _ ITtJPO.
RANGA - JARAGUA DO SUL - JOINVILLE - JOSE
BOITEUX - JUPIA - LAGóA DOS PORCOS - LAJEA·
DO GRANDE - LAURENTINO - LEOBERTO LEAL -

LUIZ ALVEZ - LONTRAS - MAFRA - MAJOR VIEIRA.
- MANGUEliRINHA - MARAVILHA - MAr,ECHAL
BORMANN - MAREMA - MARCILIO DIAS - MASSA
RANDUBA - MARIóPOLIS - MATELANDIA - MATA·
DOR - MATO PRlITO - MATOS COSTA - MEDIANEI
RA - MIRADOR - MOD�LO - MONDAr - MONTE
CASTELO - MORRETES - NOVO HORIZONTE - OU·
RO VERDE - PALMA SOLA - PALMAS - PALMITOS -

PAPANDUVA - PARAISO - PARANAGUÁ - PASSARI,
NHO - PASSO DA GALINHA - PASSO BORMANN -

PATO BRANCO - PAULA FERREIRA � PENHA - PE·
Rumo - PESQUEIRO DE CIMA - PESQUEIRO DO
MEIO - PESSEGUEIRO - PIÇARRAS - PINHALZINHO
- PINHEIROS - PIRABERABA - POMERODE - POÇO
PRETO - PORTO UNIAO - PPUSO REOONOO -

PRAIA '00 CAMBORIu - PRESIDENTE GETuLIO -

PRESIDENTE JUCELINO - PRINCEZA - QUILOMBO
-- RIO 00 CAMPO - RIO NEGRINHO - RIO D'OESTE
- RIO PRETO DO SU!... - RIO DO SUL RIO VJi:RMELHO
- RIO MARTINS - RIO NEGRO - RIQUEZA - RO,
DEIO - ROMELANDIA """""';ISAt - SANTA CRUZ DO
TIMBO - SANTA HELENA - SANTA LUCIA - SAN·

TA TEREZINHA - SANTO ANTôNIO SCHOROEDER
- SAO BENTO DO SUL - SAO CARLOS - SAO D0-
MINGOS - SAO FRANCISCO DO SUL - SAO JQj\O
- SAO JOst: 00 CEDRO - SÁO JOSÉ DO ITAPIRAN·
GA - SÁO JOSÉ DOS PINHAIS - SÃO LOURENço
D'OESTE - SÃO MIGUEL DO OESTE - SAO MIGUEL
DO IGUAÇU - SED� FIGUEIRA - SEPARAÇAO ,

SERRA DOS BURACOS - TAlO - TIMBÓ - TR�S BAR
RAS - TROMBUDO ALTO - TROMBUOO CENTRAL .

UNIÃO DA VITORIA - VALõES - VARaEAO - vrnAL
RAMOS - VT.LA MOD�LO - XA�XERt.: - XAXIM -

W:ITMARSUM - ZANTA,

RU-MARCAS r PATENTES

AgeDle Oficial da Propriedade Induslrial
'ef1fStro de mBrclU. potentes de lnvtmçlio. nome. Cf)

IIMrcf4f.t, ttbdo' I:e 8stlJbeÚletmento, tnsfgnftU. JrBse. d.
prOP4gcmd4 fi mtJTCCII d4I expoTtaç40.

Rua Tenente Silvelr�, 29 - 1° andar -
SALA 8 _'ALTOS DA CASA NAIR _ FlORIANcr.

POLIS -�CAIXA POSTAL. 9,7 - FONE 3912 ......".l,di:
, ,:1't_u.. -#.1,.<. :.

.

.' .MiAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ClUBE DOZE DE �GOSTO DIA 29 - SABADO - - GRANDfFESTA Jm�IN:tí - COf\1 D��ÇA DA QUADRILHA -- MS MESAS CORUJAS, BROINHAS ETC.

MESAS NA SECRETARIA DO CLUBE

Máquinas para serviços rodoviários
e construções de açudes

1 �����;to�U������g�!O�a���;�:�����A -.j....
'

2 �Ol�;����:��:a n�c�o����prOVad;) pele GEIMAR. DNER e DAER

3 Lêmmaa Angledozer e Bulldozer para tratores de esteiras ou pneus

4 Carregnrtcres Frontais pata tratores de esteiras ou pneus

5 Semi_'3crapers de comando hidráulico

DISTRIBUIDORES

::::',�"::";:"�:,:�::�: TORRES 8.A.
AV. JOllO Df USTllHOS, nO-pORTO Alttat-flllAIS EM PelOTAS E AlUiRHt

Curso Preparàtório Continente.
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES
DE DATlLOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GINA'SIO EM UM ANO;
PRE·<;INASIAL ADMISSÃO DUR"N1E O ANO
DATILOGRAFIA

- Baseaoo nçs m.ais modernos proc.eSiOS peoc-
gtgicos.

.

- UlfIgldo pele:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
- Equipado com máquinas novos.

HORA'RIOS, DIURNOS e NOTURNOS
ruço sua Inscrição à Rua Dr. Fúlvio Aducci

'�T��I�O Maio, 748 - 1. andar,
� .. :FPO�_

APARTAMENTO - Centro - 3 quartos e demaIs
dependencios - pronto paro morar,

CA�AS
PALACETE - RUA NEREU RAMOS N·o 26
Vende-se em único oportunidade no. centro da Cidade
construido em terreno de 22 metros de frente por 40
da fundes. Con.enoc na parte térrea __:\ amplo hctl de
entrada - 2 selos - escritório - cuorto - copa -

cozinha _ d��pensa - 'q�rto de empregada e res-

/pectivo bcnherro. Em cimo 5 dormitórios -. �anheiro
social e amplo terraço. Foro garagem e depOSito.

I
RUA TIRADENTES esquina com a Av, H. Luz - 3

quartos demais dependências.

RUA CONSELHEIRO MAFRA - Duas cosas n. 109
e 111

..
ótima oportunIdade.

RUA TOBIAS BARRETO - ESTREITO - Confortá�
ve1 Coso de material perto do praiOJ

COQUEIROS - Ruo Sõo Cristovõo ao lado da Igrej�
Casa de 4 quariOs - 3 solas - cozinha - terreno

de 11·550 m2

RUA 14 [DE JULHO 953 - I:strelto saida da ponte
quem S€gU!e para Coqueiros. Casa e terreno com

782 m2.

ROA FRONTlNO C. PIRES N.O 32 - Casa de madei":
Ta pagamentO porte à visto r,esto o eombinar.

,

,

l�RR6�31R CUNHA quase esquina com a Av. Rio

BrancO. Terreno de �96,40 m2 por preço de d$

1.300.000,00 a visto· Apenas estará a venda nestes

30 dias.

COQUEIROS - Rua Juca dO Loide, lote bem situad-o:
RUA ARISTIDES LOBO N.o 8, FUNDOS. junto ao

Hospital Nereu Ramos terrena próprio. pa�a ser lotea

do, area de 10.000 m2 - Preço convidatIVo.
, ;
!_
RUA' ESTEVES JUNIOR'";" Magnífico lote paro res'i-
dêncio die padrão fino. I

I

JARDIM ATLANTICO - 1 magnifico lote bem pert::
do asfolto..

N° 302
Com rtsco de sua própria

vida um guarda-costa sal
Na revista alemã "Der Stern" vou urna senhora e o seu

se encontra a seguinte nctí- cachorrinho de afogamen
cta. "Pelé",oDeus de futebol, to. A' "Sociedade protetora
foi pele govêrno de sua pé. de Animais" mandou entre

tria, o Brasil, declarado "pro gar-Jha a quantia de 50 n.i

priedaC:e nacional". Assim lares pelo salvamento do
foi abaixo o sonho de um cachorro. enquanto a "So
clube italiano que ofereceu ciedade de Salvadores de
a rabutose fortuna de cinco Vidas Humanas" lhe rês en

e meio milhões de Marcos trega de uma medalha e di

pela sua aquisição. De acor ploma e .. 5dolares em di

do com as leis brasileiras nheiro, já que esta não �I'

"propriedades nacionais" encontra em situação Ilnan

não podem ser vendidas pa cetra tão boa como aquela
ra rcra do pais."

Em Buenos Ayres a pof i-
Muito admirado ficou um ela prendeu, após muita pro

motorista na cidade de Ohio, cura, um fugitivo de um

quando um queixoso, pOI manicómio local. Ele estava
ête atropelado e seriamente servindo de "guarda" em

ferido, retirou a sua queixa·. outro ucspioío, admitido l:'i .

e ainda lhe ofereceu dínheí- em virtude de seus profun
ro para, compra de um bt dos conhecimentos do ofício

lhete Ge loteria.. que foi

premiado com a sorte gran
de!

As altas autoridades míl; cisco da California traz t,

tares ce América do Norte seguinte anúncio: "Senhr

consentiram que 210 Indús ra viúva, con sete fiihos
e Monarnetanos incorpora
dos, usassem os seus cab

los compridos, de acôrdn

com o uso e costume d.!.

suas regiões. Esses jovens,
cuja fé religiosa lhes prot
he o uso de cabelo curto, rc
ram todos incluídos numa

companhia charnade: "Com

panhía dos cabelos ccmpri
dos".

um jovem presunçoso es·

crttor dizia a um amigc,:
"Isto t: muito agradável. Um
senhor me escreveu, e o re

sultado foi que, de -repente,
vertncõu que passara vinte

quilômetros além do seu

desuno." E o amigo imedia
tamente: "Que eborrecímen-o
to pera 'o coitado! 1586 dr
dormi: no trem dá sempre
mau resultado .. ."
-'- l-
Isto aconteceu... no pu

raiso: Um juiz de futebol

apareceu nas portas do céu.

Interrogado por um seren's
strno santo sôbre os seus

pecados cometidos na terra,
êle confessa que num jôgo
entre "Santos F. C." e o

"São Paulo" marcara por
engano um penalty contra o

Santos e o São Paulo, por
isso, ganhara a partida. Com
grande espanto seu, o ve

nerando santo que o Inter

rogava sôbre os seus .peca
dos, não quiz saber mais
nada e lhe disse: "Entro,
meu amigo, entre. Seu lugar
é aqui. "O juiz perguntou
tímido: "Será que o senhor
é São Pedro?" "Não, meu

filho, não. Eu sou São Pau
lo."

