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Por ocasião das comemo.
rações do segundo aníver.
surto de Govêrno, o i::I'.
Celso Ramos assumia, ce

público, um compromisso.
Afirmava então qUI:: a zona
Oeste do Estado, pela pu,
jança econõrníca e pelo Im
peta de desenvolvimento,
estava a merecer o decidi
do apôio do Governo.
Salientava, ainda, o Go

vernador Celso Ramos, que
esta presença de Poder Pú
blico deveria concrettzar.se
por meio de um órgão que
pudesse, no próprio chão
do Oeste, sentir, equaclo
nar e resolver a problema
tica da área.

tâncía do novo órgão, que

terá personalidade jurtdtca
própria e autonomia admi.

nistrativa e financeira. S(�

rá ínstarado em Chapecé,
onde terá sua sede, mus .

manterá um gabinete espe
cial na capital do Estado.

Na mensagem com que

emcamínha o referido Pro

jeto de Lei, o Governador

Celso Ramos, em certo tre

cho acentue que "a regíona
lização efetiva da adrninís

tração tem sentido necíc-

sões continentais e preciso
avançar por caminhos que
abram clareiras. E um E:.·CumprindO o que então

prometera, o Chefe do Po
der Executivo acaba de re

meter, à Assembteía, Pro
jeto de Lei criando a S'�
cretarta de Negócios do
Oeste.

tado corno o nosso, apesar
de pequeno, as distâncias
se constituem em ocseacu-
los. Por isto, e como meio
de afastar esta díüculdade,
proponho que o Poder PÚ
blico esteja presente na re

gião mais afas�ada, atra-GOVERNO
�RmmA

-TA{;-GR�ZEIRO-G0-suL---9l/ll'-lIll{/--:----�

�
O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARIHA_,.

'<,

giões geo-econômicas do E:;·
tado, para um desenvolvi
menta e progresso armó
nico da terra e da gente Cl:I

tarmensa.
Em próxima edição mato

res tn-crmecões a respeito
deste projeto de mais alta
signi!icot"'üo não só para
aquela região, como para
todo o Estado.

BELGRADO, 27 ,OEl
O governo uc Iugoslávia
apresentou notn de prctc.;
to a CIIJIl'\ C:1Inll:l:.">i-U. Jor.
nais de- Dclgradn dixum que
o govêrno do Marechal T,·
to t""ln'liderrJlI grosseiro '.J

comunicado de Pekin.

,Kovu Minisfro· na Defesa
da Grã Bretanha

CELSO RAMOS E O OESTE

Secretaria I 'de Negocios para equaCionar a problemática da Região
É indiscutivel a impor- vês de instrumentos de _

:�E:::��;t:��:j�i��:;�:: Regime provisório da Argentina tenta
dor CatarJnense insiste em

que a nova Secretaria c..:o

b f I
BUENOS AIRES, 27 (OEI

:�;�::�:�o��x:.��:���: ludibriar a oa é popu ar ��;;d:���qeUaeN:�;I�t�� e���
açao." apoio dos peronistas e enr-

;:�:�::i�i;:::�:�� Paulo VI ªo Presidente João Goulart ªl::;�:I:��:�:�;f���
Ramos continua' no cumpri. BRASíL!A, 27 (OE) _ l) brasileira, da qual conser- ções, quando de nossa vta- TT''''' ,1 t ....nn o país a ímpio- visório da Argentina de
menta de sua plataforma c presidente João Goulart te- saudosas recorcb- gem �o Brasil, e concede· 1. f8dll bênção aos católicos. tentar por manobras, ludr-
do seu Plano de Metas: cebeu o seguinte telegra- brair a boa fé popular.

nal: num Pais de dimen- atendimento a todas as re- ma do Papa Paulo VI: "Mi.&- Tambem acusou o govêrno
lo grato pelas amãveís pa fLAGRANTES DO SEMINÁRIO FISCAL de uma inescrupulosa falta

lavras que V. Exia. nos di- de consíderacão para com

rigíu em nome própria c a cidudama; e advertiu que

no governo e do povo bra- isso 'que está levando os ar-

sileiros, transmitindo-me gentinos de boa fé ao des-

júbilos votos de retíoícíaces govêrno e a rebeldia.

por ocasião da nossa ete

vaçâc ao Sumo Pontírtcc
do. Imploramos aos céus.
AS mais "abundantes graças
divinas sobre toda a naçãfJ

A ELHA EM SAO PEDRO
DE MCÂNTARA

Contando Com a presença de autoridades estaduais
municípais e eclesiásticas - será realizado amanhõ:
dia de São Pedro o inauguração de energia elétrica
em São Pedro de 'Alcântaro, municíp'io de São José.
A inauguração dar-.'ie-á os 18 horas, e em seguida
haverá um banquete oferecido pelos moradores daque
la localidade. i:ste aconteÓmento ccnstitui mais uma

grande realizaçõo do atual Diretoria do ELFFA. e

l"epl-..;�,-,Jlta müi<, ur'! p�J��" ,lU (JIl.,ecl...<çõc.i 'do "P [In,,; ":y
E!";jrlll ... ;·�..Ju Ju ,-U.';;II,� Lj�o R"mos,

BOA VISTA: SITUAÇÃO GRAVE
tal do território, foral!}

BOA VISTA - (TerrHo· atingidas pelas águas. O
rio de Rio Branco), 27 (OEI nivel do rio Branco que ba
- Dramáticos apelos te:n nha a cidade, está crecel"

chegado à Brasília enviados do, fazendo prever que a

pelas autoridades de Bóa elevação das águas não ces·

Vista sObre as enchentes sará tão cedo. Há mesmo o

naquele território. Segun. temor de que as águas ai Econo"lill da Guanabara e

do comunicaçpo feita peJ::. cancem a parte" alta da cio conferencista da noite tle gênio Doin Vieira; o _D__',
-,-__

���:�!:�::'::'��:�:�:�:��� :E.ca�e:��:n���;;:<� Dia 29 de setembro inicio' daCIdade de BOa Vista, capi- xilios. I

UMVOroD�CONGRATULAÇÕESPARA 2a. parte do Condlio Ecumênico
o SECRETARIO DA AGRICUlTURA CIDADE DO VATICAN�, presidente católico dos continua cumprindo seu

.

'
.' .

27 (OEl - O Sumo Ponho EE.UU. Johnn Kennedr- O programa de visitas a Eu-
�m Gaspar, o vereador na, �edlU um voto de con· fice com'ocou hoje a segun· presidente norte-americano rapa.

Valmor Beduschi, numa rtlU graLuiações COi:1 Secretário da seçilo do Concilio ECll'
nião da Cãmara Municipal, da Agricultura Engenheiro menico para o dia 29 de
realizada no dia 18 de i'.l· Agrônomo Luiz Gabriel. setembro próximo. Ao mes.

nho pediu a palavra e des· O voto de congratulações mo tempo ordenou ao O:',
crevcu o que viu e sentiu foi refer"'ndado como seno ganismo preparatório do
na II Exposição Regional do de aplausos à decisiva c Concilio, que reinicie sellS

Agropecuária de Blum... consciente cooperação do trubnlhos na. próxima se

Secretário ao planejamento, mana. Enquanto isso, oh.
Com suas palavras, o vc- organização e realizaçá:> servadores aguardam para

reador gasparense, fez uma d:l Exposição que fez, em os próximos dias dois acon.

fotografia do espetáculo de plena cidade de_ Blumenall, teciml.lnlos históricos nu

uma festa educat.iva qll� Vaticano. A coroação de
ourou 3 dias. Paulo VI, mal"l!adn para ü

A r·i'11Pra Municipal pela

LONDRES, 27 (OE) - A Keeler. Glodber, era euc
Grã-Bretanha tem novo ml- ruuctouerto do exzeríor.
nistro da defesa. Foi anun- 'remou-se conhecido prin
ciada oficla!mente a nomeá- cípatmente por suas inter.
ção de .roserr Olodber, em vencões como presidente
substituição a sohnn Pro- da delegação britânica !l.
fumo, que renunciou após conferência de Genebra sõ-
o escándato de Cristian bre o desarmamento.

NEY BRAGA EM BRAS!lJA
BRASíLIA, 27 (OE) - O 63/54. Sua presença em

governador do Paraná ..r. Brasília, deve-se ao fato do
Ney Braga chegou hoje' a presidente ter prometido
Brasília, para se avistar há dias, que os vetos se

cam o presidente da Repu- riam reexaminados, e não
blica e debater os probk- o foram até o momento, o

mas dos vetos ao regule- que provocou protestos nos

mento de embarques ao %. Estados produtores de ca

que:na careeíro da serre fé.

SEPULTADO 'DNTEM O VOLANTE
BRASILEIRO CRISTIAN HAIDT

SAO PAULO, 27 (OE) - corda, o famoso automobt.
Foi sepultado na manhã de J'sta SOfreu desastre falaI
hoje I�O cemitério do RI:' no último dia 15 na Franca,
dento- em São Paulo, o co!", quando disputava a corrtôa
po do volante brasileiro das 24 horas de Le Main
Cristian Haidt. Como se rc-

KRUSCHOW PERMANECERÁ
8 DIAS EM BERLIM

BERLIM, 27 (OE) - Fon
te de Berlim Oriental disse

que Nikita xruschov pensa
permanecer 8 dias naquel:l

cidade. O premier scvíéü
co ê esperado depois rín

amanhã, devendo pronun
ciar importante discurso.

REUNIAO MINISTERIAl
BRASíLIA, 27 (OE) ln: cio sr'. Eg-idio�ichaelse!1. TOQUIO - Os jornais

ciada [-'ouco antes do moia Dentro em pouco, e aindd da China Vermelha publi
dia, de hoje, realizou·se 'I esta tarde, o presidênte Cl!l 'curam hoje a decisão rIo
primeira reunião ministe Hepüblica transmiti.rá à Partk\u COllllmi:-;ta Soviét,i.
rial convocactll pelo presi- prt>sidência da Repúbliea ('O, (i", se manter firme em
dent(' da "RenúbliCa. Todo l' no dep!\lado "Ran;{'I'i M�2' S-IIH ,üWIl po1itka. cl\lerio1",

zili. pois' amanhã "mja",i ?:turante as próximas co.)·

R�d_ mi$t _IT��

1 - No coquetel do Que·
rência, oferecido aos jJ:lrti·
cipante,; dn Sel\lillúriu, "c
mos: t) Dr. Afonso Almiro,
um do:; conrerencistas con·

vidado's; (l Governador (À'I·

so Ramos; O titular da FC\

zenda Dr. F,ugênio Doin

Vieira c organizador tio

conclavt'; t.\ o Dr. Guilhermc

Horgltorr, SeCretário da

quurtu-Ieira. 2 - l\il'sa, prc
sillida pelo gO\·cl·tJ;ltlor e(,,·

. so Ramos quando da con·

ferência do dia 26. Vemos,
da esquerda para a direita,
o Sr. Ivan !\1attos, diretor
do Scn'iço de I�iscalizaçft.o
da Fazenda; o Dr. Afonso

Guilhenll(' 8I)l:'!:"hoff, o Dr.
I\I:Irio 'l'aval'('s da Cunh t

Melo, .'iccrctúl"io do Interior
c ,Justi\'a; c o Barão Die.
trich vou Wangheim. 3-
Na manhã de ontem, 27, Íl
Oro Ary I(llrdce 8osco. de

]\feIo, assessor de Econo.
mia e Finanças do PLAJ\lEGAlmjJ'O, ex·diretor das rell

. lias intel'llaS do Ministériu
;([a Fazenda; o titular da
Pasta (la Fazenda, Dr. Eu·

j}runlludOIl conferência sõ·
hl"e atlminist,ração descen
tralizada,

I REALlZOU·SE A PRIMEIRA

cooperação p.o povo ego·
vêmo que êle assistid u

também como povo »Rr1i
cipou. Ao concluir o seu r('· sua unAnimidade aprovou q
lato tid da !::>egunda E:xpq· \ ,Úh'. c este fOI '_:OJn':l!.·'·�' 'J

siçi'io Regional Agropf'cwi· ;lO dr. Luiz Gabriel.

T:- �
<�,� ,��="",,"";iê=!Iio!"-'!�"',_j�

próximo d()�ljngo e a '[iU

diência P�al:l ser con:::e·

did'l )el"<;a feira ao prinl{'ir0

NOVA
INvtSM

MIAMI,27 (OE) - Ru
mores de uma nova inva
são de Cuba pelos exüadcs.
vertücurarn-se nessa cidade,
com a mesma rapidez com

que surgiram na semana

passada. A5t"ora, rtcou ele

ro que .1II�a noticia de que
os comandos dos exüados
procedentes da êmertca
Central estavam facilitando

coutrabando de armas palo:,
os guerrilheiros anti ces

tristas- no interior de Cubo,
foi p0UCO a pouco aumen

tnn.to r:(' prouoreôes. Pare

ce q\if' desta feita. scmene . .,

cosernuarcaram em Cuba

11m arupo de guerrilheiros

f'Oll]postl) de 40 homens.

II1 I
I

LONDRES - O secreta
rio de :�slado norte-ame: ,

cano reune-se esta tarde
com autoridades da Cnan

cetana Britânica. Dean Rusk

exporu a atual posição dos

E.I!..UU. com respeito 11

criação de uma força nu

clear multi lateral.

BRASíLIA - O ruarto
Oficial da União que circu

lará hoje, divulgará O de
creta do

.

presidente da ne

pública, nomeado o sr. Egí
dio Michaelsen para o car

go de ministro da Indú-.
tria e Comercio.
BRASíLIA - Para convi·

dar o presidente da Repú
blica a participar da inaa·

guraçd::' da Acearia e La

minação da U:.iminas, che,

gou ho)e a Brasilia os,·,

Amaro Hanalir Júnior, di·
retor daquela emprêsa,
mas, �omo o 5"1". João GOa-
1art pre}.lElra·se para viaje.
à Roma, dc\ eni. indicar se'l

representante nqlíela sol�·
nidade.

BRASíLIA - Ao cheg9"
hoje J. Brasllia para depcr
perant-e a comissão parla·
mentar do Senado que in

Ircst"iga at.i\'idad."!s ligadas a

encampação das empresas
concessionári:ls de serviço'õ
públicos, e aquisição de
chapas de aço da França, o

ex·ministro Sontiag-o Dan
tas disse que ainda não
marco.} a data de s.ua via

gem a.o exterior, para CU "l

prir a missão que lhe foi
atribuida pelo presidente
da Republica.

MO!>CO�I,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�:�",��,'�"z·�;!·m'�� -"��t�\e.."..·'hjl + Mi4!""."

'''0 ESTAD6,,/t' ��ir�lolltig;i 'àtório "�der s·(:�ú� é'o�ci)lfAo :":1

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

L,i.. ',"':,';;":,;;;4,:,, ."iÇ(iHIf'''�,'''fl''''''''�'�', � ...�
Flôr'lnnópol!s _o, 28/6tx!.J83

--II
mprêsa Edltôra "O Esladõ" LIda,

RUI' (:()fl�f'lbeiro Marra, 160
Tp�lone 3U22 - Cal,,:! r_tal, 139
End@rt_'\'o Tt'�ári('" :t<:sT.\DO

GEItE'liTE

Domingos Fernandes de Aquino

;,- CQ/7/ec;;;en/os: � ��Clais
,,'���� U{;!,:l...�

J)JftF.TOtt
Rubens de Arruda Ramos

CHF;FE Tm REJUç..\O
António Fernando do Amaral e Silva

REDATORES
Osvaldo Melo

Pedro Paulo Machado

q COCKTAll DO SEMINÁRIO FISCAL -- O SECRETARIO
DA FAZENDA DO PARANA EM NOSSA CIOADE -- A

CIDADE DE CONCÓRDIA VAI ELEGFR
MISS ELEGANTE BANGU

RF.D\TOR·�F.CRF.T'\RIO
peri('lp.'; Lui� do Meelei ros Prade

PUBLICIDADF.
Oema r AntOnio Schlindwein

SECRETARIO CQ:\lERCI,\L
Divino Mariot

1 - Com jnntar informo! r-c QU?
rénctc Pclace, foi festejado (' "rúver"

da Sro- HenriOue:a Rlmbau Gil

2 _ Proceder-te do Estado do GLI�·
naboro o Sr. Dr. Teodoro Lelts de Ol�

vetra Leite, advogado da DNER.

10 - O secretário do Fazenda -io
Porcnó Dr Algacir Guimarães, espe
cialmen.e convidado: pelo secrerórro da
Fazenda de Santa Catarina Dr. Euqê
lóo Nobre da Faculdade de Direito,
nio D· Vieira log0 mais estare na S:J

para uma Conferência, sôbre a l " Se'

rrtnério Fiscal

OEI"TO. DF.: ASSI:\A'('UR.\S
M::.jor Vir:;iIio Dias

. ·'n!�"'O;In.,.·o;::
Prof. Barreiros Filho - Pror. Osvaldo R. Cabral

= ���:: .�����sLa!�� �o�,�tn����Q B�::: IIId'El','n - Dr. 1\1:.1ton Leite dn Costa - Dr. Ru- I
bens Costa - cs. Cid C'oozaga - Major Ilde-

r 1��ns�I����Ir;,al_-A�:���� Ls�nf�i;;:I�·jgo�����
.

Soares

I
rroni�t3S Social':

Zury Machado - Laznro Bw·tolomi'u

3 _ COCKTAIL· Nos Salões do

Querêncta Pctece Hotel, o secretó-:c
do Fcaenda e Sra Dr: Eugênio Ooh
Vieira recepcionnram o mundo oücrc!
e Cultural do Pais bem corno destoe:'
das figuras de r-essa soctedcde para ,0
Cccktatl. co-iemorcttvo ao l° Ser-i

nóri� Fiscal em Scn;n Catarina ,- Na

da deixou o desejar a elegante e su-'

oetlcc seuníõo. onde a srmcüctdcde do
casal Doin Vieira foi bastante apre
ciada. O governador Celso Ramos
também presttçtou a rec-ocôo em

questão.
,

4 _ De malas' prontas pora Uma

temporada no capi.a! paranaense O

Ora. Celio "" deiros

5 - Em sua re�idê,')clO {l Sr. Alr.b

SIlva cOr"ceituada locutor da Ród'o
Oiór'io do Manhõ recepCLOnou um

gr'upa de nmigos,.· para festeje r seu

Gilberto Nllhns
Paiva

Esp(lrtes
Mnur-y Borges - Gilberto

Crônícn s

Silveira ele Souza ....., Et1son Nelson de trbardo
- R[JlIl cercas Filho - xrarcuto Medeiros Filho

sif��;'fl.Cald(>il'.'l uesros - Luiz Henrique da

. vrtos I Llternturn
Salim Miguel - nmar Cnrvnlho - Jnil Prun
cisco Hamms - George Albt'rto Peixoto __ Lin.
doU Epl! - RodriJ,:O de Huo

C:!lmt,,,tlÍriCJ�
João :\filo Linh[Jr('s

I"rl)rm:l�'âl) .\'!·ricola
C. Jlllm,1nd,i

ItEI"'ESr::"·.\,n��.
Repr('�en1açõ('s A. S. Lara Lldn - Rio (GBI n.
Senador D:mH\ ... -lU - 5' andar.
São Paulo - Rua Vitória 6,;7 - conj. 32
Pôrtu .\Ic·r.,"·(· PI{OPAJ� -- R. CeI. Vkp",�. -:.'lj

&'10 1I0ril.lll1\(' �IP - Ra:\ r�0'" C'
- 2 andH!'
558

"niver'

Agentes c (·ol'l't'Sf)Onrk·llt.es CTT"
•

� (JS mumri·
pIOS de Han!a Cul<lrina - AI. ,.dOS mediante

III
con!rnt� do a"ól'(10 ('om a tnbeJa cm vi;lor.
ASSINATURA A;"\t'I\1. C;''; 3.00(\,110 - VENDA I
AVULSA Cr.S 10.00

II
__� Ilir(,;:�;IIt'i�I�.��:��;tl;;��:!�i::�'!:::'!l"r('itIlS �

1 1 - Na próxima semona será

das Debutantes do boüe "NOITE DE

mercado o dia. da prtmelrc revntõo
GALA" que se J'calizélró em cqôsto
próxima.

