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O TEM P O (MeteoroI6gico)
(Sintese do Boletim Geometeorológll�o, de
A. SEIXAS NETl'O, válida ..té às 23,18 II:; do

dia 26 de Junho de 1963
FRENTE FRIA Negativo, PR.ESSÁO ATMOSFERI

,•
CA MEDIA 10337 TEMPERATURA MÉDIA 137" C,
UMIDADE RELATIVA M:h:DIA 902Mo, PLUVIOSI.
DADE 25 mm,s Negativo - 125 mms Negativa

I ���JI�U�tl:;:ls esparsos - Nevoeiro seco - 'rem-

K�n"(�Y OH AI�maDllà fal BP!lo em favor �a [omun,�a�e Itlânti[a
_F��N':::;)u�:;u,:� (��� ���•.?�ti;:' �::ad�O;:��::: ��e �O:��:;:'":'�e:�a a�:::�

aI' o rrlau C�I··pe Phl�lll"p fOI"nuncíado hoje em Frank- ração e na mterdependen. ça se destina em explorar efourt, considerado como o era no seio da qual, a de- as passibilidades de por �mais imporLani.e de sue rosa deverá ser indivisível, fim a guerra frla e o resta-

��n�:mJo�n�U�::I;ed�, prl:�� �at���d:d� ���:�i��C�O;��: ������l�n��sea�: �r;:ares�:� envoluülin no caso Prolumoçou um solene apêl0 I}m comum. O chefe do gover- to mutuo.

fllU
LONDRES, �5 (OE) �

As acusações contra o lIU,..

dica Stcfhen Ward, sel'll>
reveladas em sua tot.al�
de na 'próxima sexta·rufia,
quando o governe in'lés
apresentar- o caso contrá c

médico, que foi o mediaacir
na amizade entre o

SeS'"tário da Guerra Jobnn r,»

turno e a modêto Çris ru

Keeler: esta. ao meeew

tempo, mantinha relaçêes
com o adido naval da em
baixada soviética Et·dne
I \'Ul1JW, chamado ii lio".
cou. c.nquanto isso, em

Londres, continuam ctrcu
,a,1.U rumores que chega.
raru ao ponto mais arco que
pode chegar qualquer C�1S,1
na Inglaterra. MenciD4':n.
se um membro da OsS'l

sou para um quadro que transte de outros membros

pintou Stefhen Ward, re- da familia real.

PAPA ABENÇOA OS �UA.
CIDADE DO VATICAl"'iO,

25 (OE) - O Papa Pau- dos EE.UU. O Pontifice re

regemos de Filadélfia, que cebeu os peregrmos na 58'

regrínns de Ftdalélfia, que diência de 15 minutos. ta

façam chegar sua bênção à lando com êíes em Inglês.
todos os católicos, e sua la Consistorial do Vaticano.
saudação aos não católicos e mea concedeu uma au

PROSSEGUE HOJE DEPOIMENTO

co"n:Rf:;NCIAS

BR.I\SlLIA, 2" lU.!!:) - rito oe Càmnra Federal,
Está marcado para as tü que investiga as negocia
xorns de amanhã o proso cões para a compra das em

seguimento dos depnimen- presas estrangeiras, conces

to do e rnbaixador Roberto stonãnas de serviço públl-
Campos. 'perante a com's- O Ur. Eugênio Dníu Vieira, l)rollllll('ia!l{!o a sue COIÚ"e.
suo p.irlumentar de inqué· rência. (Leia na 8' página)

Seg-tndc ínformacóes uos
estudantes Luiz Jorge Leal
e José Rogério da Luz, res

cecttvamente Presidente e

Sf'cretário da L;l1io Cata
rtnense de Estudantes Téc-

1. nicas Industriais. .1 repor-

�!!J��i��-;j:;r�-=�>1����::�"".-'!1-;;;j�""'�fr""'�����'It·� =\:I::e� :taIt��:iio.�
Será um conclave dos mais

Durante o transcorrer dO
Conselho Estadual Ordíné

rio, pronunciarão conte

-rêncías o Proressor Êlpi4W
Barbosa, Secretérto da Edu
cação e Cultura do �Sla·
do e o jornalista Pértcle'J
Prade, redator do jornal
..O E5fADO" e Diretor da
Divisão de Intercâmbio e

Expansão Cultural da &::li.
toria da Universidade. Fu
Iarâo, respectivamente, a

respeito de "A SITUAÇAO
DO ENSINO EM SANTA
CATARINA" e "DOS PRO
B.T..EMAS SOCIAIS E DAS
REFõRMAS, DE BASE",

ReaL O Dailly Mail, diz em

sua edição de hoje que a

coisa :-.�ais iníundadà, o ru

mor mats estúpido, é o q.u>
J1Z que o Príncipe �mp:
esposo da rainha Jiâ In

gíaterra, estava v\neulad.
ao caso. O jornal dJz que
é vergonhoso que o nome
de um membro da c,.a
Real, tenha sido envolvido

l ') rtC1jaí O I. «nselho Estadual da UCETI
EXCELENTE PROGRAMAÇÃO DE ESTU DOS PROF. ElPIDIO BARBOSA E

IORNALlSTA PÉRIC�ES PRADE PRO FERIRÃO CONFERENCIAS

na

concon-ídos.
na Sociedade Guarani, du-

rante os dias 3, 4, 5, e 6 de 1,EN'I'''�
julho próximo, o primeiro
Conselho Estadual Ordinü- A UCETI (União Cata ri
rio, com a participação de nense de Estudantes Técní
estudantes de inúmero,>. cns Indust.riais) o"g�IlÚR.'u
lpunicipl�s do�Q ""Cdl"nfe prosrernacno. dh.

rente os dias da realização
do Conselho. Serão deba
tidos importantes proble
mas da estado, ligados às

reivindicações da entidade.

PROGRAl'tIAÇAO EXCE·

JANGO REITERA CONFIANÇA NA
NOVA DIREÇÃO DA PETROBRÁS

BR..>\SíLIA, 25 (OE) - O
ministro Carvalho Pinto

��gEl:����:�f���i,IIEn'contro Kennedy Kruschew: Berlim
de, o novo ministro da Fu- MOSCOU, ,25 (OE) - à Alemanha Ocidental. E:s.
zenda deverá fazer uma re- Tem-se como certa a visita pecul.a-se agora, que o mano se encontrar para uma con
visão na política orçamen- do primeiro ministro Níkt- datário norte.amertcano e o rerênoía na dividida cidade
tária do govérno. CIrculas ta Kruschev a Berlin Orten- "premiar" russo, deverão de Berlin.
financeiros reveiaram que o tal, es�a semana. Recorda.
professor Carvalho Pinto, se qu.a o presidente Ken· �---�--_�

_

acha·se preocupado com r s nedy, encontra·se em visita

RIO, 25 (OE) - vãnos
problemas da Petrobrás ro
rarn discutidos pelo sr.

João Goulart com @ presí
dente da empresa Gal. Albi·
no Silva. No que, diz respei
to a concessão de dólares
para fi. compra de equipa
menta na área desta moe

da, ficou estabelecido que
seria realizada uma reuni:io

o HEltÔI das Cra'crnas monta:;ens radiofônicas, cn.

Irevist:.Illo por uma cmissora local, demonstrou o lamcn·
tá"cl ESTADO DE IGNORANCIA ('m que \'ive, em matp·
ria de politica cm Santa Catarina.

O moeinh'l. alegando SER IUVITO GURIZINHO :10

passado de ontem .. já enfeitava o pavão com sahcnçàs cx·

traordillÜl'ias 11:1. atualidadc, (!e tlois ou três ar.-os deDois
da sua Tl',uincla ia chulll'ia e :\s frahlas.

.scm c'ubllrgos, o raparigote lembra, no PARAI, ,11, lia
DIVINA. COMÉDIA. o fenomenal c precocc sábio que
Vil:tltc põ� no verso

,,'IN PICCIOL TEJ\1l'O GItA.N DO'ITOR SI FEO."
xx xx xx

Lá pelas tantas, na sua lirial candura, achou natura·
Ihsimll (llle aI I'missora (LUC lhe promove, impcnitente�f.'ro.
1A_•• o O::lll:taz, e agride o governo, receba também propJ.
ganda olicial.

('ois não está crrado, nesse ponto. Nâo vivemos numa

democracia? E as ddios c os jornaL.. nâo são os veiculo,
mC:'imos 1111 difll<iiio'?

Acont('cc. porém, que i�o �Õ')mcnte ocorre agora, com
um gl}vernador verdadeiramc.:ie dcmocrático.

nuranh' dez anos de governos udcnistas: nas priscas
CI e 10n;il1lll1a.; eras que findaram há IlUUCO mais de dOIS

nnmi. enfllmnto li sáhio de hoje engatinhava e molhava
cueros. não ('ra aS'iim.

fo:"te jornal. O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA
CATARINA, durante essa década, recebeu Cr$ 6.000,00 de

puhlicidade .oficial e por engano qtle quase levava à de
missão o alto funcionário que a autorizara!

E qUl' dificuldade cm receber a pífia quantia, vá�os
meses d(')JOls!

E mais: atê no�sos represcntantt's 11,0 Rio, agentes de

longa data, th'cram (IUe repelir PI'opostas, partidas do"
"democratas _go\'ernoijl IIdcnistas� para s�.I!�cçm para
os 'iorlwis Ill'I,''', to,lt).� dl's laledl�os. os ,ionHtis.

fiif'l!1.\." '�"'.'ra 1"11,10,',:1'

com a presença do prof
Carvalho Pinto, para encon

trar urna SOlução para o

problema. O presidente da

República, reiterou sua

confiança total na nova dí-

��Çãq da �n����
IVO CONTINUA
BRAStLIA, 25 (OE) -

Em nota distribuída hoje, a

secretaria de imprensa da

presidência da RelJlibHca
desm.antiu as notícias de

que o presidente João G(j:.J·

lart estaria intp�essado em

substituir o sr. Ivo de Ma

galhães na prefeitura de
Brasília

..

JANGOEJOHN
(OM O PAPA
CIDADE eo V-i\l'�CA.l'fO,

25 (OB) - O Papa Paulo
VI" depois de manifestar
sua intenção de seguir a

meta truçuda por João
XXIII. prepara-se agora
para a cerimônia de sua co.

roação marcada para o prõ
ximo c!omingo. Circulas do
VaticatlO, ab'Uardam COI'!l

interêsse as audiências q�le
o Santo Padre concederá
uos 'lresid.antes João GO'.l..
Im'! do Brasil e Jor..nn Ken·
nedy rins EE.UU.

COMISSOES

A Uceti, a fim de erga
nízar um Conselho Ordinã.
rio excelente, esquematízou
uma série de Comlssõe�,
que e'3tudarão os mais va.

riados problemas, para '"

apresentação de um relató
rio. final. fruto das obser.
vações retiradas dos debü'
tes le das conferências.

Aumento de FuncionaHsmo e lei do
Inqumn�to: EXpEctativa

BRASíLIA. 25 (OEl - alugueis até 1!)55 na l'ase de
Reina hoje grande expecta· 10;)1' ... Os aluguéis anteria-
th'a em tÔl'no dos trabC1· l'GS a 193U, sel'iam aumen·

l110s da. Câmara e do Sena· tndos La base de 200"". Aos
do que examinnm duas m.l·

tt�rias de grande importân·
cia: A lei. do inquilinato e o

aumento do funcionalismo.
Reunida peja manhã, a co·

missão de econômia da Cí\.·

Ill:l,ra rejeitou todas .1S

emend:::ls apresentadas à lei
do inquilinato, aprovando o

substitutivo do relator

Adolfo de Oliveira. l!:<;te

substitutivo. õetermina o

aumento percentual dos

pl'édios com üren inferior a

128 melros qu"drados, a

percentagem de aument."
será de ;'Oon., Aos aluguéis
post,er'im'l:S n 19.')5, com

contrato!; vencidOs. as ma·

joracõl'� obedecerão à!lí
veis pcrcentuais que V:loJ
até 25n,., obec\ocida a clã' I·
sul? que er.lipula a .:irea d·�
120 melros quadrados. O

sub"titutivo, foi aprovado
peb comissão de �onõm;a

GOVERNO F.ARÁ VIGOROSA
REPRESSÃO CONTRA. OS
SONEGADORES DO FISCO

BRASíLIA, 25 (OE) - O
Governo }>'pderal inlci.�,·!\
dentro de ale;uns diA." vi,o·
rosa rf'press:i.o à sonegacão

:e (,�::�l�lO�; f'\���f' ffc��f�;
"dbem a lllais ctt'! S[IU l'i·

1l10e!; �Cle '·I'U2l·l!u". !'Oe"".

todos os recursos
nos <11 Unino, pois o pl'C'
siden!e da RepúbUC-8 mo,,·

trnl1·seo surpre!'o e iroprrs·

�i�I�:���;T':�'���;::�:\��;, '

VICIO UO �!t;\',,'" 'I' ." "\.'

e eslp. sendo examinado es.
ta ta:'c1e pela comissão de
finaw:q.s, Estará em plen\]_·
rio na S<l'ssfto noturna de
hoje, ao mais tardar na ma.
tutina de amanhã. Quanto
ao aliment.o do l1Jl'1ciona.
Iismo, os lirleres do Sena.
do a::'llheram hD;� o sub.;.
titut.iv,) do senh')r Benedito
Valadr,�es, de comum acOr.
do CO"TI o P,":>;êrno; e êste
s'lb5tih,tivo. cstá dividIdo
E'm 3 it(,:1�' P!';:neiro, su.

me!llo elc 70 Segundo. v!.
gô-o,,;1. a p::ntir de junho,
f' tE'rr2'iro, E'mpréstimo com.

lmlsÓrio para s�r ('obradr').
ainda êste ano. Segundo o

substitutivo aprovado pelos
líderes do Senado, a par.
til' dfl 19'''', o rontribuinte
poderá pagar 20�u do imo

posto de renda, com .... :0;

funcl'15 que o govprno emi·
tir d..., empréstimo ror1.

plll�,',rin. :'creSCidos de jll'
roi:' tle 6°,,: O senndor Bene.
clito Vaiadares, declarou aI)

Vista tIa ·'lh.;1 Ilin".ll·a, Ilcslal'alllhH"I' o fi<tH')'n:Htl'r Cl'l�,u Hanms.
St"'"ij I ";�kllc do I" SI lItll1ário Fbl'ul de S,Ulta C;tial'ina; nn l,uI;\o US",,( lO P�U'I"

U,) :\!>!>ish!ntl:i 'lHC 1010.11 O Tcalw J\lv<I!"1J llc Cil1'\'alho. {Texto Ilil (l' l';I1;II1.,/,
,
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Hun Cnll'lC'lheiro !.\larra:-1.00
Tdt'flll1(' :m22 - Cah:a I'ostal. 1:�!)
Endereço Telegráfico EST,'\no

OIRETOlt
Ruh€'ns de Arruda Ramos

nEREXTE
Domtngns Fer-nandes de Aquino

.�ntônl�I��;!n�� {�!:!,����� {Silva
REJl.\T<JU·:ÔÕECRET.\RIO

Pértctes Lutz de Medeiros Prade

Rlm.'\TORES
Osvaldo !'.lelo

Pedro Paulo xracbnoo

r1·RI.IClrli\I>E
Osmar Antônio Schttndwetn

�F.Cllt;l',\nIO CO'IEnCI.\J.
Divino Marlor

ner-rn DF. ASSIS.\l'l II.\S
Mcjor Vlrg-fllo Dias

./U'4 ....fU{F<;;
Prof, Burretros Filho - Prof, Osvnrdo n. Cabral
.- Pror. Paulo LRJW - Prcr. Fernnndn Bastos
- Prof. Alcidrll Abreu - p'·or. Othon Gama
d'E<;n Dr j\f'Uon Lette da costa - Dr. Ru
bens Co,tn - ('('1. Cid Go.trnMa - r.lajor lide
ronso Juvenat - Walter f..nntl' - Fhivtn Alber-to
de Amorim Arnoldo S. Thia�� - Dorntecto
Soares

"rulll!oIt;a'i Sodalr.
Zury Mr,{'hlloo Lázaro Bn-tolorn.m

Gilberto Nnhfl"
Paiva

1:IOIJ(lrlt''i �

i\;1amy D01"(;cS - Gilberto

(:I'iJIIlt'a�
Sllveira de SOUZfl l!;dSOll Nelson de Ubaldo
- Rüul Coldns FiIho - 'Mal'clljo Medeiros Pilho

�it�'t:'�;acalc\('jru Bastos - Luiz H('nrique da

."rlt's f., l.ill'rntl1ra
Salim Mh.;u('1 - Ilrllllr Curvnlho - Jair Fran.
clsco Humms ("k'ol'!.[e Albf'l·to Peixoto. Lín.
doi f Be!! - Rodrigo ctC' H1ro

Cml1t'1l11irifll\
.Jofio Nilo Linllnrl's

Inrorm:l('iill _\.'!Tíf·ola
C. Janmnd:i.