Um. produto de

qualidade
SIKA

81NO

procura casar-se novamen

te com um homem que te
nha interesse na dímínuíçâu
do seu rmpõsto de Renda.'

No número anterior pu,
bliquei uma notícia vinda
de Roma sôbre um novo di
cionário latino-italiano do
Cardeal Antonio Bacci. Sôo
bre o assunto encontrei na
revista alemã "Stern" al

guns momentários de um

senhor Dr. Hans Schlecht
de Dudwiler, Alemanha. PeI

gunta êle, entre outras coi
sas: "Que devemos fazer
com esta barbaridade da trs

!
ducão de "Sparghetti com

môlho de tomate"; Ieita.. De
lo ilustre Pi!_rdes_l Mr; "QW;I-
ta vermjcuíata lycopersici
toqcemíne condita"? Não
seria mais simples traduzi!
apenas por: "Spaghetti cum
tometís"?

...

Aconteceu no quartel: O
sargento a um grupo de sol
dados: "Qual de vocês co'

nheoe música?" "Eu!" res

ponderam dois soldados a

um só tempo, pensando que
talvez em uma vida melhor!
O sargento: "Muito bem.
Então podem corregar êste

piano para casa do general"

Mais simples! Um chere
indígena vai ao prefeito de
sua vila e lhe diz: "Querr
mudar de nome." "Corno se

cham?" "Chamo-me Grun
de Locomotiva que Apita no

Meio da Noite". O prefeito:
"E como quer chamar-se?"

"Simplesmente: Tuuuuuu".

mosaicos
• fórmula suíça
• alto poder

SIM S. A. Produtos Quimicos para Construção

Vendes em ,FLORIANÓPOLIS,
Tom T, Wildi & Cio,

��a Dom J. (amare· Av. R. Brenco· Tel. 2850·3503 3128

EDUARDO DIAS (MAYKOTI - I lot,·

BAR - VENDE·SE

À RUA CONSELHEIRO MAFRA:, 139

TRATAR, NO LOCAL.
.. 01'.

"

I.
I

Os do".: •• uma espontân� alegria em oada gestf). em

ca� palaVra, .. o prazer 8JQ. comum cip ll'16unO olgarrO:
de fu�� fiI.eletos. su;_�,es •. cu!dadosaDlen,te co;ml#\'i�as�

cigarros

COLUNA ESPIRITA

O Departamento Editorfal
da Federação Espirita Bra

sileira, acaba de lançar dois
novos sucessos: uma bio

grafia p um romance. A bio
grafia e de Bezerra de Me
nezes e a obra, escrita por
Sylvio Brito Soares leva o

titulo "Vida e Obra de Be
zerra".

Ilustrada com quatro fo
tografias e em excelente pa
pel, a óbrQ" nos apresenta
uma tríplice biografia de
Bezerra de Menezes, por.
quanto não nos fala apenas
da sua vida como encarnado, .

Il_las tam�ém de sua existên
cia anterIOr e posterior, em
outros planos. livre do cbr·
po carnal.
Resulmindo tudo quanto

foi escrito pelo biografado;
baseando-se em obras qu�
de Bezerra. trataram, a:�
mesmo nas de autores que
nenhuma ligação tiveram
com o Espiritismo; compul
sando os jornais leigos da

época � �a a coleção de

"Reformador", e, bem assim,
documentos esparsos, exis
tentes aqlli e ali o Dr. S�'l·
via Brito Soares organizou
uma nova e magnifica bio

grafia do venerando "Kar
dec brasileiro", biografia.
que será sobremodo apre
ciada por todos os espíritas.
O segundo lançamento ._

e o}ltro I'lspetacular suces$o
de livraria é o romance de
Fernando do ó, intitutacfo'
"Uma luz no Meu Caminho"
Mais um romace do ado

miràv�l escritor sulino Fer.
nando do Ó, no qual êle no·

vamente extravasa sua cano

���S�ei:��.I)!r�:���f,����e�:�., ------
P" 'h,' "10,,,,",'"'''' ['0'0 "',..

- VENDE·SE
1,{'I'irul P"l'cl !1lcniln(' SÔ]):'f'

r{f'ui, Il,US
. t.,·an�V�l�i14�'ÇJ

da Doutrma E.;ipfrttd-;
J--

Sob a responsabilidade
da Federação Espirita Ca·
tarinense

I:]'ft
DOIS NQVqS:+�NC�N
TOS "lfI ,:"';lI·lrn

Trata-se de um
',�';;';'I

'Um CARRO OPEL OLlMPI� 39. Perfettd�srado.
Tratar à �uo Almirante Lomêqo, 8)· Nésta�'
Neg9c'o

_

só à víste-

em que, no desenrolar oe'
vidas simples, de criaturas'
despidas de projeção social,
acompanhamos o peregrinar

--------�.....-�-'-'---'-..;-'-

de ;ri,;., j"",m, ,C/l'" de AGRí\DECIMENTO 'ff CO,NVI,T[douçura e compreensão, '11:

��:n;�!��::j�V;á_I����O� PARA M'ISSA DE '7'0 DIA
.

preender o sentido profun-. Indiana MJndel Lacerda, Roberto Lacerda e'. romido da Vida, alçando-lhes a lia, Hélio. Lacerda e noiva, Amélia Reinaldo e Setgíovista para a Espíritualida-, esposa, filhos, noras e netos do saudoso Desembargadode Superior, ensinando-os a MANOEL BARBOSA DE LACERDA, agradecem sensí-

�����ri::��!�imentos em bllízcdos tôdes as manifestações de pesar re�ebkkts
por cccsíõo do falecimento daquele ente querido. bemAo final do livro, o leitor como aos que enviaram ftônes, telegramas e assistiram

;:r:��I:S :a����a�e:;��� ao. seu sepultamento, e convidam para 6 missa de 70

tadas pela comovente rosto. ��nd�f:�r�� �e;I���e7: �eh;��sS�ba���õ:� de junho �
se-

:� �:c�:ã;n:�;ir�:a�as que �rá rezada às 7 horcs do dia 24 de junho, sequn-
Ambos os novos lançamen

da ferra próxima, na Igraja de Sõo Sebastião.
tos da FEB podem ser en-

Por êste ato de piedade cristã antecipam agro"
contrados na Livraria Espi.

decimentos. '\4
rita, desta Capital. Florianápolis� 19 de junho de 1963. 23-6·

LIVROS MAIS PROCURA
DOS

Para orientação dos leito
res desta Coluna, passamos
a informar os três livros
mais vendidos na Livraria
Espírita, desta Capital, 110

mês de maio último:
I" lugar -- IDEAL ESPí

RITA -- primeiro livro mi
niatura, edição da Comu.
nhão Espirita Cristã;

2" lugar - FENóMENOS
DE ARIGó -- Edição da Li.
ga Espirita de São Paulo;
3" lugar -- O LIVRO DOS

ESPíRITOS, de AlJan Kflr·
dec - Edição da Federação
Espirita Brasileira.

EXPRESSO JOINVllENSE lIDA
MATRIZ, JOINVILLE

AVENIDA GETULIO VARGAS 1295
FONES N°s 2431 e 2432'
FILIAL' FLORIANÓPOLIS

RUA ALVARO DE CARVALHO 12
FONE N° 3677

.

"Comunica ao comércio, industria e ao públicc
em geral que os seus serviço.s de transportes de cor�

gas, mudanças, bagagens e encomendas entre Join
vire e Florianópolis e vice-verso está sendo feitc
com a regularIdade de três o quatro viagens sema
nais, em caminhões próprios.

Comunica
_ outrossim. que mantem linha reg'�

Ior paro o Estado do Paraná, São Paulo Guanabara
Estado do Rio e RIo Grande do Sul e q-ue trabalha

elYJ Conexão. cOm Emprêsa de alto conceito para tôdas
as praças do Nordeste Brasileiro.

,

. Aceita. ainda, o transporte de mudanças e Jba
gagens para todo o territ6rlo brasileiro e o faz leI"!"
caminhões próp�i?s com carroceria blindada.QUARTOS COM

REFEiÇÕES
Em . casa de família. Para

casal· sem filhos, ou:t Es·
tudantes. Tratar à rua �Ier
man :ijlumenau 44. Nesta ..

23·6-63
--���----�----------------

A HORA .

PRESBITERIANA
'Ouça tod�s os domingos pela ZYT-25 Rádio Anita
G�riboldi de F!Oria"lÓpolis ós 13 horas e 30 minutos

�n��I� 'PRESBITERIANA. ,. AgradecemoS)J su�

Ul1'�t- '�fl.S:\ l)'l rua JU\t'ê�l'
cio C,)stáft!'· :':; _. Trindade
- '.tráH\!: nt. nl'osms:

i' Cqritecc;on!������,�,S,�,Uf!t
qUlllinnde e r-.,enor preço

T-
Ed ZQr��g :- �.u ?J;�Qr af(O�_ í'O�.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ci'"ense e Postal em promissor match que
Vice-liderança do Campeonato

,"s ([tcntrfis hoje· feio Certame Salonisla
o Caravana do Ar que é esta altura do campeonato condíçõcs de "grandes" do João Pinto terá dado largo te para dois clubes: Paula

IIder com 2 p.p. vai encon- quantia começa a despon satcntsmo ilhéu. passo em busca do prime-i. Ramos e Bocaíuva, enquan-

trar-se com o Bocaiuva, tar o virtual campeão. No outro combate tere ro tltlllo' de campeão, neste to que Doze e Caravana, es

atual terceiro cerceado que Muito embora o Bocalu mos em ação os -nvee'' do esporte. tando na liderança, mesmo

ainda aspira uma coloca- va epreseete 8 pontos no Paula Ramos e do Cluoe perdendo, continuarão em

cão honrosa. passivo, o entusiasmo nas Doze ue AgOsto. Será portanto, a rodada posição de alcançarem a

Será uma grande luta hastes boquenses é enor Se o Paula Ramos dobrar desta noite de vida ou mor corôa do certame.