12 _ Amanhã no Clube Doze ri.;

Açôstc. acontecere festa Jun'ina. "Noi
te de São Pedro" - Quadrilha e 01.1'

nas surpresos serão e atrocõo da fes
ta em foco.

13 - Os casais: Afonso Almiro d�
Estado do Guanabara e Walte.· pn!dez

j

Valê,riO, do ,Rio
Grande do Sul,

derar'''I11nota alta dura"te as reuniões do P
Semtrório Fiscal em no.';sa Estado.

I

14 - O simpótico e elegante casai'
D". PaUlo Baue}' Filho (Miriam). está

em preparativos para poraninfar a"oto
religioso de casamento de Jane Ghl7.Z.o

e Donilo Schmidt.

6 _ Realizou-�e ontem <Js dez. �o- 15 - No Queréncia Paloce amanhã

res na Capela Sãé) Lu:z, a cer1môni:\ rea]i'zar-se Ó Jantar festivo di> "Lion;o

rel�']hsa do ca�nmento da srta Marlv Clube" comemornndo o posse da 1"1:)

Ar":t 8ustamante, ('om o Sr. Wa!c'r va Oir�toria.

16 - O Secre:.tório de Interior e

7 _ F(lmos 'informados de que o Justiça Deputada Morto Tavar�s dó

jovem B'cirão Udo Von
. Wan�enhe:.m, Cunha' Meilo. recePcionou convidados,

-

�
em SU:l lu)(u.(l'!:::s re::;idêncl,,;'1 r€cepc!o- quando realizQu-se o cerimônIa .:Ia

�1I:)�'�f!,:-"'�',',')/Ç1'_;m���
- o. "ru,,,' -- =,:' ,.,,"- • ,,,,. - ",o

- '- 8 - A simoles 'e deHeado deeu,,: ,,/ ,

ção do Clube Doze de AgóstD no n0i- 17 - Na listo de hOSPedes do Que-
te da festa Rendas em Desfile. e�t:l r€nCla Palace o Industnal e sro Gur-

I
"endo comental'lQ em reuniões SaCia", Iherme Renaux

FAZEM ANOS HOJE Ahas, bastante mereCida os elogiOS
18 _ De v!agp.m marcada par�

..
9 _ O sr Waldemar da Costa, fl,,1 Poços de Cardas, o Secretório de V'a-

SRTA YARA PEDROSA
designado Rebçõe� Publicas do 10 çao ea Obras Publtcas e fira DI Cel"o

Folgamos em notiCiar na data qUe hOje tlons- Semlnana Fiscal em Sallta Catarmo Ramos Filho

��;: ���O�'l�,���e��ar�:s�� X,I�:�d���r�s;�n;t!�:t;�. M '

d' C t 'nense receb--e-'tos destacados em nosso sociedade. e ICO a anA natalicionte, funcionárIO do Gabinete de R ..
-

raÇões Públicos do Palácio do Govêrno, onde Se de�
taco por sue "inteligência e a:apacidode. Seró, esta
mos cert.s, alvo de inequívocas demonstrações de
aprêço e regozija, ôs quais· prazerosamente nôs d�
"O ESTADO"" nos associamos augurando-lhe voto"
de perenes felic'idades.

Mira.

Importante prêmio
o D:', Mário Kazniako· equipe técnica que funolO' tl\'O d� orgulho para a a�

vski, Diretor do Banco de na nas organizações t!o ministração estadual, eS\I
Sangue do Estado, acaba atual Governo. O prêmio re- mulando-a cada. vez. m::l.Is

de receber um dos m3:s cebldu pelo Dr Mario junto aos seus técnicos e

considerados prémios da Kaniakovski constitui mo- homens de direção
Acade .. 'in Brasileira de M,,·

SRTA, MARIA BRITO

A dota qU� h"je transcorre assinala a passagem
de mais um aniversário da elúgante srta. Maria Bri
to. alto funcionár'ia do Serviço de Rf'lações Públicas
do Paiócio do Govêrno.

A aniversariante qUe se faz notar na sociedade
local por suo beleza e s'impatia, seró no dia de hoje
muito cumprimentada por seu vasto circul0 de am:
zodes. motivo pelo. qual nós nos associamos com vo
tOs de fel'icidades'

sr. - Pedro Fel'reira Wanderley
SI'. - Adir Cabrol Neves.
sr, - Humberto Piccolla.
sr, - Ptdro Leão Coêlho
sr. Homero NatiVidade da Casto
sr' Vitória Zanelli

:�:: = ���:��oB��.rar '1'\II}
Menina - MarIo Araújo tDuarte
srta - Ueli Gonçalves S::hmidt
srta. - D6ris Sentas

diciJJ.l. Trata-se do "Prêmio

"Castro Peixoto", concedicib
aos trabalhos çle relevo

que contribuem para o

avanço da. medicina, em to·

dos os setores. "Colposito
logia e Gravidez Prolonga
da" roi ° trabalho com que
o ilustre médico fez jus à

lâurea que lhe foi conferi·

da, devendo recebê-la no

Rio de Janeiro, no próximo
dia 30.

Com,) se sabe, ao ser

fundado o Banco de San

gue do Estado de San
ta Catarina, o Dr. Mário
f:aniakovskl roi imediata
mente convidado pelo Go

veO'ladcr Celso Ramos fi.

ocupar a direção daquele
importante organização,
mantendo o alto nfvel da

VISITANTES
DR WALTER TENORIO CAVALCANTE

Procedente do municípIo de Curitibanos -encc�
tra-se em nossa cidade o ilustre Advogado &. Wal
ter Tenório. Calvacant-e, pessoa altomente est1mado
doOuela população e muito relacionada nos meios
SOCiais.

"O ESTADO", aI', fazer ésse registro deseja-lhe
feliz permanência entre nós.

SR, AFONSO DOTTI FILHO

VACINA SABIN.

SAIVE SEU FIlHO

PROXIMAS EDiÇõES ROTEIRO __ "Umo Voz na

Praça", contas e crônicas de Silveira de Souz.a é a pri
DlSPOSlÇAO SóBRE E\f· meiro lonçomeMo das Edições Rotein.\ Jâ em imp1'��-

�ENIIOS são, o livro estará nos livrarias em começas de julho.
Detarmi,nação baixada Pc- Ainda pUra éste ano, esta editora que tem em seu pro

lo Governante Estadual, grama a divulgação. de trabalhos cul�urais liqados o
junto à Secretaria da. Fa- Santa Catarina. deverão ser editados Os seguintes tra
z�nd� de Santa Catar.lna bolhas: -livra poemas de Péricles Prade; "8ai de Mo
d:spOç: o :x�me autentica· mão'. desenhos de E. MeYer Filho sôbre o popula1'.
çao ;necanlca dos

_

empe- auto catorinense; "Alguém Roubou", farsa em trêsnhos ue despesa serao de- atOs de Salim Miguel' Panoramas da Poesia da

������ana �ecr�t:�:dO�: Crônic� Et da Conto e�. Santo Catori,na,. arganiz'adus
Gerald o fstado. com rigo. ;es���va�e�:� por Peflcles Prade. SIIVelfa de Souzc

ros� :;e���%��!O d:a:x���'� NOSSO� C-LASS I COS _ No vitoriosa colecõo

�� orçamentária elabora_ Nossos Clóssicos, a Editora AGIR teró. como pr6xi
das por aquêla Secretaria e mos, os seguintes: Al.uisio Azevedo. por Josué Mo.r;
aprovadas pelQ Chefe do tela; �ach�do de ASSIS. contos. p.or E.ugênin, Gomes:
Poder Executivo. O empe- AfAranlo Peixoto, romance. por LUIZ Viana Filho; In
nho encaminhado à. C.G.E., gles de Souza. pOr Bela Josef; e Carlos de Laet. Pelo
para mecanização far·sP-Q Podre Frarcisco Leme Lopes'
acompanhar, obrigatória· PRATICAS ESCOLARES - em 9.a. edição revisto
mente, dos documentos cor· C atualizod<-J, a Editora SARAIVA publi:::a (1.0 volume)
respondentes a despesa a esta interessante obro de Antonio D'Avila ex-Oir.e
pagar. A Emissão das ar· tor do Serviço de Orientação PedoQóoica d", Deoarti:l-

menta do' Educação e Assessor Técnico da Divisão. de
Ensino do Senai de Sõo Paulo. O volume estó orQani
zadD de acôrdo com o Pl'09ramade pratico do ensir.o
do curso normal e com a orientação. do ersino primil
rio e é destinada a normalistas professores e, de
modo geral, aos estudiosos dos p�oblemas de educacõo
e metodolaaia de ensino

PORTUGU�S GI NASiAL - Em 10.0 edição re
fundida e de acordo com c nomenclatura qramatica!
brasileiro acaba de aparecer esta obra de Forani Man-

� SUl' Guerios. O autor da. Universidade do Paranó
enfaixo nesla obra editado pelo SARAIVA grama�i":
Co e exercícios para as auatro sérips ginasiais.

EURICO O PRESBITERO - Obro das mais dis"
cLltidos de Alexandre Hercularo tanto pelas de SUl)

ÇJeração, como pelDS contemparaneo.s e pelos seus pós
leras, Eurino. o Presbítero é l1;ire Que mere:::e ser co

nhecido. Historiador acima de tudo, A. H· procuroU
�qui. se realizar também cemo romancista· E éle mes-

mo procura esclarecer ('1 problema ouanda diz: 'Ino
velo ou histÔl'ia. qual destas ccisas e a mais verda- ..

delra? Nenhuma, se o afirmamos abSl"lut:omente de
Qualauer delas. Ouandn o carater dos ind;viduos cu

oas noçõe� ê suficientemente conheéida; QUando os

monumentos, as tradicões e os cronicas desenharam
ésse cora ter cam pincel firme, o noveleiro pode s:er

mais veridico que o hsto.riodor _.

"

A col�cão "clássico �rnier' do Difusõ" Eur(lrl(Ó:a
do livro, .fez bem em reeditar e..to obro Que semnre

fIcara como recanshtUlCão. históriCO da clvilí7ArÕO
ibérica. no mom,.nta em flue se vê enteiada ... ("·"�ica.

(para remessa de publicar.ões: SM - CP 384
Florianópolis - Santo Catarina)

ver
GlNASIO lNDUSTRIAL DO
ES'fREJTO: FUl\fH.ÇOE<ói

VAO SURGIR
O sub-dtstrtto do com j.

nente está, hoje, 120m uma

população estimadà em 40

mil habitantes. E o apêndi
ce mui'; populoso e pro

gressí-sta do município dJ.

Capital.
Ó Govêrno do Sr. ccuo

Ramos está tendo à sua imo

pcrtância. Daí, as obras sm

" andamento, em terrttõrto

r. estrettense, das quais pode
t, mos destacar a construção

já iniciada do Ginásio In

dustrial "Dr. Aderbal Ra-

dens de pagamento, da

competencla do Secretario
da Fazenda, poderá ser de

legada, pelo mesmo, ao di
retor Geral do Tesouro.

i\II\IS 42 Kl\l: META RODO
"I/\RIA CI\TARJNE1"SE

VAI CRESCENDO
O Govêrnb catartnense

prepara se pera executar o

revestimento do trecho roo

dovíártc Cruzeiro-Boca lia

Serra, ela estrada Santa Ca
tarina 56. Ser.o beneficia
dos 42 kms .. através da u-t

neecão da verba de 12 mí
Ihões e 600 mil cruzeiros.
Convênio entre o PLAMEG
e a Secretaria de Viação e

Obras Públicas. transfere a

última o encargo da reali

zação dos Serviços - Vai
se cumprir, dessa Iormn,
mais uma mela roctoviãna
do ano de 1963, no Estado
de Santa Catarina.

x><x

ARAUANGLA TAl\JBÉ1U
TERA QUARTEL DA

mos do Silva",
Os trabalhos estão na

fase de preparo das Iunda

ções, em terreno situado à

rua Fúlvio Aducci.

Enquanto isto, para que
não fosse p rejudíoada a

mocidade estudiosa d'além

ponta, o Ginásio Industrial

funciona em instalações
provisórias. O mesmo seno

tido, (te estimulo ao ensino

espeoratizado, observa-se

com relação ao GinásIo In
dustrtal da cidade de Ira

jaí.

i\1IL1T.'\1t
O Governador Celso Ra

mos vem de autorizar o Oa
binete de Planejamento do
Plano ue Metas a adquirir,
por doação. área de terras,
no município sulino de

Arnrangua. No local, será
erguido um Quartel da Po
licia Militar do Estado de
Santa Catarfna .

GRUPO ESCOl.AR NO
NORTE

Está orevtsta fi construo

ção ue um estabelecimento

de enainc primário, na cio

dade de Mafra, - imóvel

destinado a suas obras se·

rã adquirido, por doação,
pelo Govêrno do Estado,
por intermédio de seu Pia·

no de Metas.
Prossegue, pois, a "Ope

ração-ensino" a todo o ,·n·

poe

DENmllN!\çAO DE ES

COL.o\ NORMAl.
Ato assinado na Pasta da

Educação e Cultura pelo
Chefe do Poder Executivo

faz d'�nomi"ar Colégio Nor
mal "NOS::;A SENHORA
DOS ANJOS" a Escola Nor·
mal da cidade do Rio das 1

Antas, criada pelo decreto
n" 1030, de 21 de fevereiro

de 19!i2.

CINEMAS: CARTAZES DO DI!
- CENTRO -

- BAIRROS -

são josé
às 3 horas

Claudia Cardinale
_l.ack Palance

Leslie Caron
Vittorio de Sica
COM SANGUE SE ESCREVE

A HISTóRIA
-CinemasCope � Tecnicolor _

- Censuro: até 5 anos _

às 8 hs.
Form':tlura do 10 Cientifico do Calégi�
Ccraçôo de Jesus.

POLLYANNA
Hay!ey Mills

Tecn'icolor
-'-- Censura: - atÉ 14 anos -

gloria
Jehn Carroll

império

rilz Jcl,n Carroll

SOB O DOMINIO DAS BALAS

- Ci nemaScope -

- Censura: até 18 anos _

às5eShs
Tony Curtis

Yul Brynner
Ereon..,�o Rossi Drago

- em

TARAS BULBA
PanoVision - EastmanColor
- Cen�ura: até 14 anos _

roxy
às 8 hs.

Jan::lel Filho
Tônio Carrero

Odete Lora

raiáEncontra-Se em nossa capital procedente da :;i"!
dade de Curitibanas, nosso prezado amigo. COMER
CiANTE \Sr' Afonst> Dotti FIlho. presidente do P.S.D
daquela comuna e pessoa muito estimado na socle- 'CASA AlUGA SE�ade local, onde g�za de sólidos e mereódas amb;o- •

_ em

Na oporrunídade "O ESTADO" envIa <la ilus- D:a��!a;:�:�n�� à- ma ES5:5E ��m���('l�� AMO INTRIGA EM HONG KONG
visitantes seus c:umprimentos.

'

Tratar na mesma, .... �. ,�-,. _ Censura' ate 14 ono� _ � �

4-'__ ��ij�,,,�\Ai��ir;::�;;�'tt.�f;,:��,';��;li�.(t�'��_"'h'
'

"". '�

f ,

I
i

COl-rire Calvet

SOB C> DOMINIO DAS BALAS

- CinemaScape _

- Censure: até 18 anos _

às 8 1/2 haras

COI'rire CaJvet

m n
IUA1S 40 KM RODOVH
RIOS SER.\O I\-1ELIIOn \_

nos E:\t SANTA CATARTN.\

Ao lado de outros seto
res vitais à vida catartnen
se, acelera-se o plano rodo
viário catarinensa, cuja ati.

vecão, neste ano de 1963,
obedece as determinações
expressas do Governador
Celso Ramos.
O trecho Brusque-Rto do

Ouro, numa extensão de 40
kms. será objeto de melho
rameuto e retíflcaoãn,
Tal percursso enteara-se

na estrada Santa Catartna
48. o aprimoramento de
suas condições vai resulto r

do convênio entre o Oaul
nete de Planejamento no
Plano de Metas c a Secre
taria da Viação e Obras
Públicas, em regime de de.
legação de encargos em re

cursos, Caberá a S.V.O p
executar a importante tare
fa, que prevê um rnvesrr
menta Governamental da
ordem de' 55 milhões ele
cruzeiros.

���$"
-

U1f

,

HUH-fJ��'
I

CC�ff((,OIU,lI OOI,iQ(lf.,�
1l((t'H'

informação literária

às 8 haras - Pré-Estréia Pró
Jack Kelly
May Wynn

CASADA OU SOLTEIRA.

USE
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S. Francisco do Sul
trtstoríco acontecimento que

representa um marco no pro

gresso cultural e esptrttual
de S. Francisco do Sul.

Estiveram presentes, fi..>'"

crese-nantes de .Joínvüíe,
Itajai, Blumenau, Brusqua,
Tubarão, Imbituba, Curiti

ba e Florianópolis.
Orientaram as Iesfívídn

des e os demais serviços re

ractcnactcs com as comemo

rações levadas a efeito na

quela oportunidade, diver
sos lideres da organização
advcnt.sta. e dentre êles pu
demos anotar os segutntes:
Pastores Erioe de Ouverra.