HEI'''ESI';'1'l'.\7\'TI':�.
Represemac:ô('s A. S. Lara Ucta - Rio (GB I R,
Senador Dantas 4U - 5'" andar.
São I'aulo - Rua Vil6ri:\ 65, - conj, 32
I'ôrto ,\I('gn' PliOP.o\L -- R. CeI. Vicente . .!�r,

n(,"):!II:t�;�;:II�ll1' SIP - Rua dos Carjjó�, I!

558

Agent('s c eOIT('�plI!l(knll'!'i ('111 todv� v;, luur.lci·
pios de Santa Calarlna .- AI1l'

.

5 mediante

11
contrato de :t!'ôrdo t'om fi t"bL,.� tlll vigor.
ASSINATURA ,\:\\{'AL CrI) 3.000,00 - VENDA
AVULSA CR.<; lO,tlO

I__� 'H";��H�',;::, ,:;,:�'��::�;I;:�:::':::_
VACINA SABIN

SALVE SEU FILHO

FAZEM ANOS HOJE

- srta Sônia Beatriz Brisighe1li
- srta Vírginio Dominoni
- sr dr· Har"S Buendgens
- sr. Paulo Houcar Viana
- sr. José Felipe Boaboid
- sr. Laércio Caldeiro de Andrade
- sr· Gervásio Núnes Pires

FESTA JUNINA NO VERA CRUZ F.C.
Dias 27, 28. 29 e 30 serão

realizadas em beneficio di)
Vera Cruz Futebol Clube, n,l
rua Major Costa. bem org·a
nizados festejos juninos,
constante de barraquinha'i,
com bingo, roleta; quentão.
pinhã,:;, amendoim, laranj,l.
etc. .(

A julgar pelos preparaL.
vos que estão s�ndo feitos
pela diretoria do simpaUco
Clube é de esuerar·se o m�.·

or sucesso da fest.:> que v··

sa obtl'r recursos para as >t.

tívidades esportivas do clu·
b,.

EXPRESSO JOINVllENSE LIDA
MATRIZ, JOINVILLE

AVENIDA GETULIO VARGAS
FONES N°s 2431 b�!�:43z"
FILIAL' FLORIANÓPOLIS

RUA ALVARO DE CARVALHO 12
FONE N' 3677

"COmunica 30 comércio, industria e ao públlC{
em geral que os seus serviços de transportes de cor'

gas mudanças, bagagens c encomendas entre Join
vile· e Florianópolis e vice-verso está sendo feit...
com a regular"ídade de três a qLiatro viagens- sema·

nais, em caminhões prôprios,
Comunica outrOssim que mantem linha reg';·

�;o��r�oa R��t:d�'i�aC:���:ád;�:'p:UI�u;U���:f�a
em conexão cOm Ef""Çlprêsa de alto conceito paro tôda�
os praças do Nordeste Brasileiro.

Aceita ainda o tran�pct"te de mudanças e ba.
gagens par<� todo Ô terrill"i." bra!>ileiro e o faz
caminhões próprio" com enrrocel'ia blindado.

NEGóCIO DE OCASIAO
Vendem--se para liauidar 6 máquinas de cos�

tura da9 afamadas marcos OLlMPIA e 3 CROSLEY.
Prêço: Cr$ 30.000,00 coda. Tratar com Luiz -ou

Jorge. Período da manhã. Ruo Alvaro de Carvalho.
64 Fone 2357. À tarde pelo fone 2680·

30-6-63
,

pnrli!;ip:lnll<,'"
deste 1 Semin.iUlO �.
queremos agradecer a ge: •.
tileza e manifestar o nosso

aplauso à iniciativa, a nos

sa satisfação em partloípar
mos e apresentar a nossa

modesta, mas sincera cera-

INICIO SOLENE DO ...

rt �)n''''( nIU1\h' do risco. \1.'.1

illi!ni;..:". d;lqw·I,·<; qU!' en'L

tml. ra,u o UllpOStú um c

tigo ..

Mas pelo Contnlrio, !I('"

mOI> os contribuintes que

actedttam ser o ímpôsto
uma parte. da renda social

destinada ao custeio dos

::!�;S públicos e Obr,l.$·'
SOmos aquêles que consr

deram o Impôsto o snnguc
do Estudo,' sem cuja doe

çi'w êle não viveria e que
possibilita à verdadeira de

mocructn produzir a justi
ça e a paz social.

A J>/\LAVllA DO Sf:CRETl·

(UO nA �!\ZEND!.

Suo E.'min., como tntrottc b

magmür.a conferencia. q;,lc

publJ('ure!no," na Imegrn em

ouf rn {'dlçilO.

F:N{;t:IUlAl'lt�NTO 1''':--;'
fiOVI<:RNAUOR (:F..L..'ID

.

1I,\110S

Acatmudoe os aplau.',os
que coroaram o final (.1;1

cxposrcno do Or. Eugenio
nom Vlelru, Secretário da

Fllzl!nda. o coverneeor Cr'·
so Ramos pronunciou, �1I1

meio clllorosa ovn�ão 1IS

palavrfls finais da sess>b

solenr� do I' Seminário Fi ...

cal de Santa C$l.torlnR. Du·
dn n oportunldnde dos S�H-::

conceitos, lranscreveremos

na integra pronunciados
por Sua. Excia.

NfrI'AS FlN.US

-,
\pós o encerramemo,

tnnto o Sr. Governador co·

rno o Dr. EugêniO Dom
Vieira foram cumprimt'nta
dos pelas Autoridades e

parUc!pantes do cert&.mer.l.
- A Banda da PoUcill

Militar esteve presente, pres
tlgilmdo '1\ chegada das au·

torldades.
- Além das varias re·

presentações já. citadas, nu·
tamos, no Plenário (lo Ted·

tro "J\lNaro de Carvalho" n.

A DIPRONAL
artlorM1ã, à�<tl'f.30-Ihs. oferecerá (�m

"COQ" ae, 1° SClninório Fiscal de se.

FUI
convidado peio jornal "O MUN1CI·

PIO" de Brusque poro participar de
um jantar comemorativo, e um Coqui
tel dançante, pelo 9° Aniversório da
quele valoroso· Semanário.

Curso Preparatório Contint7nle.
CURSOS ESPECIAIS

_ Equipado com máquinas novos.

PARA PROFESSORES
DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GINA'SIO EM UM ANO)
PRE·GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
DATILOGRAFIA

REUNIRAM-SE

SA VENDE-SE

on:em no Querência Palace Hatd,
paro um' jantar o Sr· e Sra. Dr. Volt�r

Eugénio Doim (Ange1n) Vieira; Sr. e

Valdez (Mario Antonieta); Sr e Srn Dr
Almil'o (Graziela) Afonso ês

te último fez uma brilhante Canferêrr

da, ontem no Salão Nobre do Fp.c. Uma coso sito. à rua Duarte Schutel, ("\0 50,
PR! de DIreito,' no 1° Seminal 'o FIscal

I
cem duns frentes -trotar na mesma.

estréia dCl film PalJy Ano, no CiM 28/6/63
"São José". pl'ôxtma sexta feira,:::<; PARA

d �b�e�a��o��a�:m�e��:a ��u��: ��,� Ca�l'�� S:�����lll�S:�S��'�a�he��sa� es�� GINA'SIO EM UM ANO
'b

}O Ano Cientifico do Coleglo Coror,ão Carvalho do Jornal do ComérCIo dai Agora cOm maiores probabIlidades - Faço o

�s
MU=STCAL BARW �u�.;::�;�;�.;� ;�;:�:U�C�:�;;RSO

I'A({J\ 1"'1 Bmt l'A:-:.SA Tt�Mro CO�I !iU,\ )o'MULtA - - Rt;UNIOES SOCIAIS

O,lNÇJ\NTI�S COQU1:.'"TEIS - .·ESTAS DE ANIV.�R:-I,\RI08 - CHA

DANÇANTES - h"'TC.
.\�I!c\P.. TERRE() DO ROY.<\L HOTt-:;. - T..1. 2jli (Portaria)

"COCKTAIL" NO QUERtNCIA - 1° SEMINARIO FISCAL I

G:Jl'otas Rodar de Lages - Magnólia Marturano 'e
Sa!ete Cheradio. Morena e loira, bonitas e elegant9':
moças do sociedade de Lages. A foto, foi obtido e"

pecialmente poro e5·.0 colu:-la. após o festa qu.e
m:Jl'COu sucesso no Clube "14 de JUnho", quan<.I-J
ambos foram eleitos merecidamente. (Foto São JostÕ:)

"COCKTAIL"
logo mais às 17,30 ns· no Querb

cio Palace Hotel
...
c.fere._ido acs portic!·

pan:es do 10 Seminário Fiscol de San
to Catarina que esta marcando suce�-
50 nesta Capital. Anfitriões: Casol Dr
Eugtnla úoJim Vieira 3. F. e ('s çnern
brcs qUe compõem o 'grupo de trabaiho

A MINHA
cpin'õo conforme publiquei nesfu

Colu:-l:1, liexto flpiro, à respeito do re·
. $ul,::Jdo do Concurso de Miss Bru�il
Disse que Miss Guanaba ra Vera Luó,i
Maio e Mis;;' Brasflia Denise Rocha <:�'

r10m c;lassificadlls en�re as três pri;'ru'!'
ras, completando com Miss Rio Grana?
do Sul ou Miss São Pauló Vedo Vc:··
gas e Dirce Augustus.· AconteCeu'
Miss RGS em 1°, Miss Paarna em 20
Mi;;s Guanabara em 3°, Miss Brasília
em 4° e Miss São ,",aulo'em 5°. Só não
contei com Miss Paraná os demais e�

tovllm registradas l.om· an�ecedência
pelo "Rodar", Um jornalista amigo Ia
no Guanabara no SeU grande rr)Qtu�i�
no, apontou dez' nomes e acertou doi�·

Sempre existiram os undurf

lhos, jlrUtdlJatmenle I�S Illlt'
se atungam pelas estradns

sem rumo algum, como il

llroeura silmenll' de Ul11'1

fonte un momêes m:uludls

à margem das picadas. t-n

rém, I)� que se situam como

andarilhos para ('.'IIUllllr l'

llonht'Cf:r o mundo, ê!lll"i'I são
mal,. dlflct'l" de em·ontnu·.
rafO!! ril�m('. ()nlí'rn ésh'

jornal IJublleoll ern prim.·i,
ra piglna (I roto de 11m chi·

leno, (IUe ' ern Il('rcf'rrkln
roUbarcs ue quililmt·tro!l ,�

que traz dcntr', dos olll1ls
lóda clIIlIl'mplaçiifl da m.

llltt'Z,.l., Sob O!ol bruços, carrv
ga um íllbum. ainda t·m t'S·

lado UI' ôlim!t ermservação,
com II!'; mais pltort�!lell!ol tu·

'o,rablls de suas Rvrntllra<;.
e no!! deliciou, na f('{h,ção,
conbndo dns dlrlculdadcs
que km tdtrupaSHado. Este·
ve em conhato com quusl'
todos ("IS govemadon'S d',
Brasil c fodo conh'nle mo ....

Irou·me um retrato, onde é

abraçado pele Maplhics
Pinto. PeJuntou.me lambém
II hora que o nCHIso. o Cn.
\"tomador Ceblo Ramml. poli"
ria akndNo, Não pude re •

pornkr, inft·lizmente. Ent!" ·

tanto. tenho II. certeza qUI'
êle enoontrar:i em Florianó·
poUs, 11m CIImpo de obst::·
culos também, e talvez at.'
b1e momento já tenha meia
dúzia '1e apelidOS interessan·
IiMlntos. Não sei se élite ano

darllho é um homcm tds!('.
roas d�ve !ler. Olha a gt'1\l�
COm cuidado, como sc esl.i·
vesse se compromctcnlln.
Falou muito. é rhllf'"" "''''i·
xou como presente a paisa
gem de sua roupa" ele ....
couro forte, 1!1lnw •• _ .......

nO!l SUl! fortaleza interior c

VENDE-SE :er%��::a p�ee=p'::;::r:l�
Um CARRO OPEL OLlMPIA 39. Perfeito estado I

.

heróicos e,líricos canJos.

Trotar à_ rUo Almirante Lamêgo, 81· Nésta.

____N_'g_OC__,o_,o_·_à_v_i'_'a_. __

tornar ícumas as rc.ecõe-,
de tnterêsscs entre o E,>tn· Sob grande expectntíva
do e os representantes cos dos presentes. foi dada ;,

Contribuintes, procurando palavra ao Exmo. Sr. Oro

-novas soluções para os pro Eugênio Doín Vieira, dl':-

� ��em;�:��sr:��toi;t��u:�n:
.

�;���n�'msec���!�O E�:��;�:
!,
11

- Baseado nos mais modernos proceSiiOS
gégicos.

.,.

- DirigIdo �Io: ,

_ PROF. VICTOR FERREIRA [)A SILVA
HORA'RIOS, DIURNOS e NOTURNOS
Faço sua 'Inscrição à Ruo Dr. Fúlvio Aducci

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

bcraçêo.
Manifestar, o nosso agrn

dectmento ao :e:xmo. S,·.
Secretário da Fazenda, Dr.

Eugénio Doln Vieira, o te-'

nico, oue sua Excla. O Sr.

oover-iecor teve a fellcid�·
de de preterir, oonvtdando
o pura a l�azell(ll\ pois.
além ce seu ótimo dese,n
ponho nas incumbências de

sua Pasta. tem procurado

legislação especifica.
Manifestar, o nosso aptau-

50, a este 1 gemínnrto

O CASAL

o INSTiTUTO DE \DlOMAS YAZIGI comunica
o todos os int"�essados que já estão abertos oe; ma

trículas para o CURSO DE CONVERSACÃO EM
INGLÊS poro quaisquer de três Estág"ios, oferecen":o
horório.'\ adequados nos períodos da manhõ tarde e

-:r nQlte.
•

�
Outro!;sim, comunica oos alunos vigel"ltes que o

reinício dos aulas "rá no semana em curso, obede·
cendo 005 horórios já estabelecidos.

Mel!vn-es informações nl Secretdria do Institu'
to nt,. horário dos 9 às 11 horas e dos 15 às 20.45
horas, de llegunda à Sexta feira e. aos sóbados dos
9 às 10,30 horas.

Florlan6pols, 4 de f""...eiro de 1"63
A OIRECAO

CASA NO CENTRO
Alugcrso uma Cosa nova de maNrial com 3

quarfÓS, sala, copa cozinha, banheiro etc •••• à ruo

Cristovão "'(unes Pires n. 19 altM da rua Conselneh'a
Mafra, Trotar no local,

•

�..

1295

ACABO
de receber um convite, do Deputad0

Mario' Tavares da Cunha Mello, Ser..
de Int. e Justiça paro assistir a Ce·d·

2r��;� ��I�������,a�õoo s�: �����e ��
Trabalhos; prôxime sóbado, às onz�

:. horas, no Palácio dos Secretarias.

ONTEM
a Senhora Almirante Murilo (Hildc;)

de. Va):e Silvo visitou o Fábrica de
Rendas e Bordadas Hoepcke. que no

dia 15 p.p. comemorou o jubileu d!
Ouro, no Clube 12 de Agôsto.