Cl te pois o Caravana certamen, me, tudo levando a crer seu adversário, contmuará

) .Ia t e não pensa em perder que caravanelros e boquen- numa previlegíada posição
dois preciosos pontos a ses tujo farão em busca da em busca do BiCampeona

vitória, proporoíonando ao to.

públíoo ,um espetáculo con- Case o Doze vencer seu

dteente com suas atuais antagonista, o clube da rua

4� ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM
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LP.! :EfUE (JUVENIL)
.• iVILLE, FRENTE
'RULErRO

Cruzeiro, local.
Nesta oportunidade o

treinador Hamilton PlaU
aprovcítarã a oportunidade
para ver em ação alguns

t'!e atletas que poderão ser

convocados para os treina
mentos da seleção.

'OI)} DE llllAS
1939 com o objetivo. de di
e-rei e tomar parte no Cam
fi Amadores o Postal Tele
stitu'ÇÕd Pela Federação
(lue qcnhou renome, vindo

anO!;, a maior expressão do
'(I de nossa terra pots nada

I v-ntou o certame do' categoria
r: ""mt>, efetucdo em 1961, tr�

i�mt1is conseguida por ou
.-'0 c-d-de. Ext;nta o carece
.... n -stcl or-vnocõc l! O'ivisãó
�,...I() n'J roomeo:o disputan
re-mes dr> oroft-síonot C'1",

"'�;<;, do nu." é l-de- invicto.
, -óf;C":o cor-oleta 24 anOs de
r'rto de século de lUt::ts, sem�

- .... "�,, d� futf'bol ;Ihéu (lua tem

C-·.rreios um oOs seus maióres

a n0S",� futebol a dato de ho
o "":ve,·.,6rio de fundar.ão do

,

� 'i'!rd..., " mesmo não passar des
r ....,�<"t;>li�ta (lue, 10flo C'DÓS O en-

em mais uma festa de confre·

FEDERAtAO AlLETlCA CATARINENSE
NOTA OFICIAL N� 022/63 tude da falta de inscrições
RESOLUÇAO - Tomadas fica cancelada a prova

na reunião realizada no "CORRIDA DA FOOUEI
dia, 18/6/63, com a presen- RA" cuja realização ests
ça dos seguintes diretores: marcada para o dia 22 cio

João Pedro Nunes - vtce- corrente.
presidente em exercício - ATOS DA PRESID.tNCIA
Silvio Serafim da. Luz 10 52' - Por não haver numero

cretario - Nazareno de Jc- legal nesta data. para se.

sus Lisboa - i- Tesourei- discutido e aprovada a no,

ro - Carlos A. Brognolli va tabela de taxas e ernotu
Membro do Conselho T6c- mentes, fica marcada nova,

niCQ....�et.ebol - Ay- reunião dos Clubes e Liga
Mory t.Qus - Membro do para' o próJdft\Q :dia 25· do
Conselho Técnico de Valei, corrente as 2Q hOras.
001. - Moracy Gomes - tflonan6polis, 18 de Ju-
Membro do Conselho 'rec- nho de 1963
nico de Atletismo.
CONSELHO TÉCNICO

DE ATLETISMO - Em vir,

Em ,:"". lugar: Luiz e Lauri
do Doze, Beta do Caravana

Ney do Barriga - Ciro do
P. Ramos - Nilson c;o Bo
catuva no jõgo contra o P.
Ramos - 1 vez.

MAf0R CONTAf";EM -

Doze Q x Postal 'Ielearãftco
0, pela quarta rodada do
turno.
�l\j"Oll CON'TAGEl\{ _

Paula Ramos 1 x BaITi�a
Verde O - Doze 1 x P. Ra·
mos O. Booatuva 1 x Ovava-
naO - Postal 1 x Barriga l° CONGRESSO DE ARBITRAGENS
VP'1".-lp. o , Ria, 14 (De Gilberto Nches - Cortesia Cruzei-
PF'nvTMI\ ponADA ro do Sul) - Estó sendo realizado na Guanabara o l°
fl(\ip, à nn;'p.· �""AVRna x Congresso Brasileiro de Arbitragens, sob o patrocírdo

J'W"o<>i""1l A "P<>nla Ramos x da CBO que disperideu cerco de Ct'S 1.500.00000
Doze de Agôsto. para tal conclave.

.

Árbitros de quase tôdas os Federações do Brasil
estão presentes ao congresso, apresentando sugestõe-s
escutando ótimos e proveitQ;Sas palestras e apresentan
do teses para algumas modificações de ordem odminis
trativa nos heis esportivas jó !ljue em matéria de fato
elas só poderão ser mOdificadas pejo F I FA.

As questões algumas até absurdas, são apresen
tadas e depois estudadas pelas comissões,no sentido
de S'a conseguir uma Unificação dos arbitragens< um

padronização mElhor, maiores garantias aos órbitros
questões atinentes à permanência de médicos, mosSo":
gistas e reservas nos estódios, dentro do alambrado
etc...

'

Que existem algumas teses interessantes é verda
de, mas tombém algumas destituidas de qua'lquer apro
veitamento, oomO a questão levantada pelo repres�n
tonte do Departamento de Arbitras da Federação Gaú
cho. qUe desejava unifqrmizar a questão de que o ór'
bitro deve contar os passos para a barreIra enquanto
outras debatiam que o golpe de vista ou o atleta con

tando seria suficilente e vimos então o órbitro goiaro
dizer QUe o mais certo seria uma fita métrica, coisa
que causou hiloriedade entre -os presentes.

Vimos, também o Sr· Armando Marques com
toda aquela suo "bossall tão enfeitada pelos jornais
e ródios de ser o melhor�il".m�is bem pago do Brasil
(vai ganhar Cr$ 320,000,00 por mês), dando ordens
00 plenário, demonstrando como sempre acontece.
que quem 'nanda no futebôl brasileiro é a Federação
Carioca, pois o mesa tem como Presidente o Sr' Ar
mando Marques, assessorado por Wilson Lopes e An
tônio Viug todos cariocas. Conquanto ('u ache QUe t':!l
connresso trará ótimos melhorias para -os árb'itrcs (1

verdade é que tanto o Sr. Armando Marques comô ('

mais falador do congresso, José Gomes Sobrinho s,5
falam em alteraçõe9 no regro que beneficiem aos 'ár
bItrOs Que atuam aqui no Rio ou São Paulo e tolvl'!z
no Rio Grande, pois só falam 12m túnel, garantias den
tro e fora do alambrado quem pode ficar no túne!
quem não pode, etc .. etc·...

O regionalismo não cal, pois justamente a CBD
dó pouca atenção aos demais órbitroS' do Brasil, pois
temos visto nas Taças Brasil Campeonatn BrasileIro
e outros disputas de âmbit-o nacional só serem indi
cados árbitros cari"oc as, em desprestiqio aOs de de
mais provados são as dOs órbitr-os cariocas. Lamentá
jOQOS aos cariocas qUe, na verdade, são iaua"is Ou os
vêze� oiores do. oue Os nossos·

Sai um órbitro carioca do Rio I� apita em qual
auer luaor do. Brasil bem remunerado com atençõe'i
nuncú ([;,dris aos próorios ãrhitros n�oionaIS. Vem Um ...

ól'bitl'O de fero' ao Rio, é preciso um curso de operf�i-
continua na 7a pagino

NÚMEROS DO CAMPEONATO DE
FUTEBOL DE SALÃO

COiocAÇAO:
I" lugar: Caravana do Ar

e Clube Doze com 2 p.p.
2" lugar: Paula Ramos

com 4 p.p.p
3" lugar: Bocatuva com 8

p.p.
4" lugar: Postal TelegráIi

co e Barriga Verde com 14

p.p.
ATAQUE MAIS POSITl

VO
1" lugar: Doze com 28 gols

,

- 2' lugar: Caravana com

19 - 3" lugar: Paula Ramos
com 18.

ATAQUE MENOS POSITI·
VO
Bocaíuva 9 gols - Postal

7 e aerrtee-verde 6

ARTILHEIROS

4 gols - 5" Claudio do Doze

Dourado do Doze, Nazare
no do Barriga Verde e Alex

do Booaiuva, todos com 3

gols, Em 6" - Roberto e E'

rico do P. Ramos, Mareio r

Nadjo- do Doze, Eduardo do

Caravana., Ronaldo do Bar

riga e Dilson do Postal, to
dos com 2 gols.

João Pedro Nunes
r- Mellrn do Doze com 11

vtce-Presídente em exereiei?
• :�:,

-

:ni!orr;:� ��r:�a:::
--------

Mau,ihn do P. Ramo, e Dil-

NO ABRIGO:
PADRE ROMA X CRUZEIRO

,.."ti'l RS MM";;""! da toro

(';ida dn 'PfId.-e 'Pl')ma vol

tem-se nara o seu comoro

ml.'lSO. hnle à tarde. no

Ah1"ip'n de Me"n,es. cnnt.rn

o r.1"1.",,,lrn F' � til') hair�.o
PA"-nI. Or"ruie. :P. "iin n<"lrUa
OC<"llTtlr de n".trn fnf'""tl'l.
unis o alie·M de n,in�il)nl

139.ra J1 aa-reml,:'I"iirI nRdrp.r·

rn"'I'!"1..c:;e. é n c'!p<:;pi" .-lI'! Tflll·

hIHt.$l.1"�c:e dfl �11 ,;Itlmo in,

sn�p.c:;�n. vp.1"HI"lldo na se-

Assim sendo, no decurso

da semana que ora se fino

da. "nrenll1"actor padrer
romense submeteu seus pu.

pilas a intensivo pr-era-na
de treinamentos. obieUvan·

do dp';vQ·los em condicões
de satdar esté compromls-

Cau�rá sen"l'I.f'ões em

meio sos afeicoados ao es

porte VR.r"'.el>no. a nartiris
de Bf'1l>nhã. Dois a eauine

do C""o:eiro é nor nós dp.s

conhl!dda coniunt.;:unente,
porém �M""ns aue Dossne

em 51\"" filp;1"n<; v<>li)res de

recnnhreirlos mPontos e po

de1"á f\<;."im. offlrecer sér;s
Slm.f\ l"P."i'lh;'''I';a an PAr'lre
RomA. PnrtArlto. um cotejo
dnc:; ....,.,,,'h P.<; devpri sl:lr

p ...... tpO"'l)"li"' .-ln. aerarl<>ndn a'
tortos quantos o apreciá,

LIRA VS
IPIRANGA NA
MANH� DE
.HOIE EM
BLUMENAIlDevamos salientar o bri-

lhante trabalho do Sr. Hn· Segundo fomos informa. O Lira Tênis Clube vai c;e

dos ye10 jovem Jorge Mar· exibir esta manhã para o
----------------

celino Coelho Jr., esportis- público de Blumenau, freno
ta Santo-Amarense, estão te ao quinteto do Ipl,An
iniciando naquela cidaJ.e ga, uma das forcas máxi-

:'l. "sI Barreto. diretor espor- um movimento para orga- mas do esno1'f:e da cêsta na
�� tiv') ria Rádio Tubá, qUe nizaçih do emorte dos reis. cfdll"'� fndl1strfal.