II'
representando a Divisão Sul
Amertcana da I. A. S. D.;
Osvaldo Azevedo da União
Sul Brasileira, com séde em

São Paulo: Arnoldo Rutz e

Dr. steerriec Holfmann da

assocíação Paranaense. de

Curitiba; João Wolf! e Erich
W. Otrn de Missão catert-

Vista do escoto c do Templo Advenus- J a, inaugurados em S. Francisco do Su nense, com sede em Ftçrta
nópolis, além de outras pes-

Visto 'interna do templo de que trata a Reoortoqem

No mês de maio próximo
passada foi inaugurado na

cidade de S. Francisco eto

Sul, moderno prédio en-te

passará a funcionar a Esco
Ia Primária Adventísta, q-re

coaurm catarinense.
Atualmente cem alunos

frequentam o citado educan

diria, ° qual é orientado.
por duas experimentadas
professoras, que tudo fa·

h!i vários anos vem prestan- ze-n no I';p.nt.ido de bem edu
do seus bons serviços 11 f!ar a juventude que está
causa educaCional naquela 11Gb lIéat cuidados.

CONFORTÁVEl r.A �A RESIDF.NClAl
ALUGA-SE NO ESTREITO

de Construção recente, 125m2, espaçosa sala que po
de ser subdividida 3 dormitórios um prôcrtc para
escrttórto, casinha; banheiro completo WC quarto
banheiro para emoreçoda. área de serviço com tanf1u€'

obrtco poro nutcmovel ao. mesmo tempo verandõc:
f0ro: r<tncho f' ouíntal em zona saudável e calmo per
to de boa moia de mor, próximo a Escola de Aprendi
zes Mnrinheiro!':·

Vf'l' e trat"-r: Duo Max 5chramm, 360, Estreito

/ A HORA PJ)E�RITEPIANA
nlJrl'l todo<: o:: d0minClr><: opia 7YT-25 Rádio Anita

'G;Jrih,,[rli ri,., l=[n�b ...An("l�;'" ós 13 hora<: e 30 mInutos
A H0RA PPE<:;BITERIANA Aarlldf'cemos o SUl.

<:intnnl,,·

x x x

VECCHIETTI E SUA ARTE - No Museu d� Ar
te Moderno, à rua Tenente Silveira, 69 (Casa Santa
Catarina), iraugul'Ou-se dia 26 do corrente, a atraen
te e linda Exposição de Y:;occhiett"i Tapeçaria).

Coma já disse alguem, a Arte agrada o todo.;
os gostos,

Nas mais variadas manifestações com que se

apresente tem um sentido exato.
Tl'aduzindo serhpre uma focetd expontôneo e

I"'aturol do espírito, num convite à observagão, ao �s
tudo e à crítico serena mas construtiva •

Tapeçaria é uma decorrênCia do �rte niaderpo
em estilo fo.ra do comUm, mas qUe agrada e que con
vida 00 aplauso sincero.

Por isso mesmo, agradou a todos' Os olhOs' têm
que ver e admirar ._ '�..

Seu trabalho, ·0 de Vacchietti, apresento o saber
e a perícia em usar mehs i,"1teligertes p:Jro conseguir
um resultado e está claSSificado entre as 1!-elas artes.

Grato pelo convi:e rl'cebiC:o
ALDO BECK APRESENTA-NOS UM LINDO

QUADRO - Esse m{'<;o sempre demonstrou t:Jlenta
poro a pintura. É 'ir:egável e por is!'') quando ex

põe. tem admiradores pDm lieus Quadros.
Desta feita, Aldo Beck tr::rs�:Jrku para uma t�

lo de grandes "d.imensõesf um panorama magnífico
da Praia dos Coqueiros

Não. fol�QU nenhum detalhe e a Praia Bom A
brigo no oue \enl de mais findo está naquela tela ri
co de coloridos, de curvas graciosas e de caprichosos
crrt€'<; com QUe o Natureza enfeitou aquele recanto

�ue é. permanente convite 00 turismo de nossa 1e1:[a.
E ..Já o qundro expusto em uma dos grandes e

vistosos montra" da Cosa Hoepckc
Vale o pena ver'

Na mesma opcrtuntdad;
deu-se a inauguração do no,

vo e n.agestoso templo (la

Igreja Adventista, que sem

dúvida é um dos mais belos
e atraentes eütrtctos O quul
veio enriquecer o panorama
erqutrerôníoo da centenária
cidade barrtga-verde.
Numeroso publico compa.

receu às solenidades, advíu
coe de diversas cidades cir

cunvíaí-ihas, dando um co

lorido todo particular a êste

soas gradas. cuja presencu
honrou sobremaneira o fes-

tivo acontecimento.
A Izreja Adventista sente

se honrada cor poder ínn.r
mirar mais uma escola nes'e

Est.ado, uma vez que zrandu

))nrcnlq dos set-s esrõrcoa
se vottnm nwra êste »soecro

social de suma relev�nci:1.,
hem corno O<l.r<l. outros se-v

vtcos asslstênotets. Que a

torna 'merecedora de con

ríanoe de todos os homens
de boa vontade.

----------�--�------

A NECESSIDADE DE UM LIVRO ARES,
PEITO DE NEREU RAMOS

Pr-of- Osmor Ptson..

Ainda não. compreendi o silêncio que se faz
diorte do maior estadista cotartnense Pelo menos no
tocante à sua impecável atuação política no Brasil
Nereu Ramos necessita de obro analítico que o r."
trate em todos os aspectos, paro exemplo dos nOVD�

que pretendem elevar nosso Estado, apoiado nos pr-i-r
ctpics de integridade moral.

O seu papel. no construção do substrato d"!
nossa mentalidade democrático, é de extraordinó
rias prcporcões. Deve nisso o país. paro Com ête di
vido inesçotóvel, contraída, sobretudo no desenrolar
do Célebre cesse do Sr. Jucelino Kubíchek

Dr. Nereu Ramos tivera em todo a suo vida
o tr-aço fc-te da retidõo moral em quclquar desen-
peoho, como O> erttsre que se dirige semente p-ira
um objetivo: a beleza.

Dr. Nereu de Oliveira Ramos nasceu a 3 de se
tembro de 1888 em' Lages Estndo de Sontc Cotar-na
Fêz seus estudos de humanidades no Colégio de Sõo
Lecoordo, estado do Rio Grande do Sul.

Formou-se em Direito pelo tradicional Facutds
de de Sõo Paulo. em 1909, apresentando nesta épc
ca qualidades essenciais paro a vida público

Dalí voltou para nosso Estado dedicando-se ..J'.)

exercício' rio edvoçecía
Deixando. as lides' forenses, esteve em míssõos

diolcmáticos no Europa revelando-e nestes contct-s
hábil conhecedor da natureza humana

Incansável e ativo, regresse ao Brasil, pross-õ
guindo nos trabalhes forenses sUo formação polític'l.

Em 1911, foi eleito Deputado Estadual, renun

cior"ldo no. ano s('guinte o mandato por ter seguido
para o Europa em missõo do Govêrno Federal.

Em 1918, foi novamente eleito para a Assem
bléia do Estado.

DediCOU-Se ao jornalismo com penetront'Õ' vi.são
da realidade nacional, principalmente os problemC1s
de nosso estado, dirigindo vários órqõas de impren<;o

Por acasião do campanha da Reação. Republi
cano foi um dos chefes dOl'luele movime:1to cívico.

Mais tarde participou da Alianca Liberal come
um de seus lidereS.

.'

Em 1930, foi eleito deputado_federal pelo opnsi
çã"l.

Suo atuação é 110tável sobretudo quando re1atn
c capitulo relerente ao Poder Judiciário, junto à Cc
missão Constitucional. Atuaçõo esta lembrado pelCJ
Professor Catedrático Telmo Ribeiro em sua defeso
em recente Concurso à cadeira de Direito Constitu
cional·

Restabelecido o Regime Constitucional no país
voltou ao Congresso, cemo Deputado. Fedel''J1
pcr Santa Catarina em 1935

Em maio dêsse ano foi' efeito governador do es

lad(l exercendo o mandato até 1937 ano em que,
foi submetido os Estados com o prom'ulgação da no

vo Constituição, o Irter";'entorias Federais, foi nome

ado Int"rventcr pôsto em que continuou o admInistra
çõo de Santa Calarina até cutubr:"l de 1945. Nos eloj
ções de 2 de dezembro dêsse ar.o, recebeu mandato
de Senador em cujo exercício tomou parte nos trab<t
lhes. da Assembléia Constituirte de 1946, sendo esC.)

Ihidn paro líder da maioria e Presidente. do Comissõe
d,.., CC'''!-'títllicão. Promulgada o novo Corsti!uiçõo foi
f'leito Vice-Presidente do República cargo em que
lhe c�ube presidir o Senado Federa(

Foi professor de Direito Constitu�ional d'.) Fac:..!
dade de Direito deSanta Catarina de 1932 a 1938
segundrl es arquivos daauelo Faculdade.

Presidente da Repúbiica em 1955-56, enquanto
se acalmava o situação polítiCa enquanto vocilovri
a po�ce do Sr. Juceli'no Kubichek:

Eis alguns dados extraídos de jornais de ross�

biblioteca
O Çlornde pclítico cO:'ltinuou sua atividade com

um objf"tivo: mC'lhorar o Brasil, melhorar nosso Esto
do dando o t,-,dos exemplo de trabaho e amor o um<Í
ClU!;O justa,.. Seu espírito há de envolver todos aqu

-

les que 11It�m quc pensam e refletem n;, poslca� do
homem que preci.�a de uma vida digno e'semelhcr
te a outros povos

onde
�

voce
estiver

o Mundo é seu com o TRANSBl\BYH ao se\-! lado!

o \utebol, a musica, as corridas, a notícia - o mun_do'é seu, com o iniQ4l!ola

lavei TRANSBABY II, da EMP1RE, Duas faixa? de onda potentissimas, som
nítido e limpo, transistores sooer-aperfetcoacrosc-' e a econorpre de funcio

namento garantida por 3 pilhas comuns de lanterna. N.as folgás, nos pas

seios, nos pique-niques, em casa-tenha ao seu ladb um rrrur-cfocíe alegria

e diversão, com o TRANSBABY II.

iiiiIiiEm sete

belíssimas côres!

Estojo de couro
-

finíssimo!
Transbaby 11
- produto da

$�
CJ

_ excelência em etetrôrucq!
FLORlANOPOLIS _ lOS''" ANTERO 8t1.Tl$TA

Rua U��He 5ch\lt�l, 5::1

-.- - -- ----------------

Sociedade Brasileira de Geografia
Realizou esta antiga as- nos-ia, talvez. evitado as de tristeza, diz o prof. Orei vos rumos para de- vonc!

sociação cultural do Rio de duras provacôes. dIa OOt - kUI'S, r.ate o espetáculo d2S· Ihar-se de atrcpejamco-os
Janeiro, em 21 do corrente. dia ma.s agravadas, porq.re sa evc.uçâc e sua compara- raciais, que cm sua lon;.:a
urna sessão solene para di- está passando a grande N:J,· cõc com. a da Europa. Per- Caminhada histórica entre

plcmnçâo dos seguintes só- cão Brasileira, eticamente eebe.sc logo o quanto � teeou. Mas a' cacto passe
cios elevados à cetegcrta ee organizada para ínccntlvar Europa tem regredido, ao entouera-se-uic empecühos
efetivos: Aimirante Carlos no mundo o espírito de (:';1- passo que, no Brasil, o de- A carga do Inccnclente co

Migucz Garrido, ten. CO!\)· tcrnidacte cristã e ele solícb-. senvotv irnentc parece não letiva I:'i por demais pesada
nel Jorgel Campos de Olí- rtedade humana. que huvc- conhecer limites". E, depois e. nno IDe permite mais sn

veim. prof. Pedro cta Silva ra de proporcional' ti nOf·!·,.1 ele ressattur a Celebridade blfrnaÇQ('s ldeaUstlcl>s c IH

Nava. ten. ceI. Henrique espécie um gtortoso eSrR�(�'l com q\\e se trabalha em mnnii.àri3ll'lenle un!versnj�.

Guilherme MUller, Dr. Pus- de p3.l., trabolho fecundo, nosso pais, acha "que é ExplO(lerü oS" recalques mi·

cal de Sousa Fontes, Dirce_l ele luminoso ("jisecrnimc:"Ilo forte demais a influência lenfll'CS .·que em botes bru
Martins, dr. Osvaldo Benia· int.electllal" e de prepHl"n('-'él da EUI"OpH, resultando dis' tos lmt.mu·. 'britadores dN·
min Azevedo, dr. Rubens da moral, que lhe Abrirá :'5 so n al\oção de seus crros, ru.banoo os baluartes b<lsl
Silva Queiras, general Age- portas da vcrdodt\ira feli· mais do que de suas qua- êO!i de,,tôda. �ma culturn

nor Manto, dr. Alfredo TU::l- cidad·', a que o Criador dU'i' llclac!l?s. Minha impressão é
doro Rusins, prof. Vicen:e tina todos os SÜIIS filhos. ele que os br8sileirQs so- �nPmeci$". E em segui·
Paula Reis, dr. Cclso da Ro· Verdade e, sr. Presiden,e, erem, com frequência, de da â. análIse crua, êste aoo

cha :-<'1iranda, Oscar Neiva que toàos os nossos dignos um sentime:lto de inferio- tegma decisivo: "A gente

�de Fi.,.-rueiredo Poiva, prof. consôcios, a cuja diploma· ridadG; em vez de aplicar nova exclui do mando a ve- '

Celso Honório de Souz-.!, ção assistimos, são nomes IIS cte�cobertas européias, lha megera plutocrática de
dra. Adalzira Bittcncotlt"t, ilustre:;: e merecedores cLs proctlr:lln segui-Ias". Mas a coraçãó no ventre" ... , par;, •

prof. Manoel Ferreira de homen;lgens que lhes es:,,· parte nlais notável desse de- concluir que "na corrida, a·

Castro Filho, prof. K\.l't mos, ne_sta oportunidade, poimento sôbre as diferen- gOTa já: inevitável, com a

Prober, dr.' Jurandir Pi!"';'s prestamio. E se dentre �o· çns que registrou entre eu- América, é quase certo qu�
Ferreira, dr. Alberto Rib-ai· dos, me proponha destacar ropeus e brasileiros, é a se- a Europa se retarde"; ma.

1'0 Lamego, dr. Nelson Dan· o Dr. Alberto Ribeiro Ln- guintc: "As pessoas men,)s' dinnte depondo em (81'(
tas Ito.picuru Coelho, Maj)r mego, é i.tniea_nte pu 0"0 cultas 110ssuem, de maneira da História: "Nonguém nl1"

Pedro Jacinto de Mallet ter enzejo de renelendo·l)l(.' impressionante, as f::culda- Ihor vi� isto que Bolivar
Leubin, dr. Rnimundo Ab�- o preito de muita simpa'ia eles dA pensamento e de ao jurar solenement(' ClT

lardo de Araujo. pela identidade de pt"inci· observação, tudo num am- Roma, no Cnplt.6l'lo, liberta'
Nessa ocasião O nosso ';0' pios sociológ-icos que adOf':- biente de encantadora ata· sua V3St...'l fnmilia continrw I

labora'�or Arnaldo S. Th'a· mos � êle, na grandeZa :ie biiidade, de culto do con'l- tal, cxclumando: "A clvih I
go pronunciOIl ns seguin'".c: u:na obra de bnse cien) in· <;50, que os europeus já nüo zação vinda do Oriente fo'.
palavras de saudação ao ca e de primoroso estilo; podem mais compreender, aqui" i1umlnnda em tõdas 11$
Dr. Alberto Ribeiro Lame· eu. na justa proporção c�.\l· porquanto não pOdem acre- fases, reJuziu sob todos o.

go, um dos diploaados: tural de 1.101 simples proft:!" clitar que alguem seja poli- prismas: apenas o gran"!
Sr. Presl?ente. Srs. Co,· sor primário � daI" 10(\0 r) do sem hlpocrisiR". (V. problema de dar 1ibertaçal

sócios. Minhas senhoras. relê\'o que me seja pos.,j· ANA1S do X Congresso de 80S homens é que não sou.
Meus senhores. vel ao pensamento em (]\\e Geografin, pág. 223, vol, I) be rcsolver; isso !icou r�.

Logo que tive conhe�i o provecto confrade en:�e- Om, o que Lamego escre· servado "Dlu'a nós, para (J
mento desta solenidade, so nheiro sabe plasmaI" tão \'eu, quatro anos antes des- Novo Mundo".
hcitel f,O nosso integro Pre- eficiente cont.ribuiçiio qtll' se Congresso, fei istO: PO-
sidente, Dr. Herbert Cana- soube trazer ao govt?rno tle brc Emopa cicatrizada de "Entre nós mesmos, ent1"
tarro ReiehardL se dignrui' nossa pátria,'para q\le J fronleirasl Exangue de lu· tanto, comenta Lamego, I

se inscrever·me entre os seus grandes problemas na tus milenares, emaranha- tun.'\. esoantosa. civiliza'
oradores da presente sessJ.o cionais sejam beneCicanlPll da I'J11 preconceitos étnicos de arranhq-céus aue 1

da nossa prestigiosa Socie- te resolvidos, sem os entr.' e crispada de ódios atávicos força a o1.hq,l' "Oura cima,
dade Brasileira de Geogl"p.· ve!! da adoção de critériüs lenla em vãú deter a renda ra :"IS est.rêlllS. mas C]
fia, pois a minha cOl,5ci�n- alienigenas qlle sOment.,;! continental e evolutiva da resl.'1llU"da com puritn
da vC'm instando, desde nml nos têm trazido; úis cullllf3 humana, que seg:le rfspidcz a UUt'e'Z8. rncü
alie ':lude ler essa obra. m>!· porque invoco o testemunho a I"ota solar. arinnament.e im9f>Ull\du �
numenlal - "O HOMEM E de um notável pSicÓlO:IO Envaidecida nos l<"!quintes su"- viNinrlsode inv{n1ávt!
O BREJO". de autoria do que nos visitou em 1937 - de uma civilização hoje prp- F.st:\ CivilJ_ti\o de [lrr
nllSSO ilustre consócio Dr. o Proíessor Rudolf Dtei- tocolar, substima os valo- nlm-céus con')!"" Ali ago
Alberto Ribeiro Lamego, pe· kurs para cujo testemunho r�s novos que 'vivamente é que,está tlA�O'1'<I""ndo
ln necessidade de procla- já anteriormente apelei, ao surgem aquem-AtlãntiCo, Brasil, tomJlnrln-n"q mec"
mar·lhe, ('om o mérito !ite- apresentar modesto trabn- prelutlifmdo o clarear de ores imitadores. desnnjal
r:irio, idêntico ao de Eu- lho de cooperação socIal no IImu era nova. A em da de ciência, "Ollra vivenn.
clides da Cunha, em "OS X Congresso de Geografia, América. A era das inicia· lognndo rut.el"lnl e Tl'!lI.tPTlri,)
SERTõES" revelado, o ('a- Que a nossa Sociedade rC1· tivas conjugadas dé novos
ráter educativo 0\19 enr"'r- lbUlH, nestn ('apilr>1. eh:, i ('\11 harmonia, dispn.rando
i'� �

tfv"�e- :<:l�� ?iI!) e SI' C'�. de' 1� 11\'rcj .ara os hor1zontcs dc
compn'cndldo pelos nossos '"NflO!'{' poclc deixar de ex· bm(,:os abertos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CHURRASCADA NA NOVA SEDE DO '12 DE AGÔSTO'

O "COO" OUE ACONTECEU NO OUERÊNCIA

No ';COQ" do ]0 Seminário Fiscal _ Sr e Sra. Dr. Almiro (Graateic) Afonso
ira Dr. Eugênio. Doin (Angelo) Vieira e Sr .e Sra Dr. Walter (Maria Antonieja)

Pclez.",
".,'

0'>:

ELEGANTE résidência 'd::l "casal Ro
) Rénoux."Cocktaí!" foí realizado no Que

rêncía Paloce Hotel, promovido pelo
Secretor'io da Fazenda, oferecido aos

ilustres visitantes qUe estão presttqlcn- SemanárIo de Brusque,
do(-o l° Seminário Fiscal. O casal Dr. comemorcr o seu 9° Anlt
Eugê[lio Doin (Angelo) Vieira, ête, Fundação. O Diretc-, Ior
dinâmico Secretário da Fazendo re- e Mendes nos convidou
cepcionou acompanhado dos ccscás- paro r doquêle ecor-tec.men-
Rubens Vito.r da Silva, Nabal' Teíxetro to quandq;-serão bomenaçeodcs três
Dr. Romeu Moreira, Ivan de MottQ�, Misses, q�, hoje confirmarão a pre-
Waldemar d a Costa, Destaca- senaç naquela Cidade.