NO. MUSEU
de Arte Moderna, hoje os vinte ho

ras. será inaugurada a Êxpo!<ição GO
conhecido arTista Vecchietti

Fiscal, por estarmos eer
tos de que conduarra jWS

resultados a que se propu
seram os seus ídontízudcres.
A nossa afirmaçúo prende
se a connence qUI' depos'.
ramos nos técnicos, peruo.. ,

autoridades especreuecuas
colaboradores e todos qUIIr.·
tos neste conclave faril)
ouvir suas oplnl6es e 1");.

periênclus para através elo
caldeamenlo de suac idéias,
abrir novas fronteiras t,n

aperfeiçoamento fiscal <1.1
Estado de Banta Cfltarln�',
Manifestar, a no�sa Silo

tisfação em partiCiparmo.:.
dpste I' Seminário Ftsr..al {h:
Santa Catarina, pois hoil·

I
rosa é a vossa considera

Deputada Alvaro (Lourdes) Cat6-} ção, em ouvir n modest.�
�abéldo recebeu na sua confortóvel rt'·e opiniã.."J do contribuinte, .10

sidêncio (Guanab:::rra) personalid<ldes" lado dos pareceres de e<:·

politiCa.�, com um Flntal' peciallstas e eminentes au·

toridades s6tre assuntos
económicos e Fiscais,
Manifestar, a nossa sr.·

tisfação. em virmos ouvir �

palavra dos ilustres conr��·
rencistas. convidados.
Finalmente, apresentar a

nossa. modesta mas sincera
colaboração porque Dã,)
somos daquêles que proct:·
ram fugir as suas obriga·
ções, Claqàêles que v� no

LAGES
es�ará incluida na lista das Treze

Senhorita'!. mais El:;gantes de Santa
Catarina. Uma list� de treze cavai hei"
1'os também, seró apresentada confor·
me minha iniciativa do ano 61·

�

O DR. MARIO
Borghoff, Secretório d� Finanças do

Guanabara figuro de grande prajeçã.:>
no mundo' cultural brasileiro, hoje
fará uma Conferência, no Salõo Na:
bre da Faculdndto de Direito" �s vinte
ho.ros can"lidado do 1 o Seminário Fis·
cal dê SC,

FISCAIS
da Fazendo de- todos ()s MunicípIOS

��r�o<J.,.��ndo do l� Semi-

umê-, I' ..\1-1.

J\;::'l�, desta
_ Outras delegações ee

estudantes também ali se

encontravam, demonstrando
assim o interesse da ctassc

pelos problemas adminis

trativos de Santa Catarina.

C ircufto
r0ricks Prade

AIND.\ liA .o\NDAIULHm;.

pedo�

(� SOME LUCROS

� EM SUA

!ii:",CONTABILlOAOE
I

COM UMA

�
11

.

<POLIS (ti,
�TEN.KEY
\ 'oei: eomlatar,í i!l1L'di:H:J�
mcnte a cfici{'l1eia de Wllil

uma mÍlquina de somar

TE�-KEY reJo seu e1J�
lo I"eduúdn, TEX-KfY
será o ftlncionilrio lll:lis
··�>conÔmicn" de SCll ('S

eritôrio. E por .�!'r illu'i

r:II11('I,tc t:1hrie:lda no Br;l
�fli. haveril
:.{(·lluin:IS c

cniCíl garantid:t,

m
Burroughs

doBrasil S.A.

Concessionarias

LOJAS PEREIRA

OLIVEIRA

R. Troiano, 23 -

FLORIAN6POLlS

(ASA ALUGA-SE
AlUi&* uma casa à rua _

Duarte Bcbutel DG 34.
Tratar na mesma.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



PejosMunicipios;
DE BLUMENAU PARA "O· ESTADO"

o VALOR IMPRENSADA
o �an.lea.l-MQffi, erceoíe

po d.a Pisa, compreendia
bem o alcance do apcstoln
do pela imprensa católica
quando assim ratava au�
seus sacerdotes.
Caros vigários Vós pregais

aos domingos. Mas o jor
nal prega diártamente e - fi

qualquer hora.

o jornal entretanto jamãis
se retira e pacientemente
espera quantos o encontram

para dizer-lhes os mesmos

ensinamentos.
- VÓ!i- falais aos que vão

a igreja. O jornal por sua
vez é lido por todos Indísttn

tnmente.
Há porventura pregador

mais tenaz, e até direi, qU:1-
se agressivo?
Longe de mim menospre

zar o valor da p;-egação·, SR.
grada. Dedico-lhe tôda a- "13-

tillla e veneração. como ')

quer o E ....angelho e a '1,r.;·
je.

,

não para desfazerem advet

sãríos, para anularem untr

gcnistns. E, graças a DE>u
tanto o sr. Celso Ramos (',

mo o sr. Hercílío DN>k(' se.
bernm manter n Iinhu I'

nenhum administrador
mors deveria perder. No

pa rnbens [1,05 dois 111)) r

put.ncos que tão bom ,

precnrtem n nobresn e f

ll'va�'âo dos cargos que (

pnm I' sabem se haver c

a correcac c /) ('quI1tbrlo
o povo extxe dos que ck-
o povo ....xtge dos (;:If' ('if

gót-ios »ubucos

EXlllIsiçãu Agfollt.'{·u;Lria
Blurnenau pode se orgu

lhar cic ter conseguido o: I'

tro extreordtnãrío sucesso,
neste mês, com a realízaçã J

de 15 a 17, da zu. Expostçúo
Regional Agropoeuuría. D�·

pois dn Inuugurnção da tór
re da matriz e da npresentr..
cão da Ópera "Anita Garí

ba!di", a exposição cons i·
tutu-se no ponto alto d,IS

roauseções programadas pa
ra Jpn}:lo nesta cidade. Com
a presença do sr. Govern-e
dor Celso Ramos, do repre
semente do sr. Ministro j.l

Agricultura, do Prefeito Mu
nicipal, de outras altas au

tortdades federais, estaduais
e municipais, teve lugar, no

dia 15 a abertura do certe.
me, cenmonta durante �

qual o Prefeito, em belo dl-i
Curso, saudou o governador
e demais visitantes e exp-i
sitortes. -O sr. Celso Ramr:s
respondeu, em díséurso
substancioso e equilibrado.
Infelizmente, uma chuv:l
miúda. teimosa, empanou
um pouco o brilho do pri.
meiro dia da exposição. A'i
13 hOrlls, no Clube Blump,.
nnuen"e de Caça e Tiro, na

rua Itnlaí. foi oferecido, pc·
Ia comissão promotom dq

exposição, um churrasco no
�,. r.nvcrnnrlor. comitiva "

��mais flutoriclades e visi·
t" ... ·p<;. () ('to ("\f1f'orreu e'Tl

1"'"'"',, ,., ""nnn<;ôcs de alE'�ria
e ""'1Hlrndl\!l"ern. F;zp�am,:-"e
o"vir: o J;.r. Guilhprme Jen·
spn. inrlll<;tri:-ol. oferpcenrlo
11"''\ ]l'rYlbranCA ao sr. G)·
vprnndor (um heio jo�o ri"
cristais Hering-. "om p-ra\'l-

câo níustvar, o sr AUI';\lSI:1
Reichw, presidente da 1\S5:1

ciação Rural de Blumenau.

o sr. representante dn Mi
nistro da Agricultura, o <;1".

Secretário da Agricul1ura do

Estado, dr. Luiz Gabriel {'

outros, tendo, por fim, u

sr. Celso Ramos, governador
do Estado, em significativo

ser. Por pertencerem a par
U(IOS dlforentes, os respon
sãvots pela coisa pública não

poetem. nem devem andar
às turras, desfazendo um;

os serviços dos outros, J/I'
gundo-se indiretas nas ore

cõos em público. mattrntan
do-se nas conversas part.ícu
tares. Tanto numa como

noutras ocasiões êles devem
ctnr o exemplo de compre
encão e de equüibrio. mos

tra-em-se ii altura dos (":\1"

fI.OS que' O povo lhes connou.
Eles romm eleitos para nd
mtntsr � ar, para governar e

INSTALADO O I SEMINARIO FISCAL Presidi
do pelo Governador Cetsc. Ramos presente o titular
da Fazenda dr. Eugênio Doin Vieira, instalou-Se dia

2� do fluente nesta Capital o Primeiro Seminário
FIscal previam�nt(! ,:!nunciado e cnctoscroente espe
rado pela sua l�portÔ,lcia nos melas fozendórios de

',od,9- o Estado de Santa Catarina e que teve ampj.o
repercussõo no país, pois aqui se encontram, al(')$
personalidades e tec.licos 'de assuntos fazendários de
outros Estados. ctendendc. aos convites que lhe h

ra� di,rigid:lS. O programo que começou a ser cum

prtdo e amplo e fixa problemas de ctta relevância
sóbre o. momentoso cssun.o, estando marcadas d!
versas conferências que se realízorõo durante a se

mona. por notcveís e conhecidas outortdodes em

economia e política fczendóna. O Primeiro Seminó
rio Ftsccl, encerrar-se-a dia 29 do corrente ôs �O
horas no amplo auditôrio do Ediflcio das Diretorias.

- Vãs esperais os fiéis na

igreja. O jornal porém a

compeone-os por tõdu p-rr
te, em casa. nos hotêis, r.o

trabalho, nos bares.
- Vós pregais meia hora,

ou mo.::smo uma hora Intetru,
descendo depois do púlpito.

ímprcvíso, agradecido fi

homenagem. Durante os dins
16 e 17, dias bonitos e se-n

chuva. foi enorme o núme

ro de vtsttantes aos vrirtos
estandos da Exposição. '3El·

gundo apuramos, nos g-u
chês foram vendidas cerca

de trinta. mil entradas ( .\

CrS 20,00), podendo-se, por
aí fazer uma idéia da enar

me massa popular que co- n

pareceu Grande (oi, tnr,r

bem o número de expostto
res dêste e de outros munjo

cípíos ele Sta. Catarina e ele

outros Estados. Os exe-n

piares expostos de varias

raÇ'9.s c',e bovinos, suínos, ,.

ves d2 corte e de canto. ('\)",.

lhos etc. provocaram ii

mais justa admiração. e ')s

mais rusgados elogios dos

visitantes. Segundo a O'J!'

nião de destacada!).' flgul"1s
da pecuária catarinense "l

Gaúcha, com quem tiveT\l{,s
ocasião de conversar, CS3a

exposição de Blumenau foi
uma das mais completas e

bem orgnni7.adas que já s'�

realizaram no sul do pu!!:.
O montant.e (los negócios c·

fetuados subiu a mais de I';
milhões de cruzeiros. O B,m
co do Brasil esteve pres('nr,�,
propo:-cionando emprésti·
mos aos lanudore's que (Ju:,
ZCssel"il fazer aqui.sj{;(j�.�.
Enfim: Foi mesmo um ex·

plcndic;o sucesso a 1"(,:1liz.:"'·

ÇflO do certame. Os prom010
res e organizaelOl'f'S da ex·

posição podem estar sal i,,·

feitos. Ela alcançou, em ({).
da a linha os seus objetivo';.
Agora umn ou�cl"\'aliiio in·

teressante: T\\elo (lcCOl"l"l'\1

em ambiente da mais eSlr.-'[·

ta cflmarada!!en1. Até 111(':-;·

mo nos discursos dos ctiri·

gentes do Estado e do 1\1 t·

nicípiQ que, COl';O SI' .";:lI1\',
p�rtencem a pnrtidn" 11n' :,.

gõnicos. O sr. Hcrc.:ilio D'

eke, no discurso que prOrf·
riu .. a ocasião ela abf'rlll'·;.l
da exposição, elogiou os "�.

forças do gO\'ernador do E,,·
tado no sentido de impulsio·
nar. sempre mais, o progre'';

sq de Santa Catarina e 11gn.·
dect)u o que êle já fizf''''1

por Blumennu. Por sua \'€'7.

o sr. Celso Ramos, no dis·

curso do Clube de Caça e T.·

ro, felicitou e elot!ioll O"\".
Prefeito d� Blumenau pela
sua b ..ilhante atuação a frf'Jl

te dos negãcios bhnnennuen

ses. Esse detalhe das solc11\'

dades causou excelentei:11'

pressão. Assim é (lue de�·c.:

Pergunto, porém, ece
meus irmãos no seeercõcío:
Como não utilizar da imo

prensa catõuce para I) bem
das almas, tanto quanto nos

seja possível?

Sirva-nos de complemento
de nossa pregaQão paro ior
mar as inteligências cristãs
e as conscíêactas na iruegr'·
dade e retidão dos cesto

mes, paro obter R conqui'l'
ta das massas, paro. difur.
dir a verdahe pai tóda pllr·
to.

NOTICIAS DE LAGES
um jantar americano, Ollu_

foram upreseneecos mune

rús ue c.:anlAJl'i. 1N1no1as, etc ..

Muito 'elOglaao tOl o traba
Uul da Soroptlmista LIa.

Cd('Y Pa5CaJe, que UiO arn.

tlc:\mente decorou os pm·
tos de maionéscs e o bolu
d(' :\mversRrio apresentado>;
n<,,,te jantar. O bOlo repr··,
sentava o distintivo do Cln·
be Soroptlmlsta Int('rnach;.
nal. Daqui apresentnmos (\�

110.'>.,0$ parabens a Sra. DI.
lTll�:{ Le-M UamnorRt, utll;!.1
Pr".'lidente do Clube de LIl.

J('s, pela béln orgnnlzaçA.o
d:.>s f('stivldade!J que alcal.·
Ç()LL pleno fxitn

r Corteaía da 'rac

Cruzeiro do SuL

o CARVÃO CATARINENSE· EM CARTAZ -

A ccmcar-ha poro o desenvolvimento integral
do carvão. ca:ari:1enSe (o carvão também É noss-a

continua em franco E! crescer-te desenvolvimento
com compo:1ha inteligete e muito proveitosa'

.

A diretoria da ADI (Academia de Desenvo!\'i�

�erto Integral) es�ó anunciando para muito breve,
Intensa Campanha para preparação de um Seminá
rio de estlldos para o importante problema, qual
seja sem dúvida o da Indústria Carbonifera sob
seus variados aspectos com influência direto e deci
siva paro a econômia do Estado. e da própria noçã:::l.

Segundo já foi divulgado já foram convidadas
vórias en',jidades, cOl1stderodas conhecedoras
do moment'?so assunto.

Escreveu - Nt'I'mn
,

Ur..lsl"hl'r

Semana passada tivemos
em nossa cidade diversas
festividades alusiv:ls :10 tt":·

ceiro .1nivcrsário ele r\ll'1çit�,
da Clube Soroptimista. O

programa constou do 5:"�
guinte: - dia 6, abrr, ura dI.L

.i:.,,)Ju�I�,ão de Ar.te Infanto

Ju\"cml, cum desl'llhos na·

nacionnis e cxl-mlll.!('iros, on
de os visitantes lnr:un sau

dados pela Sra. Da. Talih:.
Campos. Lógo em ;;e-f!uid:t
ouviu·se t1Ina impOrthntl' !la
l('stra prommciada ' .... la jO,·
wlisla Leonor Cash:.· .no c\('
Cllriliba {PRl; às 20 horas
tivemos a la. Mesa Redon·
da sObre Favelados - (.,:1\1.
sas e Soluções, sendo Coor·
denaelora a Dra. f'lorcnC'i<'l.