IT'llito tA'll feito pE'lo esnor- com.-l finalidade de prepQ. TA.mhém ne!lta. nDnl"tnnl·"
te amador daquela Cidade. rar uma enuloe para as dAde '1 sext.etn do �te tle

pr6xlmas dlstrutas no plano Setemhro: !l1)rnvefbmdo a

PRI'\IEmAS DISPUTAS estadual, devendo JIi apare- folga. oue lhe coneede a tn,
cer nos Jogos Abettos em bela do certllme da cidade,

Tão to�o se.ia fundado O JoinvfUo, em setembro pró- prelia.·á em Blnmenllu, con,

Cluhe Tuharonense, recebe- ximo vlndm:n-o, antes po- tra a representação do Ipi.
r<"i o (r>e�MO a vi�fa de seu rem, deverão os enxadrls.

....------....-- �n::!' !5: (ll"he tlc.Xqd'"9!l tJl.<; dA Rf.n. Aml'l1"O. �b&o n .... i� botl.C:; ".,Af...hc: "nara o
,'" T:'l ,,,,.,ô ...,.,'i;:. cR.1e �m ,."...,,, ,"�,t<> ri .. 'l",n e"'"'''6 ,.,,;]'11,,-, hl"l',p"'''''P'1''õO r.s-

h" "f!õ''''''<1nte
.. n!t.r�h. in��r. _ da CIl1he de Xadrez de FIo, sistir 1)('slc fim de soma,

"""""",1, dI5'��I.i�";'à, '1:",6POII'..+ •. ). � �
".1 , -eh:' "" � jit{ >

1 J

crIn<:!do do dito Clube,
.

aos

qunis apresentamos nossos
Oh. votos de pleno êxito no seu

prop6sito, são os seguin
tes: Hugo Véras, Dr. Apare,
"jd:J 1.opes de Castro, Dr.
Vjll)r J{clllder Reic;. Balsini.
Norton Candemil Pereira e

Sinval Barreto.

go Véras, como coordena·
ri') t do!' do movimento, e a va-

t, Jiosa colaboracão que tem

'') sido prestada pelo Sr. Stn-

atividades do nóvel CIUt,!,!,
gue também deverá repte
sentar a cidade de Tubarão
nos próximos Jogos. Aber·
tos de Santa Catarina.

TA.\tBeM EM SANTO

AMARO

mo do Caravana todos com

6 gols - 3" Gilson do aoceu
va. Milton do Doze e Be r

reto do Postal, todos com

5 gol,q
4" nneon do Caravana com

•
, .\J...•...•...•. ... :.
par. ..--
sua
b/c/c/e".
P1!ITIEIUB '.

DUNIIOP
� A MARCA DO BOMPNBUI

.
. .

.. ..

v

�;:a2.•.
ALUGA-SE OUARTOS

RUA ESTEVES JUNIOR, 34

CASA - VENDE-SE
Uma de mo1<erial com terreno medindo 17x27

ms·, em COOUEIROS. Prêço Cr$ 650.000,00 situada
à l'ua Jaú Guedes do Fonseca nO 12· (Po!hdclnh:1'
T ratar na CASA OLIVEIRA Mercado Municipul.
NésM.

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

REDATOR

PEDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE!. r GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORADORES
- RUI LOBO _ MILTON F. NVlLA -

ORILDO L!SBOA - MARIO INAC!O
�OELHO - MANGONA

.... Em vista dos chuvas que desabaram sôbre acida
de dia 15, tornando bastante encharcado o estádio e

assim. impedindo a realização, no dia seguinte, do ,rã:
lia Figueirense X Postal Telegráfico conforme ci Amos
noticia, sómente hcje será efetuado � citado cotejo que
é o último do turno do certame regional de fu' obol ..

Grande encontre iremos presenciar logo mais, nôo
resta dúvida. já qUe na liça estarão dais gigantes com

Um 56 objetivo que é o conquista do triunfo com oqu(!1
terá o contemplado ,como mesmo o segundo 'põstó desta
primeira. etapa do Campeonato'

Ambcs estão em condições de oferecer ao público
que aflufrá 00 estádio da Praio de FC1'a um espetáculo
d técnica e combatividade, com lances de sensação do
primeiro a.o último minuto

Vai o Figueirense defender a vice-liderança, hn
vendo de sua pun'\! ligeiro favoritismo. Sua grande aqui
sis:ão do temporaoa o zagueiro CarOzinho oriundo do

!:t;��z:���:�:�doir:o: ::é�r:oR::�a tarde. estreando ..
O Postal. eom seu quadro bem armada e tinindo

espero surpreender o "Decano", arrebatando lhe o pôs
to que já lhe Pertenceu.

QUADROS PROVÁVEIS
FIGUEIRENSE - Domi; Marl!"rco, Carazinho

Zilton e ÉdiO; Sergio e Valéria; Wilson, Ito, Hellnhç c

Ronaldo.
'

POSTAL _ Wilson: Norzinha Dcadutc Haroldo
e Valmor; AlípIo e Bibe: Brenda, Cabeça, Édi� e João.

Como p,.eliminor bater-se ão os quodras de juve
nis. devendo o Postal ctlfender o liderança e (L invenci
billdade do certame da categoria.

: � ralando de ,cadeira 0.0

i� �-

'.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



NOTICIAS Df, SECRETARIA DA AGRICULTURA

seguu a' exposição regiaual
ftgropecuària foi um êxito alcançado

popular. Isto valeu muito operação expont.ãnca dos do M'nistério da Agricultu
porque a frequência da ex- técnicos que prestou assls- Ta compareceu com amos

posição atingiu a proxírriadn assistência ao produtor ru- tras da Derese Sanitária
mente a casa das �5 mil pes- mi da regiãO oédo começa- Vegetal; DereSã Sanitár'.a

Na cidade de Blumenau o sons sem contar os que pos- mm a peructpar. anvamen- Anirtl4r; Serviço de Premo-
o fim ela última semana foi sutam permanentes. te, nas tarefas especinces ção .\gropecuária; NúcJt)()

que lhes foram distribuídas. Trlt1cola de Curitibanos;
AcOrdIJ Florestal com o El;
Lado de Santa Catarma. O
Proje�.) Apicu1t.ura da Se-

O Projeto Gado teíterro, cretaria da Agricultura iii
além da capacitação com estava sempre destacado,
que entrou na realização soucítc e informativo com

dali atlVldade-s do planeja-

Uma Exposição cm

Bjumenau

ínteirramente ternado com a

realização da Segunda Ex- Uma tníctauva F('liz c

posição Reginal xgropecun.
ria, acontecimento que o co

mércio e a Indústria apro
veitaram, muno bem, Iazen
do dête um veiculo para
suas mensagens de epreeoa
tacao de.produtos usado" e

Apôio Governamental
C('rto

uüuzados no lar, nas ofici
nas e atividades exropecu ....

ria.

A organização da exposi
ção mereceu elogios de co

dos, mesmo dos mais exí

gentes. Como foi amplamen
te noticiado, a Segunda Ex

posícão Agropecuária de Blu
menau foi uma iniciativa ia

assocrccnc Rural local que
o ocvõrnc do Estado ampa

rou, prestigiou e ampliou
para urna Êxposição Regio
nal; e ainda mais um pou

co, com a participação de

egrtcurtores e criadores de

qualquer município de San

\R Catarina.

o novêmo Participou

o Governador ceíso Ra
mos e o engenheiro-agrôno
mo Luiz Gabriel, Secretario
da Agricultura, partjctpa
ram da inauguração. Sendo

que o Secretário da Agric1,l1-
tura participou também.rda

oraaníeacão na: qualidade ue

presidente da Comissão F.

xecuuvn da referida expost
cão. Com Sua Excelência. o

o Senhor Governador, se

contou representantes do

palarmento nacional e tam

bém altas autoridades, cne
tes de serviços, e membros
das classes produtoras.

A entidade estadual

ponsável pela organtaacão
do plano e pelo planejamen
to roi - o Projeto Gado Lei

teiro, sendo que o seu dire
tor- técnico dr. João Dema-

Os Cooperadores Foram
Parüculares, 'recnrccs

e ücvêmo

ria Cavallazaí, ccntou apoio
;\Iais de :10 i\1iI Visitaram global do Secretário da A

grtcut-ura. do Delegado do

As atividades da Segunda Míniscérío da Agricultura, de
ExpO:;lçãO foram realizadas firmas particulares íntera
tias dependências do CoI�· das na pccuàrta leiteira de

gio Pedro II, em lugar cen- Blum..nau. Também, não .;;t!

trai e cue facilitou o acesso pode esquecer, que a co-

GINA'SIO EM UM AKO
Agora com motores probcbtltdedes - Faço a

Suo inscrição Ó Rua Dr. Fúlvio Aducci 748 CURSO
CONTINENTE

-

FATALIDADE
JOãO VAZ SEPlTIB.4.