�lo� P������t�OMGUol���na�: �:tl�� *"

Si/ta, Deputado Ivo Silveira, Dr, Adcr
boi Ramos da Silva, Deputado Mario
Tavares da Cunha Mello Dr. Roberto
Mattar Dr Getlherme Rencux e S1'a;
Dr. 1n90 'Renaux: Dr- lbralm Simão;
Comandante Antonio Avila de Mai(l- CI
faia; Dr, Alcides Abreu; Comandante .de
·Marcela Bandeira Maia; Barõo Di.e
irich Von Wangenhein e Sra; Ten
Cei Peter; Dr, Guilherme Borghaff, ante .... a srfq Marli Bust"amonte
Jornalist,a Afrôn'io Mello; �r." ,Alnwo com? S;· Waldit �i{,P..:. , '

,1

�:l�nn;I��t: S���o�r'SoV::��terd:ala;�d�a�:� O' COR:- '"4.
�

Sr. RauJino Rosa, Dr. Armando Car
rein;ic, jernalista limar Carvalho �
muitos cu:ros ccnvidados Na ocasiãD
foi entregue as Senhoras: Dr· Almiro
(Grazielal Afonso e :Jr. Walter Paldcz
(M-)'ia Antonie':al, peças de rendas "la
Fábrica de Rendas Hoepck. O PROFESSOR

'Guilheõme Bcrghdf que fez uma bri
lhante Conferência, no 10 Seminário
F(scal

v.eiO
a esta

COP.I�al
à

CO�ite
da

F€uerGção das Indústrias de So ta Ca
torina.

§.�\: \

Circulcndc no Floriacop os ",I asai:;:
Dr. Gu:lherme Renaux, Dr. Ru' Bau
er, que ontem assistiram o eleganfissí
mo casamen.o da S'I ta Srto Helena d-;
Silva Hoeschl C<lm o Dr. Cacildo de
A n d r a d e Xovier registrando
Urr grc.nde accntecimento social ':!fl1

Flcrhmópclis, Na ecr;çõo de domingo

amanhõ, no Presa
'á o I Semínório Fisccf

de FLORIAN0POLlS marC<:lU

para os dios 9, 10 e 12, o 50 Recit:ll
Oficial - no Tea'.ro Alvaro de Carva
iho.

,UMA CHURRASCADA

�ci ofereCida ontem aos operórif),;;
qJe e:;tão construindo à nova séd� do

CI��· � 2 de Ag"õsto, O Presid:mte J'J"é
Elias falou à respeito da homenagem
qUe estav� sendo prestado por terem
ccncluída a lage do piso do salõo.; �h1

ncme dos OPerários da Empresa de Mr:,
Ihoramen,cs e Obras, fol-ou o Enge
nheirf' Ruy 'Socr(>s, Participaram os

Srs: DesembargadC'r Eugêni"o Trom

pcw�ky Tail!ous Filho, ex-President�;
Dr, Rüi BatIsta; Dr. Wcldir Alboni;
Dr. Paulo Felipe; Waldir Mafra Filh<J;
Crcn"ista Secial Celso Pamplono; Elias
Mar,sur; Rubens Lcnge; M::uro Amo
rim. A l"qe tem mil e quinhe�t['s me

tros quadrados, cujo capacidade do
Solõ(' é para trezentas meses co:n

dis ,ônc:as de dois metros Hó idé'ia no

Dretô,r"io do Clube em tâzer o Carna
val de 64, na no;o sede

comentarei.

T�'':;CANDO

de idade hoje a sr.a Yaro Pedroso
e o Sr. Rcberto Bessa.

"DISÇ �

Jocr{ey", um prcgr:Jma de Antune�'�
Severo na "R.ádic Diário da Monh?i"
A, convIdada de amanhõ será a Se
nho"a Iná V07.. Um patrocínIo de Col
çados "Três Garotos.

FESTEJOU
quil-.ze anos ontem, o l':1enina m:)�a

'lera G:loJlart, filha do cas:d Dal'r:]
G::u1art. POLYANNA

amanhã, no Cine "São José" er1"
ASTRIO pré-estréia prô pão dos pobres, numa

Renaux, vai Ser noiva do Dr Jaiso:-: prcm:-,çõo das alunas do primeiro one

Barreto cmonhã na Cidace o"! B-us- cien íf"iço do Colégio "Coração de Je-
UMa recepcã') íntimo está rro- sus".

.

...��w_,;:c." .................... ,:::x;;::;.� ......... ,'t �5( .........._�-,;:��

MVSIC 4 T. RAR
PAU,\ 1[\\1 BOi\1 PA,..,!';A 'T'F,nwo COM .';;!TA FAn'UUA -- fU!:UNH"�S SOCJATS

DliNç,\N'n;S COQUETETC, �
T'-,...� ... t;: "'- ''VIVERSARIOS ....,. CHA

-l_ DANÇANTES - ETC.
AN1�.\P. TRRREO no ·'1.(JYA{, AO'f

"O ESTADO'" O' maiS antigo diário de Sanr.:t_ç_o_to_l_·in_o� _

DEPARTAMENTO CENTRAL DE
COMPRAS

EDITAL DE CONCORRENCIA
N° 63-06-015

Departamento Central de CumpriS
PUBLICA EDITAL DE CONCORRENtlA PUBLICA :���,:::::�� ,;;;;::::!t::�:

Leis e a orrusaao ímpcrte em

N° 63-06-014 ��8J�:��d�OS ouc�n�����:�::
EDITAL DE CONCORi;;�.;· c - As propostas se-« \

CIA PÚBLICA N. 63/06/014 aber-t-a, às 15 horas do dtaEDITAL DE eONCORR:eN·
elA PÚBLICA N" 63-06-015

o Departamento Central

de Compras, torna público
que fará realizar, no dia

31·7-1963, à4 15 horas, na

sua série, à Praça Laura Mil

ler, nu 2, CU.i.'lCORRENCIA

PÜB! ,ICA, nas condições se

guintes:

I - OBJETO DA CONCo.:1-
R1i::NCIA

1 - Medicíne-balls - de
1 kg. _ lTnidatl'" - Um -

Quantidade _ 8
2 - Idem idem - de 2 kg.

- Unidade _ Um -'Quan-
tídade - 8.

3 - Idem idem - de 3

kg. __ Unidade _ Um -

Quanti1ade _ 5.
4 - Idem idem _ de 5

kg, _ Unidad'" _ Um -

Quantidade _ 5
5 - cronometro _ Unida

de _ Um - Quantidade-
1.

6 - Fardos de areia - de
1.5 kg. - Unidade _ Um -

Quan:ldade - 2.

7 -- Fardos de areia - de
21) kg. - Unidade .....,. Um -

Quantidade _ 2

8 - Fardos de areia _ rte
30 kg. _ Unidade - Um �

Quantidade _ 2

Dr \
..

'

MAKHTF!',
CI,�URG1A() 1Jr,"IT<'-lT�
fi:x-E�tftlz:iár!(} do Hosp

tal Naval em Cirargta ' ,

n10:" ue coca Modemlssíru
"\>11 utor«, rutu-auia
Cadeira eurónca _ Alta 1",

-a ceo.
RU:1 Bríguderr. Sl:v<l Pae

n. '4 'rereronc: 35:">2
0HA.rARA ().0 ....�PA.N'H,.

Or, AIO'Si!)
'",,,, i!holl
CLtN!CA DENTARIA

\'í 1'�àtáfi'Jm1:�'ilaheeçõeS"
da bócR em adultos f

cri.mças P,t!lcr::. metodos cU
nho e cirurgico. Cf,nferC3o
de proteses pareia-is P. to
tal"

'\tende de 2B 9 6P feira
das 8 às 12 h"rlls e das 15
as 19 hora� aC"'<:' sabad','�s
nela manhã

Exclusivamentli' �om b'1-
r'l marcada
.]onl'uJtt'lrlo F.dlflcl', Ju

lieta - sala I04 - rua Je
�"'nl ..ru, f"lhf'll,r

MAOUINA
DESOMAR

ÉTEN-KEY
-

TEN-KEY é h m;ln�Iiila
de somar que or� ..cc:, ex
cepcional comodid;){!e de

operação, graças ao seu,
teclado balanceado, cxclu
si\'o. Dentre outras cara

cterísticas, a TEN-KEY
dá positivo e llcgall-

\"Crmclho), smlla

9 - Fardos de areia -:- de
50 kg. - Unidade - Um
- Quantidade - 2

10 - Trena de 10 metros

no mínimo _ Unidade _

Um _ Quantidade - L

II _ FORMALIDADES

rão aten
1 - Os interessados de;'e

rão atender as seguintes
formalidades:

a _ anresentar declaração
de conhecimento e subrms.
são às normas do Edital n
un-aa-i ruea. publicado no

Dh'j'l Oficial n- 7.22") de 6
de fevereiro de 19!i3;
b _ Os envelopes, conten

do propostas e documentos.
deverão entregues
11..; uepartamentc (.:el1o",1

"'''�';' até às 13 ho
ras do dia 31 de julho 1€

lVij;j, meu.ente recibo, em

que mencionará data e hora
do recebimento,' assinado
por funcionário do Depar-tu
menta Central de Compras

C. - As propostas serão a

;..,ertas, às �5 horas do dia
31-7·63" e na presença I,I',S
proponentes ou seus repre
sentantes legais.

III - JULGAMENTO

No Julgamento da ConC01·

rêncía serão observadas as

dlSp�siçoef; do art. 23, �o
J;""'�ul�.mmto aprovado pe.o

Ül:..,::cto n. �F.2i·()8·o1/382
A concorrência poderá ser

anulada, uma vez que te
nha sido preterida formali
dade expressamente exigida
pelas Leis e a omissão im

porte em prejuízo aos con

correntes, ao Estado ou a
moralidade da Concorrência
O Departamento Central

de Compras, por sua Comis
são Julgadora, reserva-se o

direito de anular \ a concor

_ rência, caso as propostas a

presentadas não correspon
dam aos interêsses do 'Es�ft
do.

Florianópolis;" .

em "24 de

junho de 1963.

.; (Rubens VictJr da Silva

�RESIDENTE)

O Departamento Central

de Compras, torna púbuco
que fará realiza,,!l'" c.ra

28/7/1963, às 15 horas, na

sua séde, à Praça Lau u

MUller, n. 2, C')NCJhrl.É�.
CIA Pú:9LICA,' nas con.. .

ções seguintes:

I _ CBJ::T,_;

C0N\';OR!t:!!;!'� _.

: r. ,.; (!:: -i J!0ü),)1 ,�

kí crõmo. _ uniu.er..

Um, _ QUAN1'iDàD�
150.

bra branca. _, Unidade
Um. _ QUANTIDADE
100.

3 _ Bolas de Futebol
venil. _ Unidade - Um. -

QUANTIDADE - ISO.
4 _ Bulas de nenceooí- de

salão. - Unidade _ 'O •••

Quantidade - 50.
5 _ Bolas de Futebol "8

salão. - Unidade _ Um. _.

Quantidade - 5e,
6 _ Bolas de Basquetebol,

_ Unídade - Um.

Quantluaae - 50
7 _ Bombos para encher

bol'as. - Unidade _ Um, ._

........
-- 50.

8 - Agullm"i pura en . .);} '!'

bolas. -- Unidade Um

QU!lmidade - WU.

II .- PüR;'ItALIDADES

1 - Os Interessados de
verão atender as seguintes
formalidades;
a _ apresentar declaracâu

de conhecimento e �ubmis·
são às normas do Editpl
n. OOl·21l·l-l9G3, publicado no

Diário .Oficial n. 7.?16 de 6
de revereíro de 1963;
b _ Os envelopes, con

tendo propostas ou documr-n
tos, deverão ser entre�ur�s
no Dõ:!partamento Central ri�

COml11'!'Is. até RS I � h"'r"s
do di,1. '28 de julho de 1963,
m�cHfthle recioQ, em que
mencionará df'la e hora 0.0

recehiment,o, assimdo por
funcioná.rio do Deoa.rt.all;len
�to C�ntral de Compras.

28/7/33, e na i_Jresew;a ....,,:>

proponentes ou seus repre
sentanÚ�s legais. O H

III - JULGA:,'IENTO

No julgamento da con

corrêncía serão otccrvcu.s

as dtsposíçôcs do art. 23, do
r'c-uar-ierao a!1:'�""do '1"!-O
I:P'l",'" :1 8F2S·0C·61/382.
A c.mccrrênct-i poderá S:T

anulr- -l-r. r-na vez que ceona

de da Concorrência.
o Departamento centrai

de Compras, por sua Comis
são Julgadora, reserva-se ()

direito de anular a Concor

rência, caso as propostas
não ccrrespondam aos ínte
rêsses do Estado.

Fto-íanopolís, em 25 de
junho de 1963.

propaganda e marca.� de e:T.:..(/nU�av

Rua Tenenie SilveIra, 29 - 10 andar -

SAL� 8 - lALTaS DA CÁSA NAIIIt _ FLORIANO'
POLIS - CAIXA POSTAL. 97 - FONE 3912.

Dra. IARÀ ODILA NOCETI AMMON
CIRURGIÁ DENTISTA

At,ende senhoras e crianças,
Método psicológico m�erno-espe\.�alizado para crian

ç<&� ,

Alta rotação.
Aplicação tóplca de fluof.
Ãlende sornen .... cum hora marcada das 8 às 12 horas
� J<I..!fo iS às 18 horas.
Ruo. Sôo J urge, 30

ALUGA-SE QUARTOS
RUA ESTEVES JUNIOR, 34

I

INsmUTO DE IDIOMAS YA'lIGI
U IN::' I; I U I O DI: IUtOMAS YAZIGI comunJC�..

,

.:J t-odúS os ,ntpressado� Ique Ia c::;lõu abertos ac:. ma
triculas par&. v CURSO L)E: CqNVE:RSAÇAO ,EM
lNi.JLE::' para quaisquer d(., trés EstágIoS, oferecen";o
hororllJ�· odequados nos períooos da manhõ. 'tarae e

:l n<lHe

Out.ro:;sJm, comuniCa um. ulun05 vigentes que iJ

'['emicio aos uula� 5'="(0 na semana em curso, obede
c�ndO aLl� h-ururlUS Ja estabelecidoS.

até ç tem espace- !vlelt->"'res intormações né' Secretaria do lnstrtú-

jamcnto automático para to n�, �orário cios 9 às 1 I horas e das 15 às 2C,45
o corte do papel.. ho',as, de ,�egunda à sexta feira e aos sábados ou::;.

�. Q as 10,30 hora'!>.
•

...:.1 Florianó�ls, 4 de tevert'iro de I Q63
Burroughs 'I'!�':': _

A DIREÇAO.
do Brasil S.A.

Rubens Victor da Silva
Presidente

"\.�": <·..,-:.-·�/S
�-f!'!...2_;'/0

APARTAMENTO - Centro --- 3 quortos e demaIs
depeadencíoe - pron.o para morar.
CASAS
PA.L, ,,,-ET[ - RUi\ NEREU RAMOS N·o 26
vende-sc crn único oportunidade no centro da Cidade
construido em te, rena de 22 metros de fren.e 1-01" 40
o., runcios. Con.endo 11a parte térrea - ampla hol! de
cntr c do - 2 solos - escritório - qUurtO - copo _

COzinha - dispensa - quorro de empregado e res

pectivo bcnhetro. Em cimo 5 dormi .ónos _ bcnheiro
social e amplo terraço. Fora garagem e dePósito.

RUA rlRADENTES esquino ....om a Av H Luz _ j
quartos demais dependências.

/

RUA CONSELHEIRO MAFRA - Duas casas' rr. 1.09
e IIi. ótima Oportunidade. �
RUA TOBIAS BARRETO - ESTREITO _ Confcrtó-
vel CCSQ de material perto da prore

COQUEIROS - Rua São Cristovão ao lado da Igl'ej:J
L�SCl de 4 qvcr.os - 3 solas - COzinha - terrena
de 11·550 m2

RUA 14 DE JULHO 953 - bstrerro scidc da ponte
quem S€gLle para Coqueiros. Caso e rerreno com
782 m2.

RUA FRONTINO c. PlRES N.O 32 - Casa de madei
ro pogÇlmento pa(te à vist.J res_o a combinar.

'(ERR'ENOS J.'. ;,

AV U:'MA'R CUNHA Lquase' esquino com a M. Rio
BrRnco. Terreno de 296,40 m2 por preço de cr$
1.300.000,00 a vista· Apenas estará a vend� nestes
30 dIas,

I

COQUEIROS - Ruo Juca ,ao Loide, lote bem situado.

RUA ARISTIDES LOBO N.o 8 FUNDOS junto CIO

Hospital Nereu Ramcs terrena próprio parõ ,ser íotea
do, Qreo de 10.000 mi - Preço convidativo.

Agenle Oliciill da Prupriedade Induslriill I

RUA ESTEVES JUNIOR _ MagnificO lote para "s':
!:��t�1�. t�;ul::rl:3;$::�;;����e�;o,":�:�ç:i:�,"�;�;,' c;. dên�io � padrãO fino .

CASA - VENDE-SE

I
JARDJ.V. ATLANTICO - 1 magnífico late bem pert::
do Çlsfalto.,

"f!

RUA MOURA - 3 lotes.