Cavalcante, de Curitlb'1
(PR); dia 9 � 11 hotas pro·
ccdeu·se a entro:!ga oficial 1:1
Incubadora à Matcmidadc
"Tereza Raxos", lendo us�,·

do da palavra na ocasEio
li Ora. Wilma Machac'o Ca ... ·

!"ilho. As 15.00 horas tJvr··
mos n 2a. Mesa Redonda su·
hl"e P:welados Além de to
das as SOl"optim;stns � La·

jes, compareceram n'ais <1.5

SOI;l\intéi: - de ('uritibo
<PR): Leonor Cllstelano,
Pr('-"idl'111e do sete da ONl.'
"'Arlc p,\rn a Ami�ndu MlU1:
dinl"'; Dra. Marita Franca,
Ad\'ogaJa e Presidenle dv
Clube Soroptimista de C'.Iri

1iba; Céres De Permnte, Téc
n.�a de Ensino Pré·Pnmária

• DAllCIIIIS.I.1UlstJil1IIdaica
•

c:..,..... 5O'O.1 ....._DAMCOI·_

RU-MARCAS E PATENTES
Agenle OlieiaJ da Propriedade Indllslrial
rtegtstro de marca.!, patente, de Invenção. nome.! CI)

"ec(au, titulo.! �e estabe�ciptento. �nsfgnia.!, Ira,'!.! d.
propaganda e marclU de e_x:lortação

Ora. IARA onu A NOCETI AMMON
CIRURGIÃ DENTISTA

Atende senhoras e crianças.
Método psicológIco moderno-espeC.;alizado paro crian
<as
Alta rotação.
Aplicação tópica de fruor.
Atende c;Õmen'e com hora morcado das 8 ôs 12 horas
e das 15 às 18 horas.
PUn São Jllrqe, 30

DIa � lÍe JUI';lu p. pus...ado
reüuzou·!>e cttIrulhC a 1.:1I�
al'al VlocesL:lpa a rratllCIOru.

�"'"U\ ao J.JLVULO .t!;�JJ.. I(O S.
10. Cumo em tOQu;-; os au,

tlvl:mos o oeSllle pelaI! Im
• C(;.\ l·JdJl.de do lmvcJ'llctur .

sua cone, aCUII1 ...IlIlJlUdo�

pela ailnada Banaa ae Mu... ·

ca I�Ja.estro PonéE'. rela qllU
soub�mos os fE'''Ultaaos [o
rUIu saslifntórios, pela gra1".
de trnbalho feito pelas fe�
teiros: --:- Sr. e Sra. WU"(,,
Mello. Sr. e Sra. Dr. RelU•.

Valemo; Sr. e Srn Ary W ...

trick oa Silva; Sr. e Sra. D.
Afonso Mnxlmilinno Rib('lr
Sr. e 15m. Jnym,' Vnrelf( e �
c Srn. Artflmio Morin

Rua Tenenle SilveIra, 29 - 1° andar -

SALA 8 - IAi..TOS DA CASA NA!q _ FLORIANO'
POLIS - CAIXA POSTAL. 97 _ FONE 3912.

Agora, Convair 990A da VARIG para
los tAngeles - Nova !ntroduçao:, São
:.Paulo - Vir.8copoS via aérea �

Desaü o dia 12, II VARIG aviaçao comercial brasilei· tomado do novo Convair
passa't II operar Los Ang.� ra. 990A.

leso com o Convair 990A n�· Parabens à VARIG, pu)- com escala lambém no l'a.

::�'l1;:� �'!:�:o� j:� �:;:, dO�����s :;�:�= �n:��n:s=i:e:;;r��h\�
!O d�C:!��' r::!:� :�a��' criação. No clichê aspecto cldad,�s no exterior o q\le

lho nas rotas aéreas inter·

EXPRESSSO JOINVIUENSE LTDA.
MATRIZ: JO�SVILU!:

AVENIDA GETúLIO VARGAS, 1.295
FONES, N" 2431 e 2432
FlLlAL: FLORli\.NOPOLIS

Rl'A ALVI\RO DE CARVAI.HO, 12
FO!'JE N· 3677

l"nlocerain Illllll):"Imenl
em nossa cldndl' ns seguin!
pessoas: Dln 30;5: - ':).
João Pedro Daull t· .';1". Ju
Suiter. DI3 :Hi�, SI':I \'1'.
Dn. Ema K!lr1 (' dln 7 -)

p;lssado o Sr. Nelson \fieir.1
da CastR. Daqui cW.stn éohl
na enviamos os fnmilim: e'

lutadas os nossos sl'mid',

p('�ámes.

Comunica ao comérciO, Indústria e ao Público em ;".
ral que faz os sen'iços de transportes de mercadoria:;,
mudanças bagagens e encomêndas, ae Florianópolis para

as localidades abaixo reI,lcionadas.
ABELARDO LUZ - AGRONÓMICA - ÁGUAS 00 CHA·
PECO - ALEGRE MARCO - ALTO DA SERRA - ALT'_)
mo DO SUL - ANCHIETA - ANTONINA - APIUNA -

ARAQUARI - ARAUCÁRIA - ASCURAS - ATALANTA
- BANDEIRANTES - BARRA BONITA - BARRA DQ

TROllmUDQ - BARRA VELHA - BARRACÃO - BE·

NEDITO NOVO - BELA VISTA DO TOLDO _ BITURU· com duração aproximada
NA - BLUMENAU _ BOA VISTA _ BC:'\'I JE�US.- de 11 horas de vôo.

nRAço DO TROMBUDO - CAN01NHAS - CAIBI .

CAIRU - CALMOM - CAMBORlú - CAMPO ALEGP.E
- CAMPO ER� - CAMPO LARGO - CASCAVEL - C:\

XAMBU - CEDRO - CÉU AZUL - CHAPECÓ - CLf5:·
VELANDIA - CORDILHEIRA - C0RONÉL FREITAS -

DO - CUNHA PORA - CURITIBA - DESCANSO _

CORONlf.:L MARTINS - CRISTO REI - CRUZ MACH.'
DIONIZIO CERQUEIRA - DOUTOR PEDRINHO - FA·

XINAL DOS CUEDAS - FAZENDA ZANDAVALLI - FE·

LIPE SCHMIDT - FORCAÇAO - FRANCISCO BELTRAO
- FóZ 00 IGUAÇU - CALVAO - G.'\RCIA - GARUVA
- GASPAR - GAUCHA - GENERAL CARNEIRO -

GOIO-EN - GARACIABA - GUARAMIRIM - GUARA·

TUBA - GUARUH. 00 SUL - GUATAMBú - CUSTAVt)

�= =- I�����:?�I�R�pI�AI�L ;;I��I��
LIS - ITABERABA - ITAJAt - ITAIO - ITAlóPOLIS
- lTAPIRANGA - ITAPOCú - ITOUf'AVA - ITUPO·
RANGA - JARAGUÁ DO SUL - JOINVILLE - JOS:r:::
BOITEUX - JUPIÁ - LAGOA DOS PORCOS - LAJEA·
DO GRANDE - LAURENTINO - LEOBERTO LEAL .

LUIZ ALVEZ - I..ONTRAS - MAFRA - MAJOR VIEIRI\.
- MANGUEIRINHA - MARAVILHA - MARECHAL
RORMANN - MAREMA - MARCILIO DIAS - MASSA·
RANDUBA - MARIÓPOLIS - MATELANDIA - MATA
DOR - MATO PR:e::TO - MATOS COSTA - MEDIANE!·
RA - MIRADOR - MOn:eLO - MONDA! - MONTE
CASTELO - MORRETES - NOVO HORIZONTE - OU·

RO VERDE - PALMA SOLA - PALMAS - PALMITOS -

PAPANDUVA - PARAISO - PARANAGUÁ - PASSAR[·

�:� -;R��gg �Ap�;t�N�R�I��S�� p�����NP; :a�if���Aade:: v�����ad� RUA FRONTINO C. PIRES N.o 32 - Casa de madei-

RIMBó _ PESQUEIRO DE CIM.\ _ PESQUEIRO DO de 1.060 km/h (vOa de cru.
ra pagamento porte ô visto resto a combin.or.

MEIO - PESSEGUEIRO - PIÇAR!.'tAS - PINHALZINHO zeirol velocidade esta nun:.:a TERRENOS

;�HE�RO�-;:�R���:;� ;O������;;� ��:r:� :r�lf:��a��s ������ AV, OSMAR CUNHA. Quase esquina com a Av. Rio

PRAIA DO CAMBORIú _ PRESIDENTE GETÚLIO _ Ump. das inovações que a
Branca. Terreno de 296,40 m2 por preço de cr$

PRESIDENTE JUCELINO _ PRINCEZA _ QUILOMBO Varig traz fi público e o
1.300.000,00 a visto· Apenas estoró a venda nestes

__ RIO 00 CAMPO _ RIO NEGRINHO _ RIO D'OESTE transporte dos passageiras
30 óios.

- RIO PRETO DO SUL - RIO DO FUL RTO VERMELHO da Capital para o aeroporto
_ RIO MARTINS _ RIO NEGRO - RIQUEZA - RO· de Viracopos. Esses pas<:"'l,·

DEIO - ROMELANDIA - SAl - SANTA CRUZ 00 geiros deverão utilizar·se de

TIMBO - SANTA HELENA - SANTA LuCIA - SAN· um C,mvair blmolor, com

TA TEREZINHA - SANTO' AKT:J:"lTO SCHOROEDEP.. durar;ão de 15 minutos de

_ SÃO BENTO DO SUL - SAO CARLOS - SÃO DO- vôo ao invés de Onibús co·

�I����ÉS� c;:D":6�CiÃOD�0��LD-; S:T�P:�; ;;:t::: �!t�a:ê�: ��i� RUA ESTEVES JUNIOR - Magnífico lote para rest�
GA _ SAO JOSÉ DOS PINHAIS _ SÃO J..OURENC') bastante acertada visto a dência de- padrãO fino.

D'OESTE - SAO MIGUEL DO OESTE - SAO MIGUEL economia de tempo e o con· j

DO IGUAÇU _ SEDE FIGUEIRA - SEPARAÇAO ._ farto õa viagem. JARDIM ATLANTICO - 1 magnífico lote bem pert:
SERRA OOS BURACOS - TAlO - -rIMBO - TR:t.S BAr'.... Esta nova linha entr8r:i do asfalto

RAS - TROMBUDO ALTO - TROMBUDO CENTRAL·_ com uma frequencla deven·

llN.IAO" A VITÓRIA - V
� _ 'ARq�OA:- \UDAli do a parti1' dO'pl'Óximo dia RUA MOURA! -'---- 3 fott'".

RA).'TOg - '11 A MOD1::LO � ;';'�Rt: - XAXIM - 2�) ser nument.n(!u panl duas.

â'ITl\1ARSUr4�NTA por si diz. o alIO indke (iP. RUA EDUARD� DIAS (MAYKOTl - 1 lote·

." ,�/' ·x,
,�� ....!:. • k' "�O ,� __ ._.� "'� ,�. -'- �.•• _��.. ",j........,�:'!"�������!':!:::�!:!::=::;':

..
:;;.'�:-"'IÍI'íil;.L;i;,··iiiikiilíi:=�_iíiíii"·""ÍÍI-:.·•·..._11·'.--".'."..l1li

nacioilais o que virá bene·
ficiar sobremodo o públicq

\

viajante.
Essa nova linha, com pon·

to inicial no Rio de Janeiro,
fará �scalas em Vlracopos e

posteriormente Lima, Boga·
lã, México e Los Angeles

dr: Se(.retaria de Educação
e Cultura do Paraná; Júlia
Pereira de Mélo, Catedráti·
Cf! em Recreação; Raquel
l\Tcnsinr., Professora de Pia·
no no Conservatório da Uni·._ "'" _.

'v
v("· <)

II; O p,

APARTAMENTO - Centro -- 3 quartos e demais
dependencias - pronto para morar.
CASAS
PALACETE - RUA NEREU RAMOS N·O 26

'

.Vende-se em única opOrtunIdade no, cenh'o da Cidade
construido em terreno de 22 metros de frente por 40
de fundOs. Contendo na parte terrea - amplo hall de

en�rada - 2 �clas - escritório - qUarto - coro __

cOZl�ha - di.�ensa -:- quarto de empre..Qada e res�

pectIvo banheiro. Em cima 5 dormitórios _ banheiro
secial e amplo terraço. Fora garagem e dePósito.

RUA TIRADENTES esquina com a Av H. Luz - J
quartos demais dependências.

.

Domingo dia 9, th'emo�

2a. partida entre as �ak

rizadas equipes do Cu:'
ni e InternJO,Cional �ocais,
disputa de um troféu nu I

lhor de. II pontos. O ven

dor do segundo enconl

foi o Guarani pelo escól
de 1 x O ficando dito tome

empatado. Ficou decidi

que na primeira partida 1

campeonato o venf'.edor

caria (!a p6sse del;ta T;

A renda foi novamento 111

to grande ultrapassando a

casa dos trezentos mil cru·

versidade do.Paraná; Arai
da Silréira, Jlldithe Carnei·
1"0 Melo, Cléia e Herminn

Dc Fe1"1":mte. De Florianópo·
lis: - Zl.;da Goulart de Sou-

O Convair 990A com ea·

racteristicas exclusivas, não
necessita pistas especiais pa·
ra su!!. operação, podendo
decola!" e aterrissar normai·
mente eni pista onde one·

ram os quadrimotores1a pi,,·
tão, inclusive em Congo.
nhas. Possuindo asas de a·

za, Presir:icnte do Clube 'Soo
n;ptimista, daquela capital
O Clube SOl"optimista de
Lajes, anfitrião. oferecell
ninda i\s visita{ltes, um ga·
lc.:io nêl Churrascaria Pandol

fo, uma. ceia na '':hurrasca·

rUI Liska e um Churrasco

no Clube de Caça. e Tiro
"Luiz Ramos Borges" Como
encerramEnto das festivida·

centundo enflechamento, mi

nima f'speSsura �ünda à m:í·

xima robustez, dão ao vôo

uma serenidade nunca antes

atingida. Seu sistema aft·
des houve ainda. na residên· zeiros.
cia do Sr. Osni T. da Silva, .-rt....r-

fan raduz ao mínimo ruidos

e vibmções, dispensando to·
tfllmente os silenciadores.

Os reversivos de empux0,
ag!ndo como freios, facili·

tam a operação de pouso,
motivo êsse que o leva a o·

perar em Congonhas fàr.:il·

mente.

Construido pela General

Dynamics Corporation, me-s·

ma flÍbrica que lançou os

bimotores Convalr 240, 340 e

440, o quadrimotor CV 880 e

ainda o foguete balistico in·

tercontinental Atlas. o Con·

RUA CONSELHEIRO MAFRA - Duas casas- n. 109
e 11 1. ôtima oportunidade.

RUA TOBIAS BARRETO - ESTREITO - Confort6�
velo cosa de material perto da prai ..

CINEMAS: CARTAZES DO DI!
- CENTRO - - BAIRROS -

COQUEI.ROS - Ruo São Cristovão ao lado da 19rei!)
Casa de 4 quartos - 3 solas - cOzinha _ terrena
de 11·550 m2 são José gloriaRUA 14 DE JULHO 953 - utre"ito soida da ponte
Quem segue paro Coqueiros. Casa e terreno cOm
782 m2·

às· 3 e 8 hs.
Sifva Filho � COnsugro Leandro

- em-

COM A MÃO NA MASSA
Censura até 5 anos

às 8 hs,
Marlon Brando
Tarito

- em

O GlANDE MOTIM
Cinemo$cope - Tecnicolor
- Censuro� até 14 ano!': -rilz

ôs5e8hs
Tony Curtis

.

Yul Srynner
Eleonúra Rossi Drago

- em

TARAS BULBA
P<lnaVision - EastmanColor
� C('n1=uro' até 14 anos -

'império
COQUEIROS - Ruo Juca 00 Loide, lote brm situado: às 8 hs.

Joachim Fuchsberger
Onwn Addams
- em-

ESPIÃ OU AMANTE

RUA ARISTIDES LOBO N.o 8 FUNDOS junta 00

Hospital Nereu Ramos terrena prôprio poro ser lotea
do, orea de 10.000 m2 - Preço convidativo.

roxy
às 8 hs.

Jardel Filho
Tônia Carrero

Odete Lara
� em

ESSSE RIO QUE EU AMO
EastmanColor

- Censura: ale 5 anos -

- Censuro: até- 14 anos -

rajá
às 8 hs,

-Silva Filho - COnsugro Leat'Kf
.