Fatores que A,iudaram

meeto. contou com o tnta

résse pessoal do Governa
dor Celso Ramos que pos
sul raizes sociais, bem p!'1J

fundas. numa sociedade 1"1-

ral de criadores de boví
nos. E cont-ou, também com

mais out.ros fat-ores de

prestigio e apoio, COIDD se

jam - a decisão do secre

tário ce Agricultura, tam

bém 11m técnico com expe
riência na produção agríco
Ia, na 'Industrín de trens

formação com base na

agropecudrla e sobretudo
conhecedor que o método)
das exposições devem ser

utüízados na remoção do

atraso rural e dos estímu
los para mudanças de téc
nicas superadas. Também
os propósitos cooperauvos
do Prefeito de Blumenau,
do Presidente da Associa

ção Rural de Bíumcnau, o

entusiasmo dos líderes ru

rais 1a região, todos enãm

que cresceram na paisa
gem nornana do Vale do

Itajàí p foram educados na

vida disciplinada. da pro
príedade de subsistência,
onde a criação de animais
de raças leiteiras nobres,
sempre foi atividade grata,
agradável, uttl e neccssanu.

Os vlsltautcs foram us

convidados hem recebtdus

Os visitantes estiveram
ao alcance dos seus olhos
como também elas pergun
tas que qt1b!enlrrf fazer:l

representação de várias
firmas comerciais e indus
triais, Puderam oeber leite
da Companhia Jensen; C ... -

fé do Institulo Brasileiro
do Café, foram cortezíes.
Grupos de técnicos crrcutc
ram entre os visitantes,
atendiam os serviços de
rotina da exposição, escu
recram perguntas e davam
informações. A Delegacia

o seu executor-técnico. Viu
se também wn grande pai.
nel do Projeto Batata-S&
ment.e-Certiricada órpo p�
duto de uma� da

Associação Rural de lA
jes - Acarec e a Secretaria
da Agricultura. O 8ervlço
de Extensão RuraI-Acareac
compareceu com um painel
que desdobrado em boas

Iotografías informava o

"Que é Extensão Rural", eo

mo e onde e com quem
atua; para que e para quem
trabalha. O galpão reserva
do para a Diretoria do Fo
mento Agropecuário de Blu
menau, foi exclusivamente
o mostruário da produção
vegetal, Cai muito visitado.

Avicultura e eunicultnra
tiveram vez ,

Os galpões das aves e

mais ainda, o que abrigava
a mostra de raças de coé
lhos mereceram dos vrst
tentes ínterêsse especial.
No período compreendido
entre 10 e 17 horas do do

mingo 16, foi difici! a ctr

culaçã� no galpão reserve
do pãJ'a a amostra de coe
lhos c também em qual
quer galpão onde alguma
COisa estava exibida. So
mente no domingo 16 ro
ram vendidos 18 mil in

gressos. A Segunda Expost
ção Regional ':I\gropecuárin
1";"...., I,.. -uo do Governo
que apoiou e ampliou para
o u.aorto T!I.!Jonal; çlQ__Prt"·
feito Municipal que coope
rou ccnscíentemente íntc
ressaio; da ASSOciação Ru
ral que teve a iniciativa; os

técnicos que levaram o

Projeto Gado Leiteiro a

mostrar o amadurecimento
que o capacita para reali

zações dessa ordem; ao ex

positor contribuinte na rea

naecão educativa e do po
vo que compareceu, aplau
diu e prestigiou.

27/6/63,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE
SANTA CATARINA

Comissõo de Compras I

--------------- - ------�---------
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Alguns' anos já se tem' passado. cjnco mais ou menos,

Não importa. Todos os diai'i eu 1a bu�A-ta, levâva-a à minha
casa. e. lã a punha sentudlnha, ou, a brincar, até que eu

voltasse rem al;ulllus balinhas, de qualquer bar próximu_
Ela sempre me pedia balas -aeedínbas''. Não sei se porquc

gostava mais datlllda ou, porque a cõr vermelha rêsse a

mais bonita.
Na impossibilidade, por qualquer mouco, de todo o

dia, chovesse cu rtzesse sol, de trazê-la à nossa admiração,
fazia 'Um dos meus irmãos incumbir-Se da missão. O que
uesvanecüto fazia, porque também a estimavam. Vínculos
dt' amiza(h's, prm1nctas cios meus ancestrais, me prt'ndcm à
"na família.

NI'iUt' é a criaturinha muts bela que viram meu!:! olhos

mOllgiiís, mal acumpullhadoM de lima dt'svairada miollia.
�ml face rosada, seu� grandes IllhlnhoJlJ azuis, adquiridOS FESTA JUNINA _

��I��aIO���:�o�e�7�:��:�;:ud::r�:�::os:I:7e�i����S:::r�:: Os alunos do Curso Normill e Científico do Ins:i- _

quiçados, sempre t'm desalinho, dão àquela bonequinha de
"

t�ato de Educação I?ia�. Velhos. :e�:liz,orõo no pr?ximo
carne e ossu de seis anos presumíveis, uma beleza exótic;l,' di 28. uma festa juntna, no potlo 00 estabeleclmen
sublime e transcendente. to.. Haverá quciltão, batata-dôce, melodo pinhão ::1-

ultimamente c1a#nos tem visitado esporàdicamente,

ItC-I' n:'e�doim e:c. e uma b.sm organizada Quadrilha. 'Ini
lo simples motivo de, não obstante sua tenra idade, haver CiO as 19_30 horas
assumido com]Jromissos serlssimos. \ Cont:::mos com suo presença.

É que, tüdas as manhãs, em companhia de um pugilo! Re!'pcn�áveis: Dcroty e Eóinéte.
de meninas, ela ,'ai à escola, e, ii tarde suas duas irmãzi-

fnhas, Néa e Nádia, de quatro e um ..nos, resPf'"cti\'amentc,
{'stão sob os cuidatlos de sua grande bondade e generosa -----------

:�:��:.abi1ida(ll'. numa atitude fraterna simplesmente in-

H:'a cC'rca de uns dcz tlias, atendendo ,o benclllãcito que

Ia tOllOgral'ia tão p;cntil me concede, fui surpreendido po�
sua ,ozinlm melodiosa, (Juando, na }lraia, di,'agava, absortfl,
IJen:.amcnlos. em tôrno de como M'rlll a linguaget:n dos pt1i
xes, a ponto de, eom todo ésse frio ll'ntar quebrar o meu

recurde de pl'l"man['l1cia imerso n'á,ua que é de três

millu.!
'

tos e (Juarenta e ('inco segundos, para compreendê-los. Edital de ConcorrênCia pública
_ Visse-me: Joãozinho, que�s Ill{, ajudar a encher és-

te baldezinho de conchinhas?

I'
A Caixa Econômica de Santa Catarina, comunica

)., Ora, como poderia cu r:eClIsar tão ('nternecido e canden
•

aos. interressados qUe está publicando no DIário Oficial
te pedido. .

.
do Es�ado de Santa Catarina, Edital de ConcorrênCia

Entretanto, não resistindo à minha. aguçada çuriosida·
.

Pública para aquis'ição de material destinado à refor
de, perguntei-lhe a razão de tantas coltchinhas. t ma e ampliação do. Edifício Séde da Caixa Econômico,

O (IIH', de imediato, respondeu: é para a minha profe'S'1sora, sabe. Ela quer enfeitar a rua para a procissão de "Cor- Ruy José do Silva
llUS Chri,ti". Satisfazendo, com afetuosa afeição a sua 1

I Presidente da ComUiSõa de Compras.
\ontade, tnchi-o de pronto Já era bora do almoço

IDeSI)edímo.nos apressadamenk, apos eu a ha\--cr con 27/6/63
ndado para fazcr o repasto em minha casa. Desde aquele
dia não mais a "iiI.

p",::�/O' :utno, � Ulhm,' :",
fo; qumt, 'eoca da

><man'l PROCURA.SE CASA PARA ALUGAR
. Neut,:_ nao foi a. procl"s�o. A.�areceu, acom�a�ada da

l Famllia inglêsa precisa de casa moderno no cen-
minha mOle, com suas dUl_L<; Irrnãnnhas pelas maos a n0s:-a- tro com ccntrato de um ou dois an::s' TratQr no Geren

��:::;a d::Oa:;�:t:::e �:�:=i�:�lt�;:O�:8:�
,

cio' do Cebo Submarino. Fone 2982.

essa, um I)QIlCO distantf' de ma eMa. I -

- lJizia eia, com os olhtnhos embaciados: - Meu avõ ------------------

:o::::·s��� :��I�:,(�=:' caiu, cortou muito a

cabc.1 CONVITE MISSA
_ Limitei·me a OlJvf.la, N"UCO, perplexo, sem encoe, A ,fornrlia de

trar palavras para confortA-'- -, enquanto aI�( MAX •• DI SOUZA
lãgrimas umideciam o meu rosto. I convido 00' demai9 parentes e amigos para ó missa

Peguei sua lrmIzInba de um aao 'DO COlo, enquantlll.f qUe mando Cllebrar pelo 30 ano de suo 'morte, amanhã
�= Il:::ott!t;t0r. peaael: por que o mando ,tio, ��a�4d�ça�ef�;�us� Catedral �tropofltan.t, no

Naqu�le instaute cu senti. na própria carne. a grande!. Anteópa spus agradecimentos.
",olicUio de uma criaD"",

, .

.0
em

3 Ic ;as a sua dispo,içõo:

FALANDO DE CM1E1RA EDITAL

.* .

terrenu ai é de 48,40 m" con

fronta ,8.0 norte com terras

de João Tonelli � ao sul com
as de herdeiros de Maria

Ana Duarte Borges, com a.