RUA EOUARDO DIAS (MAYKÇln - 1 lote·

NEGÓCIO DE OCASIÃO
Vendem-se para liauidor 6 máquinas de cos

tura dos afomados marcos OLlMPIA e 3 CROSLEY.
Prêco: Cr$ 30000,00 cada. TrQ\ar com Luiz OU

Jor;e. Perícda' da manhã, Rua Alvarn de Carvalho,
64 Fone 2357. À tarde pelo fone 2680·

30-6-63

Concessioné.rios

I soda cáustica:

CRISTALIZADA EM EseAMA�

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

elA. <LETRO QUíMICA fLUMINENSE
\

Embalogem Industrial:
Socos multifolhos (POlpal e Plástico) de 50 Quilos

Embalagem Doméstica:
Coi){os de popelõo com 2" pocolu plástiCOS &e 1 1/2 1b

17x27

\ RepresenlQnles par<:l os

E,srados de 501'10 Co{orino'e' Poroná

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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rEAIRO ALI/AROj)[ CARl/ALHO PROCÓPIO E SUA CO�iPANHIA DE ESPETACUL'OS PARA RIR SENSACIO NAL ESTREIA TERÇA-FEIRA DIA3 ÀS 20,30 HS.

A COMdJIA tM 3 AIOS"A FAMILlA DO ANlUNES" IN GRESSO À VENDA A PARTIR DAS 12 HS. NA BICAm RiA DO TEATRO

"Esclarecidas dúvi-da;�ôb�e o pagamento do Impôsto de Renda
Tra�-se de uma extensão em eletrüicar tôda a vasta do Inlpbsto de Renda, d � fevereiro de 1963. O impôs- Li..ante lançamento, em co- tais declarações e arreca- quando igualou superior a cada cota. ser inferior

de mms d� 5 �uilOmetros, e região do nossa Litornl. clarou que o Impôsto de to pode ser pago em cotas, .
tas mensais. 19uilol!t f: acc..s- dado por lançamento pode- Cr$ 28.000,00, não podendo, Cr$ 14.000.00.

a sua realização decorre da RIO, 24 _ O sr. Sepione renda relativo às declaro- quando rõr igualou supe- -ujc ap OWiX'IlW o �re 'SlIAtS rã ser pago, em cotas, to-

disposição Governamental Mandina, diretor da Divisão cões de rendimentos aproo rior aos fimites estabeleci- co e nun.na interiores' à mando-se por limite o eetã

sentada:'! para o corrente dos no Art. 85 e seu para- metade das importâncias rto-míntmo fiscal de

_______ .__-------
exercício financeiro, será grafo 1.., do Regulamento indicadas neste artigo". Cr$ 14.000,00, vigente a 3 de

pago em cota. úníca, se in- que disciplina a fiscaliza- f dezembro de 1962, da se-

feriar a sete mil cruzeiros ção e a cobrança do tríbu- VAWR DAS COTAS guinte forma: Pessoas Fisi-

(pessoa flslca) e a vinte e to, com a redação que lhe \

"jt." mll cruzeiros (pesson foi dada pelo parágrafu Esol9.receu que em caS1S
cas: a) em cota única

jU�ld���;maçãO veio a �fl:' �!�� d�o2:r!�g�ov!�:�0�: �:��n�e!� a;:i:c�;����s p�:. i�;;'� f��o�fer�: S�á��'
pósito de duvidas suscita- 1962: "Art. 85 _ O impôs. tão fixados com base no

mlnimo fiscal); b) em co-

das sõbre o pagamenot par- to devido em face da decln- salário mlnimo fiscal vt- tas, Até o máximo de 5 (ch..

ceteco do tributo, relativo, ração de rendimentos deve- gente a 31 de dezembro do co), quando igual ou suo

ao ano-base de 1962, cujes rã ser pago de uma só vez. ano anterior, conforme as períor a Cr$ 7.000,00 (50%

declarações foram apresen- quando inferior: a) a 501.'0 disposições do artigo 35, 1<:- dó salário-mínimo ãscen,

tadas recentemente. <cinqüenta por cento) do tra "a" da lei 4.154/62. E não podendo, cada cota,

satãrto-mínímo fiscal, no ca- concluiu: ser inferior a Cr$ 3.500,00.

so de pessoas físicas; b) a
- Assim, quanto às de- P"'<<;OilS Jurídicas: a) em

2 (duas) vêzes o salário mi- clarações de rendimentos cota. única, quando inferior

a IJr$ 28.000,00 (duas véz€S

o salário-mínimo fiscal); h)
em cotas até 5 (cinco),

EXPRESSSO JOINVILLENSE LTDA.
MA'1;RIZ: JOl!"JVJLLE

.1. \'h;NiU" ....b;'l'üL10 VARtiAS, 1.295

hJi'i,l:;;:" N' 2431 e 2432
l"I ...1AL: FWRJANOPOLIS

".lJA AL\lAH.O DE CARVALHO, 12

f;'UNE N' 3677

LlJULwica ao comercio, Indústria e ao Püblico em ae

rar lJ."e faz os serviços de transportes de mercecoríes.
muuançus bagagens e encomêndas, ue Florianópolis para O ARrIGO 85 DO

... ,s localidades abaixo relacionadas. REGULAMENTO

ABEW\RDÇ> LUZ - AGRONÓMICA - ÁGUAS DO CRA
l�E(;Ó - ALEGRE MARCO _ ALTO DA SERRA - ALTO

rüv DO bUL - ANCHIETA _ ANTONINA - APIUNA -

ARAk,!uA.h.l - ARAUCARIA _ ASCURAS - ATALANTA
- bi\HuJ.!:IRANTES - BARRA BONITA - BARRA DO
rRUl\t!BUDO - BARRA VELHA - BARRACÃO - BE

NEDITü NOVO - BELA VISTA DO TOLDO - BITUR()
!'IA - BLUMENAU - BOA VISTA - BC:'!.'1 JESUS -

HrlAÇO DO TROMBUDO _ CANOINRAS - CAIEI -

VA.I.l'"U - CAL,MOM - CAMBORIÚ - CAMPO ALEGRE
- Lfuv.tPO ERlt - CAMPO LARGO - CASCAVEL - CA·
XAM.Bú - CEDRO - Cl!:U AZUL - CHAPECÓ - CLE'..
V.t.:LANDIA - CORDILHEIRA - C0RONÉL F2EITAS -

LoU - (;UNHA PORA - CURITIBA - DESCANSO
ivuRONÊL MARTINS _ CRISTO REI - CRUZ MACH_�
DIvNIZIO CERQUEIRA - DOUTOR PEDRINHO - F.'\·

X1NAL DOS GUEDAS - FAZENDA ZANDAVALLI - FE·

LIPE SCHMIDT - FORCAÇAO - FRANCISCO BELTRAO
- FOZ 00 IGUAÇU - GAL,vAO - GARCIA - GARUV:1
- l-ASf'AR - (JAUCHA - GENERAL CARNEIRO -

GOIO-l!:N - GARA(;IABA - GUARAbURIM - GUARA·
TUBA - aUARUJA 00 SUL - GU.ATAMBú - CUSTAVO
l�l(..'.HARD - ILHOTA - IMBUIA - INDAIAL - IPIAÇÚ
-: lr'URA - IltACEMINHA - IRAPUTÃ - IRIENOPl!

...IS - ITAB.oi.H.AbA - l'l"AJA! - ITAIÓ - ITAIÓPOLIS
- ITAPllUu�GA - IIAPOCÔ - lTOlít-AVA - ITUPO

R,\NGA - JARAGUÁ DO SUL - JOINVILLE - JOS.s
BU!TEUX - JUl'IA - LAGOA DOS PORCOS - LAJEA·

DO GltANDE - LAURENTINO - LEOBERTO LEAL -

L..U1Z ALVEl. - LONTRAS - MÁFRA - MAJOR VIEIRA
- MANGUEIRINHA - MARAVILHA - MAfGECHAL

BORMANN - MAREMA - MARCILIO DIAS - MASSA.

RANDUBA - MARIóPOLIS - MATELANDIA - MATA_

DOR - MATO PR:E:TO - MATOS COSTA - MEDIANEI

RA - MIRAOOR - MODl:LO - MONDA! - MONTE
CASTELO - MORRETES - NOVO HORIZONTE - ou- �dmitim{Js um com muita prática, bom datilógrc
RO VERDE - PALMA SOLA - PALMAS - PALMITOS - to qU'.es com o servi� militar.

,_PAPANDUV� ,,- PA�ISO - PARAljAGU4, - E'AS8..$.Rl- .... Irll,Jtil cpreeentcr-se sem estes !reeroiSitd9: �.

�:T��;;.�csg �Ap:�lN��-;�S�O p����p; Fone: 24 - 13, dos 17,00 às 18,00 horas.

RIMBó - PESQUEIRO DE CIM:\. - PESQUEIRO DO

MEIO - PESSEGUEIRO - PIÇARRAS - PINHALZINHO
- PINliEIROS - PIRABERABA - POMERODE - POÇO
PRETO - PORTO UNIAO - POUSO REDONOO -

PRAIA DO CAMBORIU - PRESIDENTE GETúLIO -

PRESIDENTE JUCELINO - PRINCEZA - QUIWMBO
-- RIO DO CAMl'O - RIO NEGRINHO - RIO D'OESTE
- RIO PRETO DO SUL - RIO DO SUL RIO V1!.'RMELHU
- RIO MARTINS - RIO NEGRO - RIQUEZA - R0-
DEIO - ROMELANDIA - SAí - SANTA CRtY.l DO
TIMBó - SANTA HELENA - SANTA LúCIA - SAN

TA TEREZINHA - SANTO ANI'vNIO SCHOROEDER
- SAO BENTO DO SUL - SAO CARWS - SAO D0-

MINGOS - SÃO FRANCISCO DO SUL - SAO JOAO
- SAO JOSE DO CEDRO""':' SAO JOSÉ DO ITAPIRAN·

GA - SÃO JOSE DOS PINHAIS - SAO LOURENÇO
D'OESTE - SAO MIGUEL DO OESTE - SAO MIGUEL
DO IGUAÇU - SEDE FIGUEIRA - SEPARAÇAO .

SERRA DOS BURACOS -- TAló - TlMBó - TRl:S BAR

RAS - TROMBUDO ALTO - TROMBUDO CENTRAL -

UNIAO DA VITóRIA - VALOES - VARGEAO - VmAL

RAMOS - VILA MODICLO - AANXER:I!:: - XAXIM -

WITMARSUM - UNTA.

Disse o Sr. Mandina que
o assunto ficou plenamente
esclarecido na Ordem de

Serviço n.· 63/6, de 15 de

nimo fiscal, no caso de pes

soas jurídicas. § 1.. - Se o

Impôsto fOr superior a es-

�:�a:::�as�a�c�;:��tidO
f) ---- _

apresentadas para o cor

rente exercido financeiro,
o impOsto devido à vista de

NOS TEMOS
�

APE(A NI
de que você precisa!
Na qualidade de revenóedores auto

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

peça ou o acessório que procuro, o

preço de tobela, genuínos, testados

\
em laboratório, garantidos pelo mar

co IH, E, no coso de quatquer con,

sulta sôbre o seu lnternationar, lere

mos o máximo prazer em atendê-lo.

Representante 11':1 nesta cidade

G· SOCAS S/A

COMÉRCIO E REPRESENTACOES
FQVIO ADUCCI. 721 - ESTREITO

MISSA DE 7° DIA
CONVITE

Mario Cabral Schutel e filhó (ausentes), Mouro
Duarte Schutel e família, Waldyr Grtserd e tcmütc
Frederico Clausen e fomilia Otomar Santos e família

��s(;'S��)ld������g�:s g����l : f:��[�ae 6��;:�t;;L
mes e família -Oinda consternados com o falecimento

de seu eSPõso,' Dai trmõo, tio e cunhado
JORNALISTA MOACIR DA SILVA SCHUTEL

ocorrido dia 24 em Niterói, convidem os parentes e

pessoas amigos para a Missa de 7° Dia que mandam

celebrar dia I? de julho. às 7 hcros, na Igreja de
São Sebastião antecipando agradecimentos a quan
tcs comporecercrnc êsse ato de fé cristã.

VENDE--SE
Um CARRO OPEL OLlMPIA 3.9. Perfeito estado
Trotar à rUo Almirante Lomê\l'l. � 1· Néete.
Negócio só à vísta-

.

AUXILIAR DE ESCRIlORIO

EXPRESSO JOINVILENSE UDA
MATRIZ: JOINVILLE

AVENIDA GETULIO VARQAS 1295
FONES N°s 2431 e 243i
FILIAL' FLORIANÓPOLIS

RUA ALVARO DE CARVALHO 12
FONE N° 3677

. •

"Ccrnuníce ao comércio, tncustrío e 00 públtcc
em ger,al que os seus serviços de transportes de cor

gos, mudanças, bagagens e encomendas entre Jctn
vile e Ftorícnópchs e vice-verso está sendo fettc
com a regularidade de três o quatro viagens- sema

nais, em caminhões próprios.
Comllnica, outrOssim, que montem linho requ

lar paro o �stodo do Paraná, São Paute Guanabara
Estado do Rio e Rio Grande do Sul e qUe trcbathe
em Conexão cem Emprêsa de alto conceito paro tôdcs
os praçcs do Nordeste Brasileiro.

Aceita, ainda, o transporte de mudanças e ba
gagens para .todo o territórlo brasileiro e o faz err

caminhões próprios com carroceria blindada

tõo brasileiro
quanto Brasília 1

PARTIDAf! OE
FLORIANOPOm: EM
DIA� ÚTEI� AG

'horas!

ASSOCIAÇAO CATARINENSE
DE MEDICINA
EDITAL

De ordem do Sr. Presidente as eleições paro re-'

novação do Diretoria serão; realizadas em 15 de Julho
P. Vindouro.

A urna poro recolhimento dos votos estará na

sede do Assccteçõo no período das 9 hs à9; 19 horas,

Ftcrrcoópolís, 19 de junho de 1963.

Dr. Léo Mauro Xavier
5ECRETÁRIO-GERAL

2 -7 - 63

IMPOSTO
DE RENDA:

RIO, 24 - Declarou, o di
retor da Divisão do Im·

pOsto ae Renda, que as fir

mas e sociedades em geral
devem estar atentas a alte

rações contidas na nova lei

regulamentadora do trJba'

to, mormente às que se re

ferem ao adicional de 4%,
cobrado sôbre as reservas

e lucros suspensos não dis
tribuídos.

De acôrdo com o pad
grafo 3.�, do art. 213, do re

gulamento vigente, aquêl,'
adicional é recolhido pelos
contribuintes mediante guia
própria, em prazos certo.::.

As firmas e sociedades

em geral dispõem de 18J

dias, corridos a partir do

b.aJanço. Para as sOciedades

anÓnimaS, õ prazO (! de 130

dias, contados desde a re:J,·

lizá,çao 'da àssémbhÜa'geral -

ordináfia;· e nunéà póderá
exce(l.er� 180 'diaS 'depois db

b8.la�'i0
.,

Um terço o vista e o resto em 12

prestações. juras de apE'nas 1 %

O NOSSO DEVER - A fé, Base do amor 00 pró
ximo

( Prof. JAB) - COlaboraçõ�
Não devemos deter os dificuldades os obstácu

los e os impecílios que a dia, procuram 'converter em

desilusões, em fracassos, a.é mesmo os nos

90S mais urgentes e, quase sobrehumanos esforços,
Na trilha da verdade; obedecendo aos sõos e

puro preceitos que nos foram impostos pela razão e

pela lei de Umbanda, julgamo-nos a solvo das- cen

suras vesgos, dos alusões e dos julgamentos mesqui
nhos.

Entretanto, ISSO não ocorre visto 'que são pou

cos, raros mesmo, os que julgam com justiça o nos

so esforço' diuturno em pról das belas campanhas que
scem ser a recomendação mais eloquente e mais do
cumentário dos que exercem a missão de plantar o

bem paro a obtençõo de copiosa, abundante e útil
seára.

Por que será? Interrogamcs.
Ê possíVel que não possamos preencher todos O�

cloros que de nas exigem, porém em nosso missão

[omousttca, sem tergiversações, temos ínalteróvel

rnen.e. mantido uma atitude elevada, 'nobre e esseo

cialmente cristã, afastando-nos do melhor modo PO!)
stvel de toda e qualquer sombra de fanatismo.

'Condenamos O: êrro, mas consoante preceituou
Oxalá amamos os qUe erram, porque são nossos pró
ximos.

O fato do crfctura humano errar não a torna

repuslvel aos nossos olhos porque, conforme ensi

nou Oxalá - "o Bom Pastor, deixa os ovelhas e vai

a procuro da desgarrado"
Ê êsse o prtceito sacratíssimo'
Ê essa a móxíma sublime do Evangelho
Ê o página de fulqurcnte pelezc, também, pie"'

na d� ���:a�l7t����,t;��,b��nasa6:�:!:ana��&ss�gem
bíblica sôbre;·..-- "A mulher adúltero".

E os preceitos do cena evcnqélícc sôbre Maria

Madalena? .

�

Não estoo nessas passagen místicos do

Escrituras Sagradas, os mais eloquentes testemunhos

da bondade de Oxalá?
NÕQ se consubstanciam nelas os bases- funda

"';;entois do fé?
Vêm a propósito estas considerações sôbre a

vida de Gandhi.
, .,

Sim, os lágrimas de amor, fiZeram o mílagre
de purrfíccs o coração de Gandhi � nós, com os nas

ses esforços, com os socrifícios que, dtutumarnente,

pomos em prática, não podemos obter algo de útil?

de fé, os nossos propósitos e fo.rmulomos I)

Tracomos com o. espírito de abnegação de filho�

nosso programa. .

Temo-lo executado,' sobe Zarnbi com que so

ma de sacrificios e o que colhemos nessa tarefa de

semear o boa doutrina?
Quantos cdéptos do Mestres n09 compreende-

ram o.u nos interpretoram?
Quantos?
Porventura semeamos o mal?
Porventura temos levado o efeito campanhas

pouco ou nado recomendáveis?
Antes pelo contrário ai estão as coleçõe9 de

nossa coluna que podem f#' devem ser manuseados ou

consultas.
Nessas páginas não se encontra um só periodo

que possa disvirtuar o nosso missão divulgadora dos

são princípios
t:: essa o verdade.

SARAVA> UMBANA UNIVERSAL
Paro nós, qUe assumimos- a missão de propagar

nossa relIgião por meio da imprenso na territário co

tarinense, é sempre mÇ>tivo de' confôrto e�irituol
cOnstatar, quando! deixamos o nosso Centro, qUe a

semente umbãntistb está medrando e qUe o boa gen

te da CapItal está v{)ltondo paro o nOS5-0 lado.

