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Kennedy Regressou aos E.U.A. � ,

'

I

"Aliviar a Tensão Intetnaciohalsem!alterar o
equilibrio de fôrças que 'garantem a OTAN"
LUZ�PIRI SIO PEDRO

ligava a chave; o Presid'\"'
te dn Aessmbtéra deputaoo
Ivo Silveira, o governador
Celso Ramos e o deputado .

edição anterior tivemos' Ivo Montenegro entre pr-.
ocasião de divulgar

-

ampla sentes ao ato; e os Drs. Rf"

reportagem a respeito do nato Ramos da Silva, _'U·

acontecimento. CEE, Cl<> plentes de senador, Rube is

�!���.��: e�:ã�a�:b��: ��r�ds�a:�'�o: H�!'�·�:'�;'
está a população daquél� rio Largura, diretor comer.
localidade. :! eíat da ·CELESC, durante a

N03S0S flagrantes d'e h(J.'� 'churrascada oferecida às

je fixam o instante em q� : autoridades e demais
o governador Celso Ra�

.

vtdados

São Pedro de Alcânbr_r<.l
já tem luz. É mais uma

obra realizada pelo oovêr
no Celso Ramos. Em nossa

ROMA, 2 (OE) - Os pre
eídentes AntÓnio Segnhi da
Itaália e John Kennedy dos

EE.UU. concordaram hoje
que as negociações com a

União Soviética podem e

devem continuar, sem debi

litar a aliança da Organíza
ção do Tratado do Atlânti

co Norte. Os dois chefes de

o TEM P O (MetearolÓ9ico!
(Síntese do Boletim Geemeteerotõgtco, de
A. SEIXAS NETTO, válida até às 23,18 hs. do

dia 3 de julho de 1963
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFÉRI.

I
CA MÉDIA: 1033.0; TEMPERATURA: MÉDIA 14.8" C;
UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 91.8%; PLUVIOSI·
DADE: 25 mms: Negativo _ 12,5 mms: Instavel _

I Grupos cumulares esparsos com chuvas - Tempo
Médio: Estável.

estado, num comunicado

conjunto, divulgado pouco
antes da partida de Ken

nedy para Nãpolís acres

me íntencão de continuar
a busca dos meios adequa
dos para aliviar a tensão

intérnacional, sem ao mes

mo tempo alterar o equi'li
brio de fôrças que garan
tem a Aliança do Atlântico.

Hoje a noite, o presidente
Kennedy, regressará de Ná

poles diretamente para
EE.UU

centa Que a unidade euro-

pela pode ser conseguida
sem prejuízo de colabora

ção com os EE"UU. Ambas

as partes, diz o comunica-

do, conformaram sua nr

Milionária "Seu Talào"
do Estreito

,

e

Péricles rra�: Conferência
Convidado pela União BLEM!\.S SOCIAIS DO BRA·

dos Estudantes, Técni/;!d- SIL E REFORMAS DE

Industriais de Santa Cata;;- BASE' Segundo informa

rtna. seguirá amanhã cg� ções, o Professor Elpidio
destino à Itajai, e nosso Barbosa Secretario da Edu
redator Pérfcles Prade, �-foi)t. cação e Cultura, já se en- r

fim de pronunciar" uftta contra naquela cidade no

conferência, no Clube Guil- sentido de falar sôore "A

rani, durante o transcorrer Sttuacão do Ens\no em

do- I" C:onseU;1O desta �lf." Santa Catarina".

i�ic1lfà'íli;ao GD�riladOf
-

,.""�,_���,_. o" aeuu- t. vare o. ""... ._.
deO����:'u�e;�:�uD::�: ��;e��l certo trêcho a min- ramente lotada, foi realiza. no Rosa, presiaenfii'"tla 00-.... que- .pzesidiu o sort?10 e as

sagem de calorosos' agt'u- "O procedimento Hlantro- ��r�od:á�:���l��, t�a���i�� missão Especial· Seu Talão ��r:�::n��:a���:;!:� lte· re-

:�������s c��t�i�u����0'��: �!��r�s: �����:l�:id;��:: sorteio, série G, do "Seu

�O;!�:�Ci��1 �:ta��lh:�, ���: i:�s:::!�o ���Vae�:�Ss'd!���r� �:�:�ç�:�:��:�}:ê�:�::�a�'
--------------------------------

quela cidade', quando pela jamais será esquecido pelos
ria da Fazenda. Alêm do

realízuçào da 2" Exposição asilados beneficiados, em
prêmio maíqr .de um .mt- '

������:ldorA��:��:�!: f�� " ����or: E�:�b:; .z:
I'

��:�a ev=�s. ��:�s' �:�����:
entrega àquela organizacâc / sões do mais profundo

dos prêmios extra' aos que

�� ��::r�ei�:ir� e������êes�\l ágradecimento".

Jair Dantas a Celso Ramos
compareceram ao sorteio.

Ao certificado n- 410.1146.
pertencente a Dona Olívia
.andresa d eCarvalho Rosa,
residente no Estreito, cou

be o prêmio maior de um

milhão.
A foto anexa foi tomada

oportunidade do soro

O Sr. Celso Ramos, ano em que se, empenha Govêr-
. tes de sua partida para! oi

no Repúblic�. Gen., .Jair
Guanabara de onde devera Dantas Ribeiro, Ministro

seguir para os Estados uni- da Gue:r:ra".
dos, recebeu o seguinte co- ----------------�----------

municado telegráfico do
Ministro da Guerra, Gene
ral Jair Dantas Ribeiro:

"Ag radecendc eminente

amigo felicitações envíada.s,
"

reafirmo meu propósito
trabalhar beneficio tnstru

ção, disciplina, coesão Exér

cito, manutenção ordem e

tranquilidade Indispensâ
veis execução programa re

cuperucão financeira e cres

centes desenvolvimento pais

PROCÓPIO ESTRElA HOJE

.lO Escândalo do Carvão Nacional
A Secretaria de Imprensa são abandonados nos ato- de prejuízo para a -índus- de 200.000 K'o/!

�as��i�'t�di��:�:�iU 1
ontem �kr�� ':u�::o e;:r��::t12��::' !:�:s ;:�����.e;::n?:�r��:. ca��:��:a d:Ss�al:��:�::' �:

"O povo catarínense, accr A inconformidade do po- tam dínheiro 'p�l'a a expto- catannenses lançaram\ h<t
dado para o "Problema da vo catarinense reside uni- ração. dms uma cruzada patn6ti
Carvão", não querenoo mais camente em não admiti.r ca e nacionalista, no se:l-

permanecer na· obscuridade, certos fatos que. demons· O Brasil também import..l. tido de reivindicar. para a

.
no subdesenvolvimento e tram as contradições da po- ferro da Europa; isto é, zona carbonífera
na margem da politica ec,)· lítica econõmica nacional e

nômica nacional, lança a que fazem o "escãndalo do

todo o povo brasileiro .': carvão catarinense".
aos podêres constituídos
êsse brado de alerta: "0 O ácido sulfúrico é um

aproveitamento integral do produ1o essencial pata o

carvão catarinense é nece:;· desenvolvimento de tôda

sário ii. soberania nacIonal" indústria de base. O Brasil

As limitações do atual importa anualmente, mais

mercado nacional fazem de 100 mil toneladas de en·

com que apenas 40% do xôfre para a preparação
tQtJl.l do�car.vã9 extraiqo se· <dêste..elemento. No ep_tanto,

-

<"j'ám consumidos. sendo que em S,mta Catarina, a mr;·

;_." ...• -.�_ g�:m·?�:�;�te:sto���,�51(��.:/�:�;.:��I;��e�.:il�:�;�ê:�al:���nda��,
��ffã9,� "C;; ,e��r�UI;i) e�;:,o:.�Jicallet<il:dO htndíi um\rU:l'
��,;�)�,Z_��- I .,-�.:, \; .;'.

subestima as suas riqueza:;
minerais, malbarata as es·

cassas divisas nãcionais e

não abre campo de traba
lho para o seu povo.
Além disso o Brasil, prin·

cipalmente o Estado de
Santa Catarina, permanece
estrangulado no seu pro·
gresso industrial por falta
de energia, enquanto que o

c_arvão-J;ermeletricidf!-de p_er·
mr!n€'ce estocado. Santa Cr,·

tarina tem at.ualmente ape·
nas liO.OOO KW instalado<_"

t.endo u\11 deficit, ele lTIfllS

I

plexo industrial, Siderúrgi·
ca, Termelétrica e Indús·
tria Quimica - que dêem

consumo integral ao carvão

catarinense, atualmente' es

perdiçado em 60%. Esta

:�e��a n::;��al CO�ãoqUf�ss�
mais "uma matéria prima
cara", porque assim os cus·

to� da exploração rec;>i·
J'iam 3ôbre os 1001'1, dó C'a!··

vil.O ex�)lorado.
Secret. de lmpr., da A.p.L

.Encontra:s.e novamente em.F1er4,nópolis o consagrado
,)t,,\. Procópio Peneira. que em nossa C<lpitaJ apresentará,

A rádia'gritadeira'da UDN, há dois ou três dias
à falta de assunto, ctlrou-se mais uma vez contra õ
governad-or acusando-o de gesto de deselegância po-
1'0 com o vice Doutet de Andrade'

A deseleqónc+c, segundo a emissora cocó, este
ria em haver o çcve.modor esperado o vice viajar para
o exterior para também viajar, sem lhe passar o cor-

9-0 de chefe do executivo
xx xx xx

O vice governader de Santo Cotortno é deputado
federal, com mais de três ano. de mandato pela frente.

Se oesumisse .0 çcvêrno por vinte minutos ou''-.
por vinte dias. perderia o. m'ondado de representcnte
do povo na Câmara.

Em virtude disso, o governador C€lso Ramos,
quando decidiu acolher convite dos Estados Unidos
poro visite-los. em respeito à ética, 00 protocolo e

00 mandato de deputado' do viCe com êle se enten
deu, dentro da mai-or cordíohdode, avisando-o da
doto do sua viagem e consultando-o sôbre o trens
missão do carga, fuce à sttuocõo exposto

O sr' Doutel de Andrade. já com desIgnação pc
ra uma m"issào parlamentar em Genebra. em dato
c-bincid€'nte com o eueêncta do çovernoocr agrade
ceu sensíbüizodo as atenções recebidos e 'informou
que, por também aus-nte do país. não nssurnirlo a
chefio executiva do Estado.

xx xx xx

Do exposto Vl€rifico-se que, em Santa Catarina,
entre gcv-ernador e vice nõo ocorreu a deselegante
tentativo de um golpe, cemo o que pretendeu dor
nos rnesmas condIções- de substituição, o governador
udenisto da Guanabara r�o Seu v/ce, o deputado tr��
b::lhisto Eloi Outra

Mos. cerno por aqui, a UDN só se "interessa por
intrigas contra o. governador e 00 PTB não intere�sa
reccnhe::e1' o lisUl'a do proC/2d"iment(l do sr. Celso
Ramos - as ocusaçõe" estul�as e injustos, opostas à
verdade, passam em silêncio, num consentiment{) tá·
cito, extran.ho e .... compreensivel, POUR CAUSE!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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f ADCiUIRA JA ut� CARTÃO

E�Il(Jl'll'o;

G�����O Nahas - Ma,lry Borges _ Gilberto

Crfmicao;
Silveira de Souza - Edson Nelson de Ubaldo
- Raul Caldas r'ruio - �lar("ilio Medeiros Filho

-'Sjt�'e�;'a('aJd('ira Bastos - Luiz Henrique da

.trtes t; Llterutura
Sa'Hm i\Iigul'l - Ilmar Carvalho - Jair Fran
r-Isco 1Ir1111111s -- George ,\lUI'l'!O Peixoto -- Lin
oon Bel! - Rodrigo de naro

Cnllll'l)t;irlm.
Jcào �i!o Líntnu-cs

lill'flrmul:ão \'!riC'n!a
C. Jumuuda

Rua. Conselheiro Marra, U;O
Telefone 31I2Z - Cllixa Pm;tlll. U9
F.ndcl'('ro 'rctegrãncn F.STAJ)(J

DIRETOlt
Rubens de Arruda Ramos

GERE1\"'TF:
Domingos Fernandes de Aquino

CHEFE.,DE REIJ,\ÇAO
Antônio Fernando do Amaml e Silva

RF.nATOR·�F.(,.RE1',\nIO
Pérfr-lcs Luiz de Medeiros r'rarte

RED.\TOltES
Osvaldo Melo

Pedro Paulo Machado

PUBLICIDADE
Osmar Antônio Schllndwetn

SECRETARIO CO:\lERnAI,
Divíno Mnriot

.DEPTO. OE ASSrVATUR.\S
M&jor Virgílio Dlns

,

Prof. Barreiros Ftlhc - Prof. Osvaldo R. Cabral
Prof. Paulo Lago - Prof. Fernando Bastos

- Prof. Alcides Abreu - Prcr. Othon Gama
d'Ecn - Dr M�jton Leite dll Costa - Dr. Ru
bens costa - CeI. Cid C:O.-'7.Agn - Major Ilde
fonso Juvena! - Walter Lnnpe - Flavio Alberto
de Amorim - Arnaldo S. Thil'lJo - Dornlér-íc
soares

Crrmixtn .. Sucint-:
zurv Mnchado .- Lãznrn Da:'!olom<)u

HEI·... ESE"T \ 'TE�
�prC's;('nta�'(ll's A. S. Lara Ltdu - Rio (CD J:-.

- senador Dantas 40 - 5 and:!�'
Siõo 1';llIlu - nua Yitnria I. l·v:,j.3'"
I'orlll .\Ic;;:-rt' - P1i()!'.\L -- K C,, ·;icente. 4.;0
Bdn lIorinllllt' - �.il· - Rnn C'arijós, n
-:! <l!XI.i\l'
5;:;fI

Agen!!'s e ('(>rn.',,)loll(il'!ll\'s 1'11) tocto.<; os m\lnid·
pios de S:mia ClIl<iJ"inn - Anúncio:; medinnte

Iti
eontrate de actndo com ,I (idb('la em vigor.

I ASSINATURA A�UAL Cr" :{.OOO,lIO - VEND.\
AVULSA CR� 10,00

l �I (.\ clirt',ão não Sl' I"csponsahiH:r.a Iwl'ls cOlwdto$

t'n1I�� .. ",JS arti�os w...madus)

----------------------
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FAZEM ANOS HOJE

�-\
ANTONIO KOWALSKI SOBRINHO

.
-.; í

Com sat,isfação nDticiamos na data de hoje o

transcUl'So de mais u� aniversódo natalício do jovem
Antônio Kowlskj Scbrinho, filho do nosso prezado
amigo sr· Fl'Oncisco André Kowalski e de suo exm�.
espôsa d Ivete Gall Kowalski.

O �atoljciante, cursando o Contador na AC'Jde·
mia São �arcos. é pessoo ;"uito relacion'oda em os
nossos melas sociais onde goza de sólidos e merec,
das amiz:\(je;;. Hoje será, estornos certos, alvo de
grandes manifestações, às. quais nós de O ESTADO
nos associamos cem votos de felicidades.