área d� 3.412,20 m2. Feita a

jU5t.!f!cação prévia da pos
se, foi a mesma jUlgad" pro
cedení.e -por sentcnça de 19
de junho de 1963. E, para
que chegue ao conhecimento
dos interessados e ninguém
possa alegar ignorância, é

expedido o presente edita!,
que s.;!rá afixado e publicl:.
do nD. iórma da lei. Dado 'J

passado nesta cidade d�

Biguaçu, aos vinte dias do
mês d::l j:mho do ano de mil
novece:ltos e sessenta e

trés (20/6/1963). Eu, (as.)
Arara! Romão de Faria, Es
crevente Juramentado, o d.'l.

tilografei, conferi e subscre
vi

Biguaçú, 20 de Junho dt!
1963,

(assinado) Jaymor Guima·
rães Cullaço, Juiz de Direito
Confere com o original a

fixado no Forum desta Co
marea.

Biguaçú, 20 de junho de

junho de 1963.

O ,Escrevente, Arara! Ro
mão de Farla.

(c-ontinuação da 6° pagino)
çOamento de 3 meses, ginástica, psicologia -etc·. __ p�
ra depois ficarem esquecidos, como ce#co de 80 árbi
tros já cursad0s pois a vez dos "cobras" é permonen
te, no iôgo certo entre clubes e di�etares da FCF.

Que mais pode aprender um árbitra_ com 10 ano,

de apito, com prótica e teoria comprovada? Como eU
pode aprender um R-omualdo Amp'i Filho, ou Um órbi
tro. gaúcho paranaense ou pernambucano no tal cur"
se?

'

26-6 \

Dr: fláv;o: 41�erlo -de 'nmorim
;���tltlf.r'1f_tt
. .

JUIZO DE PIREITO DA C;)
MARCA DE BlGUAÇÚ
Editai de cttaçlo com (J

prazo de 30 dia�, de intl.'"res
sados ausentes, incertos t:!

desconheeidoll'.

O Doutor laymor Guima·
rães eollaço, Juiz de Bir;!i

to da t:omarca de BigUlaç,i,
Esbdo de Santa catarine.
na fónna da Lei, ere.,

E neste congresso as teses mais (flscutida! e c FAZ SABER aos que o

mais aprovadas são as dcs árbitros C8rkoas. Lamentà presente edital de citação,
velmente, poucos dos que aqbi vieram pagos- pela CSO com o prazo de trinta (3{l)
e pelos Ftêderações nõo ob-em a beco p..,ra dize"em dias, de interessados ausf''1-

dos problemas de seus lugares, da faltêl de gar�ntlol tes, incertos e desconhecidc.1)

dos gavetei"ros c-ostumazes da disciplino dos absur- virem ou dêle conhecimen-

d,os que são cometidos .... , � eu aue embo'ro demj�si-o' to tiverem que, por parte
nório da F CF me coloruei à disp"s'çã" do fE'ntidade de Jo'RANK TRAEBERT,

cotarinense_' n50 tive ch:lnce de me exoresooor em pie MARION TRAEBERT e

nórlo, pois não -estava inscrito oficialmente, justamen" WILSON TRAEBERT, BrA'

te eu que deseiova apresentar alqumas teses ..Contudo slleiros, residentes e domid

assisto. ao mesmn no meu

prónr�'
'íntP'r�se. como ;o� lIados nesta cidade, o pri

nOusto e coma observodor das" rmelad::!s" qUe exi.s
moiro casado, dentista e os

tem net futeb,.,1 brasile·iro. Conto c m a otenc:ão do 0- =�:á��bli=,o�imia0 Wilson Lopes deS"'uza bom.árbitr.o aue me ins-
requerida uma ação de usu

creveu como avulSo no Congr@SSQ e tr�balho "pa. espião para adquirir o dómí.
conta próoria". pais aindo não s,...u inscrito por "In- nio do seguinte imóvel: Um
guem oficialmente. Mas nõo deixou de !lei' lamen' terreno situado no distrltQ
tóvel a ausência de um árbitro. cator1nense no eongres de Guaporanga, neste Muni
'ia, (lue c-onto oté com árbitros do extremo norte e Ce" cipio d Comarca� medindp .

tro dr' BrOsil. Justamente nós Que lutaMo9 com vólioo; 55m. de frente qUe faz com

irnogularldades em arbitragens, oue pt'sswmos até ôr- a estrada estadual a oeste,
bitros (I'1r" usam óculos e sem descn·!;til':Jiar nInguém de fundos 66m., sendo a con
I"'té ('nr'Mabetos afora anueles nue sã." ówbltrOs p"r tf9Dtnção com ternm de ma-

�:���:�I��,.;I��:sd:���e��lo;��eee�os q����e: n��
- rlnha a leste e a largura do

agem direitinho. "a moda da ca<:a"',
Não oc-demos jamais ir ovante desta formo, pois

Q regionalIsmo continuará a existir e as utilidades 01..
inovacães da reQra deixorão de ser cumorIdas ar em
Sta. Catarina. pela ausênda de um õrbTtrÔ'no conor...s
so o aue noe; tornarô ('lindo mo;s le1.,os I"'m m,..té";·3
1e ,L'i· PSClC1't1ync. r.l1!I ,,�6tlcl'l e 1"11. ..� .. e.·'....,"'r-otn.,d<:>
dia o dia a indisciolinn e os Dun;f:ões 00<; ó-rb'itros qU ...

desconhece ou nõo aplicam as le1s e regulamentos cO" ,

mo dewm.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Frp.qúentª"rámICúrsos de dperfeiçoamenlô em 19uf
Em apenas seis mêses de Educação e Curtura. Os O lQ Curso foi reaueedc 19 de janeiro, term16an"o gindo 05 municípios de Pn= Permaneceu de 17 6. H ue Rio das Antas, Porte União, da Educaça.o e ( ....uaur

nada menos de 1.000 prores- cursos destinam-se 80S pro- cm Lajes atendendo prores- no dia 29 do mesmo mês. mercde, Indaial, Rodeio, Be- março. O 3° Curso reauecu- rríneõpons, Matos Costa, Prof. Elpídio Barbosa: rc-

sôres frequentaram os cur- fessores estaduàis e muni- sôres de Curitibanos Bom Em seguida, Instalou-se em nedito Novo, Timb6, Rio se em Canoinhas, etanôen- Mafor Vieira, Três Barras presentantes do PLAM?:"';-

sos de Aperfeiçoamento de eipnis, indistintamente, vi· Retiro Campo Belo' do Blume••au o 2" Ctlr�o. atin- dos Cedros e Blmnen::;ll. do professôres de cacecor, e Ganoinhas. enciuma foi Inspetores Escolares ;"�
Professores Rurais, reeu- sando um maior aprimora- Sul, Anita Garibaldi, São sede do 4° Curso, atingindo regiões; autoridades ctv.s tl

:,"_O�_�S_êl__,�:_IO_,o_m_PLAME_'_S_'_�_'t_:_r:_;"_,:_::._�_.l:_o_,_ns_in_o_,m_s_an_t_a_�_:�_!_�_O_�_7,_':_.itT_O�_"_S;��,;�O: Ce Iesc - Rote ire do Desenvu�vime R to �:���:ç�!=�;;�, ::;�: ��::al��:'����:o:�;:::�:
lis, Urussanga e Crlr-iuma. tarte I'a-nnndo de Oliveira,
t:ste Curso instalou-se dia profcr:ml::l palestras sõbrs
12 de mala e prolongou se Saúde Pública.
até o dia 22. O 5" e urumo Cada Cu/'S? era' rrequen-
Curso desse semestre rea- tado 'Por 200 proressõres. O

usou-se em Concórdia, tnr- que bem índlca a sua tm
ctaudo-se no dia 2 de �,l!"lho pcrtàncta. Para o se-atndo
n.p. encerrando-se no dia semestre do corrente ano

12.
'

já estão planejados novos

As' instalações de todos
os cursos comnarecoraru

pessoalmente o Secretnrto
Prefeitos dos diversos mu

nicípios atendidos; P;of_

Pedro Nicolau PM'l1, Dire
tor da DPO do PLI-.MEG,

"SE ALGUM' DIA EU JULGAR QUE REALIZEI O

MÁ.XIMO, SUIC!DAR·ME-EI EM SEGUIDA"

r.tRICLES PRADE !lA REALIZAÇ"\O DO põsto, rovtsaüc e p;\ginado,
apresenta AUTOR faltando apenas t; tmpres-

SlLVEIRA DE SOUZA são. Felizmente, são pala-
Estava encostado no "Chi- vras do contista, - "rnerr

quinho" quando fiz esta ceu a�ora a compreensão
perguntai - consideras-te do Exmo. Sr, Sec!,ctário rle

Basta abrir o portão de

sua casa, passar por duas

ou três janclus, ir até O�

fundos, e lã enconerarcmcs.
na parte da manhã, o Sil·
veira de Souza, sentado nu

ma cadeira de palha, em

seu galpão de estudos, ora

escrevendo sua ultima crô

nica ou ll::ttilografnnuo maio;
um conto. Não é uc ruuíta. ...

falas, mas sempre SUl'

stdente. nêsses sorrisos qce
envolveu uma perspeetlva
de amargura. Porque êste
contista ti um triste. l..O",,�·

ci-o através a teüura de seu

livro "O V\G,!\ E A CI.·

DADE", volume que rece.

beu el'itieas ir,>;J,1I'1 t:llcs de
Assis Brasil, I';UI�" nón li,
Aurélio UlIar<IlI� dI' Hol.Ul·
da, '''alt!emar C:LaICa';1<i,
Josué Montello, M:muci

Bandeira, Nerêu C"rr<!"I,
Dircell QuinianiUla e ou·

tros <lstudiosos da litcl'utu·
ra bl.'asilt·il'a. 1\1a'! não é
desse;; autor'e::; qne se preo.
cupam com os elogios, mui
to menos dêsges que amea·

çam ao ouvir uma opinião
desfavorávcl. Ativo, ese 'C'

ver Ilara me é um excrcici"
imJloll,lOtíssimo. Tenh'. cer·

teza q;le t\ um eS�l illlr CJ!IC
morreria se não pudesse
escre"er. Está preptlran to
no momento uma· novela,
"À t"f:'()(,URA DE Mt:U

TIO", e uma "ANTOJ..QGIA
DA CRONICA DE SANTI\.
C.\TAR.!,vA". Tem e'l:etcido
atiYiliade literária em Fil.. ·

rianÓjlllliS há muito_ Foi
um dos diretores lia Editii
ra "J.lVn.OS DE ARTE"

lIiretnr do jornal "'totciro":
um dos ol-ganizadorcs tta
nova "Editôra Roteiro".. 101

publicou, inclusivc, "SONE
TOS DA NOITE", uma se·

leçiio de poemas de (;ruz e

Souza, com ilustl'ações de

Hugo Mund Jr., Apesar das

dificuldades, scu livro "UM,\
VOZ NA PRAÇA", que há

temp/) vem sendo anuncia

do, estará nas livrarias den

tro de breves dias. Nâo qU("
ro, dentro da lumtação de

uma entrevista, estudá·lo.
Porteriormente tarei uma

critica a respeito dos seus

trabalhos. Posso afirmar

rodavia, sem médo algum
de errar, que é um dos mt...