, ... ",
- em - .t,. .:iJ, :/�

COM A MÃO N4 MASSA �
.�.•". l�C�nsura até 5 �nús

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Flurianópolis, 26/6/1963

" endas em Desfile", a

Silvia, Hoepcke da Silva,
\)

Y cooteá71entos Sociais

'2 - Ame-_nhõ o sr. Alcides- A
breu' Digníssimo Úirc'tcr do Banco de
Desef'l\l91v,rmento .

db Es.ado de Santa
C<! ... r':l;l ,C"IW a-::a , e<:pecla1men �
tora um.. õcnferênCIa'sôbl'e 0, 10 Sern; trubalhudu um [lctlral'ia:-;.
,r'U! io Fisçol no salãu. Nobre da Focul- .

d, �e D'ceH\.. �.: �c_;_c::,=-:���l;_nt���i'� 1J1�"

1 - O sr. Mór'\_j Guilherme Bar

!Jlioff, Digníssimo. Secretário de Eccnc
horas es.aró no salão nobre do Facul
mio da Guancbora logo mais as 20
cade de Direito, pore Uma conrerenc,a

sôbra o 10 Seminário. Fiscal.

,x •

2 - Da movimentada fest&"
Rendas em Desfile", homeneçeamos

hcqe os srtas. qUe tão bem souberam
se destacar no passarela do Clube Do
ze de Açôsto. exibindo lindos modelos
caprichosamente confeccionados em

renda fusrõo -e cambaias bordados
A festa qUe teve o. alto pctroctnío de
srtc. Srvta Hoepcke da Salva foi des
tinada a renda da mesma em pró da
construção da novo sede social do Cu
be Doze �e Agôsto.

3 - "Arrez Westerley", CO'Tl

sua nova linho de produtcs de beleza
homenageou em nesse cidade gente
do "Society"

4 - O Secretório da Fazenda e

sra sr Eugênia. Doln Vieira, logo mais

recepcícnarôc nos salões do Querência
Polcce, convidados especiais para o

cocktatl comemcratlvo ao 10'Sl::miná�
rio i-ísccl em Santo Catarina.

5 - Beatriz, filho do Ministro c

sra. sr. limar Corrêa, também partici
pará da lista das Debutantes do bctle
oficial "Noite de GaJa". em açôsto
próximo.

6 - O simpático casal sr- Coeto
no (Elayne) Costa Vieira, estão circu

lando em nessa cidade. O casal em

qUeslão está sériamen�e preocupado
com a chegada da Cegonha já visitou
a laia Cimo, para o compra' do qucrto
do B-ebê.

7 - Amanhã no Igreja São Luiz
as 10 haras, recüecr-se-ó a cerimónia
reltçtcso do casamento da srta. Mar1y
Ana Bustojnante com O sr. wctdtr IV'i
ro.

8 - "O Sacrifício de Clertsse'. a

peça em quatros a.os que foi opreseu
tado no Teatro Alvoro de Corvatho 'lO

último sóbadp. A peça em tece é ce
eutoria de Or-dino Maria Dícs exibi
da pele. Grêmio Cultural N.S. Apareci'
CI::: de Ttjucas.

9 - No dia 27 a menina Mark!
Fernando Reis, festeja sua 10 Comu
nhõo.

10 - A Senbr rtta Astrtd Renaux
e o ccodêmíco de Djrei�() Jaisan Bor
reto. !lo próximo dia :?:9, vão marcar
casr-mentc Na luxuosa residência ..:b
caso! Rolando Renoux (Carmen), OCO;!

tecerá elegante recepção comerncron
do c acontecimento

11 - Voltou a circular em nossa

cidade o discutido mtltonóro sr Mali
rico dos Reis.

,
x

13 - Festejou oniversário onfem
a sra. Ruth Lengi - Em seu simpático
apartamento ocon.eceu jantar ame- ..
riccno.

14 - No próximo dia seis na cio
dade de Concórdio , acontecerá a I a

parada de eleçônctc Bangú. Está com

a responsabilidade da promoçõo a: S1'a

sr. Orovo Rigon
.

15 - Muito elogiada a expcslçô.,
do.Pintor e tapectsta I edro PC:.J]o vec
chéettt, que inaugur�u on.ern no Mu�
seu de Arte Moderna, a f<ua ITenenr�
Silveira 6'.

I
16 - Ma,rcadc core o.m+e Se

tembro próximo U ';,,;'ul"":"',_) U,J

rura /V\ar,!iu � etuec., I.;vHl I.. '- ... ,.,1'00 do!
Corveta Sr ÚJÚl.f,1.. "",mt.-s oe '-'I'Ved:a.

17 - Em Ita,al sere tes.eiooo
dia 29, próximo c I" "i'IIY€:LUFIJ. -!.!
"_ul.i(_S I:-u ........ luu r.ln,_) OJ I:!I,-g�nte ca

scl Dr' Paulo t3 ...Ler Hrno \M.l'Iom).

J
-

r l� "- .. /A ex-rvuss Santa Catarin:»
srta Marcia Re.s, marcou ccscrrrento
com o sr Rco-rto L:::'U5, alto funcione
rio do Institu.o do Pinho na Guanabara

J-9� Circulando no Rio de Janeiro:
o centor cctcrtnense Luiz Henrique.

20 - A elegante Lenlnhc Bauer
em preparativos para o ccscmenro de
Jane Ghtazo e Dcntlo Schrnidt

liml'J l' e(l ...,t".-:,) ve�ti�10 de

Ir;\la. t"11 n'tuh� branca soo

ezuul agua. Modelu todn

festa que teve o alto patrocinio
na sociedade de

da senhorita

Florianóp )Iis
,

marcou epoca

NA fOI" I) EXMO SR. E SRA DR. ADERBAl RAMOS .A SilVA (RUTH) EM COMPANHIA DA SRA DE

S�MBARGADOR ARNO HOESCHl (HllDA), E A CA'l rORA ELlZETH CARDOSO, QUE TAMBÉM fOI

ATRAÇAO DA NOITE.

/

A BONnA E ELEGANTE lUCINHA D'AVllA EM COMPANHIA DO- JOVEM SR· lUIZ fERNANDO

DI VINCENZI - TAMBÉM PRESTIGIARAM A FES TA. O CASAL SR E SRA DR ALCIDES ABREU (SARA)

l\1arisa Ramos, quando

apresentavn um conjuruo

de vcsuuo e casaco (.� reco

moça dos olhos bonttos

apresentou em cambraia

da vermelha, com mottvus
bordada em modelo par:J.

em pele cinza.
cocn-tau.

Suzana Modesto apresenta

bonito vestido de gaJa em
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marinho.

DERAM NOTA ALTA NA MOVIMENTADA FESTA AS SR,AS, DEPUTADO FERNANDO VltGAS (8ER

NADETEI. SRA. DR. FULVIO LUIZ VIEIRA (MAR(A LEONIDAI, SRA DR. OSNó" DAMIANI (LlCINHAI,

SRA. DR. NILTON CHEREM (ELIA NAI E A SRTA NICE FARIA
Maria Stela Rosa com mui-

to charme apresentou cnc-

misier em Cl>mbráia borda-

da na cõr branca. Comp)('.

mentos em pelica azul

Noemi Regina Silva DWD

o SR. JOS8 ELIAS PRESIDENTElIO CLUBE uOLE DE AGOSTO EM COMrANHIA DE

• UM CASAL AMIGO

ccnínnto de

,���dO;��J'cocem cambraia bo.
,,:. �. i ,ti

areia. com comPleme:. s

m;w:!�ilrm�11�1�ni Mmu�· �U�
muita elegância

Helenita Miranda Ramos

em Organdy bordado bran-

co apresentou modelo para

baile também bordado a

pedrarias DOS tons rosa

Maria Luísa Renaux apre-

sentou conjunto de "estldo

c casaco, em cambraia boro

dada azl(l "gâía", com com-

plcmcntos em branco. Ma·

ria Luiza usou custosas

jóias de ramíli:! como eern-

plcmcntos de suas toiletes.

DeuOlara Piado II rdmpática

moreninha, exibiu em renda

rOIR, um Undo modêlo par,l

cflcktail.

;
"
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rJtJkO PAULO MACHAUU

CULABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE, • GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

4� II..�Jn D� LABUTA CONSTANTE EM

R�c_ [D
_._-- --------_---

, �� I�[ile, ID�r faler 'oi� jOIOI em !tu. [alarina
�:'a �nDs:gra�ão �o Es�orle a João BaYellauue I
(' .nte da Federação Pernam- ttsticamente decorradc, on- sob uma vibrante salva de Ouviu-se então a palavra 50 desporto, fato aliás re-

b rcana, Rubens Moreira. de uma guarda de escotet- palmas e ao som do Hill') de João Havellange, vístve.- conhecido por todos os pr-v
: :5 adiante, Geraldo srer- ros, em alas saudavam os do Fluminense, com os es- mente comovido, agradecen- sentes, que outros não eram

II, , Antônio do Passo, SiI- presentes, e ali aguardaram coteíros em continência. do a homenagem e citando senão as maiores expressões
via r'acheco e Rívadavia a chegada de Havellangc Teve então início o jantar, fatos de sua carreira esporei do esporte brasil�ro.
Corrêa Meíer, que. acompanhado do Pré- notando-se as mais proenu- va, cíeeetncenco. demorada- A reportagem de "O E3--

As :!J. horas, subiram to- sidente do Fluminense F. C., nentes figuras do desporto, mente, em seus ítens, ratoa TADO", presente ao ban-

dos pera o salão nobre, 0.1" deu entrada no salão nobre sentadas lado a lado. Preal- mercantes de sua vida, des- quete, familiarizou-se com

dente (1:1 Assembléia r.eers- de dirígente de clube até a diversos nomes do esporte

ES(ÂKDAlO� :NOFUTEBOl PAULISTA ::i;:a�:la��:��s%a��l�a=� ;��. ó�a�i!�t:O�iS�u�ã�eC�: �:�;r;:�ll�p:e:e;e����roi��:
cO�:�ia(��b���e��h�� s� :a��:ir;��� são verdades ���:: r��re��:n��a ': ��%aO��d�im,c��s�: e;:��!�: ���as peSS08S r sua r�.

1"0
_ Anacleto Píetrobon e presentantes das embaixadas mias familiares de grandes Com satisfação, notou o

mais outros árbitros e ex- po�t���:�eFaIc��r;��:d��' �:n��::��'A!�r=n��:I�a���: ��:or:�!asna: :�:se�::;: ��::t���re:�giOdi�:��:�
:��::aD{: ��a�ésFd:S:" João Etzel, em que pnse ser gadeiros que convivem no senão continuar o trabalho de nosso futebol, o nosso

o árbitro preferido c'a CBD esporte, homens de cúpula de seus antecessores, para PresIdente e o Presidente da
para jogos ínternaclonaís, da CBD, brilhantes [omatis- tornar a CBD a fOrça que Liga de JoinvUle, figura tam
de há muito figura no ncti- tas e enrím dezenas de Pre- realmente. ela. ainda possui, bém por demais conhecida
crérío esportivo nacional sidentes de entidades e chi- quer queiram, quer não, os de todos os homens do Iu
como "gavetelro", compro- bes bem como Federações que o criticam. tebol nacional, fato aue pa-

Não é novidade o caso,
vendo êíe próprio que via- regionais. Disse que O seu papel � 18 nós representa muito, ver

1. (lois dc há. rr.urto sabuunos jeve às custas do Santos em Tenninado o jantar, ouvi- fraternal, merecendo tôdas o caminho e a presteza com

de vários arbitres paulistas
bera não atuasse seus Io- ram-se os oradores, todos as federações tratamento que são recebidos nossos

J "gavateíros", isto é, recebem gos que, por ocasião de U- brilhantes por sinal, seguín- igual. corno !ilhas iguais. dirigentes aqui na euena

dinheiro para amolecer par-
ruguai x RussJa, torceu e a- do-se pela ordem, o Presiden Disse não ser diNr.iI rlil'il!ir bara.

tidas.
judeu aos orientais e outras te do Fluminense, o jorna- quando se faz o trabalho em Tem a CBD o maior eprê- DO" na Guanabara, o Sr. Os-

CJ"ltudo, desconheciamos
coisas mais. Custará agora lista Ricardo Serram. Od1.1· equipe, e que esta equipe ço pelo pessoal de Santa Ca- ni Mello, além de abordar

que faziam o "serviço" a � ..FPb"'�O:,.o:a�.i�ao: o,.�a'Pb:oo!o� valdo Cozzi o mais aplau- ête possue na CBD. tarina, onde são todos bem

�aUt'a'no.'n,an�',U.n.e'_.OSp!!�oo., fUa"nb.•a,o'mande de João Etzel e Men- • • '" ... " '" '" "" .... " dieta e que com SUEIS pala- Reconhece erros e recet-e recebidos, seja por D. Mari." ""'" ,

douça Falcãn. o que compro
como o presente, talvez exls vras k'-l comover o h()mem� as cnlicns com humildade, na, por Bira, Mozart, Curo partiCIpação de Sanla Cata-

vr. a i'alta de idoneidade mo·
tam por este Brasil afóra geado ao ponto de chorar, (! pprque sabe perfeitamente vello Hargreaves ou Havei· rina no Brasileiro de Arbi.

.al dêo;tes dois desportistãs.
nos Estados, na Guanabal'd, até Luiz Aranhá, que '!n'. da import.!'mcla do papel da. lange. t l' qg

(IU� rrüJilam no esporte pR-
onde �ezenns () de�enas d� brilhante oração deflniu aIi- imprensa. A reportagem de "O ES· ::r��I�i�:: I�� �. �: ����:�

ta interêsses própriOS e H· !��tr:,J:;�; p�:�edf:;: :a�:�:l1:�;ãO com l'elaçii'J d�� ;�:r�r::���:ss��m���� ����:n�:é I�v�:ni��e���r: ���li�:d:e�e ��:: �i��:i:�:
gente�I'b�1!i e dirigen· Na oportunidadJi, rOi en·, mt,qu

a sup. oração, sendo pondente dos Estados, c CO" tar aqui na GU\iDnbara e li
tes de clubes, que procuraol tregtfe ao PreSidente da de is cumprimentado indi- Yivemlo com certos homen'i cenelado do Departamento
formulas excusas para vito- CBD artistico car�o de nra. v ualmente por todos os a quem muito combatemos, de Arbitras além de não
riar-se no esporte. Como ta pelo Presidente da F. C. qr�ntes Que faziam ques· por "ouvi dizer", é que s.� poder, depois, pessoalmente
bem afirmou o ex-arbitro F., Sr. Osni Mello, fato qu� tão de abraçá·lo. chega II conclusão de que instruir os árbitros catari
paulista San Sarnis PuIver chamou a atenção geral, pc_ I Foi uma festa realmente muita coisa de mentira é di
que "juiz hor,esto, não tem lo signi(icado e pela su"" grandiosa, para a união ta por jornalistas cariocas'" -=:::::::==::====--========-
'<Z". p,'''.

-

! j moio, do d"pc,'o nadona!. pauli,ta, '. fis' .,",,1, • qu, DOIS 'JO'�O'S ENTRE METROPOl E IU-.________........ para mais e rn"'.is reconhec�r são todo�l'
ao fijt-j,ntes finos U I�

':n�':o�o l,��, o ho· :o,;�ÚS '0,
s

�:��:!"d� TERNACIONAL EM PAGAMfHTO DO
fren dir'
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'1- 10 de "marmelada". subôrno
e indecência no futebol pau
lista.

00 mediadores das parUcla:'l
4.) Como se pode observar.

pelas decisões aprovadaS
pelo Congresso, várias 1Jil0-
'lnçôes deverão ser obedeci

das do'!'avsnte pelas entida-

1a des nacionais, após aprova
fJ ção dos Serviços Técnicos
1._] da CBD.

AIg-J.!TI8 decisões sf..o mes-

1", mo importantes e Santa Ca

tflrina. terá por certo que
solicit.ar tais decisões J.

�n. CBD, já que não contava

'u:le com reprp-sentante à confe-

li '1. rFncia, para que os árbi�5
'n catarinenses não continuem

a. se guiar por decisões an

tigas. Obrigatbriamente. nos

IS S1\ enridade deveria ter en·

_, � viado um representante para

..., "'c- não ficqrmos sem progressfl

) '\1_ na arbitragem (aue também

e.í é J,'Tave problema)
Al('�t1m9S Federacões em'ia

r"M. fllém ele árbitros. di

r�tn"es de Deoartamentos e

tTle�mo Vice--Presidente co

mo foi o caso da Federação

E. die8-se de passaeem.
foi o mais brilhJ'lnt,e conte·
renr-i<;te, o reoresenbmte

f'fl,ír-hq Npdnr T.lIrlwi ... njre·

tm ri", Cnl�'>io rle Arbitros

dfl, p"ti(1<.>'lp. "'''.';''>1a.