- menino Mório Roberto Fernandes Teixeira
- menina Sandro M. Botara
- srta' Regina Maria Oliveira Martins
- srta. ZHda Sartorato
- sra. Alice Costa Lamarque
- sra. Adélia Gama de Melo
- sr. Fernando H-arrera
- sl'. dr. Raul Afonso Bauer
- sr· dr. Jorge Anastácio. Kotzios
- sr. Nivaldo NorberbQ Hubner
- M. Altomiro 81anchini
- sr. Odilon Ribeiro Amarante
- SI". Osni Bandin
- sr' EugênIo Bruno Neto

'I

DIA DA INDEPENClA DOS EUA SERÁ
COMEMORADO EM FPOLlS

À passagem do dia da

Independência dos Estado;
Unido'i da América do Nor

te, ser:\ festejada quin�a·
feira, ÚS 19 horas, com urn
coquetel na séde do In�:i-

tuto Brasil·Estados Unidos,
no edifício Zahia, 6" and:>!".
Para. essa recepção, a dire·
toria do .IBEU expedi! ,i
convites especiais, as mais
altas alüoridades civis mili·
tares f) ec1esi:isticas.

DE GAULlE ENFRENTA NOVA CRISE
PARIS, 2 (OE) - O pr ....

sideme Charlles De Gaulle
está hoje as voltas co. ,1

novos problemas trabalhi�·
tas, Camponeses, mineir::ls
e trabalhadores na indtís
trla pesada, voltaram a

ressionar o governante

�, '!���ll:;�: ����l":��:a de um;,

1;::01",'0 �a,"
° pmblema de

no Sid'1c:; Poitwr, rl!cebr:u
o prÇmlO de melhol

prete :nusculino

ue .NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES
----�......._,_----V�ERE·ADORES DE BLUMENAU CONGRATUlAM--SE COM O

SECRETARIO DA AGRICULTURA

;,- Comecinertos Sociais

�'ci\, lI{�L..�
--......_---

PROCEDENTE DA EUROPA O SIMPATICO C.ASAl
CHARLES E. MORITZ (NELHA) ARTUR EM WOV.A YORK

... ,

� 5 - Precedente da Europc. chegou

, �oac���a7 :�e���:tr:l�ae ;rr;fe����!��
.

Edgord Moritz. No Galeão Q ilustre c_;
se! foi altamente r-ecepcionado.

6 - Aconteceu bastante movfmenta
do a tosto junina "Noi.e de São Pedro"

I
nos salões do cJube 12�de Agôsto.

7 - Ncme�:) Pelo Presidente d.:

I��ibp���� d�c��.�çap�.:s:m�I��g����oA�:
Secretário da Correç-dcr!c GEraI da

<.�a��; �;;�,l�;;g;:;:����O e U;e�
O Secretário. da Fazendo e Sra Dr. ElI- conte s-e. �'fado Ruy Hulse (Lour-

I�7.f�e��� �i�l�an!G�::ia�à�f;�r�,mo����� desl. '<,
ero recfiaôdo em nossa cidade, o l° Se- 9 � O chefe-'Of!I' 16° DRF e sro Dr.
minório Fiscal em Santo Catorina. Accn Wilma!' José EFi4s, na noite de sóbodo

tccrme.itcs Sociais hornenoçec 00
recepctoncrom na sede do Deoortcmerr-

ilustre cosõt
to, PeS�:1as ã�9as e funcionarias poro
uma festa jur)lnq· ....

1 - No próximo sóbado na ctoace
de Concórdia r-os sotôes do Clube Allon
ça, cccnteccró O primeira parado do?

e.eqcocte Bangu do temporada 63, 64.
A noite de elegánôo e caridade tera o

alto patrcd;1io dos sros: Glcdvs Riga.,
c Odylo D'Avila ati srtas: JUl'andir B'.l- 11 _ No último domIngo, Neide
llmo c Il'Ocema blezus· Cor:correrão e0 MOllo a contOla d:1 'SoClety", fO! maIS

Iti ulQ "Mis.s Elegante Bcngu" daqucl..l uma vez aplaud,da no "Amellcon 8ar"
cidade, as srtas Beatriz 80ff Edy Gin.,,, do Querênclil paloce
ti, EI"izobcth d� Mogalhões Rigan, M.-,-
rio d\.! Lourd€s Casarotto, Mmia Hck- 12 _ O Dr Wllmar JoS€ Ehü� ('n

no C!:la, Mirium Souza. Salete,_ PaludD: tem jantava no restaurante do Querên
Nelcy Arend_ Slvonev I-'ancotto, Sue!! cia Palace em Companhia dos senhores:
81ezus, VGnlo. Maria Schmidt e Zéli,) Dr Hugo Barbacôo e Dr. Theodoro
GÓsfi9fll.".� f; _. teiis de Olir�ir�.�ejte.,� � A. sumiu o Presidência da A'.- \ 13 _ C�tinuo send;> procurado pe-
sembléia Legi'slativo do Estado, o Dep .. -

1-0 mundo elegante sClal, a Galeria de
•ado Lecion

S10WinSkY.'
An:iguida�s de pr�priedade da. Sra.

'!Rarin Schnoor Lenzl, o Ruo Alm1ronte
3 - O elegante jovem Arthuj" Bc.r- Lamego.

reto vioi:)u ontem para Novo York. on-
de devera passar férms. 14<' ----;- De viagem.marcada para Sôo,

Paulo o Dr' Lauro Llnhores em compa-
4 - COCKTAIL: Amanhã no Inst:- nhia de suo' exma sra.

tuto Bsosil Estados Unidos, das-se-à l_}

movlme:1tado Cocktoil, em homenoge:.J 13 _ FOI festejado com elegante �

ao dia do Ir:dependência dos Estodo5 mcvimentado COCYTAIL nos Salões do
Unidos' (' ss. Orlando. Schreider Presõ- Galera Clube, o casamento de Dinéa
dente do InstItuto em questão, aCompa- Maia e Dr. Humberto Pederneiras, que
nhadO; de sua esposa, recepdonaró 0$ hoje Se enco�tram pm viagem de nup·
convidados. cIos. na capital, port€nha rnuenos Aires)

\ O - Esta sendo esperado. hoje ern

nossa cidade. o Senodor e sro. lrtncu
Bcrnhou�en em companhia de seu filho
Dr. Jorge Km-der Bornhausen e sru.

cesso apreciado pelos mt

lhares de pessoas que ViSI

taram a. Exposição,
Aproveito o enseja para

lhe aoresentar meus pro
testos' ele estima e consíde-

"Senhor Secretúrio:
ração. Atenciosàmentc asso

toC�;.���::ão� V��� Edgar Muller 1- secretário

�XO��5i��� �:�ion:l S�!��=�. p��n;��!UI���=� p:l�ro;e:��I_ �����:��. Municipal de

����a C'd:o�����7t�Ud�ltsl:':� da colaboração que a Se-

CASA ALUGA-SEoretann da Agricultura

:��:: �:r: :��;;1;nc1�� �� prestou à 2· ExposiÇão ec-
Aluga-se uma boa resi

observndores mais experi- ;��:�\,A�:���CUá;�:S��il�;� dência a Rua Euclides 1\-13-

rnentaoos. Pois nos dias 15
des para a concretização

chado, 61 - Bairro de F3-

16 e 17 de junho pelos por. ttma - Estreito. Tratar no
-

S dE'
- do verdadeíro êxito que foi

local ou no QG- da polícia

���p�:ra��g�ss.�����;:� ���:��:t��� S::l �s::� /
Militar, com ° cap. Amaa-

�e��:-�e :llêSS�e���:t· ��:�. vdali.os') ,de VI' EXclad· não pó-
ry.

7-7.fi:J
ena er fi cancn o o

as pessõas que participa- _. _

���Vi�:dOSe:��:��:�, ��c�� ----------------.
coso autoridades, pessõas
relncbnadas com os ser

viços de organização e lnd
nutencão, mais os exposito
res uc produtos e animais,
natur:dmente com perma
nentes também seus fami
liares. Assim pode ser nr

rendo,dado (I frequência
ela Segunda Exposição.
Agropecuária, parn 40 mil

Na Câmara Municipal co

Blumenau, os senhores v1"·
readores reunidos aprova
ram -rm "Voto de Congrn
turecões'' ao Senhor secre
tário da Agrtculture.
Consideraram que, a de

cisão cio dr. Luiz Gabriel no

pessôna.

AUTOMÓVEIS:
EXPORTAClO

BRASíLIA, 2 (OE) - O
Míntstro da Fazenda deu
prazo de 30 dias, pnra que
a comissão de industriais
que examina o plano de ex

portação de carros nac:o
nais para os países da
ULAUC, apresentem seus

estudos sobre o assunto.

DElEGAUO
swmu

As palavras do oficio du
Câmara Municipal de Blu

menau, finnadas pelo ve

reador Edgar Muller, são

as seguintes:

Com o Fermento em PóRoyaL
todo bólo é um sucesso!

Rçccira de confiança, Fermenta cm Pó Royal c:

a 'sua própria vontade de fazcr coisas gostosas
para a família, 'são as Nl:lvcS do sucesso cm

bolos, biscoitos e pizzãs. O Fcrmento cm PÓ

Royal faz a m:ma ficar leve. Os bolo� fi..::am

macios, fofinhos. E crescem uniformeml.'lltc -

quc bcleza! Coniic na ação scgura do i"el'mcll
to em PÓ Royal.

RIO,2 (OE) - Partlu ho
je pa ra Londres o emb:ü·
xador Edmundo Barbosa

��a�:'b;��I;t�:flar! ac!�� _

fer.jQW�.,w- t �g! P.lrl feL !'CO' J.··_-\rte di �hl 1{.l\'.\I"ç, •

.= DisSe o embdixaJrt 'T-�::7dd:n':t����ta1=dL,c���:7�I:-;Jdz�·�"
�u:t�aIB:;��ese::te=tj� - DC'p_ !l'R I ,'6) Rio .1.:- jJneiro .

nal da a�car. firmado em

19:-,8.

FALECIMENTO
PASSO FUNDO nUa

Grand<! do Sul), 2 (OE) -

Foi levado hoje para Urll
guaiana. onde será sepul·
tado o corpo do bispo D.
Luiz Felicio, morto no de·
sastre aéreo de ontem nus

proxilTÜdades de Passo FUI:
do.

JANGO E O PROBLEMA DO lEITES\WiW ':-1

�r� p !!1� !�:.� �.�ri�.e'\):é; . Con.",ão, eonm,.,ão d, ••Inels
em tod., o Est3rio

BRASíLIA, 2 (OE) - O
presidente João Goul'1.�t
chegou ao Palâcio do Pia
nalto às 11 horas. A plÍ
meira providência que to·
mau foi convocar todos (1<;

senadores da maioria para
J'. ,

R. fernanQo M...chado. G 1� aMOle"' -fone 2-4 13
�

_ _

-- fLQRIANÓPOLlS - -

debate:· o apressamento ct�

aprovação do aumento do
funcionalismo. A segunda,
foi determinar a SUNABE,
que apurasse imecüatarncn·
te os lucros auferidos pel.'lS
intermediáriOs do leite.

PROCURA-SE CASA PARA AlUGAR
Família inglêsa precisa de casa moderna no centr;)

com contrato de um ou dois anos. Tratar na Gerencia elo
Cabo Submarjno. Fone 2982.

/

"C OU SA"
. CONSTRUTORA CATARINEN.SE Df.

ESTRADAS SIA.
#< Construtora Cotarinense de Estradas. S. A.

PARTlCIPACAO
Raimundo JcsÉ Machado e sra. Àna Pereira Machado
Dimos Antune::; de Oliveira e sl·a. OdaórB M. AntuneS

Tem o prazer de comuniCar aos parentes e pes
soas de suas relações' o contrato de casamento de

I .-;eus filhos

Primeira Convocação

VALMOR E TEREZINHAAssembléia Geral Ordinário
JagUaruno - Estrei:o - Fpolis, em 30 de junh:::>

de 1963

MISSA DE 7° DIAConvocomos aos snrs. AÔcnistas da Construtora
Cotarinen!'le de Estradas, S. A -CaCESA, para, f)or
ticiparem da assembléia geral' ordinário a realizer
se no próxima dia 10 de julho de 1963. �om inicio "'s
14 horas na nossa Sede Seia!. sito à ruo Marechal
Deodcro, '155, sala nr. 2 nesta Cidade de Lage1; po!'(\
deliberarem sóbre o seg'u·inte.

'

A Família de

ERNESTO STOOmCI{
ng;:adece, sensibilizada, a todos qu<: fi confortaram
doloroso transe por que passou e comunica nos parentes
e amigos que a memória do saudoso extinto será reve

renciada durante o culto dominicial da Igreja Lutherana,
no dia 7 de Julho, às 9 horas, à Rua Nereu Rarrios.

Aos que comparecerem, a Família, antecipadamente,
também agradece.

ORDEM DO DIA

AGRADECIMENTO CONVITE
·.TUCIL,\ DA SILVA DIAS (DONA ClLóCAl

Filho, nora, netos, irmãs, irmão e sobrinhas de JUCI·
LA DA SILVA DIAS, agrapecem as manifestações de pe·
�r pelo -seu falecimento e convidam para h mlssn que
pelo eterno de:,-canso, mandam rezar :tS 7 horas, do dia 3
cie julho, quarl.-a-feim, no Altar do CoracflO <1(' ,lpstl!':, nf\
('atcdr1l l\'IetropolitJmn.

Dr Newton Ramos

., -,

E.!ia semprll "- tradlclona! e

Inconfundwellatlnhll"ermelhado

I

1°) _ Eleiçõo do Diretcria da Sociedade, para :::>

ATOR PREMIADO J ��r�o�� ��Iac�p��er�h�e�� f;� de 10 de !u-

BERLIM, 2 (OE) - .Ia_ 2°) - Estudo tomada e aprovaçõo das cont'Js

pão e Itália ganharam hoje da Diretoria em eXercício até lO de junho de 196:':1.
o Grande Prêmio do 13" .res- 3°) - Assuntos- de interes!le social.
tlval de cinema de Berlim. Lages 20 de junho de 1963
O atOl' negr::o norte-am{l!_ica-

•

Dír.ef.or Pr:.esidente

Fermento em Pó

Royal
Ma!s Um ProdUlO d" Qualidade da

Slandard 8rllnds 01 Brari!. lnc

CASAS PRE - FABRICADAS
Vendemos e instolomos casos de madeira pre-fa

bricadas Ideal poro comprcdoo-es de lotes na cidade
ou no praia. Preços módicos e facUitados. Também
aceitamos encomendas de esquadrias. Tratar à Coope
rativo "UNITAS" Ltda

.. Vila São Joõo, Capoeiros.

A HORA PRESBITEPlj"A
Ouça todos os doming09 pela ZYf-25 Rádio Anita
Garibaldi de FlOrianópolis ás 13 horos e 30 minutos
A HORA PRESBITf:RIANA. Agradecemos a sue

<;intonia·

.. ann,DO "IrC.O

TEATRO: PROCÓPIO - Quando se falo que
Procópio está em Florianópolis, quer dizer que o bom
teotro está presente.