Ihores contistas do UrasH,
e se sua obra não tem re,

percussão nacional, é uni.
camente porque vive em

Florianónolis, onde as ma

nifestações culturais têm
sido sufocadas, porquc o

gênero não é do agrado tIl!

muitos imbecis.

o CONTO BRASILEIRO

Silveira de Souza acha

que al)csar de tôdas as Cl.:·

periências Ceitas no gêncru
conto nestes ultimos qua
renta anos, isto é, desde :t

Semana de Arte Moderna

até os nossos dias, não h.i.
um c�mtista cuja obra suo

perasse a de Machado de

Assis. E uma constataçãu
lamentável, diz o cntrevn:·

tado, mas o que fazer? Iso

latlam'!nte, podemos encoo·

t,'ar meia dúzia de "utore�,
cada qual com uma obl';!.

prima, qucr no gênel'o CO:'I

to.poesia, conto·crônica ou

conto-concl'eto. Mas, ape·
nas, ('om ullla ohl'a lIl'i·
ma. "Que compar:t.çã!), lIois
se \)odt!ni fazci.' dêsscs ali'

, �:;��,. ��r'l;,a'I.!��::'�:�I:I;'�

rcauzsdo com o que eSCN;:·

veste? O contista levantou

os olhos, olhou-me sério c

disse: "Seria ridieulo se as

sim me considerasse. Em

primeiro lugar porque SOIl,
como muita gente, um prn
víuctanc subdesenvolvido

que procurou acertar. Se

gundo, porque, só os medto

cres se satisfazem

pír'to {> qualquer c-Isa (}lo

perturbador, que sr-mptc
procura noves caminhes.
Acredite quc se atzu.n dia

cu julgar que realizei o

rr-ãxtrno. sutcfuar-me-eí em

,"l'�'li.cl.r., r,_I:' mais fará no

mnmb o imli-fiduo que rea·

Iizou o J:ü'dmo?" Disse isto
nii J .(;:)lf'. 'l.;·rógãncia e mui

i'l Ji"'Ror' "')':;} agressil-id'l
de. }o� I'on<;"il!nte ele que a

perfe;ção limita, e o que ii,

mita, para Og que desejam
sempre mais, é digno de

desprêzo_ A reali:GIção é as·

sim como uma enorme pa
rede 011 um grande muro.

Por f!U� estar prêso, se a

vont<.>,de do autor é ap1<.·
nh:lr a maçã no outro lad.o
ria cêrca?

Contista Silveira de Souza,
autor de "O VIGIA E A

CIDADE".

ARTE, LEITURAS
E POETAS

"Arte é social, queira ou

não queira o artista". Quan·
to as leituras, preferiu Sil·

veira de Souza dizer que

gosta de J<ELElJ. IlOUCOS�
autores: Cervantes, o Mel·

ville rte "Moby Dick", Jo·.
seph C:nnrad; o Tolstoi lk
"Guerra e Paz"; F1aubert, e,

r.empre e sempre, T,homas
Mann e Proust. E A POE-'
SIA? Esclarece o autor dI!

"O VIGIA E A CIDADE":'
"Sou pouco versado em

poesia_ Quanto aos melho·

res poetas de Santa Cab

rina, dos que conheço tra·

balhos, agradam-me bas·

tante Rodrigo de Haro, Pé·
ricles Prade, Pedro Garcia
e Ronald Schmidt".

DA FRUSTRAÇAO

Se, um di�, a.char quc é
um frustrado?

- Então, o ,jeito será le·
vantar, sacudir a poeil'a !�

dar a volta por cima,

:. EDT'fCRA "ROTEIRO"

Comcça dizendo !itlC a

Editôl"d Roteiro nasceu snb

"I :;1-,,1" <1t'1'r di lcllldadú"r.

Il:i 1l1;\.S ti.· sd:s m(��c!.; {. 'i'

.' p"i 'I('i:'o !il'I'O, I),H' sind

de sua autol'b' I'''la na 1'11

l'l'cnsn OficiaL E�t,i. ( ....h.l'

'. t.

Interior de Justiça, Dr. Mú·

rio 'juvares da Cunha

!\1el!o, bem como do Coro

nel õncn P!att, Diretor (1;\

Imprensa ..Oficial, que uu

tortzarum a impressão do

mesmo, gesto (IUe venho

agradecer de público, Como
também desejo agradecei' II.

imensa e inestimável sono
rlar-íedudo (11H�, em todo o

torrmo. IT"I' emnrestnu oro·

mnn-sstn Salim Mi�uel".
A REVnLUç.-\O BP.ASH,BT.
RA, AH! A REVOLUÇ.i\O

Deixo a palavra eom SiI

vetr-c de Suuza. "Que scnu-

N"lVAS GERAÇÕES

ceu as velhas gcrações,
quando elas eram novas,

portanto niio tem em que
sc,"mscar, IU,ls nota nos ra·

pazes tlc hoje, como sinais

positivos, a rt'bt>ldia aos

velhos padrões burgueses ('

à conSCIência de quc Vl\ e·

mos num caldeirão fume-

gantc de idéias e "atiJf(�s

em rho>::),ue_ Como sil'al nc·

gath'!), afirma encuntrar

S. de S. um cnio ·'al'l'l;tr.
ramc!)to" a palavras como

"angústia", por exemplo),
que nos vcio de e!>critol'CS

europeus e americanos de

após guerra, e que, {lntre

tllUtO, no Brasil, soa bas·
tante falsa.

DO FUNCIONALISMO
PÚBLICO

- "Para um sujeito (;omo·

eu !,u;: ,,-h'c a fazer coisas

que nã/) rendem mula, l'()

mo cscrevcr e estudar, é

preeisu um lugar dl� onde

saia algum dinheiro. O lu

gc.r mais fJ.cil que em,ontrci

foi a r{'parti�:ão IJ'-,blkl_
Fiz concurso. pas'ici, I'ui
nonll':ldn e procuro levar

m ...u ';I'rvicillho da melhor

maneira que posso "I:i.u tI,i

muito, mas cu me conl..'n·
t.o com 1)(Hl(!f), Deb('�-ml: ,I'i

mlmhãs livr"'<'; llar� o {pie

I'U (if:sejo_ 1� semllr� me

sobra dinllf'iro par.� ; c:·

garros c um pHcllue. pr> VI'Z

lOTERIA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

RESULTAlJOS DA EXTRAÇÃO DE SEXTA-FEIRA,

2.000,000,00 - Florianópolis
300.000,00 - F'lorianópolis
150.000,00 Araranguá
100.000,00 - Joinville
50,000,00 - Tubarão

para melhoramentos naqu�
le pOrto catarinense, tido
como o principal do Esta- resultados.

cursos, dando pro.t .ôC!!llÍ_
mento à louvével Inícíatíva

governamental, que dedica
muito de sua capacidade ao

setor Educação, principal
metas para o deseuvolví
mente de um povo,

O-[SY,AD'O
.- O PIAIS A1fTICO DIUIO DE SANTA CATARIIU. c

Ftorlanôpulls, (Domingo), 23 de Junho de 19G:I

Segunda infCJl'lnaçucs da

Comissão encarregada d::l
organização da Pascoa dos
funcionários do DGT, ctn
28 do corrente, as 1G ho-

rea,
.

numa das dependCn
das dopredio

.

do Corrêio
será p:'onunciada pelo Pe_
Prefeito do Ginásio Catari·

Na cidade de Ibiram:l,
apreciando o fato, o jornr.l
"VALE DO NORTE" aduz:
"Com') já tivemos ocasião
de comentar, o Governadr:;f"
Celso Ramos vem há tem-

pos volvendo suas vistas

e Literatura Francesa, His
tória da Filosofia o Psico
logia Educacional, conror
me edital publicado no Olá
rio Ortcía! C!O Estado, no

dia 12 do corrente mês de
Junho.
A inscrição estará aberta

até o dia 26 do corrente

ticipa._;ãu do COro Santa Ce
cilia, (ia Catedral Metropc
lHana, lla,'o::rá santa missa

com comunhão Geral. Na

oportunidade disse o enCfl.r·

regado da Comissão qu� os

organhad()rcs convidam lo

dos os decetistas, inclusiv�
os licenciados e aposenta
dos p'lTa tomarem parte da

Páscoa.

do para embarqUE\ e de

semlj),rque de prot4Jlos d.l
lavoura c da indústria, j.�
que ali atracam navios de

qualquer calado, inclusive
de frota comercial cstmn.·

geira. Tratam-se de medidas

que se impunham há lon

gos anos, esquecidas dos

govêrnos anteriores, m:::s

que o dinâmico governador
catari!lcnse não deixou de

fora do seu assombrOliO
Plano de Metas, já comen

tado por tóda a imprensa
do Brasil e que vem apr(.'·
sentando os seus benéficos

NOVO MUNICíPIO CATA.RINENSE
Mais um municípiO') in

corpora-se ao mapa de San
ta Catarina. Trata-se de Er
vai Velho, desmembra'do de

Campos Novos. A lei que
determina sua criação pro·

mulgada pelo deputado Ivo

S'uveira, presidente da As·

sembl�ia Legislativa. do Es

tado. Publicou·a o "Diário

Oficial", edição de antE"
'

ontem.