Ainda há pouco em visita realizada o Capital
tivemos a grata sat'isfoção de constatar a penetração
de nosso fé entre os moradores do "Ilha" dos casos

roros'Em primeiro lugar, a magnífica e �fá�el acolhi.
I

da fraternal da lãlorixá D YDA BARCELOS do Cen

tro Espirita São JerõnirTIQt' (Sacos dos Limões) quan

do em visita àquele Centro os Confrades- da 'Cidade
Azul (Tuboroo), senhores VICTOR ALBERTON e

VALTER CAMARGO; Os visitantes gratos pela inde

lóvel lembrança dos momento.s agradáveis deixaram

o Capital, retornando aos seUs afazeres na Cidode

Azul.
Em segundo 'lugar o reinauguração do Tenda

Espírita de Umbanda 'iXongô Alafim tche', desta

feita nb Morr-o do Geraldo Perto do CemItériO t:mdo

cômo Presidente e Che.fe 'o Bobalaô - JUVENAL
'MELtHIADES DE SOUZA, onde se desenvolve Per

feito apostolado umbondista; e finalmente, o breve'

InauguraçãO da Tendo de Umbanda "PAI JOAQUIM
D'ANGOLA, sob o direção do 8abalaô - MARCIA' •

NO GOMES DA SILVA.
SARAVA A UM l'lDA U

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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teu-se sacudo e ct ;.rlil\�O

ie::'>Sf'dO na cidu.de d" Joir,vj·
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No prirr:' .ro jõgo, con�ra
a seleção da::.! " cid de, ,):;

rapazes d cal' t 1, demon.·
trando e 'r c I perfe. 1'3

condiçõc� GnJ �ac;,
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bito nacional.
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consi�""''1v'�\f) oue, após o

placfl'''i IVI r.�'trte'1'o tern')o
aeus,"" (> cHfer<:tnr"l. pró sele

ção d� 23 ):/'nt"s. o t�cnl('':I
Platt �., um?, ,,'ri de suh_�_
t:.t'l;-- ,,')!OC'1' ., v assim
testar to"ld- i os atJét s s.�·

ledon:!do<;

Nf" "'!' i� � r

S"hpn'1 a

"O nr6x;"""o
-') da

... ·Id-Sicic' II

Sele�i"n

gundo 'nf
tid� f

.

t

c'i'l611

REDATOR

PE::lRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE; " GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

--------_-------_

da de maior destaque das

últimas rodadas foi a que
disputaram o Sr. J. P. oar
cía e o jovem Martim A d.,

Haro filho. O resultado vi
ria apenas a influir na coto

cação (10 segundo coroceco
na referida chave.
O empate foi registrado

e provocou a deslocação do
Dr. Luiz Adolfo Olsen etc

Veiga, pelo Sistema SONNE
BOR-BERGER.
També na Chave "B",

houve empate na segunda
colocação entre o Dr. Jaime
Hubcrto Cardoso e sr. wü
son L. de Medeiros, obteu
do ctasstrjcacão pelo Srsre
ma SONNEBOR·BERGER.
o Dr. Jaime H. careto-c.

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

ORILDO LISBOA - MARIO INAClO
COELHO _ MANGONA

gueíra e Milton Veríssímo,
desistiram.
CHAVE "B": 1° Lugar -

Ari .C. dos Santos, (Invicto),
com 4 pontos;

2" IJugar - Dr. Jaime H.

Cardoso, com 3,5 pontos;
3" Lugar - Wilson L. de

Medeiros, com 3,5 pontos;
4 Lugar - Max Medwcd,

com :! pontos;
5G L'lgar _ Plinio Hann,

com :! pontos;
6" Lugar - Reynaldo Ga

go Vivian, com zéro ponto.
CHAVE "C"; 1" Lugar -

CeL Theseu D. Muniz (Invíc-

to), com 5 pontos:
2" Lugar - Laércio L:;bõa,

com 4 pontos;
3" Lugar - Aldo Mar

con, com 3 pontos;
4� Lugar Osny Veiga, com

2 pontos;
5" Lugar - Eugênio Haas

com 1 ponto;
6" LUKar - pr. Friederick

Carl Pranske, com zéro pon-

CHAVE "D": I: Lugar -

Dr. Sylvio N. Soncini (Invic
to), com 4 pontos;
2' Lugar - Dr. Iónio J.

Per reíra. com 3,5 pontos;
3" Lugar - Dr. Adão Ber

nardzs, com 3 pontos;
4" Lugar - Silvio L.

Meyer, com 2 pontos;
5" Lugar - Múrio' Luiz

Farias, com 1,5 pontos:
6 Lugar - Ademi Abreu,

com zéro ponto.

Com os resultados acima,
participarão do turno final,
conforme já informamos U
nhas acima, os dois primei�
ros de cada chave, com e:t·

ceção ela Chave "A". onde o

Sr. João P. Garcia, que por
motivos de ordem particu
lar não poderá estar presen
te no mesmo, cedendo seu

ugar ao terceiro colocarln
na referida chave, ou seja go

jovem "colored" Manoel

Barbosa, que é a revela<fm
de'ite Torrieio. devendo o

mesmo, se continuar no I'lt·'
mo de rrogresso técnico "m

que se encontra atualmenl.<:,
oferecer ao enxadrismo FIo·

rianópolitano, uma bela e

brilhante carreira.

COMENTANDO ..

Dentre as duas última.,;

rodadas, no turno de cla!".

sificação, a partida ae maior

expressão. foi a travada en

tre o Dr. Adão Bernardes e

o Dr. Iónio J. Ferreira. Este
necessitavh. de a qualquer
custo vencer seu antagonis·
ta, visto que meio ponto na

ocasiã:'l já lhe eliminaria.
Por seu turno o Dr. Adão

Bernar..1es, precisava sàmen·
ie de um empate para obter
a alml::jada classificação. A·

pós ferrenha luta, a partida
foi engenhosamente condu
zida por ambos, tendo a cer·

ta altura dado a impressã',)
que o empate seria inexn

rável. Porém, o Dr. IOn;>

C'om Rrtmde habilidade con·

se"'lliu, num final de peõe�
no fr::mco da Dama, vence,

e se classificar, como o se·

f!"lMdo COlêCSdo da ChIU·f!'..

'0"
.Já na chave ·'A". :\ plnH·

mellto ent que encerramos nosso expediente estavam·! reunidos os
Le s te profissionais dá cidade não' te[�D'] c�euado ainda a um

acôrdo sôbre a forma ge dispufa do returno
-------------------------------

Mt DA"MElI
EO/UÉI

Enquanto isso, vai o Es

porte Clube �tropol, de

Crisciuma preparando-se pa-

Espera o clube de Dite Frei

tas que. com as novas con

treteeões, consiga não só a

irosas apresentações na "Ta
ça Brasil", mas tambem o

tetracampeonato que já co

meoa a querer se transfor
mar em realidade nas bas
tes do clube criciumense.

Finalmente vamos falar do
prenarador Aimoré Moreim

Que, Dara iustifiCJ\r sua ués
sims atul\C'ão à frente do t\1-
timo "�crstch" nacional, a

present.ou um. novo sistema
aos diriP.'ent.es da Cl"lnfedera·
cão B"lsileira de Des'OOrtos,
alePlllldo oue o 4-2-4 e 4-3-3
estão totAlmente suoerados.
O D,e"l8rador bicstmneão do
mundo Q\ler n()T't)vf!.cào UI'·

p:ente, unrentlssima, do
"Caliee" cue diz ser o ulti
mo rarmrso cllra a conouti'
ta do t.rir.R.mneonat,o mun

dial de 1�M, a ser efetivado
em Londres.

JORNAlISTA 1107. OSNILDO
MARTlflEUI

Um dos DOrn8f1. mais con

cp.ihu.rVIl' rlll m-6niC'S e""nr·

tiVJl. dA cichul.e é. se.." d,'jvirla

al",.mll. n rl" in,."J\lista Luiz

Bem rno('() sinr\<I.. C'01ller.o\\

SUA. C'JlT'T'f'oh·l\. }'Yllu·('lvil." sel1'J'

''11'8 nF!1 .. """1.,.... ;;" (lf! rmn"'''i
t.n" I"�pl; .. &t.,,.;,,, e h(ml'l<;t.i·
(h."'. fl"",_n� .... �n1'l'! �""m

riAA�""""e pnt_ ...................�.,s

nllA. fim iCI..nt... CAt,,""" ..�

bIl.� por uma 1roprensa
sadia.
Na ttmriA�lio da A�socia

ção ri"R CI'"nnh:t",,, F.Rl'Iorti·
vos rlfl S.....hI. r,,,,t,Il'l'i,," tp.ve
n",.,p1 riA _1a-, tpnlt., .I�t')
............ooI_ .. ' ..... CI .. '_',(... .., A.

pp1't.enC'e r.niz O<:nHtin Mar

tinAlH t.A:rnhp.TT'J ao Sinni�'lto

dos Jn>'nIlH<;tA<; P>'ofissjnnais

de SRnta CAt,'lrinll e é um

dos nnnt.n<; IIltns rio Den"rta
rnentn "W,snorhvO rill Rrinjo
GllAl'uili_ c;p.nt'lo. aim!!!.. alto

flln,.; � tio T... "Htl1t.n de
A,... ... " �a"' �!I e Pomsães dos

'R'.... IP-. a .. " .. 'n0<:<:"'I h,..,." a

mi..o p. ,.,..1,,001t vA .","�."1'_

reI'" ,,11<1. natll ""t...Hn.t9,. onOT

tn"lnaôe t'me .eus tn'�""l'!l'ns
amh:rns. cnl"!7�"I e fldmil'Rd ... ·

res 11?0 tip.;'{Rrão esC"m"r

l'I<l.l'J!. '''''''1''.lhp. o ""'I .. ...,1'll�.

)l'n .... n ....-'Il,,' "'...4;.,,"'''' ....n... P

r" .,.,,, f�mi1flt mutt:\<; fflliej

NADA DE
REBITES!

Exija em seu car-o

Lona de freios "rOLAOAS'
_ 60% nlals no aproverr
menta das Lonas.

I CASA DOS FREIOS
Rua Santos Saraiva, 453
- ESTREITO

por W. L. de Medeiros

Chegou ao seu término,
domingo último, o turno de

ctasstncaçêc do I Torneio

do C. X. F., que apontou oito

üneustas para disputarem o

turno final. Nesta etapa de

classificação tomaram par
te 24 enxadristas, que foram

divididos em 4 chaves, mas

ctasstücar-se-am os 2 prr
metros colocados, e, cujos
resultados foram os seguin
tes:
CHAVE "A": 1° Lugar -

João P. Garcia: (Invicto)
com 4,5 pontos:
2' Lugar - Martins de Ha-

1'0 Filho, com 3,5 pontos:
3" Lugar - Manoel Barbo

sa, com 3 pontos;
4" Lugar - Dr. Luiz A. 01-

sen da. Veiga, com 3 pontos;
5" e 6" José de Brito No-

EXPLICAÇÕES DE JULlARE AO
REPORTER, MA GUANABARA

Guanabara.
Homem que comanda é

sujeito a criticas e erros,

que S. S. perfeitamente re

conhece possuir. Não ectu

contudo justas certas crtn
oas à ma pessoa, por Jul
gar que vpartem de pessoas
que nem siquer o conhecem
e nem. siquer sabem o que
dizem. gstranha também
que muitos de seus críticos
sejam' pessoas que jamai.3
escreveram sôbre esporte,
mas sabe que dentre mui·

tas pessoas alguns reconht.'
cem seu trabalho e lhe f�-

zem justiça.
A respeito de sua reelei·

ção, que' foi "dura", dissa
ter sido traído no dia da e

leição pelo seu próprio vi�e

que, enquanto estava na sua

chapa como vice-president�,
por não querer ser pre.,;:·
dente, figurava em outra
como Presidente, trainrio·o
Sabe que muitos clubes pa
garam ràpidamente seus dé·
bitos e mesmo alguns clu
bes pa�aram débitos de 01\

tros para poderem votar "-'

d!;rrubá-10, coisa que, se su

cedesse, seria normal num,l

eleição.
Falando a respeito do tor

neio idealizado para dispu·
ta entre JOinville, Brusque e

Itajaí, disse não ter com i·
dado Fpolis, por estar ali o
campeonato em andamento
e seria impossivel tamanha
jornaja para os clubes da

capital. Contudo, após decio
são com outras ligas, foram
convidados Avai e Figuei
rense, que agradeceram por
ofício dizendo da impossibi·
lidada de comparecerem.
Julliare, como qualquer

sêr humano, afeto a defei·
tos e erros, é contudo pes·
soa de coração magnânimo,
cordado e amigo da impren-

Pejos seus conhecimentos.
pela sua tarimbH e pel'Js
seus serviços no hltubol ca·

tarinense, é Julliare. qm'i'
queiramos ou não, um brio
lhante batalha.dor do e!mor·

te de Sunta CaUlTin;l II qW"TI
muito dcvemo�.

TURNO FINAL

Conhecidos os finalistas e

após o sorteio para elabo
ração da tabela de jogos.
pelo Sistema Schurlng, teve
inicio ontem a noite, o tur
no rtnai do Torneio em ques
tão, com a realização dos
jogos da primeira rodada,
que auresentou os seguin
tes resultados:

}G Jogo - Dr. Iónio J. Per,

reira, I x Arl Cesário dos
Santos, °
2' Joeo - Dr. Jaime H.

Cardoso. O x Manoel Barbo
sa. 1

3" togo - Laércio Lisbôa,
° x Dr. Sylvlo N. Soncini, 1
O 4° jogo disputado entre

o jovem Martim de Haro
Filho e Cei Theseu D. Muni?,
que deixamos de dar o resul
tado final, dada a hora a

vançada em que terminaria,
.e acompanhamos até amei",
noite, quando a partida en

trava no seu final com van

tagem material dE' um peóto
a favor de Martim de Haro
Filho, em nossa próxima e

dicão apresentaremos art'·
sultado final desta partida.
bem como o nosso comenbi·
rio de toda,. rodada.
2· Rodada. sábado as 14

horas: Theseu Muniz x Dr.

;�;��s:s�nc���rci:a��S�o�;·
Ari C. dos Santos x Dr. Jai·
me H. Cardoso: Martim de
Haro F". x Dr. Iónio J. Fer·

�ra
3" R:ldada. dominc-o às 14

hors'l: Dr. Iónio J. Ferreir.l
x "::el. 'T'heseu Muniz Dr. J.
H. Cardnso x M. de Hat·o ..

F''': L. Lic;hoa x A. C. dos
-"'''n'ns e Dr. S. Soncini x

, CL 22! [�O lUlLO

i Lri�hcu contra o Paula Ramos,
ecepci-nou frente a-o Ternenderê

. MAllQ,Y B;)RGIi:S tagem, o Figueirense reagiu roo para o cont:ronto contra melhinho" conseguiu vencer to com 2 gols e sua melhor
e partiu para. uma vitória de o Avai. o tricolor da Avenida Mauro exibição foi contra o Paula

4 x I, dilatada demais para Porém o onze azurra, nêo Ramos por 5 x 0, estabele- Ramos.

um encontro em que o alvt- se deixou surpreender e re- cendo ai a maior contagem Seus melhores Jogadores
Iniciando U'1'!:1 sé-te de negro conseguiu uma leve gtstrou O "seu carimbo": do turno. neste turno foram Gastão,

artteos qU2 t -n Dor finalí- supremacte somente na se- 4 x 1. O Guarany marcou 6 ten- Géte, Lauri, Vânia e Taran-

dade '.11] a. r- mpanhn gunda fase. Finalmente o Guarani cura tos e sofreu 22, com um to.
dos clube n" is duo Na quarta apresentação prlu seu último ccmpromís- déficit de 16 gols. No próximo restrospécto,
rente o d 1 r:lo turno do Ouaranv, O adversário se contra o Tamandaré. Sua maior façanha foi der focalizaremos o TAMANDA-

hoje vamo o cue- foi o Paula Ramos. Num retrospéeto de suas rotar o Paula Ramos por 1 RÉ.

rany, _O I la do certa- Justamente, .er conseguiu etuecões. prognestícava-se x O e sua pior extbír-ão foi

o Guarany sua grande racn- que o coteje entre o Bugra contra o Postal Telegráfico
o iniciou o nha até agora dobrar o Pau- e o Daré seria parelho, mas quando perdeu por 3 x 1.

certam!'! p 'o )"Irtl, um la Ramos pela contagem de para surpresa geral o "Ver- ��u artilheiro foi Taran-
dos "'C cu ", o Postal Te
legráfico, .) 3 v: 1, nu-r-a

partida em que esfcve mal.
Veio o v neto encontro

e nova de a. acorn dtan
te do Atl '�() 5 x 1, o

Como é do conhecimento

ptiblico, a Federação ceeerr

nense de Futebol, acertada

mente, escolheu f! designou
o sr. José Amorim para dí

rigir técrrícamente o selecio

nado catarinense que parti
cipará do Campeonato Bra

sileiro de Amadores, a ete
tíver-se dentro em breve no

Estado do Rio. Sabemos

que no último certame da

modalidade, disputada na

Guanabara, vários íncíden
tes toram registrados. E o

pânIco, como era natural,
veio inteirinho, de corpo e

alma, para o Estado de San
ta Cat.arlna, que se apresen·
tau com uma seleção fO:L·

mada :1 base de atlétas de

Joinvil1e que adentraram a

cancha envergando a jaque·
ta da Liga. JoinvUlense enio
da F. C. F .. como deveria
ter acontecido!
Agora, quando mais uma

vez nos preparamos para in

tervir naQuele certame, ca
lense como um dos c,e3ti- be à pr6pria F. C. F. apagar
nhas c�o scratch. definitivamente a má im.

- -

I impressão deixada naquela
Romeu e Romualdo tam- oportunidade e tnostrar à

bém contnbwram decisiva· imprensa e ao público que a
mente 11ara a excelente apre· admlnistracão de nosso

sentaçílo em Joinville. Ro· "SctaT.ch" pela menos ne<;sa
meu, g3rantinde o contra a- oportunidade será fiel e

taque, e Romualdo, no sell correta.
trabalho de meia cancha,

1 x 0, num match em que
esteve bem, com uma dere
SIl bem plantada e, um meio

de campo funcionando a

contento.

Esperava-se então que o

Bugue subisse de produção
nos próximos compromis
sos.

Surgiu o São Paulo e do

pais de estar perdendo por
J x .Q. conseguiu a equipe
"'.tgrlna estabelecer um enJo

pate nos últimos minutos.

Com o sabor de uma vitó

ria contra o Paula Ramos

e um empate contra o S.

Paulo, o Guarany se prepa-

UnTEBOL
do intensivamente. O técnico

Ptatt, que está exigiJ'rdo ca

da vez mais de seus eneees,
nos declarou que entrará a.

gora na fase mlris ·comple·
ta dos treinamentos, procu·
Tando, nesta semana, coorde
nar de uma vez por tôdas o

relaCionado entre ataque e

defesa.

Capitão, um dos "cobras"

do nosso selecionado, brio

lhou nos jogos realizados

em Joinville. Márcio, outro

excelente atléta, confirmou
suas qualidades, apresen·
tando·se ao público jOinvi·

" ,

foram dois grandes artifices
,.,� vitória frente ao selecto
nado de joinv'J.le.

Do.,; de Joinville virão. I·
vo e Max. dois juvenis de

Joinvllle de'/erão estar na

próxima semana em noS&!.