Que não há pergunta a fazer.
Já se sobe que não há dúv'idas o respeito.
A gente vai m-esma·
Vai porOue ainda é ir na certa.
De assistir bons espetáculos, boa representaçõo,

bOQS comédias desopilantes e bem represent:ldas, !':em
a suspeição ou temores de decepçÕes

Teatro limpa de piadas que tra'z'em 110 bojo. :J,

veneno da malidicência e o podridão do despudor.
QUE faz rir ser,n o riso debochod!l de um :;ad'is

mo que veX::J a quem c escuto.
Vamos ao Teo�.ro que faz Procópio Sem nos or

recearmos de uma decepçõo ou arrependimento,
Vale o dinheiro qUe pagamos para uma distra

ção saudove1, para um pOuco de tempo que reSErva

mos no espaço dos nossos afozeres diÓria�.
, Hoje ProcópIo estorá no palco do T.eatra Alvaro.

de Carvalho com seu grupo de artistas escolhidos'
Será uma noite de verdadeira arte c-omo soe ser

a da boa e perfeita arte da representação que não
pertence a �crt.'"J algum�: por que a verdod"ira 0-.(
é Uma es�ola lmka possumdo tudo qu� o Teatl'ü elÔ.ge

Vomos pOIS, iOgo h-lais, oploudir Procópio c

se'i-s arhstO-:i,
"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"

VOCE GANHA·
O PRESENTE

No
. ANIVERSÁRIO ·

t4�

�ada compra de crs 3.000,00 à vista ou cr$ 6.000,00 B. prazo em

qualquer loja d'A Modelar dá direito a um cupão que concorre a

êstes prêmios pela loteria federal
de 10 de agôsto próximo

d'�

/' .

!
- 'um fogão 4 !:'ocas "Cosmopolita"

uma Fonara "Telespark"
rnodêlo vienense

f"I-I.!LCO
.

I

(-carta patente 180 - lar-feli:õ!:)
"cr-oef ux" 5 gavetas

Basta comprar e você ganha o
.

\ presente no 39.0 aniversário

.' t" . .: .......�:....Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DEPARTAMENTG CENTRAL
DECOMPRA�

EDITAL
de junho de 1963.' <A) aoêo
Momm - Advogado.

Despacho micial
A., como requer. FpollJ"
28.6.63. (A) Dalmo Bast.Jo)
suva - Juiz de Direito.

Petição ue fls. 2U
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di
reito ca I' Vara CiveI 001

CapitaL Diz a firma SI.,·
GER SEWING MACHI NE
COMPANY. por seu adv ....

·

gado que esta subscreva,
que tendo em v�sta, u (.:." .

ttdão do Sr. Or. de .:us�:; I

de ns., exarada nos autos
ce ação ue rcnovaçeo u,
contrato de locação, nOI3 ..(·

63, pede a V. EXClU. a C!kt·
ção por edital do Sr. D�·.

Henrique ucrcnnauscr, ��'I

ccnforruidade do art. 177, I,
do Código de Processo cr
vil. J. aos {lutos, P. D. Fto
rfanópolís, 28 de jUll110 da
l!.ll,,s. (Ai reão Morum -

Advogado.
u�"p.lcho de Fls. 27

Defiro a petição retro. Ex

peço-se ecntai de cneca .

com o prazo cesn (sesso.i
ta) díus. Em 23.6.63. (1\)
Dalmo Bastes Suva - J.l:03
de Direito
E pa ..a que chegue

.

ao co

nheuunc.nc u .....s ll1001"0.

sacros I?" neo possam, de L

turo, alegar ignorância, e.,

pe;_tp: o presente e outt-s

iguais que serão publica
dos e afixados na forma {la.

1�1. Dado e passado nesta
crdude uc i,-'lorianopolis, a a

vinte e oito dias do mês de

junho do ano dc mil nove

centos e sessenta. e tres,

Eu, Carros .selcannc. Es..:
va .... , o subscrevo.

n.um.. i..astos Silva
Juiz de iJirelto

;1·7·:i3

JUIZO DE DIREITO DA I"
VARA C1VEL DA COMAR
CA DE FLORIANóPOLIS

e dOis mil trezentos e se
tenta e cinco cruzeiros ....

(Cr$ 42.375,00) mensal, além
da contribuiçio de Cr$ ....

8..500,00 esta sem major".
cão, conforme proposta In
clusa. 10. - De fato, a l.:i
assegura à renovação do
contrato de locação e pro
tege o patrtmôaic, o fundo
de comércio, a permanên
cia da locatária no mesmo
local e no mesmo ponto
comercial, porque a regra
geral é o direito à renova

ção e à estabilidade do
fundo de comércio. É de
lei. E de direito. Nestas
condições, requer-se a V.
Excia a citação do Sr. DI.
Henrique Berenhauser, no

enderêço indicado, para, no

prazo legal, aceitar a pr>
posta ora feita ou contes
tar a ação, sob pena de ser

considerada como aceita e

assim julgada por sentença
a renovação do contrato ce
locação, por mais cín,o
anos, nas condições estccc
lecidas, condenando-se o lo
cador nas cus las proceu
suais, honorârios advoca
tíctos à razão de 20"10 sõbre
o valor da causa e ae.oa.e
comínccões de íet. ncan ...o

igualmerite citado para t_·
dos os termos da preserr
eeêc até final execução.
na-se a presente o va,o. . �

Cr$ 508.800,00 para os elei
tos nsceie Com os pp, N

por tóda prova útil �ill
cceuc edrrucída especmr
mente, de ....cimento pessoal
do rl:lU Sul,) cena de contes
so, arbitramento judlcía",
pericía, vistoria. ouvida de
cestenH.Ullms etc. pede que
se lh� delira na furma dv5
p.:did�s. F,orianópolis, 21.1

EDITAL DE CONCQ.:íJ::, iA p, ,3l!CA
Edital de citação de
Henrique Berenhau!rer�
com o prazo de (�
senta) 60 dias.

o Doutor Dalmo Bas
tos Silva, 2· Juiz Suo
bstituto da I' círcuns.
cncãc Judiciâria ao

Estado de senta ce
tarína, no exercício
pleno do cargo . de
Juiz de Direito da r
Vara Clvel da comer
ca de Píortanõpotts,
Estado de Santa Ca-

.na na forma na

lei,

FAZ SABER aos que êste
ecitei virem ou dêle conhe
cimento tívererr; que. pelo
presente cíta Henrique De
renhauser, que se encontra
em Iusar incerto e não sa

bido, com o prazo de ...0
(sessenta) dias, para res

ponder aos têrmos da ecec

� :� 1�����Çã�ue = ����
A nêste Juizo, movida por'f S i n g c r Sewing Machine

Company, podendo contes
tá-Ia, sou pena de reve.L,
no prazo de 10 (dC'<l) díaa,
que correrá em cartório,
após a terminação do pra
zo do aditaI. nos têr:no� e
de ecõrdc com a petição e

despacho a seguir craa..
entes:

SABADO ENCONTROS NO ALTAR: JANE GUIZO E

DANllO SCHMIDT - REGINA BRITO E caso LOPES

a - apresentar declaração
de conhecimento u suo.ms
são às normas do l::ditul
n. 001-23·1-1963, publicado no

Diário Oficial n. 7.226 de 6
de fevereiro de 1963,
b - Os envelopes, con

tendo propostas ou documen
tos, deverão ser entregues
no Departamento Central dp.
Compras, até às J 1 horus
do (.ii/i 28 de jutno de 1963,
mediante recioo, em que I
mencionará data e hora do
recebimento. assinado por
funcionário do Departamen
to Central de Compras.
c - As propostas serêo

ubert-.s, às IS horas do dta

28/7/6&, e na presença dos

proponentes ou seus repre
sentantes legais. O H

III - JULGAMENTO
No julgamento da con

corrência serão observadas
as disposições do art. 23, do

·�,·,,....ü(' -orovadc pelo
Decreto n. SF25-08-61/382.
.A concorrência poderá ser

anulada, uma vez que tenha
sido preterida formalidade
expressamente exigida pe!a'3

, ; e a o"üSGão importe em

nl"<.!1utzo aos concorrentes,
ao F.:'3t!1do ou à moralida
de da Conconência,
O Departamento Centf'll

dp. Compras, por sua Coml<;·
silo Julgadora. reserva-se ()

direito de f\nlllar a Concor
rencia. caso RS propostai
nOIJ f:oTrespondam aos Inte
résses do E!;t.ado.
Fto-:ianópolis, em 25 .:Ie

junho de 1963.

EDITAL DE c.;UNCORi";,J!:.;
IJIA PÚ.b ......>.vA N. 6J/06/U14

o Departamento Central
de Compras, toma público
'i.Ue faJ"á remízar, no <!i:l

�:'ll/l::.J;;, as 15 horas, na

.. ua t::<A... .J, à Praça Lauro
Milllt:!c, n. 2, COi�CORRl!:N
c..:IA i-LbLICA, nas condí
ções seguintes:

1- OBJ:CTO DA

(;.)NCOTI-R:€NCIA

1 - Bolas de Voleibol ka
ki cremo. - U:lidadc
Um. �- �úA�� flllADE.: -

150.
2 - Bolas de voicíbot

c.e branca. _. Unidade -

vm. - QU�I._._.l.DADE_
100.

O - Bolas de Futebol ju
vcni!. - Unidade - -T�n. -�

QUANTIDADE - 150.
4 - Bojas de ban.reoot de

salão. - Unidade - Um -

Quantidade - 50.
5 - Bolas de Futebol de

salão. - Unidade - Um. -

QIIRTLtidtlde - 50 .

6 - Bolas de Basquetebol.
- Unidade - Um.

Quantidade - - 50.
-

- Bnrr.tn>.s para ench�r
bolas. - Unidade - Um .. -

Quantidade - 50.
8 - Agulhas para encher

bolas. - Unitiade Um. -

Quantidade - 100.

Peti�ão
Exmo. Sr. Dr. Juiz de ín
.................. .a.... ;":IVt!1 aa Ca

.P�d.1 03llt,cr SewUlg rdactu·
ue "':Uloll'.. LlY. iUh!a (;\.IHlut·

C.UI, SUUHI.Ull. em São P,au-
I"" j)vr S.::ll advugll.uO q�\J
e,",�a suoscreve, vem, re"..

pIJuosamen'te, promover 11.
rilia Peluzo, Dr. Jai..<;on Bar-' lJreseme açao de renova,,;ãJRE\...o"'EBI relo e 1I0í�a Asttid

.t(<!nallx'·j
ut! CUl"l�raw de IOcaçau, llySe Danilo Schm.idt, no pro- Magali Kruger, Mar:ia Luila: termos du de;.;rew li .li.� .. \.',

:níg::J�:à;. e�. �r;;an� °ca';CldO, dsa. c�r��U;;:�;�:ev�� Rcnaux, l\llfria de Lourdes' �:a �� ��. a��.�. �:n����e C�!�Krüger, Maria Luiza Batisto,·; "';...I",",se�·, advogado, resl.mens·'. as 17 huras, receill: Senhor CrOnista Soc1111 .

ti, L.lUrdcte Bonomini, Aldo' deme a Av, n.1.... rlraI).c.J,rão a Benção Nupcial. Apos Na condição de Preside�· Pelu:.lO, Giro Barreto, 01'. l-t.,;, nesta c.u ....de, J.-'". '"

:o:t�e�:bg::::;c;:n:�:i�: �: �:.�::��:oP;;:c:;�ç-�� Tupy Barreto. Jorn. Wil- ��:il�aOt� �s��·��ir: dl� 20 P��
EDITAL DE CONCORR.,;��- a _ apresentar declaraçãoClube "Fronteira", com ser nbo externar a V. S. nossos :�, �:�::' eE�:raLau:la� �t��ad�o�;:�cI�n��m!�,·� ClA PCBLICA N° 63.0�15 de conhecimento e submls'viços do Sr. Eduardo Rol melh�res agradecimentos Duschd, Vera Lucia e Sônia :>ra reu, a loca.;ao ãe Ullla são às normas do Edital n°sa_ Este acontecimento es- pala ampla cobertura ofero. Regina Mendes. A Ff'sta foi lUJ"' e mais qU8Lro, sa\.� s O Departamento Central Ull-20'L'WJJ, publlcado notá sendo esperado. com cida aquele conclave e qu� sucesso, na sede da piscina $00 n's. 1, 3, 5, e 7 alem ati de Cumpras, torna pú@lico Diana Uftc181 n·· 7.22; de 6grande es(M!Ctativa ali ;"10 veio, por outro lado t!m da S�c. Bandeirante. . ��. d��r��l���a��sprLi��::� q,ule7_I,'8'3", .','all,.�ah'O":'o, dian·.• �ebl:��r�n��I�9{jpe'�: conten-sul do Estado. Podemo,; muito cooperar ao inteiro

!lU �.'edJ.o n" J4, à Rua F-el!- ..., '"adianLlr que a lista de COl) ento deste magno aconte- CASARAM-SE pe ;Sciunidt e êste à Rua sua séde, à Praça Lauro Mil· do propostas e documentos,vidados ultrapassou a cab. cimento. .t!:stevcs Junivr. 57, nest.a ler, n" ::I. CONCORRÊNCIA deverl..) ser entreguesdos mil. O serviço totGgrà- Na oportunidade reitero a saba(h, na Igreja do Divino capital, mewanLe o a.lU�uel PúBLICA, nas condições se- no Dspartarnento Centr-.llfico será feito. pelo Fo.,) V. S. nossas seguranças. de "Espírit.o Santo'·, a srta.. ����:l r!� cr�iro��·UJ�� I>llUlI.es: de Compras, até às 13 h'l-�. O ColWU$w;Ioi conv.. elevado apreço e dt$t.inta Ocftlte Maria Costa e o

sr.�l periodtSé l�Mruaiol ...Jl. ru 4a dia 31 ® ju!lto le.�8 .. ra fazer mna CQJIt< conside;ração'. - Antonld Ro- João Rafaell Evangelista. Os· de dezem1ho Jd.e' l!:IS8, conto I -'OBJETá DA CONCO':a. 1963, mediante recibo, empleta reportügem. As flôr,:s meu Moreira - Presidente convldG.dos foram recepcio- � contrato anexo; 2. - Po!>- Rl:NCIA que mencionar_á data e horaserão adquitidas em Pon,} do Grupo de Trabalho. nados no Restaurante e· teriormente, Jl:Or contrato do recebimeilto, a.ssinmto

:e�� u:: ::m:�oe�: O DR. NEWTON ��:�:v�ç�:v�r;os�� :�:�,. �;r�:��:���EY��r .:: 1 �g�_M:�=:� U� � :;n��n��I�t�:\O :eo ���rr�� Comunica ao comércio, Indústria e ao Público em ,..
"Santa Rita" e CameHa:>,

I do Rosa. pedou,J de I" de janeiro a' Quantidade - 8 c - As propostas serão a- ral que faz os serviços de transportes de mercadorias,foram encomendadas para Cherem. é o Secretário da 31 de dezembro de 1959, 2 _ Idem idem - de 2 kg. iJertas, às 15 horas do dia
mudanças bagagens e encomêndas, oe Florianópolis para

a decoração da Igreja."':". Corregedoria Geral da Ju·.. .INICIEI ���me�t;>dse,iil���o�tTat; - Unidade - Um - Quan· 3p��:!�erit:: :ure:::Srcp��s as localidades abaixo relacionadas.tiça do Estado, no,neado
escrito, convencionou.se ell'- tidada - 8. ABELARDO LUZ - AGRONÓMICA - AGUAS DO CHA-peio Desembargador Arno ativid"ldes no programa da" var os �lugueres para..... 3 - Idem idem - de 3 sentantes legais. PECó - ALEGRE MARCO _ ALTO DA SERRA _ ALTOPedro Huspcchl, Presidente TRE7.E INDUSTJ{IAS DO Cr$ 21.500,00 mensais além kg. - Unidade - Um -

ruo DO SUL _ ANCHIETA _ ANTONINA _ APIUNA _
sabad0 na Secretaria do In· do Tribunal de Justiça. ANO 63. o ci.itério que VOII de Cr$ 3.1>00,00 mensais pa- Quantidade - 5. III - JULGAMENTO ARAQUARI _ ARAUCÁRIA _ ASCURAS _ ATALANTA::i��t�o��I:Oa�e;����: MIS BRASIL 63.

adotar. será cnlre as loS ��st�s.C����b�Ç����:, t�� kg� = ���:deide� ;;mde_.: No julgamento da concor- ;Rg���RA��;AB�B�N�T�C�� �do Cnsto Crucificado -- :O�:í�arsu!� :=:d:s'::os:: f:��o�o31 �e I"d:�:��O�: Quantidade -;- 5 rência serão observadas p.s NEDITO NOVO _ BELA VISTA DO TOLDO _ BITURU.promoVidO pelo Secretário Yeda MarIa Vargas, dece�· ·dê
.