me, Cui à pergunta:
Em Rio do Sul, com a velh3. curiosidade a coçar-

Flagra.nte da assínatura do contrato GOVt:RNO-CELESCfirma BROWN BOVERI,
----------�------

para roruectmento do material etétro-mecânícc para as sub-estações abaixadoras

de L'ljes e Joaçaoa, vendo-se o Governador Celso Ramos, o Sr. Hermelino Largura. NA FACULDADE DE FiLOSOFIA:
representantes da firma contratante e outras Autoridades

paiá�i�ta��i�oVê��t����es;:' ������r n� �:I�����Ç�o �� �o S:e���ã�u�a�lid:�ti��:� CONCURSO PARA INSTRUTOR
�:�:rU�::�i�a:::" Goov:: ���g:��:la,e���::i�:�e,di�:_ �:r:;�:h�, Sl�!a�ov:;na��'; DE ENSINO
cretartc Sem Pasta, Sr. pois de ter, no dta 16, en- por sõbre o mapa inteiro de A Faculdade de ruosonn,
Ibrahim Simão, o Sr, Her- tregue ao Norte catannen- Santa Catarina", Ciências e Letras da Uni-

melino Largura, Diretor da se a Usina Termoelétrica de As obras, que serão írne- verstda-te de Santa Cata-f-
Centrab. Elétricas de Santa .rotnvnte de 5.000 KW, res- diatamente iniciadas, re- -na, está comunicando aos

Catarina S/A, representan- pondia aos seus desejos de zem parte do Plano Quin- Interessados, que se 3.C�f',
tes da firma Brown Roveri uma continuidade adminís- quenal de Eletrificação ela- aberta a ínscriçâu ao Ccn-

S/A, autoridades, Impren- trativa que muito o ente- borado pela CELESC e curso ce Habüítação para o

sa e Rádio e pess6as grfl- siasmava, e o satisfazia por aprovado pelo eminente Go- cargo de instrutor de Ens:-

das. foi assinado' contrato corresponder aos anseios vemador Celso Ramos. no das cadeiras «e Língua
do ,oe!! dá 11. IJalavra revo- para -j fornecimento do mlt·

:::��r tl��2:���*:;�t��� E::��:�:�:r.�::::�: (Ontador i a comemora v in te e
n�csmo resultado quc eh€· Lajes e Joaçaba, comple- Comemorando seu 29' "ni· Onildo Costa, Luiz C. rle são de encerramento 11 se c0nsll!t:Jras contápeis c llre.

gou a cubana ... Somos m'il mentando assim as obras versárlo de fundação em 29 Azevedo, Antonio C. da Sil- realiznr no dia 29. A <,;eleç'lO sldida pe!o Dr. Lui'.il H. Ba.

puís sem base econômica já iniciadas da linha trans- de junho próximo, a C.">!1,· va e Luiz li. Batista c;,u� é do trabalho será feita por tis!», Contador Geral d�

internll e sem técnicos. Não missôra de CapivarI para tadoria Geral do Es! ..tlo contador geral do Eo;lad(J, uma comissão formacla p(lr Estado

se faz hoje em dia revolu, Lajes e dali para JoaçabR, aproveitará a oportunid:llle dos dias 24 a 27.

çã,J armada sem isso, "::JI,) átos que "reafirmam as di1;- para realizar um progmn.>.a Ao funcionário qU'l apre-

pena de cair-se no jlll:::" de posição do GovrSrno CelS0 de atividades especiais, ,..)m sentar o melhor trab'llho PÁSCOA DE FUi·.!CIO'JARIOS DO DfT,
na das grandes lIOV ·1.S_ Ramos, atravér inicio amanhã. O progr!!- sôbre qualquer assunto re- 'I r� \oi

1 muito bonit� c ". presa industri' respon- ma será entrosado no lO lativo à contabilidade pu-
til.:o sair.se por ai 1l j. savel pelo se 'rgético.. Seminário Fiscal do Esti\do blicB, será concedido' um

rl)S e !tllllhal'·�e t'
..

, da sua adm; ..r·l, Cen· de Santa Catarina e cnn- prêmio, a s�r entrete pelo
lucã.... IH l'i, I' dt'ro' dc trais ElétriC:J' ue Santa tará de conferências, ex· Dr, Eugêmo Doin vieirr..,

J"C(.'Tular t.ét:.nicos is Catarina S,i I' LESCI, posições técnicas com Je- titular da Fazenda, a. �'es·

f1,:nJ� a Inaioria {i ('O� em dar inteir "lprimen- bates, tra.balhos técnicos,
ainda prcfel'e !:s1l Di- to aos seus 'l.promissos tudo a ser proferido por

:���ra: ��:ro:�:� nfimi. �:la��;��� H':;::��i�:; =5Oa; c��a����:ec�� :: TAP'ECARIA:
�:s !�:r��::r����:� o

� �:;:��� ci�a�a�::�l�!��oportUnidade, ��:t���s c�n���:��iC:��inls, 'EXPOSICÃO ����:: n�I��a 3�0��er::r�;�
resposta ê esta! 'l<' e<.;tran- o Sr. Hennelino Largura, As conferências, que se O .::onhecido pintor e t:.l- São Frahcisco, com a par-

��i::c'�_�e Aa S:��Çãe:.tii �:�:� ��;;:,see��r�d�utr:sCE�:a�: �::�:�r�rã�e :�m: 2�c� � �:c�!r�Ul:a�C�H;oE::�, �� AS OBRAS NO PO_R_T_O-_D_A_.-R_E_G_I_Ã_O_'-
do dada: a revolução par-í- que "a satisfação da Cr.::· Salão Nobre da Fa�uldade Museu de Arte Moderna. irá

fica e democrãtica a longo LESC, em proceder àquel:\ de Direito e serão pro':e,i· expôr uma série de tape·
.

NORTE DO ESTADO
prazo, que vni "maneirel\- solenijade na presença d:) das por Fernando M. de tes, O jornal "O ESTADO"
do" O'i ohstáf'1I10s como P(· Governador Celso ;&amos, Matos, Wilmar Dalanl1ol, recebeu la partiCipaçãb e Alcanraram reperCllsão
IV', Il""cnrando cri,lr .�cntc não era somente para teso Alcides Abreu, Holly Ra.'!a· estará present.e aflll\ ,de. estadual as notícias jnfo:,

eaTHI('it�'(I,\ pan a" inl{ij,,· temunhar I.a' S1;l� E�ç"a',lio nell0 e Celso J. F. rlfi1jW.' !!4,arl; �mpla cobertura. A mando sObre a abertura 1e

tr;�'! f' T,'h"manrl'J llt� leve dever cumprido pelas C:en- melda. ,l,�;/I� ,1IiecI\itlão entrevistará bffl- crédito para desapr�pria'
f"� " .. ;""j" .. ,,<; nb'<olebs e trais Elétricas de Santa As exposições tlhn�cas vemente VICCHIETTI no ções em São Francisco do

u1t-" "''''1:-;adas!' Catarina S/A (CELESC) com debate, que serão rea- senti�o de divulgar sens Sul, necessárias às obra<;

acatando determinações de lizadas na próxima COIl:'Q· trabalhos, COnsiderados do no pOrto local.
'

Chéfe do Executivo, como doria, terão como eltpOSllor mais alto valor.
também para comungar da _

O autor de "Uma voz na satisfação pessoal do Sr,

praça' diz que não I:onlte- Celso Ramos em sentir a

breve presença em su� têr

ra natal da energia farta e

intennõtente, assegurando a

continu!dade progressista
da região serrana e consa-.
gração da sua pujança
econOlõlica".

Respondendo, o Governa
dor C"';so Ramos, depois de

8.572
5.599
3.397

3.082
1,918

CH'

CR$
CR$
CR$
CR$

Quem é o sucessor de João XXIII
(De Eugênio Luiz, p/

"O ESTADO")
e mUlto )nteugenté, Quatro
meses antes de completar
23 anos de idade, em 29 de
maio de 1920, Giovanni Bat
tista Montin!, tomou as Sa

gradas Ordens na Igreja
das Graças em Bréchia,
Mais tarde, nêsse mesmo

ano, foi à Roma para estu·
dar !>imultaneamente nas

Universidades Gregoriana �

de Roma, Posteriormente,
estudou na Academia Ecl!"·

siástica, preparando-se para
o serviço diplomático do

.vaticano; e, em maio de

1923, com apenas seis anOS

de idade, foi enviado à

Varsóvia como secretário

da Anunciatura Apostólica.
Em fins dêsse 'ano, retor·

nou a Roma para continuar

seus ,",studos na Academia

Ecleslática. No ano seguin·
te, ou seja, em 1924, COmE'
CONTo NA 2<;1 PÁG.

.. Paulo VI, Giovanni Bat·

tista Montini, nasceu em

26 de setembro de 1897, em
Concnésio vilarejo perto de

Bréchia, localidade não

muito distante de Sotto ii

Monte, terra natal de João

XXIII. Seu pai, Giorgio
Montini, era advogado e

jorna�ista, e durante mu:

tos anos, liderou o partido
Católico em Bréchia. A j,l

milia Montini, gozava ne

bOa situação econômica.

Tanto Giovanni, como seus

irmãos, tiveram oportuni·
dade de seguir suas voca

ções_ Ludovico, é hoje Se·

nadar pelo partida Deme

crata Cristão. Francesco,
médic8, é cirurgião em um

hospital de Bréchia, e Gio

vP.nni, como sacerdote, che

gou ao trono r�e S_ Pedro.

Paulo VI, n "andeu as

OUTRA DAS Mil

f:m IJllando. As v1',,"" me primeiras letrr.!.s 0Ç1m os P'\·

c:.ill dres jesuita.s, 'udo postE'-

- E como vamos por aqui, politicamente?
- Mal, muito mal!!!
_ Mas o governador Celso Ramos não está dan

do substanciais auxilias ao municipio, com uma sé

rie de realizações de envergadura? p prefeito Forllel'

rolli também está fazendo uma administração daS

mais operosas e eficientes?
- Por isso mesmo!
- Mas, então?
_ Então ... o senhor está me confundindo! EU

sou da UDN!!!
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