Gomes �nhriTl"1l f"i nlltr(l

GllA <lnl"P."pnt"l1 \lar,«s tA.;PS

Contwlo. de\le-se ar-rAS"'''

tQr MD;S mais ao futebol
carioca.

n

\1 im

d, Q'l"..,t';"'<; i""""'.·hl'lt .... cn

rTln ,.Ara. <;; ....."1<1(';:;11 .'1� <lt!j

(lPTlte e "nlp" tn......., dl>h<l
t1('1<><: A. se I\nr,.,V"n<l1l re<ll.

1.1 I- T'1.,.,�t> trarão beTlf'!ício aa

h;rf'tlol
�An";-me bom'Ado em 1)1)0

cU''!' f"Ü'!\l' n�tli!. como

anr<>nri...,r'ln e �
::J ·f.�i""mio liS i110V3� da

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

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

Na sede do Fluminense, duronte o banquete
em homenagem a ,.leão Havellange o Presidente
da Federação Pernambucana de Futebol consultou
o Sr. Osni Mello da possibilidade do Náutico, de
Recife, efetuar duas partidas em Santa Catarina
quando do regresso da' equipe de Pôrto Alegre. O
di"igente máximo de nesse futeboJ ficou de estudar
detethes para se prenunciar oficialmente a respei
to prevendo-se contudo que um jôgo deva ser reali
zo�do em Criciúma ou Tuburêo e cutro talvez em

Flarionõpolis. Per outro Iode, � Presidente Mllani,
da Federação Paranaense de Futebol, convidou rt

seleção de amadores de Santo Catarina para efetuar
um jôgo notul'nQ' em Curitiba quando sua viagem
E' mesmo da parte finanCeira � quase certa que seio
pora .n Guanabara. Tol partida pelo: conveelênete

realizada,
•

OSNI MHW EXPLICA A AUSENClA DE
SANTA CATARINA DO CONGRESSO

DE ARBITRAGEM
RIO (Gilberto Nahas

cortesia da Cruzeiro do

St.1J -- Em palestra das
mais éemcradas com o cor

respondente de "O EST:\·

nel)ses. Por outro lado, fri
zou que seria difícil escoín-r
um arbitro carartnense para
falar no Congresso e apre
sentar teses. a)j;im do qua.
pessoalmente, não julga c

Congresso com rórca capnx
de modificar a rearn de fti
teboí que é ditada pela FIFA.
Disse mais S. S. q:lt' esp"'

ra que nosso seleciO!':.ado d_
amadores repita a boa fi·
gura do ano pas)';udq. qUf'n
do fomos terceiros coloc'1'
dos.

Foi S. S .. como o sabe se�,
gentil e cordato com a rr.

portagl.-'m, apresentando.;,
80S mais ilustres nomes do
desporto nacional.

J U L G A M E N TOS DO T.J.D.
Como acontece tOdas 3S

semar• ..s, esteve reunido o

Tribunal de Justiça Despor·
tiva, tendo apreciado e jul·
gae.o na oportunidade tres

processos que ·constav'lm :ia

pauta.
Estiveram presentes a TC\!

nião os juizes Lauro San

tos, Júlio Cesarlno da Rosa,
Amilcar Scherer e Osni Mei·

ra. além do secretário �nh)
Pessoa.

Os trabalhos foram presi
didos pelo vice presidente.!
Lauro Santos, em fR.Ce ria

ausênda do presidente Mil·

ton Liberato.

Como primeiro processo
foi anreciado o pedido d�

revisão solicitado pelo Ms:·
cllio Dias de Italai contra

penalidades aplicadas ao re,

ferido clube na reunião de

24 de maio.
Foi relator da matéria o

juiz Lauro Santos, funcio
nando na defesa Fausto Co;:-
rêa.
POT unanimidade, o calen

da nerrou o nedido de rev'.

são sollcUado pelo MarcfJiD
Dias. mantendo assim a d(�

cisão anterior. isto" é multa
de 10 mil ct'11,.elms.
Na onortunidAde o Trnm·

nal feliMtnu o MarcOlo DhlS
ne1" ...,l....",.;,.,ento imedia·
to da pena imposta nela cc

lendn. I!TlQIte<'lP."r1.o inclusi

ve o defensor Fausto Co·
rêa nela maneira digna cu'

mo se porta oacuela corte
de ,Iustica desoorUvs.
A SMUir fn! apreciado O

proceuo 10t 183
Rehlt:n!'! 0snJ MPI!'ll
lndleiador. �ri� RnAA

rios.
Encerrando o julgamento.

foi apreCiado o :?rocesso
104/63
Relator: Amilcar Schere�

IndiCludo: A"tõnio da Silo
va Oliveira, <.lo Atlético O·
perário de Criciúma:
Decisão: Negar o pedido

de suspensão de cOl.trat:J
solicitado pelo clube da ci
dade do carvão, absolvendo
o atléta por falta de provafi.

Como parte (o pagamen�;) Põrto Alegre na t-<lse u�
do paSse do jogador i.ujz cinco milhões pelo atestado,
Carlos, o Internacion�l cum lIberatório e mais dois en

prirá dois amistosos contrí1 cont.ros.
o Metropol.
Dia 7 de julho õ primeiro

jOgo será em Criciúma e fJ

-_�s:gundo em POrto Alegre

I C À i L ".' I ,; ,; , � 11 U I
dia 10 também de julho.
Como se sabe, Luiz Car-, C ,� "i: r>!'� li !

los do Metropol' foi negoci'l- __h_�_

do com o Internacional de

NOS TEMOS
�

APE(A-NI
de que você precisa!
Na qualid;de de revendedores aula

rizados,
.

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

peça ou o acessório que procura, a

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

co IH. E, no caso de. qualquer con·

sulta sôbre o seu Interno tio no I, tere·

mos O máximo prazer em atendê-lo.

:;.�.� \'\\.11 ç.;·,�fI. G"?I'i'íó'·in. na Fllho do Paula Rllmna e

�. ,,, ....... ,'" 6n Yêl.,��I:R."t4 SauI de OUveira do Postal
... " ',\">''''';·''''·.�ii. I) na Clll!1�;"<lr1.. TeIegrifioo, ambos Incurso
t<tJ �... niixo eiUa qui, em 6ivnl no artiCO 114.
!I,I"_ RÍ'TIlvP.!:l n(\<:t_'ro iom'8l. Declsio: delctaulftcar 11

"""11. t .....rin 'F.,li'Ari� as ri-.j. inf",nio O&!'I. o lI.!'tfsro 113 e

Rnmll"Idlll. ma.ra mnhr'- apl1çpr 11 �In de " .... 11.
r; ..... r"'�n cl::- todo� os df'sno!:' pRrtldn. com direito a sUTsis,
tistas e árbitros de futebo!. por seram os atlétas primlj

c�

Representante 111 nesta cidade
COMtRCIO E REp._RESENTAÇÕES

G. SOCAS S/A

FÚVIO ADUCCI, 721 _ ESTREITO

Um terço a vista e o I esta em '2
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Seminár:o
Dep<�is--dt! raser- diversas graí do carvütrcetertnense".

viagens à Capital do Carvão, A Idéia desta campanha teve

a Diretoria da Academia do acolhida megníüca por par-
Desenvolvimento Integral te das autoridades daquela
estabeleceu definitivamente cidad .. carbonífera bem co-

as ba�"s da "Campanha pn. mo das altas esferas da ad

ra o Aproveitamento rnrc- rninlstmção estadual.

COLUNA
CATÓLICA

.

,J
, Essas coisas j� estão

acnntecendo aquí
Agora, o Kremlin estó com suas vistos voltados

para a Américo Latino,
E na América Latina, especialmente para o

Brasil,
I:. difícil poro o povo. brasileiro acreditar nisso.
Também erc difícil pora os cubanos.
âlos ocredttuvom coe o comunismo só consegui')

�:�qUi�tar países c�mo a ':Llngrio. próximos da Rus·

Os húngaros supunham que só os romenos, in
gênuos viriam o cair sob o. tccõo russo.

Os romenos pensavam o mesmo em relaçõo aos

tchecos-
Esses coisas podem acontecer em qualquer porte

do mundo.
Essas cctscs podem acOntecer aqui no Brasil.
Já estõo comeccndo a acontecer aqui no Brasil.

Nanueles paíseS tudo cemeçou com nacionalis-
mo exaltado e ódio ao estroneeiro.

Desde que estrangeiro não se refertsse à Rússia.
No Brasil de ho]e, Os "nacionalistas" nõo faze....,.

outra coisa senão. nacionolismo exaltado e ódio 00

estrangeira. .. desde que nõo seja russo.

E preçcm reformas como os que foram feitas em

Cubo, onde fi populaçõo está sujeito a drôstíco racio·
namenta de genéros alimentícios (resultado da reter
mo agrária comunista.I

E pregam a redenção para o homem do campo.
que se vcró obrigado o trabalhos forçados como acoo

tece em todos os oclses sob o comunismo
E pregam a libertação do operariado, Que ftccró

privado de sua armo em defesa das justos reivindico
cões - a greve - cama acontece no Rússia e em

Cubo, onde greve é sinônimo de PAREDúN.

E VIVA OS W.CIONALI$.T.A.!
E VIVA O NACIONALlSMOI
QUE t A MÁSCARA DO COMUNISMO,

CONFORTÁVEL CJ.�A RESIDF.NCIAl
ALUGA-SE NO ESTREITO

de Construçõo r�cente, 125m2, espaçosa sala que pc
de ser subdividida 3 dormitórios um próprio para
escritório, casinha: banheiro completo WC qual".o
banheiro pUm empn'90da, área de sen;jço com tan(1u('

abrigo poro <lutomuve! 00 mesmo tempo varandEic;
fóra: ranchÔ"-c quíntUI em zona saudóvel e calrtoa per
to de boa praia de mor, próximo a Escola de Aprendi
zes Marinheiros·'

VI?l" e tra�nr: Rua Mnx Schramm 360, Estreito
,

5-7-63
--------------------------

PREENCHIMENTO DAS VAGAS NO
MINISTÉRIO DA AFRONÁIITICA
"Achom-se abertas na séde do Aeropor"to local

as inscriçô�s para preeflchimento em caróter interino
de voga!; de Fiscal dE'-AerODOl"to (Nível 9-A) e auxiliar
de Aeroporto (Nível 5) mediante provo de seleção. As
inscriçÕês e realizações das provas encon�ram-se à dIg
posiçõo dos lnteressodo!:t na Administracão. do Aerv·

porto. das 9'00 haras às 17'00 horas (dIas úteis), de
24·6 o 7-7'63"

ALUGA-SE QUnTOS
RUA ESTEVES JUNIOR, 34

A HORA PRESBITERIANA
OuÇa todos os domingos pela zvr-25 Rádio Anitl.
Gariboldi de Florianopolis ás 13 horas e 30 mlnut�
A HORA PRESBITI:.RIANA. Agradecemos
'iint�nlo

FLAMULAS
ContE'Cciono-se quolquer quantidade, no melho

Qualidade e menor preço
Ed Zohia _ 10 andor ooto "01 �one �A9..

CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE
SANTA CATARINA

Comissãn de Compras
Edital de Concorrência Pública

A Caixa Econômica de: Santa Catarina, comunica'
aos Inte�ssodos Ejue está publicando no DIário Oficial
do Es�odo de Santa Catarina, Edital de Concorrência
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Sôbre
DeJ,lUU;' Li. umf;lQJ' dlvel'

ernzos nos Jornais! da ce

pital, a ADI se prepara, a

gora, para realizar em FIo

rtenopcns. um Scmínárío
de eswcoe sôbre os proble
mas que afetam a nossa in
dústria carbonifera, eõbee
os rettexos que êsses mes

mos problemas têm na eco

nomia estadual e nacícna
e apresentar rlnstmente um

Documento que firme ai> po
sições do povo catartner...se
sô'rre o eh ...mcuo "Proble
ma do Carvão".

As rr.rds ilustres e entendi
das autoridades sôbre o car

vão. nacional foram cotvtda
das como conferencistas dês

��c:e:i::tà��t��:ot�do :�:
o marco definitivo das "SO·

tucôes dos pontos bãs'cos
do cstrnneulamento do pro
gresso eccnõmtco- catartnen
se.

Nêste Seminário, o povo
e as autoridades catartnen
ses poderão saber tudo sõ·
bre o que norteia a pctítt
ca do emprego dos recursos

do plano do Carvão Nacta
nal. Teremos conosco o 1I,!s·
tre Di .etor desta qntídade,
o Sr. Dr. Napoleão de Oltv-i-
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O C'a r v
ã

o

Ficou defInIUvamente as

sentado com as autoridades
e ccnrerenctstes. que o Se

minário se realizará nm

dias 5, 6 e 7 de julho, r�s
pectívamente, sexta feira, sá
bado e domingo, na Facul
dade de Direito dn Univ�r4-
dade de Santa Catarina. O
Seminário contará com de

legados e respresentantes
das mais diversas entidades
estaduais, estudantes, p.e

leitos, sindicatos de minet;
ros, mineradores, fede"'i
ções. etc. Contará com uma

cobertura especial da im

prensa escrita e falada es

tadual e nacional. Os parti
cípantes receberão farte ma

terial sóbre o Seminário:
pastas. publicações, lapelíns,
etc.

O calendário dos traba

lhos será publicado oportu-
namente.

Secretaria de Imprensa

EDITAL
JUIZO DE DIREITO DA C:)· terrena ai é de 48,40 m., con

MARCA DE BrGUAçú fronta ao norte com terras

Edital uc citação com" de João Tonelli e ao sul CO,TI

prazo de ao dias, de tntcres- as de herdeiros de Maria

sados ausente .. , Incertos c Ana Duarte Borges, com fi

ucscenaecluos. área de 3.412,20 m2. Feita a.

O Doutor Javmór Guima- justificação prévia da pos
râcs Collaço, Juiz dr- .uret- se, foi a mesma julgada pro
to da �omarca Ih- Higuaç:'t, cedente por sentença de 19

Estado de Santa Catarina. de junho de 1863. E, para
na rõrmu da Lei, etc., que chegue ao conhecimento

c FAZ SABER aos que o dos interessados e ninguém
presente edital de citação, possa alegar ignorância, é

com o prazo de trinta (3�) expedido o presente edital,
dias, de interessados ausen- que serã afixado e publica
tes, Incertos e desconhecidos do na lórma da lei. Dado oi)

virem 111 déle conheci-nen- passado neste cidade rl<l

to tiverem '1UC, por )�<.rre Biguaçu, aos vinte dias do
de l"RAl';r( TRAEBER"!"', mês cc junho do ano de rntl

MARION TRAEBERT e novecentos e sessenta e

WILSON TRAEBERT, BrA.- três (20/6/,1963). Eu, (as.j
süoíros, rr-stdentes � ctomír

í

Ararat Romão de Faria, Es·

Uados nesta cidade, o prt- c-eve-ire Juramentado, o dn
metro casado, dentista e os ttlograjel, conferi e suoscr

vi.

""Biguaçti, 2Ó de jÜnho d �

1963.

(assinado) JaYQ10r Oulma
rães Oollaço, Juiz de rxretto
Confere com o original a

fixado na Forum desta C0-
marca.

Biguaçú, 20 de junho \de
junho de 1963.
O Escrevente, Araraf Ro-

demais solteiros, maiores,
runcíeeertos ptlb:ico,,;. ',)1

requerida uma ecãc de usu

capião para adquirir o dcmi
nio do seguinte imóvel: U.'1.
terr.:no situado no distritl>

-

t:le GU3Por�;a, neste Muni

cípio � Comarca, medindo ..

55m. (.]e frenle que faz com

a es�rada ('stadus.1 a oeste,
de fULldos 66m., sendo a con

frontação com terras de ma

rinha a leste e a largura do
..

FESTÜUNIN�
mão de Faria.