N t -

1961 d acÓrdo com o coo 5 - Cronômetro· - Unida· w!;posições do �rt. 23, do
NA _ BLUMENAU _ BOA VISTA _ BC3I JESUS __daquela Pasta, DeputadO donou:l imprensa floriano ;� p:�:'con���u�o -:: i:: tra� �exo: 4. - Mais tar: de - Um _. Quantidade - Regulamento aprovada pelo BRAÇO 00 TROMBUOO _ CANOINHAS _ CAIBI ._::�i�. Ta�:::rsa:m:�u�; ����;:.' ::a���tep::s;:g�� postos ao �souro do Esta· �:it��nd�;n.I:�i����:eto ��

6 ,
__ �ardos de areia _ Je D�r���c:;r::;;:-O:��r3:2�er �A�� ���MC���C�=EL��Fernando Bastos, Padre avião da Tac-Cruzelro do ::.' contorme. fiz com as de-

�lrig����,oon�!��:�a a:� 15 kg. _ lT�dade _ Um _ anulada. uma vez que te·
XAMBO _ CEDRO _ CÉU AZUL _ CHAPECó _ CLE-Scbeid, da cidade de Jara- Sul, nQ A�roporto "Hercíliú

nas pela locação de uma Quantidade - 2. nha sido preterida formaJi-
VELANDlA _ CORDILHEIRA __ C0RONEL PnEITAS _guá do Sul e Arcebispo Me- Luz". Ontem, a Rádio Dui- O (O D io�a:1o andar térreo c 7 - Fardos de areia - de dade cxUressamente exigida 00 _ CUNHA PORA _ CURITlBA _ D!:SCANSQ-tropolitano, Don Joaquim rio da Manhã, Rádio GU3.-

MAN ANTE d_; 50. m�is -a sala n· 7, do préCUo 20 kg. _ Unidade _ Um - pelas Leis e a omissão im-
CORONÉL MARTINS _ CRISTO REI _ CRUZ MACH."\.Domingues de Oliveira. A I'ujá e "Santa Catarina", cri- Distri�o Naval, Almirantt! n" ·H, à Rua Felipe ::lcl1·

Quantlda:le - 2 porte em prejuízo aos cou-
DIONIZIO CERQUEIRA _ DOUTOR PEDRINHO _ FA-imagem foi presentiada pela ticara.n a atitude desele- Murilo do Valle Silva, hoje, midt, além de elevar para 8 - Fardos de areia -;"le correntes. ao Estado ou a
XINAL DOS GUEDAS _ FAZENDA ZANDAVALLl _ PE-Sra. Joana Daux Mussi, 1"e �ante da representante da às 15 horas, receberá a vi· CrS 5.500,00 mensais a con- 30 kg. - Unidade - Um - moralidade da Concorrên,::i3 LIPE SCHMIDT _ FORCAÇAO _ FRANCISCO BELTRAOsirtenle na cidade de La- beleza hrasileira, Yeda Var sita do Goyemador Ivo Sj:- tnbuiçao de imposV:ts, ta- Quantld"de - 2 O Departamento Central
_ FOZ DO IGUAÇU _ GALVAO _ GARCIA _ GARUVAguna. gp'3, n�"oll-se a prestar de- veira. �:\� d�������o �03lP��og� 50' ;g. F�rd.O�n��a�:i�-u�� �:oC������'r:,orr:��v��;I: - GASPAR - GAUCHA _ GENERAL CARNEIRO _

�•
c1"_ra·çõcs à imprensa.

zembro de 1962 na forma
_ Quantidade _ 2 direito de anular a Concor.

GOIO-EN - GARACIABA - GUARAMIRIM - GUARA·RECEPCIONARA'
do incluso contrato; 5. -

TUBA - GUARUJÁ DO SUL - GUATAMBO - CUSTAVOEM BRUSQUI:. ESTEVE Finalmente, por contratu 10 - Trena de 10 metros rencia, caso as propostas a-
RICHARD _ ILHOTA _ IMBUIA � INDAIAL _ IPIAÇO

com um "COQ'\ amanhã fi
.� escrito, convencionou-se ele- no minimo - Unidade - presentadas não correspon·

._ lPORA _ IRACEMINHA _ IRAPUTA _ IRIENOPO.Instituto Erasil·E:'!t,,-tlos Vili· participei do "Cockt.ail" - ne::;ta ü:.nitll!. () Dr. Telmo \lar os alugup,re'" para Cr$ Um _ Quantidade - 1. darh. aos Interêsses dú Est.fI-
LIS _ ITABERABA _ lTAJA1 _ ITAIÓ _ ITAIÓPOLISdos, para comemorar a dançar.te em comemoraçã,) r\ra"';iD, Diretor de Pavimtln· !����;o�a�aens�I�$ �::,ooLi!

II _ FORMALID'�ES dOp'IOrlaQt'I.T)'lliS, em 24 de
- ITAPIRANGA - ITAPQCú _ rrOm"'AVA _ ITUPQ.Data Nacir.:nal dos E.UA. ,) ao fl" Aniversário de Fund:l' tação do DNER visitou o contribuição de Impostos, n..o.
RANGA _ JARAGUA DO SUL _ JOINVILLE _ JQS:!:Presidt'nte Dr. Orlando &h- çãQ d'J jornal" Municipio". trecho até Biguai"$ú, zona taxas e limpeza, no período rã., att;n junho de 1963.
BOITEuX _ JUPIA _ LAGOA DOS PORCOS _ LAJEA-roeder e mc'Ohros da Dir';· que tem como Diretor o de 1° de .janelro a 31 ti'" 1 - Os interessados deve-
DO GRANDE _ LAURENTINO _ LEOBERTO LEAL __!;;�� ��o I!!��Ci��lt:���:i !���t�fi��a d��:�e M:�::�:d� NOTAS NA PASSARELA !;:;!!a:e�ed}�i:���fi ��::��::s: as seguintes PRE���;��ictJr da Silva

:UI���:I;I�T��R�A- �O��no EII: Zahia. A srta.. I\ta- rnl!!"!tlJ. Posso destaC;l.r l\1iS3
no andar térreo e mais a

BORMANN _ MAREMA _ MARCILIO DIAS - MASSA· "1
risa Hoskrno, 'organizando Florianópolis, srta. Neide O Consulado americano, em sala n" 7, do prédio n° 34, à

RANDUBA _ MARIÓPOLr.5 _ MATELANDIA _ MATA. .

I. P. 'le Moura, Srs. e Sras. São Paulo, vai acontec�r Rua Felipe Schmidt. tomf..l-

DATILOGRAFA PR.EC.rA-fE DOR _ MATO PR:8::TO _ MATOS COSTA _ MEDIANEI.Prefeit'l Ciro ILililln') Gev:\· com grande recepção em co- do em locação e objeto.;; i' J
RA _ MIRADOR _ MODÊLO -/VIONDA! _ MONTEt'�d: Or. Guilllerme (Alm\Õ.) memoração a Data Nacional ���aC:�s�r���t:�maa f�� Escritório de firma comerôol es�abelecida em CASTELO _ MORRETES _ NOVO HORIZONTE _ OU.Re'1RUX, Dr. Vania (Lau-:'a dos E U.A. Desfile de Da·

autora à sua "SINGErl.··. FI<Hianópclis, neces·sita de uma
..

moço, com �nstruç�o RO VERDE _ PALMA SOLA _ PALMAS _ PALMITOS _
que d�ntro de poucos dias Colaço de Olive!ra, Artur _�las do Século 19", uma nesta capital. bit mais de secundária que tenha boa prática em dahlogrofea. PAPANDUVA _ PARAISO _ P�NAGUÁ _ PASSAR!.
estarã') nesta Capital, os (Regina\ Schloesser, Dr. Eu· prom.:>ção deste Colunista cinco anos ininterrupta- Inter:ssodo, tratar no Casa Regina - Felipe NHO _ PASSO DA GALINHA t- PASSO BORMANN _
Depulados Federais. Edilsi)fl cUde<; (DioC"i) C<>rdeal. C"r. que entrará em órhita em r mente e conta hoje com

Schmidt 11. PATO BRAN:::O _ PAULA F'ERIJEIRA _ PENHA _ PE-Tavares, José Almi Barreto los r.amtJos (1'llmrcia) S",)· carate.. filantrópico· Esta
'

���e���:� f���tel�u:i'"",,";,; InÚ}'el a.presentar-se sem os requisitos acima, RIMBó _ PESQUEIRO DE CIM! _ PESQUEIRO DO
e Ferro Costa. za, W,lldemar (Gisela) S"'hl'l- no bolso do meu colete o Ónus de impostos, taxas, MEIO _ PESSEGUEIRO _ PIÇ;RRAS _ PINHALZINHO.esser, José Gennano I Nor- nome do candidato a gover· limpezas, prêmiOS de seg, .. -

_ PINIiEIRQS _ PIRABERAB.-,: _ POMERODE _ POÇOREGINA BRITO e Celso ml\) S!!ha(áfer, Dr. In� ... IM'r nadar pela UDN • Comen, ro, etc. que possam aretf1r
PRETO _ PORTO UNIAO -f POUSO REDONDO _nll) Renaux. Alberto llionir) tam que fundaram o Cluoo o imóvel locado são (\e AUXILllR (lI ESCRIIORIO PRAIA DO CAMBORIO

-;]SIDENTE
GETtlLlO _Lopes, no próximo sabarlo, A.1e,-tcastro, Dr . .f. J. (lve�eJ dos PenisH e que já tem ��S;,O�::b;���:lvodO a l��.;{:

Admitimt;s um com muita pr�tica, bom datilágra PRESIDENTE JUCELINO _ RINCEZA _ QUILOMBO�o d:ze�::ã:or�s�pc�:�e�: �;�����torDr'p:�::,r p��:;� �::,t����Ul::�:n�;;I�:18·ca�?: ��bufl�;or�c���� a:;�;� to qui e� com o �rviço militar.
. . == ::g ��� S�LRI�R���� ;��OE=�Altair da i�reja Santo .1\.11- Erico (Edial Appel Co- a boni,a Zilda Maria Heusi, convencionado. 8. - Nãl) Inútil apresentar-se sem estes reqUlsttos-.

_ RrO MARTINS _ RIO RO _ RIQUEZA _ RO-tonio". onde os convidados mandante D.lauro Oliveira Rainha do Atlfmtico de San- �:g:���or'o�om�lid!���� Fone: 24 - 13, das 17,00 às 18,00 horas.

DTIEMBóIO-_ROs.MENTLA.NHEDL{LE-NA _ !SA-NTSAANTL"ACIACR�Z SAOON_apresentarão os cumpri' e sua elegante noh'a MA· ta Catarina.
responsável, nos contratoo; _

de locação mencionados e a
TA TEREZINHA - SANTO J ANT�NIO SCHOROEDER

�r::�O:::;!�·I�t:te�':uu:,��: REI-MARCAS f PATFNTF-: ;I:�:��ODOn!'::c�AO:;,�s--SA�°:Omente no ra ....o de seu ne-

d P d II 1di· DO ITAPIRAN,óciO no p,OdlO locado, co- Agole Oficial a roprie a e 11 a�ria ;;-. s�oS�o;;ÉJ':iE��;;�� �S�AO LOURENcO�O�t:!��oé n;�:�� e :ro:� 'tIM,.,trn de m4r�tU. JMltcmt., de 1ft""C40. nome. co
DOESTE _ SAO MIGUEL DO OESTE _ SAO MIGUEL .. \DiR.Ote do incont.estável dl- ..ercfcdI, ttt.zo. t:e atobeled7'lento, 'nri,n'lflU. frlUU tia
DO IGUAçu _ SEDE FIGtmIRA _ SEPARA��-Tn�topr��õ:e�o�l��nao ��1�� propogcmclG. tnm'CQ.I 4e �GÇ40
SERRA DOS BURACOS _ fúó _ rIMBó - TRt:S AR-

. Rua Tenente SilveIra 29 l° andar - RAS - TROMBUDO ALT()( - ,TROMBUDO CENTRAL -� .•I'ARI'D���::�'��.E�'���U�����>� (,��J",���:!,!�'�;�I,��I�,����\�II��S �OC��i 1�����á��nPO� ac�����mc�n�� ,

-

UNIAO DA VITóRIA _

V�J.OES
_ VARGEAO - V�DA!I�

, DANÇ.'\NTE� - ETC. ��w(;��:e oea�:'�i at��I� SALA 8 _ r.ALTOS DA CA;:SA NA,q _ FLOlIANC)! RA.\1:0S - VILA MODl!:Li> - KANXE�l!: - �I��:::-.! \>�C:�'2�,_�.��:��:�RF.:
DO

.����.:/.���:���.:;�)2.: ...=:,i;.Jl�.�"}.:'i6.j�.:._"_lc..!V8�ndio;0•.'",'.,P.8'!!:iIi'......:...·1t�8:...e.n...:a..........'IÍÓP'".�LIS -�;��I�. _P.��S�TA����.�9�7�_�F�O�N�E�3�9�12�,��_;_._,_,:��_ _;Wl/���,�··=,Sl:fMr:;.�·�:-:1·fu�t�.��NT�A�,�,,��'�
....��"'�'�:

O Governador Ivo Silveira, recebeu cumprimentos das
autoridades em Palácio no Clichê - O Mini�tro NclsOll
Heitor Stoeteral, cumpri meniando o Utefe do

Executivo a.tarlenense (ln. terino).

mentolO.

bEPARIAMEfUO ldÍlkAl I)t
(oMI'RAl

EDITAL DE CONLOR�ENLlA PUSLlCA
NU ó.:HJlHll)

JANE GHIZO

II - FORMALIDADES

1 - Os interessados de
verão at.t»"l"er as seguint"es
formalidades: Rubens Vfrtnr da SUva

Presidente

EXPRESS,SO JOINVlllENSE lTDA.
MATRIZ; JOINVllLE

AVENIDA Gt.:'1'OLlO VARGAS, 1.2t*J
FONES. N· mI..