Capital, a fim de se integrar
a self>Ção catartnense. Ivo,
seguncill o!)inião da �reçã('
técnica, devem fazer par�e
da equipe base do selecionn·

do. Anás, nos asseguram que
Ivo, no momento, é estrêLa
máxim'l. do basquetebOl Jo
invillense.

'''. �e
pn'!'t{·

n'1.ra o

'!"ln (l

Ao q'.:e tudo Indica. os jo
vens catarinenses deverio
embaraoar dia 13 de julho
para BrRsflia.. Nêsse sentido,
o pre�idente da FAC, Sr.

Ody Varella, vem mantenno
ent.encti�enf:l')a enm as no..
Sql!' �1t,.,ll"'I!II AA1"e""�' V�

ra estrear na "Taça Brasil".
O tricampeão catarínense RIO (Gilberto Nahas -

está disposto a fazer belas Cortesia da Cruzeiro do Sul)

figuras e, para isso, procu-
t-

- Custeando suas proprias
ra contratar elementos vtn- despesas, José Elias Juliare,
culados a outros grandes conhecido e comentado Pre

clubes e cidades brasileiras. sídente da Liga de Joi.nvm�,
estava presente à nomeua

gero prestada a João HaveI·

lange no Fluminense F. C.

Indagado sõbre os ataques
que vem sofrendo novamen

te de certos setores da im

prensa esportiva, disse S.
S.. com aquela franqu€7.a
que lhe €i peculiar: "Muitos

me criticam, mas não sabem

como, porque não convivem
nas coisas do esporte comi

go, falam por ouvir dizer,
não p?de:ldo aquilatar meus
defeitos e minhas virtudes".

O reporter, que há pouco

tempo também teceu criti·
cas a S. S. quandO da vinda
da dehgação Catarinense de

futebol, sentou-se à vonta·

de com S. S. para, indepen
dente como é, relatar fatos

e escutDr o desabafo de S.

S. em diversos set6res que
tem tra.l,)a.lJlado no esporte.

Como�d:l.l!Ise Geraldo Star

Ung, referindo-se a Mendon·

ça Falcão, "Só os valentes,
os que lutam é que podem
pos.!'uir defeitos, porque não

ficam parados e não fogem
da luta". Assim é Julliare,
tão criticado, tão comenta·

do, às vê7.es com injustiça,
por m'lUos que não .sabem
também de suas virtu1es, e

do que tem leito pelo esporo
te de Santa Catarina.

Muitas e muitas vêzes, ver
dade seja dita, S. S. tem dis

pendido auxilio financeiro ii.

PCP, multo embora sejam de

'pols reembolsas suas des

pesas, como foi o caso da

sele�ão de amadores e da

seleciio Catarinanse de fu·
tebol. Prestativo, orador bri
lhante. JuIlill.ía não se deixa
intimidar pelas criticas,
muito embora reconheça e·

le pr6prio possuir erros,
mas que SãO aponUtdos ao

público de forma diferente.

Possuidor da medalha de

ouro do Cnnselho NacinnEM

LCl<"'·\J,· C",hA rie V'�,., '.'1,

(l1" :f'lnl'i"nÓnnli<:. Eclifinio
,1'11j"t.$1. (R""" .1.... ,;'ümo C')e.

EN'TR.-'\DA FRANCA.

rifkando questão horário e tua\IT'f!l'lt� "reslde a entida· (1,,,1,,,.. du Dus1')or�os, Julillrl:: é fi!'!;t·
prêço. de de classe. Nossos parabem:i. T!1 .conhecl(l.:l na CBD e nn

, ... >�;. ;,.:�:t-\;,;�t�,�it�_�'���i?·��.....,..._!!O�__,.II,.��ile_�_ _:;;.::�JiJtiíilllil.ilii_���::::_,;Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Lançamentos Edições de Ouro
As Edições de Ouro eca- _ Preparativos -r-- Preces- naltatas publicitários, escrt- vro de bõrso. da sérte Ches

bam de lançar recentemenu- SOl de pesca - Material - tório e Intelectuais de u.n ler Bnm de Steplen Mar·
mais os seguintes livros d� Espectes de peixes. no. etês- modo eerat lowe. Tradução David Jar-

bôlso. te livro 339. dlm Junior. N. 1161.

DICIONARIO ALEMAO O VOO N 101 NAO TEM
PORTüGUt:S, no. 39 - com DICIONARIO ESPANHOL. VOLTA, de Brctt Halleday, HÁ COMBINAÇAO QUE
fácil interpretações - De- PORTUGU:eS, outro exee- da série Mike Shayne _ NUNCA APARECE, da série

zenas ce expressões idlomá- lente, livro de oõíso S4;!U n Tradução S. Maria 'rnedesa
.

A. A. Fair (pseudônimO) de

tícas e frases tipicas - é 37, 80.000 Regislros, seno Mirando, n. 918. , Erle stanley Gordner). Tra-
Mais de 16.000 vocábulos do 16.000 dos mais usado!". : cucão 'Maria de Lourdes

modernos e correntes -- Expressões idiomáticas, Ti- CUURE VOClj: MESMO Lima Modiano. 613 6 o n.

Quadro de preposições & picas e de use corrente nn OS SEUS NERVOS, 'rexro

Partículas e suas regências êmértce Latina. Têrmos uau- completo do O·r. Louis E.

Lista oos principais verbos ais em Rádios, Imprensa e Bisch, o mesmo autor de .

fortes - Tabela de rema- Cinemas. Prático, Moderno "Fique satisfeito" de ser TIA, excelente livro. prãn
nerecãc - Quadro de Pê· e atual. Seleção rigorosa r- um neurótico". um ótimo co e de muita útilidade, é

soa & Medidas. útil dos vocábulos zsoa- livro de bôlec para você

nh6is e dos Países da Itn- que soIre
.

dos nervos, n.

COMO PESCAR, manual gua Espanhola. Indicado dêste volume 326.

prático para os aflccionados para uso didático e proüs
dêsse Interessante esporti! sional liberais, como jor-

COLUtlA
CATÓLICA

I
A Carteira de Penhôres da Caixa Econômico Fe

deral de Santa Catarina pelo presente Edital, ccnvo

co OS portadores dos coo.raros do Grupo Jóias e Mer-

1563- QUATROCENTOS ANOS -1963 �:���,�";i�;gr :uc��:';���: ���t��t��;s3;e ��h;:;;
CONGREGAÇOES MARIANAS venc��sMutUá"oS qUe. desei�,em r.efo,mar ou ,�sga-

Sonhando com as Indlas _ A semente precisa mor. ter suas Ccutetas deve roa faze-lo ate o dia 10 de Julho
rer para germinar em fruo de 1963·

_ . . _.' ,

Vivia. ainda Inãcío de L% . t IS. O noa cumprimento a convocoçoo obngara este

(Sin,>,ular coincidência! A Ccrieíra submeter a Leilôo a partir do dia 13, às 9,30
13 de'=' novembro de 1584 fll- horas. à rua Conselheiro Mafra, nO 60 - 62, os objetos
leeia em Turim O Padre do Grupo Jóias e Mercadorias que nõo atenderam tais

João L'euniS, e seis dias exigências legais.
depois(!) o Papa Gregónu

menga. de nome João Leu- xrn. com a Bula "Qmni.po
ms, eenue Del" conferia apreve-

Pensava realizar, como cão oficial à Congregação
jf>""õ,,, " ......... -owtor racíuac- da An1}DCiação de Nossa Se
de o grande ideal de sua -et· nhora, fundada !lO anos ano

teso

la. Vivia seu ultimo ano, es

perando, direi para receber
em sua Companhia como

noviço um jovem de 20 r.·

nos, de nacionalidade na·

ce - ir missionar as !ndias.

Seus dotes e qualídades?
- Timidez por tempere

menta, saúde diücítérla,
pouca capacidade para altos

estudos.
Com persistência Invejá

vel e o auxilio da graça chc

gou ao sacerdócio.

Iria agora concretizar os

anseios de sua vtda !n!�S;'i'
nária?
..

--::. Nilo.
A tuberculose óssea dc:<;o

fêz todas as suas ilusões 'iA
ser rmssíonãrto de ulém

mar.

Dócil, curva-se a vonta

de de Deus. Roma princ:·
piaria. cor ser a India do

seus sonhos de outrora.

As pJ'iml'íras semenUnhas

Os sllnR,.lfl,.eq in�llmhi·
ram-n·") nn 1"";"1'1$11' ",,",..,,11.]_
ca aos alun",,; do Cfll"qjO -P'l
mano da �ir"'rie eterna. B
flU. em "um ida sfl,lq, de au·

la<;" �ome�()u o nnv*"T �A.�"I·.

dot.e ;R!l".ar as promlssor:lS
semenf.inhlls. Que com O c:,)-.

rer dos anos !rl1t,if;"lJ.riarl1
na esnlF!nrlida flfll"1l('Rn dRS
atuais Conp'ree:I\('.óes Ml\ri'J.
nas. difundidas pelo mundo
inteiro.
Aoós as aulas. o PAdre

Leunis reunia os melhores

alunos, e juntos se emp�
nhavam em atos de devocito
em louvor de Nossa Senho·

A par cttistes obsé4Uios de

piedade, llles foI formanct')
a illtelil!;ência e o coraç5.:.J
na pr{ifica das virtudes cr:3

tãs.

Logo, jovens de outras
classcs do Colégio Romano
quizeram/também ingressar
na escola esoiritual da SS.
Viree"YI, dirigida pelo Padre
Leunis.
Era 1563.
No ano se'l'uinte o funda·

dor escrevia as primeira.:>
regras e consolidava suas

reuniões de mocas. consti
tuind-.) a Congregação da
AnWlciação de Nossa Se

nhora. que até hoje perdu·

:Worrer para renninar

ADesar da benévola aC'J

Ihida til! Inr'nlP.nh· nh,.a !la
los S1tt'lenOl'eS dR O1-dem. aJ
sucessivas tmnllferlu1Clss do
PA-rlre João Leunis. o imoe
diam de tornar firmes e

prosOoeI'SS as conllren.cõ9s
Que aqui e ali ia fundando.
Nem Caltaram numero.os

opositores Que lII8 ounham
em r.nnt:ra da 1IIIlaEI ........
lQ_rlp._MarlL t'

Sr E ele a re\)atoi.,. em lnl'io

'\ . às ,incompreensões e np<\·

�,.;f:':
rentes fracassos:

'1

dêste volume.

Vi:NCE A TUA ANGUS-

UMA LOURA EM MEU

êste de n. 296 - Loya
vogo de Caio Miranda, a

presentação dos Editores -

Introdução - Emoção P.

Glândulas - Nossas Glin·
duJas Endócrinas .:_ Pensa-

CAMINHO, um excelente n- mento e Emoção.

EDITAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE

. SANTA CATARINA.
CARTEIRA DE PENHORES

EDITAL

.. ", ',"I.�-t '

p':T� '�',� �,,7'!tI"�'
___--�--'

-:,;.. '�� .. .: ·�:':'�_.:�!L:'����?�

Edgar Lopes Silva - Chefe do Carteira

?eferino Carvalho Neto - Diretor,

RAMUIAS
Sua Santidade a constituiu

"Prtma-Prtméría", ou CO.1-

geegartam tódas as outras

para comparticiparem de _

seus privilégios e indulgên-

SA VENDE-SE

E Isto, cumpre notar. quen
do Lutero com suas hostes ----------------

se erguia contra Cristo e

contra sua divina. Mãe.
Providencial desígnio da.

bondcoe de. Deus!
Sobretudo na Alemanha,

o berço da reforma protes
tante, foi onde mais bata·

lharam os legtoQárlOS ae Ma
ria.

Com razão escreveu Wi
lhehm Kralz:
"Se � AlemanJw, conta ain·

da hoje grande nUmero de

católicos, deve-o antes de
tudo aos Congregados Mu·

rianos, que lutaram sempre
por conservar a fé do seu

pais".

Hoje as Congregações 1'.1:\
rjanas se estendem por tô
da Igreja pujantes de vica.
Segundo dados do jesuita ------------------

D. Arthur ADton, ultrapas
sam os 8.000.000 os Congre
gados de Nossa Senhora,
que no mundo inteiro peg
nam pelo reino de Deus soo

a proteção da Virgem S&!1'
tissima.
Per';.:!nciam a 1.241 dioce

ceses e a 115 nacões as ..

84.642 Conll;regaçÕE'S existen.
tes em 1961.
Há mais a considerar: 61

Congregados Marianos já
mereceram as supremas hon·
ras dos altares, e outros
muitos, boatos e mártires,
esperam também por sua

canonização.
Dez Congregados Marii'!.

nos se fizeram fundadores
de Coilgregações ReUgiosas
e das "fileIras marianas
8111ram os primeiros lideres
da Açio Cat6lica".
E como maior glória e

coroamento, dos 31 PaPas
que governaram a Igreja a

partir de 1601, nada menos

de 28 Sumos Pontífices bon
raram I:. fita azul de Conllrt!
pdDa llllianos, a fita azul

.. ftlh_ tmdIetos de ilo.
SIL Senhora.

elas.

Sob a Bandfira de Maria

Estaveis em suas bases
canOnicas iam agora ores.

cer e expaltctir pelo mundo
inteiro, l.e&iões de joeens
desfraldaram aos quatro
ventos seu estandarte com
a crvue da vitória: "Ad Je

sum per Manam - Por Ma·
ria a Jesus".

Após 400 anos

Pe. José de l\Iatos, CJli.F.

Cnntecciono-se- qualquer Quantidade, nq melhw
oueuoode e I""'enor preço

Fr1 lnhln _ ? n andor aoto 101 j:t'ln. 'L49A

Uma. casa sito à rua Duorte Schutel, (10 50.
com duas fr-nres. trotar na mesma

28/6/63

CASA tJO fENTRO
Aluga-se umo cosa nova de rnotr-rto! com

€Iu;.TtOs. sare. cono coernho banheiro etc .. _ . à rua

Cr'<:tnvãn Nunes Pires n. 19. eltoe da ruo Conselheiro
Mofro. Trator no local.

FESTA I!.f sm jllTnN10 DOMINGO
NA (OI Qftr�NA

Na Co-elo de C;anto A,.,·......ni<"l e �nnt M"'fltt

í':e����n�QR;í �� � ;�;;�t� .No<>V�:·-t���al r;;�!�n:
Sant'" Aro+Anio. 'C,...., o !'enult. nr...,grAma:

0;(1 29 _ C;";hado 0<:· 18 "",pc: ; ... Id.-. dos b�
ra,..uinM<:. n<; 1 Q hflrfls nOlVena As 20 horas, qUQi'
ma do m'a.-.de fC'oupit"o.

.

Din 30 -- os 9 hflras Mi"'sa. As 16 }y,rns. oro
c;c:"õ... .. ...m a .. lm('lnens de C;�.,·o AntA.,i ... e Snnta
M .. ,; ... (i�rptti nprrorl' cI ... n itinPl'Óri ... dn. coo:t•• .,.,e

As I Q h"r-s nf'\lpna. A ?? h.-.ros oranrle nueilT10
dp f""n,..,,, de 3.rt:�í"io. A'!'. b,..,rr..nuinh ...s funcionarão
neste din comt\ d., c.,"tume (ri;", n .... itp.),

An'f!<:: das novenas, sc!'á queimada uma SAL
VA r{.. 6 tiros.

r ............. j",t .... �('lrt;ment_,.. d., har.
ON1BUS· Boirro de Fátimo.

Curso Preoilratório Continente ..

CURSOS ESPECIAIS
- EO'JiDOda com m6Q..nnaa novos.

.PARA PROFESSORES
DE DATILQGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GINA'SIO EM UM ANOI
PRE.t;INASIAL ADMISSÃO DURANTE GANO
DATlLOGRAI=IA

- �oseado nos mais modernos �f0Ce9S0S pedg..
gtciicns.

- Dirigido ;:>elo:
- PROF VICTOR FERREIRA C'A 51'-VA
HORA'RIOS: DIURNOS. NOTURNOS
Faço sua inscrição à Ruo Dr Fúl"lio Aducci .."

90 2.. de Moia, 748 - 1. andar.
ESTREITO RIOLIS

BAR - VENDE-SE

A RUA CONSELHEIRO MAFRA, 139

TRATAR NO LOCAL.
GINA'SIO EM 11M ANO

Agora com -noi"res probabilidades - ':oç-o o

$Uo inscrição à Rua Dr. Fú1vio Aducci 748 CURSO
CONTINENTE,

.

o� fUJ INVERNo
,{JflJÚi; IM; U/) VERlfo L

b

LI - 95 pés

.OOQI.,CIAL

Of�a_9 �
[it
••• e o saldo em suavEl.!> mensalldades!!l

3 lojas a sua disposição:

3. Tr 3lano, 23R"a l":onselheiro Mafra, 6 R o 15 de t'lovembro, _1409
Blumenou FlorianópolisF!oriélnópolis

----------�, ....... � -----

I C��:::·:�o:::�
I �:fi::I��::; :�;:��

Correl') da Tu'OY editado
pela Pundiçio Tupy s. A.,
de Joinville. Circulando in·
ternamente de distribuição
gratuita, tem domo diretor
resoonM.vel o esperiente
jOmalMta Fran�isco Masca·

renhas, e diretor suoervis,.,r,
as<::;d""�e, e au\'iHar, res·

pectivamente, Hermes R1>1.1-
eh. Prof. J. J. Puls, Ul1i"a·
ja1'8 P. Dippold, Merceri·�s

Hafiner, esoorte, WRlrtir Ri·
beiro. e revisão Prof. Ma-

ir:aUiUração de Posto dr do Sr. AntOnio Nogueira volvimento industrial por
Vendas da Cooperativa ·Tu Júnior, Direto!' do Depart� que passa o Brasil. Por p"S
py, do Al.ldftorio da Escola menta de Assistência 80dll suir !:ormação _técnica proft,.
Técnica Tupy, inauguraçã': Adven;i.na, de Curitiba,::;6 sion",!, adquirida na Escf)!a
simbólica do Estadia Albn bre o tema "Assistência Se· IndmMial de Recife. sel O
no Schmidt, Mi�sa campRl cial na Bacia do Amazo quanto representa ia 111;11.
descerramento em ato so:e Jl8,lj" e "Prnfilaxia elo Fô?:, êsse sistema de ensino para
ue do busto do fundadm Selvagem'". o deSenvolrlmento de um

da Tupy, Sr. Albano "Scb Ainda no setor técnico povo, razão Porque retris
midt. EI1trega de medalha estampa o Correia da pio tro aqui o meu aplauso a
e ações, a colaboradores dd nelra elo Ferro maleavel na Fundição Tupy, pela sua Es
dicados à Empresa há mui América Latina, um clichê cola Téc:Uca. E diz bem.
tos anos. Sorteio Jubllel apresentando as peças ul;H;;· quand·') acentua, no registro
de F-rata e Festa Popular sadas em veicules motonsa-- do Seminário dos Estudan·
iniciativa da Ass. Atléticl dos (tambores de freIo), em tes Té�nicos, realizados em

Tupy. que "são submetidos a rig,,- Floriaõ,ópolis, "ter sido o

No setor técnico, regia rasos t.estes e continuas ve único � estabelecimento P9.t'
tra-se a introdução do Equi rlf!cações, alem de pxigirerr ticular ali represe:"ltado.
pamento EletrOnico para tratamentos metalurgicos os Oxalá, outras indtlstrias.
comut:.lções de dados pelrs m!lis acurados". "As autc< sigam o exemplo da. Tupy
máquina!! I.B.M. usadas n)8 peças da Tupy, fai>ricadas e instalem também as su�s

serviçal Contabeis, Estatis parn as indústrias de maio Escolas, cooperando assim
ticas e Comutações, sendo !lo renom�, quais sejam Merce para o seu engrandecimen.