Os olumos ':0 Curso Normal e Cientifico do Ins!!
tuto de Educõ.�áo Dias Velhos. l"e�lizarão no próximo'
dia 28 uma festa jun1no, no pc":tia do estabelecimen-'
to.. Ha�el"á quentão, batota-dôce, mel'_do pInhão a
mendoim e'.c. e uma bem organizado Quadrilha. Iní
cio às 1 9 30 horas'

Contemos com sua presença.
Responsóveis: DorQty e Ed"inéte.

Catarinen seI

26-S

- ----,--------.

Ftorió!"ópotis

. Mooremos se de rat'�--------------------------------------------------�------------�--'"
vfi.o ser empregadO!l, até .

1970, os crs 180.000.000.000,UO
na zona carbonifera de sen

ta Catftrina. Saberemos, as

sim, se á Siderurgia, fi 'rer
moetérrtca do Capivarí e

Indústria ·Química vão ser

concrcneecas, conrorme o

que está previste em lei.

'.'�'AL

OfW1a_g �
[ff
••• e <..) sa\do

-. 9,5 p:

3 lojas a sua dispo,içóo,

em sua"e� ..,.,Gn 50\'1dade s !!!

, 15 d� � I

Blurncn,::;u

Meu Caro Zury Cunha

nbro, 1�' � I T, c."qano, 23

Flori2.r.c:poli-;

Acab!", de concluir o leitura de TOlA
É mais Uma estupendo vitória lite

rária de. yj(1r:J Moog, autor de "Um
Rio imito c Reno" e "Bondeiran�es e

Picne'ros"
TOlA foi, paro mim

...
o melhor dos

tn:�. embol"'l todos seiam ótimos.
Li o volume QUe deste a meu irmão:

"Ao Coronel Mendes, com um abraço:>
do Zury' I

Soube que andast� distribuindG o
livro em Florionáoolis·

DivErscs amigos' receberam-no de
tuao; mãos generosos e perdulárias.
TOlA em sendo Um excelente esftr

do da vida no México o �erro da gente
triste, não deixa de ser uma histórIa
muito viva e palpitante dos amores do
Embaix::dor Holanda, nue se perdeu
de paixão pe!a linda e fascinante mes

tiço do país dos ostecas.

Si9��j�a���v�cr �����:q��i�r I���erz:o�
se in_eirando dos problemas politicas e

'>entimentais do México país de for4
'l10ÇÕ(\ latino e católico, em Permanen"'
te conflito com' os Estados Unidos nar

çÕQ protestante e imoerialis�a aUe lhe
arrebatou a Callfórnio e estrangulo'.!
suo economia por longos anos de SU::J
história.

O livro nessa altura, ossume dti
tude D<'�dva e fascinante, que comove

e orrt�:�1tI8�rlto de alerto de advehê�
1=10 contra >O ..egolsmo e a Ônsia univeI"'"'

!

sol de domínio e prepOtência de todos
os povos

E o'mal de sempre, na mundo dos
homens e dos nações.

x x x

Ora, Zury, poli.ica é sempre po!í·
tica.

Seja aqui oU em qualquer porte.
A novidade é que o dr· Aderbal

nosso. velho e querido conterrâneo, vai
ser candidato 00 govêrno do Estado.

Por imp.:lsicão de amigos e corre

ligionários politicas.
Irineu, 00 qu� parece e se comer:

ta será o autro_ .
•

Os dois velhos adversários que
rem defron:.ar�se outra vez.

x x x

x x x

O nQ9S0 Governador continua
preocupado. , apenas, com o sUO admi
nistração a ponto de esquecer os ver

lhos e dedicados omigos de todos os

tempós
Mudou da noite paro o dia, pa.

1'0 usar uma frase S'Ja do componho
eleitoral.

No. tempo que o Deba era govêl
no, nodo se fazia na Es�ado. fora do
órbita partidária, sem SeU protest.:.
mais veerpente.

Agora inverteram-se o.s papéis.
O chefe político é o dr· Aderbal

mos aquela intransiqência partidária
já não prevalece mois.

Hó sec.retárins d'Estodo Que não
eac:ondem sua iffdiferenço "ela 001 ín ..

co .do partlflo( agindo aberto e delibe"
'"

radomt"nte c9ntra o seu interêsse.
Istc. sàmen.e no área do PSD.

Os secretários dos partidos coli
gados são. diferentes.

x x x

Tua carta me f.ez voltar 00 tem

po, jó meio IMq':J e distante, de nossa

gosteM mccidade em Florianópolis
Depois os amigos foram se disper

s�do.. /
Tu te

. instalas+� 6ômoda e tran
qüilamente, num polpudo cargo na AI
fândega de Sant,os; o Osco r Abraham
a ouem tive a satisfação de dor multa
lição de álgebra, é. hoje. um dos gr(1n
des agentes fiscais da Repúblico no Rio
de Janeiro; a Domar é alto figurão da
Sumoc, com viogem pelo exterior; em

etT! Florianópolis onde é fiscal da ta
missõo çficialõ ·só Hernani continua
zenda.

Também fui fiscai, como sabes,
mos estou aposenfado.

Durante os governos do UDN re·

mOVerom·me tanto meXeram tante

co�igo. que n�o. og·uentei. Aposentei
me,

Quis ser �lIls real is'_o que o. rel,
resistindo à prlilssão r-olítlca.

Muita gente julga, pensa ou in
vento que minha aposentadoria seja
um maná delicioso melhor que aqu�lt!
da Bíblia.

.

Nodo disso, Zury.
Meus -proventos sõo irrisórios: 'J

penas 26 mil·cruzeiros por m6s, qu.se
o salório minlmo qUe a inflaçõo vem

devorando. ine?,oràv-elmente.

Sá os fiscais da UDN - que feli·
zardos! - foro aposentados com al
tas salórios ao apagar dos luzes do go
vêrno H. Hulse.

Aqui onda �udo assim: há fundo
nários da Fozenc4J. hoje, nOo Estado,

����;:u:?ot��;a:e;Z;:�n��. de��i�
Paulo, cujos rendimentos nõo podem
ultrapassar um certo limite. Aqui a

céu é o limite.
No entonto, a maorio do funclo·

nalismo estadual ganha abaixo do sa·

tório mínimo·

Onde es'_á a justiça social?
E tudG isto. vem acontecendo sob

as vistas complacentes do secretãri.;;.
Doim Vieiro que como tu sobes é tam
bém agente fiscci: e, portan�o nósso co

lega.

Como vês, poJia viver preciso aio
da trabalhar e trabalhar muito. sentio
com os braçôs com as pernas ou com
os ombros, mãs com o cé-rebro, opro"
veitando os boas escolas que tiVemos
na tempo da mocidade.

Felismpnte tenho saúde e por
se �rab-Ihar ainda.
_..

E isso é o qUe me bosta.
Gostei muito de Brasília nõo t&-

n"os dúvida
•

Pelo que simboliza comO fruto de
uma mentalidade nOIva, dlnômiCO E'

progressista, atJe está sacudindo as
consciênci�s em \busco de um Brasil

melh��r hoie é sOo '\..
Um grande abraÇo 1��"JiM�d(!1J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,,"'��ici '0/ S�I'��� do Primeiro Sémihàrlo 'Fisc'al de Santa Catarina

O Sr. Didrien Von Wangenhein, Presidente da Fedaraçãl
das Associações Oomeiciaís e Industriais de Santa ea.

tertoa, quando discursava

SESSÃO MAGNA NO TRo\·
TRO ALVARO DE CARVA
UH) - PRESENÇA DU
GOV,EltNI\JlOR E 'ALTAS
AlJ'J:arUDAm;�S - DISCUR
So�,' - CON,I<'ERt:NCIA no

D�. EUGE�.OOIN Vj
EIRA - Q�f.lS NOTAS

. Dando iniêio_'o [1<>- Semi
l-i?rio Fiscal de S'anta Ca,

��a, o Teatro "Alvaro
-

d.:

Ci'fl(folho", abrigou, antlS

.m, �s vinte horas, "';,>

�r.de:epr��cnl���i:�S ES�:���
\��eSenta�êGS do Rio Gran

cl!f'..rto Sul e p�.: jtlá. 31.,b1
cttr.'grande e concorrida as-

'teia. l
. "-

P ENÇA Df) GOVER
NADOR

A h::ra marcE.da, chegava

no roc'nto. ao som do hino
de "tanta Catarina, execu

tado pda Banda da Paliei"

Militar. e
.

sob
.' i�te':lps

apl:=\u3QS d
Excia. o

Celso
ti;, S:-.
e:1<Úl, Dr, Eugc_ ,Oóilll
Vieirà ..'. Tomando

. ��gar à

Mêsletõl"2.
do Conchv·'

Sua ·a. co::-.vidou as di·

vers ut:nidades par.l
::.ml� ,/

o que foi feito
s-::;} 9. '-! �r:; dos presente:;.
Dentre efas. anotamos: pro.

sicIente da Assembléia ..!,'J

glSlath'Ii, Pre<;idenle do. ;rr'·
bun�l de Justiça, Al�jr�nt:J

�ndante
do

•

1, MÚlistro
Tlbuna

.

r'�" rJ"l'lun.

Cléro, Secr

pronunciando o se

guínte discurso;
Excelentíssimo Sr. Gover-

nadar do Estado �icas j ••
Exmo. Sr. Presidente da "nustnssímos partíclpan-

comercieis e Industriais �"NTA CATARINA Assembléia Legislabtva tdee, sdaOn,'." cs.e,m.:n'naário lj'iscal
-

..--_----.-.,.I---�---dêste Estado: Repr�sentan." EJtmo. Sr. Presidente do • "...-

tes dos Governos do Pera- Em seguida, foi dada a Tribunal de Justiça Minhas Senhoras, meus O ES"nDO��re�o�L�oG:n!ço ': � :!:�::1h�n�r�r�!���:�o;: �x:a: Sr. Secretário da se�ore��alidade de Presi-

e

f I
�

fi
ceueecac da Fazenda em Associações Comerciais e Exmos. Sra. Deputr.dos dente da Federação das '.. r D lUlS AICT!CO DIUJO DE SUtA UfARUU, C

Sunta Catarina, Autoridades industriais de Santa Cata- Exmos. Sra. secreeartoa Associações Comerciais e . Flurlanopuhs, '''l!lIal'la-i''eil'a;, �b ue .hUldO de 1963

CIV1!:õ e Militares. Composta =:--::=---:::--:--�-::::------:=--::c,,------=----:----'----------------
a lv1ésa, o sr. Governador DR C I R F Ih QG d PM�::::o::·:��:� u:m;;:,;:���: • e 50 amos i o no iJ - visita vá-
ao r .LllltllIQ eemínãríc Fis-

0:,�uo��;�: �::�:a:.'�::: ries.obres que estão sendo reQlizadas no Quartel
dos Fiscuis de saeence do Scxtu-reíra passada, di'l nato Tavares, cujo projc- cnamou a atenção do cr. Celso tcamos Pilho c o J},. dioo;n,d'"I, saiu de Cin{rgia
nosso Estado.

21 de [un.ro, a PoUcia lY'!i- to obedece ainda os e:;�J. sccrezarto. as obras já em Tarcizo Schaefer, para ViM- e outn.s, lima muito bem
ntar, cera-és de seu C'I- dos e traçados executados fase de r oncjusüo, das no. tarem, também, as obras montada parmácla, três
mandante CeI. Lara Riba!.. há doze anos atraz, quando vas instalações da oficina do Hospítoj Q' .e 'JI;13 vez moderrusstmcs Gabinetes
rcceceu a honrosa visita 00 o Cel. Lara Ribas comanda. mecânica, que 'até então concluído, atendera, não Sl>- Otior.tológicos e como (:0-

Secretário ce Viação e va d P.M. pela primeira V(l�, Iuncionuvam em orec.u-c- mente os elementos (la rcamer-to elas obras, no G
Obras Públicas. que se réa projeto êsse somente agora sim .. s condições. Brevernen- corporacão. como também vemo cerco Ramos, um

acompanhar do Dr. Tarcizo pôsto cm prática, uma vez te cmcseu nb'lo, mcd- no, a seus ramntteres. !1UlU tu- completo tebcrctorio de
scnecrer, Diretor do Da- por todo aquele tempo, as espaçoso e muito bem íns- tal de onze n:ll dependen. emuiecs Clinicas, que já
partamento Estadual 4'3 obras mantiveram-se na es- talado prédio, estará a ot'. teso antes de sua Inauguração,
Estradas de Rodagem. tece zero. cína mecânica em cone'. Após sua Inauguração que vem aten Iendo fi Corpora-
ApÓS demorada palestra Foram também, visitadas. çôes de realizar tódas as será efetuada brevemente, cão, razcnrto uma média '-:e

I1J. Gabinete do Sr. CeI. L�. as oficinas do Quartel, nas modalidades de reparos, contará a P.M. com um es- trezentos exames mensais.
ra Ribas, onde, também, cs- suas várias especialidades, desde o simples aperto de tabolecímento hospitalar
teve presente o CeI. Ruy S. tendo a ressaltar, a marce- parafuso até a completa que fará, sem dúvida algu
de Souza, a comitiva íni- naria, a alfaiataria, cetaría secção de l�,�a!'ia, e pintu- ma, paralelo aos melhores
creu visitas às obras que e mecantca, onde são mu- ra e repares de armemen- do Estado.
estão sendo realizadas nas nufaturados grande parte tos. O hospital agreea em seu

dependências deste Quartel. do material utilizado pela O Cel. Lara Ribas, apre- conjunto, além dns depen
De início O Sr. CeI. Co- Corporação, proporcionan- veitando o ensejo, convidou dências normais, como: Sa- Catarina, no Comando do

mandante mostrou a S. Exa'. do desta forma grande ec,:)· S. Exa. o Secretário de Vla- la de Raio·X, Eletro, caro CeI. António de Lara Ribas.
a ampliação do Estádio Re- nomia para os cofres do ção e Obras PúbUcas, Dl'.

Estado-,--

e Assistencia Social, sec-e

tário Sem Pasta. Proressce

Alcides Abreu. Chéfe da
Casa, Militar, Presidente da

Federação das Associações

I'ALAVRAS DE CONFIAN·

ÇA

Dando uma idéia do que

representa, para esclarecer
melhor os responseveís pe
la Píscalícaçâo a realização
do germna.rc, declarou que
todos os seus colegas, seu

nem, com os resultados

que certamente serrem al

cançados, a conquista de
melhor entrosamento entre

Pazenda e Contribuintes,
estabc.ecendo um s'steme
de esforços comuns para
melhor cumprimento das

suas tarefas. Agradeceu a

indica("D.o do seu n",me PII
ra fahr por tcdos ús cole·

ga�, c �,eri'! se c:)m entu

siasmo, à brilhante atu.:l·

ção .)(, Dr. Eugêni1 Doin

Vi('irn, como Secretário G

Fazcnda. Elogiando <l, oh.-r

grandiosa que o Governn·
dor Celso Ramos \'cm im

p,untu.'1do por todo F::stado,
i.levolvendo nos fY"·'hora·
mcnt0S indispensa ....

produtos arrecad

Povo, disse que cc

ministrador assin-

as FLicais da F

melhor estímulo

compreensão paI
Srs. Contribuintt

Soireé: mais de um milhão
para hospital Infantil

Da Sra. Dna. Autinha rie cont:o dos Namorados", da sociedade Lageana, bem

Castro Silva, Presidente da quand:> foi regi�do o con- como de todos os clubes

As s o c i a ç ã o Beneficente curso para a elei ção dn sociais, clubes! de serviço,
"SEAR.1 DO BEr>1", n no<;- Garota Radar de Lages. {',�mereio, associ"'Gões e de-

50 Diretor recebeu a <;e·

guintc carta que publica·
mos na integra:

. \

Lages, 13 de Junho oe
1063.

Ao Exmo. Snr.
Dr. Ruo8ns de Arrudq

Ramos
DD Diretor do jornal

"O Estado"

Temos a satisfação de ex

ternar a essa Direção os

nossos agradecimentos ao

Sr. Lazaro Bartolomeu, erc·
nista social dêsse cor<::i:j·

tuado jornal, que atenden·
do a 110SS0 convite. veio atô
esta cidade emprestar sua

Inesti:navel colaboração (I

organização da "Soirée En-

que represcntãrá esta ci

dade na "Festa de Confra·

ternização da Sociedade Ca

tarinense", que se reali�u

r.mmlmcnte, nessa Capiw.t,
f:!li'l. il"iriativa do Sr. L�
ro B'I.·loIDmeu, que vel';\
emprestando o seu presti
gie às grandes realidções
sociais aí em Florianó90
lis e em todo Estado r:::a·
tarinense.