�

e .1JIiI33
FILIAL: FWRIANOPOLIS

RUA ALVARO DE CARVALHO, 12
FONE N· 3671

ACONTECEU

COMENTA,SE

MUSICAL BAR

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A �GRW, MAO SE (OHSiDERA
INIMiGA ilE NIHGUfM

CIDi\DE DU VATICANO extraordinárias que assisti

(O E.) - O Papa, como e. rum a sua coroação. "VO�

Igr'eju. não se considera 58 presença aqui, senhores,

tnírrugo de nínguem. néc prova que esta, é a língua
sabe falar, senão a língua- gem que vossos países de

gem da amizade e da coo- "em falar, quando tratarem

fiança, declarou o Sumo com a Santa, Sé. 15t9 me

Pontifice numa alocução que emociona profundamente, e

pronunciou em francês, ao agradeço em vossas pessoas,

receber na 'Capela SintiJu, as autoridades e os po

os membros das 96 missões vos".

MO�REU O BiSPO DE URlíGUAIANA
Na tarde de anteontem, ximídades da cidade de Pas

ês 17,30 morreu tragica- 50 FUndo no interior do

mente, o bispo de Uruguaia- Rio Grande do SuL Assim

na, D. Luiz NadaI, em um perde mais um apóstolo a

avião da VARIG, nas pro- Igreja Católica gaúcha.

Do'i; ope�IQI d� L�ip.ig SQCouem um companheiro
gravemente ferido. Sabe se que, no mínimo, 120 mani
festantes encontraram a morte por ocasião do levante
de 17 de Junho de 1963 em Berlim Oriental e na Zo
no Soviética da Alemanha; muitos fOTam também con

denados õ morte, Avalia se o número de feridos em
mais de mil. 8F 181/3 - IF .<>u ..

o a Fil fi- d
tÚb.Uca�

ENSAIO CRITICO ÀS
IDÉIAS DO DR. ARMAN·

DO PIOVESAM

"A filosofia é sobretudo
um esforço de renexêo peso
soaI e crítica" ..

Assim sendo cabe a qual
quer um de nós "filosofar"
eõbre qualquer conceito ou

julgamento, opinando, defen
dendo ou negando opiniões
que foram tidas até então
como verdades eternas.
A saúde pública, tal como

é tida, hoje, sofre uma ror
te influência das ciências e

da técnica. As especialidades
aumentaram à força de exi

gências novas e do limite de

percepcão e da represento
cêc de nossas qualidades
ínteíeatuaís.

Mas é preciso que não se

perca a universidade dos

conceitos, é essencial que
não se esfume o vaíõr do' eo-
00 - : "A saúde oral, den
tro do contesto da saúde

pstco-somãttca, é uma abs
tração."

./ O grupo social primário
registra rebeldia, face à

novas técníces embora lhe

tragam melhores e maiores

beneficios. E' difícil trans
formar o "eu" em "nós".

Porém, pelo impacto da
qualidade e da quantidade
dos bons ou beneficios mate

riais, mesmo sem sentir, o

homem os prefere a qual
quer outro.

Embora o homem os -e

pita acaba os incorporando

AEROVIÁRIOS
36% AUMENTO
S. PAULO - (O.E.) _

Reaítaa-sa esta tarde a me

sa redonda dos aeronautas
e aeroviários, com os empre
gadores, na sede do Depa-.
tamento Nacional do 'rreoa
lho. Será debatida a ques
tão da concessão de abono
de 30�'(I, àquelas duas cate

gorias, bem como a situação
do Domandante Melo Bas

tos, demitido da VARIG.

Os deis ultimas foram ne

gados ou esquecidos.
'i omedo o homem nêsse

sentido tridimensional a e

quipe de saúde pública, que.
rendo agir, pode agir.
E' essencial que a univer

sidades cuidem de, aos pcu
cos, ir introduzindo no es

tudante, as noções funda,
mentais de saúde pública.
in�orporando as mesmas o

preparo do seu campo SO

cial, - a comunidade e a so

ciedade, não se esquecendo
que o homem não é apenas
o instrumento do bem co

mum: "éle está acima da

massa, do todo, da nação H.
O dentista não se formou

para tratar o doente e 'Sim
a doença. E' o que o Dr. Ar
mando Píovesum afirma.
asse :lOVO ensaio é uma sín
tese do seu pensamento, de
cujos conceitos é dificil nos
distanciarmos: dentistas e

médicos.
O dentísta, príncípalmenta�-----------;-..,._---------------------

o da equipe de .sauoe pllblt
ca,. colocado na linha ou na
staff e principalmente o

inspetor, deve ter em vista
o preparo da comunidade
onde éla deve agir.

É a procura do teeder

natural, é o aproveitamento

a seu currrcururn.

E o senumento religioso,
os efeitos beneficos do aen-
50 eseeucc permanecem e.TI

um status inferior.
A saúde oral e a saúde pú

Iblica sentem o efeito dee-
sa distorção. 1
O indivíduo é tambéI11l u

ma pessoa. Na família ex

plodem pruridos dessa tn

ferioridade do espiritual sõ

bre o material - são fru�tra
ções que colhem maridos,
espôsa e, sobretudo a críen

ça.
A medicina não fugiu a ês

se sentido de velocidade e

técnocraoía, esquecendo o

homem: a abstrata ciência

blólogíea dominou todas as

especialidades e a suntucsí

dade das técnicas transFor·
mau o doente no número de

um leito. E' medicina a

tual, esquecendo-se de que
o homem é somã-pslqulco
interação.

)

ções oficiais e para-cncteís,
quer porque os circulas co-

EBmunais, atrasadíssimos ou

adiantados, ainda não foram
,

preparados para receber

em mansamente, as Iraquís
simas benérsses oficiais ou

particulares.
O grande problema não é

modificar a ruosoüa da saú
de publica. o passo decísí.

vo é o preparo do grupo se

cíal para que êle possa re

ceber, sem repelir, os bene

fícios de uma equipe de saú
de que cure e previna doen

ças, eleve o sentimento reli.

gtoso e o senso estético a ;:1.1

tura que cada cultura possa
assimilar, para parbícipar

OURATEX S.A .• Ind. e Com. _ Fibrica: Jundiai;

:f���:r�nt;�a��e�:m�:' � r- V_""_"_"_'R_._L'_"_,"_"_"_"_6,_58_2_-_8._''_"_._-S_.P_._-C_,..p,_,,_, ....
papel que lhe cabe em Ch'

da grupo a que se ídentífí-

cre qualquer quaunade côa

que �"s.sJ. se. encontrada

dentro da pessoa humana

para que se lhe atribua uru

papel, qualidade que pede
rá ser encontrada no fis! .... ..!
no psíquico e na facilldade
com que tem, Dada um, de

"participar" na educação do

grupo .sociei.
E a equipe humana: não

se esquecer de que o homerr
e a sociedade se completam
e que o doente não é um It..
to com um numero e que
o paciente do dentista não
é uma ficha com numero.
O que o Dr. Armando se

esqueceu de dizer é que o

fenômeno, aqui anaU$8.dn.
é universal e que depende
do médico e da comunidade.
O que põe o médico como

responsável, no primeiro
plano, é que ele ainda nac

brandou alto contra a mec".
cina e a odontologia oficiais,
DUjOS programas teõrícos
práticos não conduzem com

a realidade brasileira, quer

pela penúria das Institui-

o FÓRRO MAIS BARATO QUE EXISTE!

PLIQUEIA POPULAR (PP)

DE CHAPAS DURAS DURATEX
o madeiramento é mais barato.
O material é mais barato,
A mêc-de-ebre é mais barata.

D
o melhor Iõrrc para sua- construção e feito com Plaquetas
Populares (PP). Num instante, V. forra toca a obra a um custo

realmente inferior. que qualquer outro tipo de Iõrro. E as Pla�

quetas Populares (PP) são f�b;icadas. em diversos desenhos
e recebem quaJquerplntura,

-

PLAQUETA POPULAR (PP) ��.�.•
s
....��.FEIrA DE CHAPA �t,t'&---0<i:

DURA DURATfX

f:ii{,j2.
,]o

........•NORf.'IAl 118"

fl-' R-fJ

DU.�".X
REPRESENTANTE
NESTE ESTADO:

ORGANIZAÇAO PAULISTA DE VENDAS
R. O,es. Westfalen, 285,2.-, s/8- CP 913�Fon�: 4-8948

Telegrama OURAOECA - CURITIBA - PR

Não rcço caridade, quero apenas [.�:: C':.�_:.) "i.<K� D,,:,:,:-;.J c:,�"u,br, trabalhar, �c.:. r, d.
Com a ajuda que me deram, já sei dar ::..ig:_.:;.:J l:".1.::::''-':, r.prl...ildi a lt.i' ê escrever. Mas ;;""�i.�.l

posso melhorar muito, eu e milhares d,:; Gúi.l.:.j C..i'liiÇJ.3 ckfdtuc::::1G que qU\.,:ieillL.3 :.ll_j.-:�
nas uma oportunidade de reabilitação. CoüLv,c com a g<JJt�, 4�ü,J� � 11'00". Cam.p.d&.�

� 'j �,' !.:�. \. ..

vi

C I�lpanh I Pró CrIança De{eHuosa - ASSOCiação Brasileira

I
tirctcr�E,:�dvo •••••... , •• ,.. J,�r<ne 10 r�

Ja CrIIIlÇ\ Dd�l[uusa.A B C D COMISShOEXECUTIVANAC10NAL Sccr1..t;lno ••••••• , •••.• '. Lulw l'jullpc ReleIidc Cmtt�
1csourelro� .•••••• , Alberto flgucrcdo e Camlllo An��laÍ!

P!�SIJ�ll[� d� Kont \ , Amador AguIar A Prçsldente da A,1\, C D •••••• ' .Renato da COsta BomC.:a
1)1�sld�nt� da Clmpunha ., Laudo Natel Coordenador•.•••••••••.•••. ,. Ulysses MarTons fcne!�

CAMPJ\NHA �KÓ_-CRIANÇA DEFEIIIlDoÀ

Regressou de um Treína

mento no Instituto Agrõno·
mico de Campinas o enge
nneíro-eerõnomc Ditte.·

Brandes. Conforme o pro

pósito especial de relacionar
tôdas atividade do cultivo

da mandioca, num projeto
específico, o referido técni·
co tem a incumbência de

planejar e instalar a Sub·

Estação de Cultivo de Man·

dioca.
Como se sabe, a cultura

da mandioca no nosso Esta·

do, é considerada pelos seus

resultados, como econômica.

��ter�:se ��n::u��t!�:::
possibilitar melhores ren·

dimentos 'das culturas atra
.

ves de melhores técnica d�

cultivo com emprego de va·

riedades adequadas as fina·
lidad-es da transformação
em farinhas e féculas alimen

ticlas, principalmente.
A SUb·Estação de Cultiva

da Mandioca vai ser locali·

zada em Rio do Sul no lu·

(�;n�as�;e�� �m; c�:��
que o cultivo do aipim e da

mandioca, dêsde muito tem·

AINDA O
AUMENTO

BRAS1LIA - (O.E.) - O

projeto de lei que reajus
ta os vencimentos do fU!l'
cionalismo civil e millt.ar
da UUnião, terá sua apl"J
vação final no Senado, sO·
mente amanhã ou depois.
Não se acredita que hoje ou

amanhã, haja número legal
de representantes presentes
para votar a matéria.

po, requeria atenção espe
cial, isto o governo do
Estado não ignorava nem

ignora. Por certo o caso não

é apenas saber se o atendi
mente vai ser para aipim ou

para mandioca.
O técnico Che{e da Sub·

Estação de Pastagem vai ín, tria de transformação.
vestigar as variedades de Um obstáculo o govêmo
raizes conhecidas na região estadual já venceu, foi o de
e também indicar outras achar um técnico com seno

conhecidas fora da região, sibilidade para essa especta
tudo naturalmente, obede- Iízação. Achou, foi treinado
cendo as solicitações do � bem cedo no lugar Pasta·
prodoJtor rural e da indus· gem, em Rio do SUl,,:€e vllj:�

-----------------� alguma coisa de PtóV0t4�f:EXPRESSO JOINVILfNSE lTDA �:I�:�;;:��!� '��fo��t�u_
tras informações que a Se
cretaria da Agricultura Já
divulgou.

MATRIZ, JOINVILLE
AVENIDA GETULIO VARGAS 1295

FONES N°s 2431 e 2�32"
FILIAL' FLOR,lANoPOLI5

RUA ALVARO DE CARVALHO 12
FONE N' 3677

-

"Comunica ao comércio, industrio e 00 públic(
em geral que os seus serviços de transportes de cor·

gas mudanças, bagagens e encomendas entre Join·
vile' e F1orianópohs e vice-versa es...ó sendo feitc..
com a regularIdade de três O quatro viagen9 sema'

nais, em caminhões próprios.
. Comunica outrOssim que montem linho regu'
lar para o Estado do Poràná, São paulo Guanabara
Estado do Rio e Rio Grande do Sul e que trabalha
em conexõo cam Emprêsa de alto conceito poro tôdo�
as praças- do Nordeste Brasi!eiro.

Aceita. ainda. o transporte de mudanças e ba'
gagens para todo o territôrIo brasileiro e o faz crr

caminhões prapr1as com carrocena blmdoda

NADA DE
REBITES!

Exija em seu Cal':'O

Lona de freios "rOLADAS"
- 60% mais no aprOvei' i
mento das Lonas,

CASA DOS FREIOS
Rua Santos Saraiva, W
- ESTREITO

CINEMAS: CARTAUS DO DIA
- CENTRO - - BAIRROS -

são josé gloria
às 3 e 8 horas
Anthc.ny Quail-e ,

Jayne Mansfield
A MULHER QUE SOUBE AMAR

- Censura: até 18 anos -

as 8 horas
1) - Charles Thampsom

Liselette Pulver
-em-

A CONDESA • O BANE OLEIRO
2) - Gordon Scottrifz Censura até 14 anos

às 5 e 8 horas
Richard Egan - Jane Wyman
e apresentando:

HAYLEY MILLlS
- a sensaçõo do momento

·PO L Lye;:NN A

império
às 8 horas

Tany Curtis - Yul Bryner
Khr'istine I(aufmann

-em-
TARAS BULBA

- PanaVision - Tecnicolor
- Censuro: até 14 anos -

- Tecnicolor _

Censura: até 5 anos

raiá
às 8 horas

.