Esse optlscolo, que está Tupy a pr1me1ra ind�trla das BeruJ, Volkswagem to, e do Brasil.
já no seu sexto número, é catarlnense a plicar�'!e WUls-:Nerland, ja se torna No setor esportivo: Reds.
ao meu vêr, uma louvavel sisteme. de processament< raro famosos devido as no- tn, o C. T. varias aspectos
iniciativa daquela grandiosa de dados, o que vem atei távels quattdRdes tácIliC8l' das suas atividades esporU.
indüstria catarinense, pois tar a alta visão dos !lei' que apTe'Jelltam-. vu, confirmando bem Qu.e
leva a todos llqueles que dirige!ltes, em produzU' Publica também o correi<l, para uma mente sã. precisa.
integram a panda famfH.u. qnal e quantitativamente. flagrantes da visita do Go- se de um corpo são.
Tupy. a part1ctpação daa Registra o Correio da vemador Celso Ramos a Gostariamos de contin
suas atividades no engran. Tupy, visitantes ilustres, en- JOinville, quando assinava o comentando o que vem re
dedmento da organiaação tre êases, figuras exprea� Contrato para construção do gistrado no número 6 .ia
que trabalham. bem como, vas do Rota.ry, integrant<ls Trecho JoitovtUe-Campo AIe Correio da Tupy, entretanto
tomam conheclmentoe das de comItivas à IVa. Cout. Ilt'e. da Rodovia Dona Fran- já vai longo o presente ar
inJciativaa dos seus dirigen- rência til!: Distrito 465 di Ci!Ica. Ugo e a carência de esoaco
tes, 808 varias aspectos das Rotarv Intemae:lonal. bent Escola Téc:uica TImy _ não nos oermite irmos além
suas telaç3es. ' como aspecto do Conc6rto No setor cultural destaca-- finalisando reiten,mos a
Bem U\:strado o Correio De'a �ue_'1t"' 8intf.onlca d'\ ...,,,!'; R<; IIth,t""'rles da E.T.'i'. essa LTJlportante indust'ia

Tupy. focaliZa todos aspée. Soco HarmÔDia Lira, ao:' Eacola pioneira no set�r catarinense. o nosso entu
tos dessa Indústria, desde o homenne:em aos partict- eduoactonal da indúst-rj· siasmo pelo que vem reaU.
civico, ao cultural, técnico, pantes da Conferência. VI· �cnica em nosso EstadJ zando.
social, e elPQl'tlvo. alem de sita do CeI. Comandante do M'*,,"e�e dai os nossos aplan- E que seu exemplo, seia
outros relacionado8 com 13° B. C. e oflclalidad, a sos, por vir ao encontro dr,' selntido por outras ind1i&
suas atividades.. Coope'!'l\�iva Tupy. Palest'ro necessidades constantes qeE trias nossas, que pe�
No espeeto civtco, varifi· do Dr. Florentino Cannir.at- tem o nosso. pais em au- cem fechadas 80S olho. da

camos ai comemorações do ti. aos "lunos da Esco'Q, ment,ar o nÚT'I'lero de nrofls cnlet,_iv1dflde aue cnntrlt,rJl
.ti" "."M11.". Mm elmJ'elJo ",,",i_' """'_. ,,"1"Ir-e o.. Ri ..."st. fI!'I"P.I'"i.n ...t{ntI ...� "'1"8 n "'�!ln i"I1.,..-..t",.
sivas _olenidadea: campo dn ma,"A ela/,se MédiA na A· boa qt'alitlade, afim de fa- sem ela, para que in(lús
assistência' social, houve mérica Latina". Conferência zer face ao grande desen· tria,s!

__,,:--�.�

riano Costa.

;1-'__ '
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já salientamos, trouxe a

nossa cidade autoridades

em problemas económicos,

�::���::i�a�:nbé: e::g:�
cídos jornalistas fínanceí

ros. e técnicos de renome

estadual. Proferiram pois
conferências o Dr. Eugênio
Doln Vieira, na sessão inau

gural; Dr. Fernando Mar
condes de Mattos sôbre Ad

ministração Cientifica no

Estágio de Desenvolvimen

to Catarinense; Sr. wnmcr

Dalanhcl, a respeito do Sê

"minério: Dr. Afonso Almi·

TO, untígo Diretor cerci
das Rendas Internas do
Ministério da Fazenda, ver

sando sObre diversos te

mas financeiros, conferên
cia já divulgada em edí-

��:s A���:'iO::l�n::Of.a ��� �

peito do PLAMEG; Guilher
me Borghoff, Secretário da
Economia da Guanabara;
Dr. Ad Kerdec de Melo, sô
bre Administração Descen

tratízada; e Prof. Alcides
Abreu, ontem à noite. note
rutarão o Dr. ceieo J. F. Al

meida, sôbre Contabilidade
Publica e Dr. Algacir Gui

marães, Secretário da Fa
zenda do Paraná. Encon

tram-se também em Floria

nópolis os conhecidos JQr
nalístus Afranio Mello e

Edson Cesar de Carvalho.
Merece espacial destaque, a

participação das Associa

ções comerciais e índus

t.rir-is e órgãos de classes

conse.vacores. que deram

total apôío ao empreendi-
mento.

'

Prossegue recebendo es

peciais atenções de todo o

Estado o I Seminário Fis
cal de Santa Catarina, ídea
lízado pelo Govêrno, atra

vés da Secretaria da Fa

zenda e seu titular Dr. Doin

legislação trtbutàrta cate

rínense, além de apresenta
ção e discussão de teses, O

que proporciona àquelea
diretamente ligados ao pro
blema fazendário em San

ta Catarina um maior en-

dtistrias, que o saudara ano pelo Dr. Borghof!: "Neces
teriormente. Salientou o sidade de dinamizar o se

Dr. Borghoff que apre- tor econOmico brasileiro;
sente Seminário muito me- democratização de nosses

lhorá as relações entre o sistemas financeiros: atue
fisco e o contribuinte, pois ção feliz da COPEG, ídeaít

ête como homem de em- zada na sua gestao na Se
prêsa sabe, por experiência cretarla de Economia da

própria. das condições ne- Guanabara; atuação do oo

cecessãrtas ao perfeito fun- verno!\sarlos Lacerda; ad

cionamento do sistema ns- ministração de empresas".
cal. Da sua brilhante COIl- Além disso, reforçou o Se

ferência, que agradou a to- cretário a sua qualidade de

dos que a assistira desta- técnico e economia e não

camas os seguintes assun- político e que foi convida

tos abordados e defendidbs do a ocupar o cargo que

ora ocupa, por seu traba
lhos feitos para o cresci
menta economico em nos

so Pais.

rALE::;'i'RAS CO OlA DE

ONTEM
Vieira. O objetivo e a rína- trosamento no setor fiscal.
lidade deste empreendi- Apresenta ainda o conclave

menta de cultura especíen- um alcance amplo e que
zada, como já foi divulga- interessa a todos índistin

co. não é de mera premo- temente, pois conta com a

ção pubticítara, mas e prín- participação de consagra
cipalmente e de permitir a dos nomes em Economia e

recuperação cultural 3 8 assuntos tributários, que

especialização do quadro de estão trazendo a Florian6-
funcionalismo da fiscaliza- porís esclarecimentos im

cac da fazenda, através portantissímos aos estúdio

desta semana de aulas, de- sos da matéria, assim como

bates, conferências e antes às classes produtoras e aos

de tudo a troca de expe- que contribuem para os co

rlências que tais ocasíõea Ires de Santa Catarina.

propiciam, aperfeiçoando o

lW�arito funcional da re.Ce. PARTICIPANTES ESPE·

� equipe. Com efeito, crars E CONFEREN·
estão' sendo, realizados 'to- CISTAS
dos os dias, no Edifício das

Diretorijls,�studoS
.

sObre a O Seminario Fiscal, como

• !_ J J J

[I ESTADO
.... D ru.1$ .T!IiO· DIARlO DI: SAIIJA tATUOU, �

1"jélr,anóp.!.Jis; t ':. ... ,:ü.·h:.!ai, ":d ue Junuu de 1963

Assoe. qfi�{ERCIAC- INDUSTRiAL
OESi E AGrMDECE GOVERNADOR C R

Ontem, dia 27, conreren

cíaram. como' já noticia

mos o Dr. AI j Kardec de

Melo e o Prof. Alcides

Abreu, na Faculdade de Di

reito. Essas conferências

abordaremos em nossa pró
xima edição.

MAIS UMA CONCORRÊNCIA NO PlA.MEG

Estudos Geolécnicos:
Rio Hercílio·Rio�ido Sul

o Dr- Guilherme Renoux, Presidente do Federação dos
lndusrrias quando saudava o contersnctstc.

O Sr. Ruy Homr!ch, PF
sídente da êssoptacêo C,"

:erc�:��i�:t.tl\:�d�:��
d:.:e�le �;f;áf��:i��

r

.,��
cerso Ramos, aprese ""\1;

agradecimentos pelas pr
vidências tomadas no seno

tido do revesãrr.ento 00
trecho rnrernte-io-Curttnrv
nos, já em re- bastante

adían-ada.

CONfEReNCIA DO DR.

nORGHOFFMORh
ILU�

\0 GERAWQ
\ÇAO POBU',; Dia 26 às 20 horas, pro-

feriu significativa conrc

renoía no Salão Nobre da

Faculdade de Direito o se

cretário da Economia da

Guanabara, Dr. Guilherme
- Borghoff. Dirigiu, tnrctat
mente agradecimentos pe'o
honroso convite do Gover

no Catarínense a sua pes
soa e cnsse da satisfação de

estar participando do Im

porta••te ccn-eeve. Agrade·
ceu. em seguida, ao Dr.

Guilherme Renaux, Presí

lente da Federação das In-

o Dr. Guilherme BcrghcH quando oroterro suo peles
rta cbordcndo espectas lig.:.:d..;s à COPEG, à adrninis

tração de empresas e Govêrno. da Guanabara.. _

- ���J:sta d:o D������!n��
rra. procurador do Gabine
te de Planejamento e desig
nado pelo Secretário Exe

cutivo do PLAr-.1EG Eng.
Annes Gualberto, o enge
nheiro Newton Tesaerotll,
do DER.

.

?utorü:adô pelo
titular da Pasta da Viaçio
e o engenheiro Mário Mar
condes de Matos, diretor

da Dívísüo de Fiscalização
e Oontrôte do PLAMEG,
além de representantes das

firmas concorrentes.

to e confecção de relatório

com respectivo projeto.
Três foram as firmas

concorrentes. tôdas elas es

pecíalizadas em tecnologia
de solo, fundações e obras

de terra, sendo tódas etcs

do Est.ado da rjucnabara.
Ao ato encontravam-se

presentes o Dr. Felix Sch

rníegelow, Assessor de R0-

dovias e Obras de Arte do

PLAMEG, a Comissão J'.ll-

Realizou-se,
do dia 25,

às 16 horas

no PLAMEG,
(Divisão de Execução) fi

concorrência administrativa

visando efetuar os estudos

geotécnicos no trecho Rio
Herctlío-Río do Sul, da ro

dovia SC-23, com uma ex

tenção de 28,5 km .. de acôr

do com as nor-mas e especi
ficações vigentes no DNER,

compreendendo estudos de

jazidas, estudos de sub-lei-

DIA 29: SEU TAlAO VALE
UM MILHÁO

aquôles
,

No próximo sábado, 1,{I

29, às 2Q horas, no Teat.o
Alvaro de Carvalho será IE'
vado a eteno o VII scrtoío
de "Seu Talão Vale Um Mi·

Ihão", série "G".

que comparecerem
1:-0 T�I1;;ro. v or. Rauhno
&oSIl, Presidente da Corras
sao Especial "Seu TnlRJ
.....ale um Milhão", já vem

desenvolvendo os prepara
tivos para • a realização do

próximo sorteie, desde já Reunião importanteAlém dos prêmios regu-
Iares ecrac SUl �ea.t....;s prc- despor .en ..... grande especo
mias extras entre tau s �ati ca em todo o Estado.

p------ --- -- ---------

GABINETE DO �tL:RHARIO DO
INIER�Ok\t JU�lí;,A

E�iROi�tl�ÇÁO DA tMAGEM DO
umro CRUC!FICAnO ,I {-

Numa solenidade bnstan· Joana Daux Mussi. :
te significativa, será en- A benção da imagem ta

tronizada, sábado, às 11 ho· larão o Dr. Fernando José

r�, no Gabinete de traba- Caldeira Bastos, Presidente
lho do Secretárip do In· da C-::onsultoria Juridica d;)

terior e Justiça, a imagem Estado; o Revmo. Padre

de Cristo Crucificado. Eternar Scheid S.C.J., coa1·

A l"E'ferida Imagem foi jutor de Jaraguá do Sul;· €

oferecida ao titular da Pa�· S. Excia. Revma. D. J:n

ta Dr. Mário Tavares da quim Domin'gues dé OH1ie;-

:t�':"'per;:.eIO�x!:�'s,.�qU�� .. ;:n: ac"biSPO,;It;opo".

Apôs todos os presentes
tomarem conhecimento das

propostas aprescntudas e .íe
aporem suas assinaturas às
mesmas, foi

F'
arcada uma

reunião da Comissão Jul-

gadora para dia 26.

An�lizadas �s três pro
postas, foi vencedora a flr·
ma "Fundament.Os S.A. __

Funda�ões - Mecânica do
Solo - Obras de Terra",
sendo o valor estimativo
do trabalho a ser executa
do calculado em Cr$ :

6.042.000,00.

.

I emento da
.ye:$ �e fea-

. '.' .
iad:o 5t0 �MorI.0

dç Ger a, etôdemos lum:nários

fJEll:Réd, tipo Brasília - dando. desta formo maior

clc toqut:! 05" úbras que o Govêrno do Estado recente

men e reoli:z.du naouele local. A foto acima é da nova

iluminação do Morro do Geraldo, que vem de ser re-

formado pelo ELFFA.

A ElFFA EM RIO PEQUENO
CAMBORIJ Noss" flagrante foi to

mado quando da abertura
da proposta, vendo·se da
esquerda para a direita re

presentantes de dois dos
concorrentes e os Drs. Felix
Schmiegelow, Mário Mar
condl'!s de Matos, Mári..
Mafra e Newton Tesserolli.

que recebemos do DepuÚ'.
do Nilton Kucker, será

inaugurada no próximo dia

30, domingo, pela ELFFA, a

instalação de energia elé
trica naquela localidade.

O Governador Celso Ra-

mos vem de atender a .uma

velha aspiração dos mora

dores de Rio Pequeno, mu·

niclpio de I?amborlú.
E: que consoante convite

�m lOTfRIA.oIS'AlI·�::;��
.

. presentante da ONU, estu-

O tópico abaixo é transcrição de U.'T'Ü notlci:a' do DE SANTA CATARINA.
dando as pOSSibilidades d�

imprensa blumenauense, referente ao discurso do sr.
auxilio aos Estados sulinos

�::���t:��;:��:��,:;;��e��lu�:�L��7��i:��o::::��: !�:��:;��;l�:ia��;i�::�t
, sães entre aspas são do orador: !:��':'1i!��t�e�:e�an�: ��

se pc��eéod�oi�S�i;alt�ja� - ::o����l�mqeuea���I��� tarina, entre êles o Presi-

em prol do sua agricultura e de sua peCUQna
deve-o mUito, en âo como hOle, o suo gente.
cem o auxilio d.:> Gov€rno. do Estodo.

Desde Hercíl.io Luz a Vidal Ramos, e. des

te. aos atuais dirigentes catorinenses, Blumenou
tem recebido apoio que em grande parte é fator
efic1en:e do SUCeSSo de quantos iniciativas já fa
ram aqui tentadas e concretizadas".

E dirigindo'se diretamente ao Governador
Celso Ramos, assim Se expressou o. P�feito Her
cill{) Deeke;

"V. Excis. porticul"armente nós o reconhe
cemm cem satisfação, tem-nos ajudado mI,Jito_
E esper::rmos qUe, poro o propr"ia grandeza de
Santa Catarina e do Brasil V· Excia. continue
dC�.fh.. rpão gçn�.ro.so BlumEmou"

mann, membi:o do Conse

lho do BRDE; Dr. Glauco

Ollinger, Presidente da

ACARESC; Rr. Ari Bürger,
Presidente do BRDE; Sr.

Wilmar DallanhoJ. Diretor

Financeiro da CELESC. Ve

mos no clichê um aspect.:>
da movimentada reunião.

Numa roda de politicas DO CONTRA, um

deles com o nosso jornal sob os olhos, estóuróu:
:._ Não aguento: mais êsses clchês diários

de escolinhos, do sérIe MAIS UMA DAS MIL ..•.
Irri�o os nervos do gente.

xx xx xx xx

Aviso ao estcuradc: Nos últimos edições
não publIcamos nenhum clichê das MAIS UMA ..

Motivo: escassez de zinco. poro clichês Mos
O estoque de ESCOLINHAS cada vez aument!\
mais ..

As publicaljÕes continuarão. remivido a'

causa do intervalo· E continuarão oté muito de
pois de o Governador term"inar seU mondato ...•

xx xx xx xx

Contro elas não: há remédio politico. Contra
hepatite há: nas, farmácias .•..

....----j ,,;,<' C�
...

,�-;-/".'
u�:"":�":�� _, .��� ...<-

REPERCUTE EM TODO O ESTADO

ATUAÇAO DA SECRETARIA DA SAÚDE
entre trés e seis anos de

idade, foram vacinadas, co

brindo um total de apro
ximadamente 420 mil apli.
cações. O trabàlho reve&

te-se de um profundo cará

ter social, elaborado sbria
mente com o objetivo d,�

despolitizaç50 d?i Saúôe�li
bl:c:J. um dos mais impor
!::mtIJs selo;'!'s da adminis·

_��:��i!: Çifi �O�&h,t·:�
in

De t.odos os recantos do
Estud') tCm chegado man!

festações de aplausos no

Secretário Fernando de OE·

veira, da Saúde e Assistên

cia Social, pelo magnífiGO
trabalho da Secretaria ri,�
Estado na aplicação da va

rinl\ ""�bin", rnntrrl a pn·
liomrlil.p.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