A soirée ontem realizada,
em benencio da construção
do H�spital Infantil Seara

do Bem para as crianças
pobres do Lages, contou

com a colaboração e ,j

apoio generoso do povo .e

C'ÜNVITE
O Cl!:NTRO :CE· ESTUDOS ODONTOLÓGICOS da

Fpculdade de Odontologia da Universidade de Santa Ca

!ãrina e a ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS OOONTQ.
LOGISTAS DE SANTA CATARINA, têm o grato 'pr8Zl':,'
cl(' convidar a classe Odontológica ue Florianópolis, para
assistir as CONFERENCIAS TÉCNICAS SOBRE RADIf).

LOGIA,. a cargo do SR. JURACYR CERQUEIRA 00

AMARAL, chefe de vendas de prod:..rtos médicos
KODAK BRASILEIRA LTDA.

Ra:ios·X

Dia: 26/6 - Revelação Manual

Cuidados no Manuseio do Filme dI:!

'" Dia: 27/6 - Luz de Segurança
Radiação Secundâria

As referidas conferências serão reali7..adas no An[j·
teatro do Departamento de Saude Pública do Estado, às
20m hor3S.

Contando com o comparecimento
Atenciosamente.

SAMUEL FONSECA: - Presidente.'

Q1T.VF.IRA DF. som'A

lI(lj", no !\luo;c!J de Ar ..�

!�hr>er"fl. iI'i vinte hOT<!:",
PC"dro ,,:.-,,1') Vf'��"'i"tti i.,��;,.
I"wa ,,"" •. , r:XPOSIGAO
fll!: .....n>)_:;,..,.... '" ·�n.l" P\'�
temáti.. a "pt,,_" O;;�'l r".

rn� OI/ "r,\511, lJ',is se trll·

h d(' ...,"

Vec-::hi ...t.+i,
.
que l,a'tol'i7.a os

seus tt',I,alhos sõbre os

dois 011 trl'-.5. autores tapc·
{'('iro" do Brasil, reside no

h'o lIe fJue o. mesmo' V��.

{'h;"Ui p. o r,rUsta e o ar·

teo;íb. o mesml'l Vecchietti
CQneCllP, a ohra e. a s"'�llr,
f\f"e�hp.1\ !JS l'rol1"1'1. SI'''t'l·se
,",« f.e"T e re"I;-.:<I a "hra.
r) O"j' êl.. r�ali7.'\ {o ('Oi'l\1

P'If' a('or"elho que todos

J.:eStlU semana de f'''(.

�.", ,·,.i. de ��. ""

mais organizações, que

vêm, com elevada compreen
são, umparando, apoiando e

C"olaborando com esta As-

socia;.<\o Beneficente; nes�a

soirée· Coi obtida a renda de

C�$ ;1.209.599,00 para 3S

obras de construção do

Hospital In(antil.
Grn<'as ao prestigio o a

grande colaboração do cro·

n;:;1.n �.ocial Sr. Lazaro Bar

1.01omeu, a soirée ontem

realizada, no_; salões rio
Club 14 de Junho, const.i·

tuiu·se em acontecimento
rie real destaque e grande
brilho da sociedade lagea-

Con.,Js nossos agradeci·
mentos à Direção desse con·

ceituado jornal e o nosso

reconhecimento e agradeci·
mentos à atuação brilhan�8
e.o Sr. Lazaró �artolomeu,
1lrmamo·nos, mui atencio·
!.ame.::e,
Autinha de Castro SilV3

- Presidente

V I SI T A
O Sr. Pirmo de Betio,

DISCURSA O PRESW-EN·
TE DA FEDEBAÇA.O DAS

ASSOCIAÇõES COMEU·
CIAIS E INDUSTRIAIS ns

de Estado

Dígnissímas
civis, militares

Industriais de Santa Cata

rina, venho trazer a este r
Seminário Fiscal, a palavra
das Associações Comerciais

autortdados

e ecjesies- Aceitando o honroso con

(Cont. na 2' pág.)

S. Exa. o Sr. socretartc,
nao p-urpou palavras de re

conhecimento, admiração e

elogios, pela concíente, ho
nesta e profícua adminis

traoâo, da 1�.M. de Santa

horas de

esta Co.·

�iar uma.

NO AEROPORTO HERC!UO lUZ:

DR. �r(n�o Dlmiro Rlheilo DA Cn�ta
Irdnr Cnnêede Entrevisla

que 112S vejamos com S:'l'

tisfaçao, estreil.cldos os la·

ços de brasilidade, em oca·

sião com esta quando sen

timos e verificamos que o

Brasil se prepara para O

futuro grandioso que lh�

reserva o seu Destino.
- Acha V. Excla. opor

tuna esta série de cúnferel�'

cias, como p.arte do pro

grama do lu Seminário Fii>
cal de Santa Catarina?

- Não só oportuna, como
necessária. Exatamente eu

trago, são os aplausos dos

exa�oreE federais a essa

iniciatIVa fp,'i·'. do Estado

oe Santa Catarina.

Depois de �olicitnrmos de

Sua Exci&. uma saudação
final aos catarinenses, 35-

sim encerrou a sua entre

vista:
- Eu estou aqui como

fllzendario, e como fazen
daria federal. E é nesse

sentido e nessa qualidad11
que eu saudo os colegas
do Estado de Santa Cata
rina. Um abraç2 fraternal �

amie;o.

O Dr. Celso Ramos Filho quando p3lestru\'a com o CeI.

Antônio de Lara Ilibas, Comandante Ceral. (Leia na !I'

página)

xx xx xx

O ilustre senador Irineu Bornhausen, há dias,
marcou encontro (.,Jm' o ilustrado Ministro Nerêu

Correa, no "Querência", à .hora, do jantar. com o in·

deftoctivel convite alimenticio.
Um imprevisto politico, todavia, exigiu a presen·

ça do senador em Joinville, onde o deputado Lauro

Loyola andava parando nos sinais verdes e avançan
do nos verme?hos.

Por via disso, quandO o Ministro chegou à porta
ria do ,lotei, já o aguardava o Senador, de pé no es·

tribo para a mi,ssão disciplinadora.
Encontra.se nesta capital, O recado foi rápido:

apercebido das Autorida- desde ontem, procedente
- Mandei convidá-lo para jantar e para lhe pedir

Estêve ontem em visita des e do público em geral. do progressista município um discurso para a próxima convenção da UDN, .elll

informal à nossa redação, o Nem mesmo pelos técnico:> de Piratuba, o nosso pre- Rio do Sul. Enquanto jantávamos, eu lhe daria meu

sr. Edson Cesar de Carva- que é o estreitamento,
.

a zado amigo Sr. Eduard;:, pensamento para -essa falação. Mas, infelizmente, te-

lho, jornalista carioca qUe, diminuição, do campo tri- Bento Osório, diligente ins. nho que viajar agora mesmo. Você me fará um dis-

na oportunidade mante ..e, butári<) na razão direta em petor da Fazenda Estadual cp.rso daqueles ... já sabe, não é? Com muitas flOres

com o nosso redator, agr:-,· que se verifica e se prc- daquela localidade, onde e imagens sObre a excelência dos regimes democrâ·

dável palestra. A vinda d, ces�a a Estatizaçãõ. Ê real. goza de geral estima da po- ticos, muito lero·lero sôbre a sDgrada liberdade lÜ\

sr. Nelson à nossa capital mente um grito de alerta _ pulação e do Vale do Rio escolha de correligionários para os postos de sucrir

prende.se ao fat .... de haver tlis.<;e Sua Excia. a tése qt:e do Peixe e Oeste Catarinen- cio, multa saliva, mas muita mélsmo, sObre a sobeJ'il

sielo convidado pelp Secn- defendemos, pois visa imo nia das decisões do mais alto órgão deliberativo

conceituado COmerciante de tário da Fazenda Dr.. Eugê-
Pal'tido, etc. etc. ete<;;'Por conclusão, louve e exalle

São Joaquim, esteve vis!. nio Doin Vieira, para to-
acêrto da decisão dos senhores convencionais-

tando us oficinas e redação mar parte no Iv Seminário C A S A S
todos os rincões naturalmente - que, livre, democ

de nosso jornal, em com- Fiscal que está se reulizln- tica e sobelan'amente, escolheram meu filho J>a

panhla do jornalista Do- do em Florianópolis. Ao para candidato ao govêrno do EStado!

mingas Fernandes de AquI; nosso confrade carioca, 0-'5 Vende-se uma Casa de madeiro 5 peças na _"""----j c;;;:-;:;;;
no. "O Estado" deseja ao votos de feliz pemJ.anênCla Praia da SaudadC! em éoqueilos. Tratar à rua José do /::�U!���/visitante feliz permanência entre nós. Vale Pereira. 35 Coqueiros. .----- <-
na capital. 27 - 6

.Fr;T:;A";p�E;"·I::;E::;·rRr:;C;f�l"':tl":,I>�E�\�n::::f�V�E:"'(�C�H�[;:;,E�T:::!:!'I"":ni"'i"""=�h"�d�.;;;a�'!"li�",.ta=,'''�"'+"',"',n"',."'."',"'n"',"'de"',O:;Cejo r ""��spíTito illlluict" e nlf��aC;;Ii"'.a""","'·n:;:Ílt�ilm"'e"'n""e"'.=P''''O''''''d'.;',,'''.''rs''',,'''·�""'P""·tc"'�"'."'j�"as"·"'g"'.�nd"'st�""'·"""I�"","'.. �n�a�':::·r{:I':��::'it""'�':;'•
.J t: :L\; R. rtJ1 H... � � � as I'Jôres de .. lieUi equilíbrio (' '1posição. soturno, exigente e mesmo Há mp.is coisa entre o eéu irmanadas tôdas num ph· trutura. custa a conter"

constituem um n-. "trio de -ele apenas r' 9. seren:lr· intransigente no que se TI" e a (crra do que imagina a

be'_cza, sip,'!lificaV nleno se depois '\ tensão fere à elaboração e exeeu- sua vã filosofia ...

"

de su�estões, à' .� me- continuam.. ltida dll' ção de seus trabalhos. Lem· xx xx xx

lap.cÓlko, olltr:l 5 exu. rante (, ,. ·,,�to lia hrfJ·me das alteraçõcs e ll:1' De um artesanato tão

bcrante e e'(rl m3S obTa. desc ·'·'ÕC'I nl"'- bvrúrin<;, 'lHe por pouco. l' meticuluso, c'ill:mta·me e

.'If'mpre eo;trl1t'i �om ri p:oratúrios.' o;e slleedem. pl'lr3 fclicidade minha, niíll me surpreende flue brote

r;,;or. fl �"hrie,' i.' o SI:I1' até o morn' .1' em Que as iam às vias de fato, quan· lima aTte tão sugestiva, Nt's·

so cstétíco de !l,lI' n conhe- lãs e as Ji-'�IO\S coloridas do nos abandonavamos em ta primeira exposição indi·

cc rtrnfundaw 'H" o "me- são, à ti\,'� h'H')\, tentaçõfi': conversa, nltma mf''I1\. d'� vidu!1. tle Veechidtl, as FUl-·

ticr"...O 1;('U m' 1rlo for· contradit6":Q<; ." bar. "i'lbre !lS seu.'! t<tpfit(!s. res desmam numa série ao

1'11",1 dedarou o Profe.'l'lor V"ccHf'tti f'''''lJt:wa os cu- mcsm" tempo deskual e

do
. ad-

Por volta
,-

1° SEMINARIO FISCAL DE SANTA

I
CATARlNA Costumo, sempre que passivei, dar os nomes dos

personagens que figuram nas minhas estórias, as

NOTAVEl CONFERENCIA DO DR. qual,. t.mOém "mp,e que po,,'·,,'. "O h;,'ó,;".

O enrêdo, às vezes, se avoluma. em litros, confor-

AFONSO ALMIRO
_..

�ev:Z:,o;ç��t!�:ti��:i�;ó:::':�:�:'r�:;id:U::
peuix: a,estatizaçij.Ó a:re's.ce�-��:'tgÇ:�q"iqlt\iwn.saüs, ""_'.

,

.

No Salão Nobre da Factli· te em qpsso .P,aí!j. t. Aclan..... f � o� Mã,s. histórias ou estóJ'ias. e;;itas têm algo ou mui
dade de Direito de Santa do demoradamente pe).a to daquela inscrição lapidar na estátua lusitana: "Sob
Catarina, dando prosseg'li- grande assistência presen- o manto diáfano da fantasia, a nudez crua da ver·

mento ao Primeiro Semi· te à Faculdade de Dlreitú, -

dade."
nário Fiscal, perante alta:;

autoridades e seleta assis

tência, o Dr. Afonso Almiro

Ribeiro da Costa Junior, ex·

Direto. da Fazenda Naciú·

nal, pronunciou, na noite de

ontem, notavel conferencill,
cujo tema versou sobre 3

���t�:ç::m�n�t;��c�, C��l: -SR. EDUARDO
:osfa!�ta�ís!��OSC?�u:l�ar;:: BENTO OSÚ'RIO
nomeno' que nã') tem sido

recebeu, na oportunidade,
o eminente técnico em a�'

suntos tributários, as mo

recidas hom-anagens dos

colegas, dos estudiosos e

do povo catarinense.

no maior de unidade visual.
Como c'liz ainda o prof:!ssor
João Evangelista. "l1ã no

atual ,rupo de tanêtes ,Ie

Vecehietti, o primdro a ser

exposto indivjdualmente. :l

eoncentração de uma mito·

logia particular fJ1le, destln·
brando·se de obrR par,l
obra, no seu isnlamento de

emblema. a\'8nça em hllsea.
do hierátismo simbólico .

. ''lii'' Evangelista de Andra. Crei" 11"1; IIl'llmnan',o rr".T1I:i_ri"'I E'1<'l1";"'�"" ('''''"' II hll .. ..,finiça, t'�.,,, "tlal f".".

rI(' Filho - reyeh, na rea- f}U3St' de:Hl� " L-1:ci:l a '''1.. 01'-1.: il':)nl:-:" e "�s�(\n(l.,,�u. Juj ..... imlg o !':r:U UNlVER_

li:l:>.:l" .. "''1a ('lahqr'uli.�sil1\a jdôrh "��'f;ti"a (le - V"�- -89 de- tr_istezas, de. fulgura·

=�!?=F�=!Se;-===""":C;=======e"''''''''''''''.'''''ç'''.i<''';'",q""",'="","",,,lue.
a ehiett","==�:l:'>;'iJ-",,,,,",,ç,,,m,,,',,'''=========,,,CuâO.

dc melancólica II0CSI<1.

tunn

'm, ch

pltal, para
coníerâneil Primeiro

laior
Sp'Tlinlrio 1-' � aI de Santa

j(.;,!; Catarina, ': Afonso A_·

miro Ribe da Costa .}u-'
nior, ex-di:Q, .·r da Fazenda
Nacional e u:na das mais
credenciadas autoridades em

assuntos tributários nêst\3
pais.
Recebido por altas auto

ridades, inclusive o Dr. Eu·

gMlo Doin VieIra, Secretá·
rio da Fazenda, procura·
mos, após desembarcar, CoJ·

:""1êr as impressões do ilus·
tre visitante que, aceden
do, assim se manifestou ao

dirigirmos a prjmeira' per·
gunta. r-.:< ' ...

- Depois da saudação
natural aos catarin�nses
gostariamos que V. Excia.
dissesse como recebeu o

convite para participar dês
te primeiro Seminário Fis·
cal?'

-

�4I
- Chego à Florlan6po,liS

para participar do 1" Semi·
nário Fiscal de Santa Ca
tarina, confiante no movi·
mento que se processa nês
te Estado, da união da
coordenação de idéia e

principias entre o fjsco e o

contribuinte. É em ambien
tes como êste, de estudo e

de interesse, que faz com

. VISITANTE
CARIOCA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