- ré .... nl�.(',u,

i,', .....;
Censura .alie i.4 ano;;Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



IllPATOR

PEDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORG� r GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORADORES
_ RUI LOBO - MILTON F. A'VILA
ORILDO LISBOA - MARIO INACIO

COELHO - MANGONA

48 ANOS DE LARUTA CONSTANTE EM

PROL D� , 1, CATARINA NO

I'ETl)� 1)()� ESPORTES

2° RODADA DO RETURNO

e Atlético, Sabado no Jogo Principal;
ingo: Paula Ramos X Tamandaré

o certame regional de futebol, cujo returno tC\'C inicio

sábado e dO,mingo, quando Postal Telegráfico e fjgueirense
levaram a melhor sôbre Guaraní e São Paulo, respectiva
mente, pros!teguirá com mais dois encontros, ambos uesu

nados a 8gtadar ao público que comparecerá ao estàtliu da

rua Boeajuva, sábado e domingo próximos.
Na sabatina teremos o jôgo de maior importância da

rodada, de vee que estarão frente a [rente Avai e Atlético, .'"
.os quais, no turno, efetuaram .uma disputa renhiria, vem-r

da pelo Avai pelo escore de 4 x 2.
O Avaí é o tavertec, devendo conservar seu título Ih

il}:vioto. Porém, o Atlético procurará reabllltar-se dos s'''' . .;

ultimos ínsucessos, proporcionando ao líder uma dcsagra
davel surprêsa.

• Domingo, completando a roda, estarão cotejando Puu

Ia Ramos e Tamandaré, com ligeiro ravorutsmo tio trif'"
101' que DO tomo le\'ou a melhor pelo escore de 2 x O.

NOTICIARIO DO ESPORTE . AMADORISTA
ginásio do SESC sob a. ba-

Walter Souza tuta de Hamilton' Platt. Os "'0 Hercules manteve, sua
condição de lider no carn

peonato bancário de nossa

cidade ao vencer sábado pe
la mantiã o Nosso Banco
por dois tentos a um. O
campeonato da classe bano
carie vai ter seguimento s,l'
badc próximo com os seguín
tes .confrontos: Inca x wat

mape - Hercules x IAPB -

Desembanck x Lavoura e

Nacional x Nossobanco.

joínvnenees Ivo e Max e:;;-

O càmpeonato citadino de tiveram em ação e causa

football de salão prosseguiu rem boa . impressão a dtre

domingo à noite com o Cu' cêc técnica. Os treínamen

tejo Bocaiuva 3 x Clube Do- tos no Ginásio Charles Me·
ze de Agõsto 1, resultado es- ritz vão prosseguir até o dia
te que colocou o Caravana 10 de julho.
do Ar e o Paula Ramos, co.
mo lideres com quatro pOL' A equipe adulta do Lira.
tos perdidos. O primeirc 'rems Clube abateu sábado

prélio entre as equipes do último a noite na F. A.•:;.

vitória, a qual pendeu a re- Com a realização dos ío
vor de Ari Cesário dos S3n·· gos acima, passa a ser a se

u .. � tos, que venceu bem embo- guinte a classificação dos
X':. 1'. ra não com facilidade. participantes:

-c
te. r- Lugar - CeI. Theseu

JOg05 da Terceira Rodada Domingues Muniz (lNVIC·
o I TO), com 3 pontos

Iônio - O x Theseu - 1 2"/4· Lugar - Dr. Silvio

por Vi. J ..

Pros�en'e r

mo o I T(I'
--CeI Th{'�lI

Barriga Verde e do Postal

teíeeranco deixou de ser

realizado por não ter com

parecido a equipe do Postal

destes confrontos a coloca

cão por pontos perdidos �
a seguinte: Caravana e Pa. ,.

la Ramos com 4 Clube D,!

ze com 6. Bocaiuva Esporte
Clube com 8. O campeonn
to vai prosseguir hoje à

noite com a penultima do

dada do returno reuntnrto
na. preliminar, Barriga ver

de e Bocaiuva e no cotejo de

fundo o mais Importante
Caravana x P. Ramos.

ao Iplranga de Blumenau,
em cestobal masculino, per
55 a 45 depois de 26 a 13.

zronsc CelSo Prazeres dtví
diu com Ayrton Tomé de
SOusa a arbitragem. Bom

pUblico esteve presente a es

te cotejo, e poude constar
tar a total supertortdade do

clube da colina sobre a rc·

presentação interiorana. Jo

garam e marcaram pelo Li·
ru Tenis Vlube: Samuel (/:)
- Claudio (20) - Alfredo

(16) - Luiz (6) - Mário

(5) e Mlroski (O). Claudio

Pessi foi o cestinha do Lira
e €l.n partida com 20 pontos.
OI.:ira ptoYaveItnettte nb 'sá
bado vindouro Irá a cidade

o attéta João Carlos, do
Clube Doze de Agôsto, estã
realizando desde a ultírnn
sexta-feira treinos no S. E.
R. SADIA de Concórdia. O
antigo jogador do Cruzeiro
de Saco ,dos Limões, per
manecerá em Concórdia du
rante uns trinta dias.

Em nr

N. Soneiní, Laércio Lisboa e

Martim Afonso de Haro, to
dos com 2 pontos;
5·/7· Lugar - Dr. Iónio Jo

sé Ferreira, Ari Cesário dos
Santos e Manoel Tomás Bnr

bosa, todos com 1 ponto.
8" Lugar - Dr. Jaime Hum

berto Cardoso, com aéro

ponto.

Partida de bom nivel téc
nico, vencida pelo CeI Tha
seu de forma indiscutivel,
com esta vitória passa o

C�l. 'rt.eseu a liderar Isola
demente o Torneio, estando
e inda invicto com 3 jogos c

três vitórias, devendo na

nossa opinião ser o vence

dor deste Torneio.

bém entrou na parada para
contratar o cncionte joga
dor. Pepê inclusive, já este

ve na cidade pruíana conver

sando com os dirigentes bar

rcststas. acreditando-se no

seu- ingresso no time de C'l.·

mllc MussL

J13jai:
..---'.....

Os jqrnais' do Paraná vem

notíotando que um jogador
ao' Paraná .deveré viajar pa
ra Hajal, .contratado palo
Ma�cilío<Dias.
'rratc-se do atléta Celso.

pertencente ao Agua Vente,
q)18 já está de posse do a

tes.tado líberatérío, puden
masculino, foi derrotado por do, por conseguinte, assinar

�:l�:1; ;:; �o�hcp:r; compromisso com o time

no último set 15 x 13. Reeen praíeno.

o Ipiranga de Blurnenau.
jogando sábado último à
noite em nossa capital con

tra. a' equipe adulta do Sete
de Setembro em voleyball

Blumenau:....dma Rodada
Jaime - O.X Ma.rtim-l

o treinador Carlos eeA�doTol'
nela do C. A. F., será reatt
zada hofe com inicio às .

19,3Ohs., com os seguintes
jogos )V'Ogramados:
CeI. Theseu x Barbosa; A

ri C. dos Santos x Dr. S.

Soncini; Dr. lônio x Dr.. 1.

H. Ca':doso e Martim A. de'

-
?artida de nívertécnic�de

regula:- para bom, vencirla
cem- categoria pelo jovem

:"I M<::Ttim, que deverá ser um
o dos melhores classüicados

nêste Torneio, encontrando
!'f! pr.asentemente na segun
da colocação juntamentd
com Lisboa e Soncini, per
dendo uma única partida f;!

para o lider do certame.

Os jogadores do eerecíora
do catarinense de cestoball

Campas Ramos, o pOpalQr
Laléco, que vinha dirigindo
o conjunto do Palmeiras do

Blumenau, Icí destituído
das suas funções no elví
verde.

A dispensa de Leléco do
Palmeiras prendeu·se as cri·
ticas efetuadas pelo trein:-..
dor ii. diretoria do clube.

juveitil, estiveram treina- de Blumenau conceder re.

do ze. retra pela manhã 'no vanche ao Ipiranga.

jovem
acertou. c

tida veio a

de bril 1

mesma equipe em Blumenau
e perdera por tres sets a um

com parciais de 15 x 10 -

6xI5-l4xI6e14x16.
Sábado contudo mesmo sel'!'l.

contar .com algunS de seus

melhores valores os"'Goman
dados de Orestes Arauio ven

ceram bem a representação
interiorana. Nos vencedo
res devemos destacar a 3·

tuacão de Nelson, Wilson c

Raulf, e pelos perdedores:
Romeu e Humbertho.

No amistoso que o Marcf

lia ntcs realizou domingo úl

Urna, foram lançados dois

novos jogadores, vindos do

futabol gauc'bo. Vilela e

Djal,ma foram os atlétas ex·

perimentados, deixando am·

btls boa Impressão, princi
palmente o volante Vilela.

Dependendo das bases fi·

nanceiras os dois jogadores
gal,lCl108 PQderíi.o ser contra

tados �elo Marcílio Dias.

A CAMPANHA DOS CLUBES NA 1°
FASE DO REGIONAL NA QUALIDADE
DE ESTREANTE COMO EQUIPE PROFIS
SIONAl, O SAO PAULO TEVE SEUS

MERITOS

Haro r. L. Lisboa.
Jogo <.11 Local: Séde do Clube de

Xadrez de Florianópolis, sita
no Edif. Julieta (Rua Jero

nimo Coelho), conjunto n.

208.

Entrada Franca.

Joinvillf':
Lisboa-l xAri-O

O treinador Puccini, atua).·
mente dirigindo o con,iuoto
do Caxias, vai ao sul do Es·
tado, a fim de tentar refor'
ços para o alvi negro.

A p�.Hr"
Ç60 (1

se d:
e o VIC

'embora. não
partido. se"

aguard,wa,
uma boa.
bem j:"gad,
tes, e ven(.Í(__
seu CC"ll c

de.

Boa fi. partida e �ncida de
, modo claro e firme pelo qUI)

melhor soube conduzir suas
.l pecas, tendo Ari enfrentadl)

seu adversário de igual para.
igual, ;J que nos ofereceu u·

o ma int.eressante partida.
-.

,�,. Soncini - 1 x Barbosa - 1

Torneio do Clube Argentino
de Ajedrez dos estava reservado à toro

cida do São Paulo a primei.
ra decepção no campeonato
quando o clube deu comba·
te ao Atlético e baqueou por
1 x O.

Nesta oportunidade a e

quipe sampaulina martelou
o arco atléticano mas não

conseguiu chegar às rêdes
do arqueiro contrário que
esteve em grande dia.
Dai em diante o clube co·

meçou a cair verticalment�
de produção pois nas par·
tidas seguintes colheu re·

sultados adversos.

Empatou com o Guarany
por 1 x 1, na quinta rodada
do campeonato, perdeu para
o Tamandaré por 1 x O, e

finalmente caju diante do lí·
der do campeonato por 4 x

O. '

Marcou o clube tricolor 11
Avenida Mauro Ramos 8 ten
tos e sofreu 12 com um de·
ficlt portanto de 4 gols.
-,Sua melhor exibição foi

registrada na partida contn

o Paula Ramos quando lo·

grou apenas um empate sem

abertura de contagem, ten·
do inclusive perdido uma P')
nalidade máxima.
Sua pior exibição deU'S3

contra o Tamandaré quan".')
perdeu por 1 x O.

A litrande facanha samDBlI·

lina foi empatar com o F:·

guelrense por 4 x 4 na fl'

bertum do certame.
Seu artJlhelro foi o ce'l'

tro avante Carlinhos com �

gols.
No terceiro compromisso Os melhores atlétas nes a

o São Paulo enfrentou e Vel) � f>'lse fornm: Carlos, KIi, O,·
ceu aü outro caçúla, o Po,-,· mar, Góln eVado.
tal Tej�l'afico pelo marcJl'

'

dor Q<J 3 x 1, oportunidade

l\-1aury Borges

Join\ille:Numa tarde chuvosa Q

São PaulO Futebol clube es·

Noticias procedentes de

B�nos Aires informam que
o mestre Raul Sanguinetl i
estava liderando, em grande
estilo, o forte torneio comt'

morativo do 58" aniversário
do Clube Argentino de Aja
drez. Em 2" lugar vinha .4J.

fredo Espóslto atual cam·

peão do clube aniversarian,
te. O conhecido grande mes·

tre Oscar Panno, um dos fa·
voritos da comnetieão, so

frera já duas derrotas e e.s·

tava 'llijado do primeIro
põsto.

O campeonato citadino da
vOleybal1 masculino adulto
vai ter continuidade hoje fi
noite com dois cotejos,
transCeridos do últbno sá·
bado. Na preliminar derraP'
tar'5e-ão as eouioes do Se
te de Setembro e do Clubc:
Doze de A2'ósto Já no pr":·
lia da fundo em grand(' co
teia estA.rão Crente a frente
os SENtetos do Cruzeiro e

do Cluhe Universit.áno. e�te
ultimo lider absoluto do
camnennato sem Donto per·

dido. Os cot.eios da noite de

amanhã serRo levMios a e

Ceita no �stádiO Sta. Cata·
rina.

NASCIMFNTO
'PEPDEU O mUlO

Depois do
.

assédio do Me

tropol ao crack Pepê do Ca

xias ,ia Joinville, o Almirar:·
te Barroso de Hajai tam·

treou no campeonato de prc·
fissionais da cidade, enfren·
tando ao tradicional Figuei·
rense F C. uma das glórias
do futebol catarinense.

Son�jni obteve uma vt_tá..

r .... ali"! em esperada por to
d ''i. pois Barbosa apesar de
ser a revelacão deste certa
.....e. "inda esta muito lone:-e

) do' al�.o gabarito de SOncj�i,
(1"e v�n""eu com tranquilid'\·
de,e classe.

Colocando seu tituJo de

Dr. Alo�sio �:::e:� si��:m�:�:r�o o �o!�
gentino Nicolino Soeche, em

Monquilholl ��::S��ãO Ai;:�c�:���ile�:
CLtNICA DENTARIA derrotado por pontos, após

daTr=en� d�d:I���çõ� _,_,m_a_l_ul_a_d_e_QU_'_n,_,_<o_u_nds.
crianças pelolj metodos cU·

nico ,e cirurgleo. CQnrecçao
de proteses parciais e to ..

tal.
Atende de 26 a � felra

das 8 às 12 horas e das 15

as, 19 horas 80J1 sabados

pela manhã. ;f

Exclusivamente com ho
ra marcada.
�n.sultOrio: Edlftsio Ju'

lieta _ Bala 104 - rua Je

ronlmo CoeUIO

Barb Depois de estar perdendo
por 2 li: O, os sampaulinos
reagiram e passaram a 3 x 2,
quando então soCreram o

Boa

eril ra,

reedit:do

ções l'

dlsval' a

gÓricn, Ll

empate para a seguir sall:3·
rem novamente a frente dI)

marcador agora por 4 x :l,
conseguindo então ceder a

empate ao Figueirense, cujo
resultado final foi 4 x 4. O

Classificação

l\-larlin-l -O placar embora dilatado foi

honro;;;o para os sampauli
nos que assim entusiasma·
dos com o Ceito, trataram de
melhorar sua equipe, canse·

guindo reforços.
A tabela marcava. como se

gundo adversário do tnco·

Boa Vi;
que S('"

err,:) t'"'
seud

III

ABSOlUTO TP,MBÉM EM TERRA FIR

ME O MARTINElL1: 6 X 2 SOBRE O A.L.

A ultima rortRdA. do ret.ur·
no d., citnnino de íool.hall
de 5"-11\0 vai ser disTlltt.ae.ll.
dorn;nl!O nróximo a noite no

��t6�;�:t����7nnA�ed�.r:�
ent.eino; Sl'!r>t() disnut.slrins:
Pf\!':t.ltl li: "R ....r.A.iIlVJl. - P. R"·
mos x Barriga e Doze x o.

n l(j

bertn
meio a, p m

o lar o outro tr1.color, o praia·
um� r

result3'"'o '" p
Na peleja de futebol mais

sugestivas e que levou um

bom ilublico ao campo do
Abrigo de Menores, deCron·
t_ ram·se, sábado último,
f. lbe Naútico Francisc')
" ·t'ne]! a Clube de Reg3 ..

:••do Luz, ambos integra·
C""'S por seus remRdores qu·,
resolveram dar descanco
R"S barcos dos dois c1ubês
,l maio'" express§.o no Esta
d 1 e res'Jlver quem, em ter·

rI'. é r.bsoluto, .Iii que. no

rr.ar, os rubronegros CO�

tam com a hegemonia.

Houve, de tato, muita C'lme

radagem entre martinelino;;.
e aldtstas, tal como sempre Credenciado pelo empate

o São Paulo deu combate ao

Paula Ramos de igual par"
igual, chegando mesmo em

determinados momentos a su

planta:- o detentor do titulo

OUTRA DAS MilAri -1" J -O
acontece no remo.

-

Vence�, alardeando grano
de superioridade, o time

martinelino, por seis tentos
a dois, conquistados por
Valter (2), Ado (2), Niltoll
e Sidney, enquanto que En·
son têz os pontos dos ven·

cidos.
.

O Donular Gemino. da e

quipe de -prnft....'''n.. !c; 010 A

val. foi o mediador da re

frega, com boa atuacão.
O quadro vencedor ali

nhou:Manoel Silveira; Tro·
doro Vahl '(Rudv), Ernesto
Vahl, Dico e OdabIr Furta,
do: CI4udio Santos e Nllton;

Part'1� ('"

sülcrr ..1"

no 12' \�

cedor, ('1

num € '0

si.--.âo

UI"!"l ri

VOiDE-SE
de campeão da cidade, pr�·
ticando um jôgo bem coor·

denado, com tôdas suas pe-

ças rendendo bem.
•

O e'npate de O x 0, fixa·
do ao final da pugna, não
refietiu a meUlor exibicão
do clube da Avenida Mau!'!)
Ramos.

Ótima CRsa com dez pe
cas. l!,,-ra2'errt e mlftfone. si·
tmuiq_ à Avenida Rio Bran·
co. �.
T....t.Ar r.n.,.." (1 sr. PATrr.n

i'l rim Siio .for!!f'. !iI nf'!'lta.

V'ENCE-SEPode·se dizer que foi um
bom prélio, tendo as duas
cquiplJs demonstrA.do algu·
ma classe e muita fibra. mas,

Apa�tamentos grandeo;.
Um ótimo ampliador. Uma

máqUina- roto�ráfica.
Trnbd i:t rua t\ll11il"ant.�

Lamêg-o. 166 Nesta. Em I\\'af. Ilumicíllio de Guaramirim. foi l'ol1st�\li(la êsh
3·7·6� que é qutra (hlS Mil "i ;�

:;_, 110

(l ;'llnn'rtnnte. é que, do pria Siõnev Prats. Vallet' Fron·
(, )j(l :,0 fim. constatou·se tini, Nilton SchwnnkCl (' ,..

ót:mo illdice disciplinar. do Steincl'.

No rroximo I'ct.ros]/ect)
cm qUe foi sempre superi')!". maaremos focalizanrlo ú !\.

Apó,> estes ótimos r('sulta· TLET1CO CATARINENSE.

.t.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PROCóPIO

E SUA COMPANHIA DE ESPETACUlOS
PARA RIR, HOJE AS 20,30 HORAS

ESTRÉIA COM A COMEDIA EM 3 ATOS:

"A FAMILlA DO ANTUNES"

INGRESSOS A VENDA A PARTIR DAS
12 HORAS NA BILHETERIA DO TEAmo

AMANHA O CONVIDADO DE HONRA
�-----vrtfDE:S('---

Um' DKW-Vemag Sedan côr Caramelo motor

J 000, Q,K. Tretal' com BATISTA, Hotel Ideal: nesta.
.

5-7-�

VENnE·��
Uma camionete Kombi Volkswagen modelo Stan

durt ano de 1962; 2 gravadores à fito magnética; con
juntes sonoras com alto falantes e cetros equtpcmentôs

Trotar à ruo Conselheiro Mafra, N° 51, sobrodc.
5 -7 - 63

fLAMULAS
Ccnreccionc-ss yuu ....uel quantidade, no rnelh01

quahocoe e /TlenOI preço
Ed Zc+uc - J.o ondor coto 70 I fone �494

FUNCIONALISMO FEDERAL:
PAGAMENTO

NA DELEGACIA FISCAL DO TESOURO
NACIONAL EM SANTA CATARINA

..."...
-

Dia 2 � Ministério do Fazenda Poder Judi
ciário Tribunal de Contas- e Ministério do Justiço.

Dia 3 � Mlnist� do Trabalho � Minlstérío
de Educoçôo e Viação.

Dia 4 � Ministério do Agricultura.
Dia 5 � Min'istério da Saúde e os que não re

ceberam nos dias próprios
DIa 8 � Aposentados Deftnluvos - Salário

Família e Adicional dos que recebem proventos pelo
IPASE.

Dia 9 - APOSentados Provrsórtos e os que não
receberam nos. dias- próprios'

Dia 10 - Pensrcrustos Militares e Provisórios
. "'Dia 11 - Penstcntstcs Civis.
Dias 12 Q 19 - Procuradores e os que nõo

receberam nos dias próprios-

._', �-:.,S"r'� ,-��.��=�=

���� <)

APARTAMENTO --Centro - 3 qucrtos e demaIs
dependencíos - pronto para morar. I

CASAS
PALACETE - RUA NEREU RAMds N·o 26
vendo-ss em único oportuntéede no. centro da Cidade
construido em terreno de 22 metros de fren:e 1-'01' 40
de fundos. Con.endo n� parte terree _ amplo holl de
entrada - 2 selos - escritório - quarto - copa _

cozinha - dispensa - quarto de empregado e res

pectivo banheiro. Em ctmc 5 dormitórios - bonheiro

\
social e amplo terraço. Fora garagem e dePósito.

RUA TIRADENTES esquina com a Av H. Luz -1
quartos demais cLependén.::ias.

.

RUA COl'ISELHEIRO MAFRA - Duas cosas n, 109
e 111. ótima oportun'idade.

RUA TOBIAS BARRETO - ESTREITO _ Confo-,tó
vel COSQ de material perto da prai?

COQUEIROS - Ruo São Cristovão 3.0 lado da Igreja
Casa de 4 qual'�Os - 3 solas.....,.... COzinho - tetreno

( de 11·550 m2
• ,

RUA J 4 DE JULHO 953 - I:.stre"it� saida do ponte
quem segue paro Coqueiros. Caso e terreno cam
782 m2.

,

RUA FRONTINO C. PIRES N.' 32 - Cosa de madei'
ra pagamentO parte à visto resto o combinar.

',ERRENOS

AV. O:;MAR CUNHA quase esquina com a Av. Rio
Branca. Terreno de 296,40 m2 por preço de cr$
1.300000,00 a visto· Apenas estará a vendo nesres
30 dloS.

COQUEIROS - Rua Juca (10 Loide, lote bem situado:
RUA ARISTIDES LOBO N.O 8 FUNDOS iunto o�
Hospital N,'reu Ramos I.errenO próprio parô ser lotea
do, orca de 10.000 mi - Preço convidativo.

;

RUA ESTEVES JUNIOR - Magnífico lote paro resi';
dêncio de padrãO fino.

COWNA ODONIOi.OGIC!I
ALGUNS CUNS ELHOS AOS os ao consultório para que

PAIS
.

travem relação com O een-
Seria realmente desusado, lista.

se um pai levasse seu filho Este deve cooperar plena.
ao cocsuítoere dentário sem mente mediante uma eeuce
certo receio e apreensão cão cordial ii. criança e com
com respeito à sua reação uma visita a todo o consul
ao tratamento dental. O o- tório, ao mesmo tempo que
dontólogo pode reaer multo o mostre e e%J)lique seu coo.

pela, cducaçAo de um pai teúdo. Um pequeno brinde
ao essesurar-nie que seu fi· 80 término da visita, fará
lho entrará no consultório a criança sentir que fez um
sem vacilação nem medo. amigo.
Seré uma grande tranquill· 4) Explica·se aos pais que
dada para os pais saber que existe II� correíecêc entre I
não serão necessárias me- os temores paternos e os da
didas diciplinares extremas criança.
e que a crlaçu partíclpara 5) Aconselha-se aos pais a.
voluntál'iamente de sua nova cerca de um lar conveniente
experfêncía. e da importancla das atitu.
Os pals se eotusíeemerão des moderadas na criação

acerca do bem estar de seu
. de uma criança bem ajusta.

filho e não aguardarão que da; nestes condições serão
seus dentes doam antes fie bons pacientes dentais.
trazê-lo para o consultérfo 6) Salienta-se aos pais o

dental. Existirá assim uma valor de um cuidado dental
relaçã:> mais satlslató,,'a regular, não so sob o ponto
entre tõde remüta e o odon- de vista da conservação
tólogo. Pode-se fazer um dos dentes, mas também ps
grande favor tanto aos. pais ra formação de bons pecíen
como a seus CUhos, aconse- tes dentais. O pior momen

lhando-lhes umas regras sim to psicológico para levar a

pies que deverão seguir an- criança aos dentista e quarto
tes de levar suas crianças: do esta padecendo uma o

ao dentista pela primeira dontolgio (dor de dente).
vez. O tratamento dental, 7) Aconselha-se aos prus
deveria. de preferência, co- quem não subornem a seus

meçar antes de que as crt- filhos para que vão ao

ancas estejam bastante grnn dentista. Este método po
des para se impressionarem daria dar a entender à cri- I

pelas ....influenclas externas. ança que há urna possnnn-
1) Aconselha-se aos pais dade de perigo.

que não manifestem seus 8) Instruí-se aos pais que
próprios temores a seus n- nunca envergonhem, ría:n
lhos. A causa. primária cio ou ri Jtcuíertaem a seus Ii
temor das crianças, é ouvir lhos para dominar seu te
as queixas dos pais de su-is mar ao tratamento dental.

pr6prias experiências odon- Geralmente criarão um res

tolégicas. Além do fato de sentimento para contra eles
não mencionar seus pró- mesmos e contra o dentista
prtos momentos desagradá- a tornarão. mais difíceis cs

veis. poderão evitar o medo esrorços deste.
em seus filhos explícando- 9) Os pais devem sebar
lhes de uma maneira fácil e da necessidade de combater

agradável, o que é a odon- tôdas as impressões prelu
tclogía e que o dentista se- diciais com respeito a odon

rã bom. Para aquêles pais tologta que poderão ser pro

que temem em si mesmos o
. venientes de fora de sua ca

tratamento dentário é preci-
so lembrar ctue a nnestesra

moderna, nosso maior 100-

nhecimento no manejo ce

criança e a modernização
das técnicas operatórias,
determinam que nenhuma
criança tem que temer o

tratamento dentário. 'rem
se feito grandes adiantOs no

alivio oe dor na odontologia.
Os pais que educam seus

fUgas para Iazê-Ioa recepd
veis ao tratamento dental,
verão que resultarão be
neficiados com o gOsto da
e que a criança participará
As dificuldades, geralmente
se apresentam, quando um

meio muito grande foi tno
cuItado nas crtançes por
seus país ou por outras pes
soas.

Os "pais deverão também
dissimular seus sentimentos
de ansiedade, e-n particular

10) 03 país :RãO devem as

segurar a' criança o que fa

rá e o que não fará o den

tista. Não devem cotoca-io
muna r.ítuncão compromete
dora de maneira que se ve

ja limitado, no qu�,�.á
fazer cela criança. Nem de
vem os pais prometer que
o dentista não fará nada,
pois a mentira só leva a

decepção é desconfianças.
11) Vários dias antes da

consulta
'

os pais deverão
saber que terão que dizer
de maneira casual que a

criança foi convidada a vi·
sítar o dentista. Nunca de
verão forçar este tema, nem
demonstrar um excesso de

simpatia, nem demonstrar
nenhum temor, nem reeê-íc
em voz que o índusa

na expressão ce seu rosto, 12) Os pais deverão con

quando levam a criança no
. fiar a crtence aos cuidados

dentista. do dentista urna vez que
2) accneeuie-ee aos pais tenham chegado ao consut

que nunca, utilizem a odon- tório e não devem entrar na

tologia como ameaça. de sala de tratamento a menos

easttgn. 0 castigo está as- que 83Sim eoucíte o denUs
SOCiBrlO na mente da crían- ta. Uma vez dentro, deverão

ca co:n o desag rrivet e a dor. atuar nada menos do que
3) Aconselha-se aos ce:s como meros expectadores.

que raeüttartaem seus filhos Extraido do livro "Odon

com a odontologia Ievandc- topediatrta Clínica" de Sid·

,ney Finn.
------

CASA NO CENTRO
Alugo-se uma casa nova de marerial com 3

quartOs, sala, copo cozinho, bonh�iro etc .••. à ruo

Cristovão Nunes Pires n. 19 altos da ruo Conselheiro
Mafra. Trotar no local.

•

Curso Prt'milrlltório Continente
CURSOS ESPECIAIS

_ EQ'JiOOdo :om' mÓQuinas novos.

PARA PRO"ES�ORES
DF DAT1LOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 CGINA'SII) EM UM ANO'
PRE.f;INASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
DATILOGRA�IA

_ Baseado nos mais modernos j:rocessos pado-
gtqjcns.

- DirjQido ;>elo:
_ PROF VICTOR FERREIRA ['A SII.VA
HORA'RIOS, DIURNOS • NOTURNOS
foc;o � 'inscrição à Ruo Dr Fúl�o Aducci

go '24 de Maio. 748 - 1. andar.
'ESTREITO

GINA'SIO EM UM ANO
Agora com maiores probabilidades - Foça O

5ua inscrição à Rua Dr. Fúlvio Aducci. 748 CURSO
Cn,.!,.INENTE.

E:i 9,5 pé:'"

OFERTA OA�

LOJAS PEREIRA üWIEIM

em suave.$. l'Y1ensalidades tu

b

LI
1.,elAl.

OfQbag �
li}
••• e o saldo

.00
Rua Conselheiro Mafra,

3 lojas o sua disposição,

Flark,r::poEs

CURTO CIRCUITO A
CAUSA DO INCENDIO

S. PAULO - (OE.)
Presume-se que um curto
circuito tenha sido a causa

de Incéndío na tarde de tio

.

ja no 4· andar dp préd!o
161 da rua Xavier de To!,,
do. Os bombeiros da l' Zo-

na, Ie dominaram comple
temente o fOgo, impedindo
seu alastramento peloa de
mais andares. oS prejuizos
no apartamento atingtdJ,
foram totais.

� JARD'M ATLANTICO - 1 magnífico lote bem pert;
,. i"fôl VENDE-SE,

J�U,.A:. MOURA _ 3.lotes. .

Um CARRO OPEL OLIMPIA 39. Perfeito estado.
-'_.�'

.

.- ':i?:; Troter à rUO Almirante LOlTlêgo, 81-·Nésta.

·E'C��'R.� ,��Il -.1 !O!'>f'..Jí'il6o .10;.._ Negócio só � vista...
�__

•·

__ ._'---'!;.

.�'

ESCftEVA PARA

·nfU RfPRf�ENTANTE�

M"
�

RD ��
• PROBlEMA9 �
PARA RECOtIlER
EM FtORIANóPOLI

• COMPRAS
• ENCAMINHAR
.OOCUMENTOt
• INFORMAC;Õt:�
PílOCRAMA OAI 3� 5� E SAB!!

'AI: tbhoasç

CORI!�SPONOÊNC1A' '

AlFR�DO SILVA

�f�?���f��1ff.��!,t��I��:�i�' :(

RUSSOS TERIAM REALIZADO
PROVAS NUCLEARES

WASHINGTON - (O E)
- A Comissão de Energia
Atômica dos EE. UU., in

formou hoje que possue
provas concretas de que a

União Soviética realizou ex·

periéi.1Cias nucleares de bai
xa potOncla na última se

mana. O anúncio foi feito
duas semanas antes de que
os representantes da Grã

Bretanha, EE. UU. e Uniã.)

Soviétita, iniciem em Mo:;·

CDU as conversações marc!l--

, .. "-bI,<, ,,'ii

das para tratar do acOrdo
de nrescrição das provas
nucleares.
---............

INSTITUTO DE IDIOMAS VA 'Z161
O INSTiTUTO DE IDIOMAS YAZIGl comunôc.

'J tOO09 os int.ressados Que ió estão obertO'i a� mo�

tr!cuIas para o CURSO DE CONVERSAC,i,O EM
INGL�S poro Quaisquer ® três Estágios. oferec,.n..:o
!'orários adeQuodos nos perrodos da monhé tarde a

i noite
•

,

Outro�sim, comunIca aos alunos

Vlge"tes�.
o

'piniciO dos aulas será na semana em curso. bede
,:�ndo aos J,r,rórios ló estabelecidoS.

Mel ....,res informoc;:õe� np Secretaria d.., I ltU4

to nt· ,",orório dos 9 'às 11 horas e das 15 às 2 ,45

�o��s'l i�o����� à sexto feira e. aOS sábados dO!!"
FlorionÓpols .. dto tevl!'reirn dI' 1063

A t'JIRFC.lO

Dra. lAPA nnll A unrnl AMMON
CIRURGIÃ DENTISTA

Atende senhor89 e crianças.
Método psicol6gi:co moderna-especializado paro crion
<:8S ! I"
Alto rotação.

•
'

........- ... -�
.

A,.,lj,.,.,('ã", tónica dE' f!uoL
Atende �ômen'€' mm hora marcado das 8 às 12 horÇls
e das 15 às 18 horas. . .J
Rua São Jorg•., 30

.� _ _...,.,l �f�_.')JF���/'1Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Governador Ivo Silveira reune-se com o Secretanado de Estado ;i><�f

Após ser investido tem- varra apresentou O� r f .

poràrfamente no cargo de propõsrcos de que se "1,,10:,

Governador do Estado ae va nnoumo ao assnmt : <l

Santa Catarina, em singela cnerta (u) Executivo, procu

solenidade domingo peta rando corresponder a con

manhã, O dep. Ivo Sílver. a tian;,;a llt.e o seu amigo,
reuniu-se pela primeira v.a Oo ...emao .... r Celso Ramos,
com os Secretários de Bs- lhe depeaitíva ao transnu

tado, em rápida reuníãc, tir o cargo. Disse ainda es

na tarde de segunda-feira, tar certo de contar, corno

encontrando-se ainda pre- sempre contou o Sr. Celso

sente o Chefe da Casa CI' Ramos, com o apoio dos

vil, Mmistro Nelson AbI'f!u. Secretários de Estado, ho

Na ocasião, o sr. Ivo sn- mens de alto nivel intelec-

A. C. E. HOJE flLMü
SOBRE ENGEt�HAI<IA

A Diretoria da Associa

ção Catartnense de Er,', .

ubetros, dando
.

pTO�seg-..ri

mente. ao ciclo de conte

rências, palestras e proj8·
ções de filmes de <:ssLlntcis
atenientes à Enge:lht.ria e

Arquitetura, fará realizar,
dia 3 do corrente (Quarta,

WlJRENÇO" €: a Oonstru

cüc do NavIO NuclI-,,,

VANNAH, genutment- (',

didos pelo serviço de T'

gação e Relacões Cult", •. ,

,
dos Estados Unido'!'

SINDICATO DOS JORNALISTAS
PROFISSIONAIS DE SANTA CATARINA

NOTA DA DIRHO:<IA
A Diretoria do Sindicato

dOIS Jornalistas Profissio·
nais d"ll.Santa Catarina, re'l
nida hoje, a fim de tom�r

conhecimento do art.i,!,)
pubhcado pelo Jornalis"1
Lauro Soncini, em a pri
meira página da edição de
"A Gazeta", desta data, en,

viou ao citado homem·de

imprensa, o seguinle:
"Florianópolis, em 3 da

julho de 1963.

Sr. Jornalista Lauro Son·

c��ndo sido pUbliÇ�db' i �f.I
edição de hoje de "A G�E
TA" um artigo sob asfi,da
tur.. de V. S. - e com:=e·

quentemente de sua ras

ponponsabilidade - em

que são feitas insinuações
s(lbre supostas irregular,
dades, que implicam desn
nestidade da direção dês�o;:

Sindicato, quando à reali

zação elas últf!nas eleicõe$,
venho, de arriem cio Sr. Pre·

sidente, S')lIcitar se dilP1e
V. S. positivar essas RCU.<;"l·

ções, dentro do prazo de

elnln"!p 1111": ,,- ...., ri" " .... - ...

s",n�,i·;llS c,n A"..,.,jllultoiia Gt--

ral, que será convooada

após vencido êsse ptazo,
e-:ipec!.almente dedicada à

averiguação dos ditos fatos
estarrecedores.

Compreenderá V. S. :1

gravld:)de do assunto, uma

vêz que, apurada;> �
concretas as aludidas pro·

ves, estará env.olvida a id·?·
neidad:! moral dos mem·

hros da atual Direção, ou,
caso contrário, a leviand'l

des dr.c; acusações, na pre.:;

sa com que são indicados

à suspeita cOf\frades dignos
de todo o respeito.e:,f�c\o
o conceito do próp:rlo �n
dicato. Saudações I (A�,)
ADAO MIRANDA." .Jl,·
A A.<;sembléia Geral � .�l1e

se refere êste comunkaclo
será convocada para cinco

dias após o término do ]lTP

zo de quinze dias estipu1f\.
do para a concreti�ac�o dn

a�llsaci\o, quer sejam (llj.

não apontados pelo intére<;'..
sado os fundamentos d::l.

denúncia.

�''''. -GN

Et"11 :!Hi:�

Im! p �:L íntstrauvo tã.)
bum lnd .•. j". por b. Flxa.
para &\lJrlHõ!.l!) �R.s grandes
U:Jr.:1SL)�:S dp SAnta Catarina.

.l!;m seguida, DO Oajnhetc
de Despachos, foi receber
os cumprimentos dos S(.""('Te·
t.ctos. H.epresentantes do
Ju\.lldárlo e Ministério PÚ·

I>11CO, rcpre.entantes da
êsscctucào Mernra, mretc
res uuuuquícos e reparfi
çõea estaauars, ruucíonartos
públicos do e'stuuo. grande
número de armgos e cor

religionárm
Vemos nos cL;;i.�.s um

B.ttoocl..oAO da reuruuo com o

s=cretãnc e Chefe tia Casa

Civil; o Governador Ivo
.ra entre representan
do Ministério Público;

p. ainda, quando palestrava
com lideres parlamentares.

,� Ú;!tinta, que desaparece

'U:, ii" ·i�1 deixa os se

,�il\tes (;tlli.�! Felicio, JO'

�é, JOiiBNw�rto, ?�lias, AzI

ZQ, Melquít'des, Ari, Meleda,
Olga, CeCi!i8:'ê IÁziza, além

Je 50 neto,s e }"\lW1eros ain

da maior de bisnetos. Era

irmã. (tOS srs, Jorge e Ale

xandre Sa}um, do nosso co-

mérci:l. ,._

A ·.noticia do �iíl CáJ.eci,
menta, dada a larga estima.
e o lisonjeiro conceito que
sua numerosa família des

fruta'iD. nesta e nas vizinhas

cidad::s, Coi recebida com

ger31 consternação, fazendo

afluir a Santo A.nàro ver:
dadeira multidão, em jnte�"

miná'lel meira de veiculo....

As 16 horas de anteon

tem, no cemitério santoa

marense, depois de solene

missa de corpo presente.
seus restos mortais fora'll

levado; à última morada. O
comér�io de Santo Amaro

cerrou suas portas e a po

pulação local, presentes ain:

,da delegações desta Capi·
1,1;11.1, de autoridades, associa·

I .ll�es de classe, e amigos da

r;n9�erosa familia - acom-

! ���o��e�r�����ta��:toa:
sim verdadeira consagraçã')
â memôria da veneranda

e-::t.int.a, que exerceu sem

prc, pcla bondade, pel .. inl

cialiva e pelo espír" ... de

solidariedade human" "nor

me e benéfica influp .....Ria nu

vida (l no desenvo1 .. 1'T1cnto
da vizinha cidade.
À Camilia Mans" -�';as e

à sua numerosa descendên
cia expressamos n .....o;o;os vo

tM de scnOôo e �'n"ero pc·

de Saco dos Limões, bem
como pelas providências
que o mesmo vem toman
do no sentido de melhorar
os serviços do D.C.T. rio
Município da Capital. �

deFl�!}�;�ÓPOliS, 2 de jUlh7'

ÍJ�ESY.AD-O
'

.. e '. JU.IS AJlTIGO DlAIIIt DE SUtA UtABUlA C

Florianópolis, (Quarta-reu'a), 3 I.o! J\lJj,o de 1963

,NOTA DO GABINETE DO PREFEITO.
""' :'refeito da Capitnl, sr.

Waldemar Vieira, congratu·
lou-se com o sr. Israel Go
mes Caldeira, Diretor Rc

gíonal do Departamento
dos Correios e TelegrálDs,
pera instalação oficial dos

serviços telegráficos, via te

'erone, na Agência Postal

assistir à substanéial pa.es
tra do Prof. Alcides Abreu,
abcr-fundc o tema "Preces

so de Financiamento do

Desenvolvimento Econômi
co".

o PROBLEMA 00 SUBDE

SENVOLVIMENTO

I
Inicialmente, o ilustre

conferencista fez uma ob

jetiva apreciação do .... rc

blema do subdesenvolvi

mento, situando-o em ter

mos claros e precisos, apre
sentando cifras e desen

volvendo análises com exem

pIos práticos. Acentuou que
o problema tem que ser

visto em termos mundiais.
nunca em termos regional."
ou locais. Sob êsse aspecto,
acrescentou ainda, que o

processo deveria . se desen

volver em todos os planos.
Isto é, coletivamente pouco

IRAse Promove Convênios

desenrolar do conclave.
Na noite de qutnta-Ieira,

no Salão Nobre da Facul

dade de Direito, os parti
cipantes do Seminário ti
veram a oportunidade de

NOTICIA DE
PALHOÇA
fi. Câmara Municipal de

Palhoça, em sua sessão de
25 de junho corrente, pre
sentes us senhores verea

dores JUAREZ NAHAS do

P.T.B., ALFREDO GONÇAL
VES OOS SANTOS e CAR.

LOS DEOLINOO DUTRA -

da UD.N., e a BANCADA

do P.S.D., aprovou por una

nimidade, 'sem quaisquer
restrições, o "Relatório o a

Prestação de Contas do sa

nhor Prefeito Arl Wagner,
retereates ao exercíctc de

1962".

sulinos, tem a sua sede em

Pórto 'Alegre. A assinatura

do convênio foi efetuado

pelo Governador Celso Ra·

mos e pela Cônsul Massao

Fujimot.o e ao ato estavam

presentes o Dr. Luiz NtI·

varro Stotz, Presidente do

IRASC, Dr. José Felipe Boa·

baid, Vice-Presidente, Dr.

Rogério Stoeterau, Consul-

tor Jurídico e membros do pelo Cônsul Massao Fuji
Consulado nipônico. Em moto e pelo Secretário da.

seguida o Governador Cel- Agricultura e urna visQi
so R'm'r)S oferp�ell um ai· parcial do referido [l1mÔ·

môçoãs aUtoridades visitan
J •••

tes, que contou com � pGr,

ticipação do Sec�etário da

Agricultura, Dr. Luiz Ga

briel; Dr. Fúlvio Vieira,
Chefe do G.R.P. e outras

personalidades.

Nos ílap:rant.es podemos
observar aspectos do ága.
pe, ap"lrecendo inicialmente

o Sr. Celso Ramos ladeado

interessaria o desenvolvi-

monto de determinada tx.

gião, se ao mesmo tempo
outra região próxima S9

mantivesse no abandono,
continuando subdesenvolvi

da. Tomou o Estado de São

Paulo como exemplo. De

clarou que atualmente nã.r
há nada que possa deter o

avanço daquêle Estado,
ccnstituíndo-se em uma das

regiões do globo onde mais
se verifica o avanço desen
volvimentista. Mas, ao mes

mo tempo, existe um nor

deste onde as condições de
desenvolvimento se apre
sentam num plano de g:a:c'
de disparidade em relação
a outras regiões do pais,

A INICIATIVA P1HVADA E
O ESTADO

"Uma das formas mais
adequadas ele promover o

desenvolvimento dá-se com

a iniciativa privada. Mas

esta, sl)e;lnba, torne-se imo
potente para suportar c

processo. Há, então, a gran
de necesstcada da partici
pação do Estado. Sem o

concurso direto do Estado
nenhum pais pode cesen
volver·se atualment'2". Sà:.J

palavras textuais do Pro?
Alcides Abreu, quando anl-'

tizava mais êsse importar.
te aspecto do desenvolvi.
menta. Acrescentava , aind'l

'lo f 'Q.eie�$á patt�ioáaã&.::·_dO
. ;.:- e:$tldÓ� � . vital �n� �d-àcur�ér
q ptQ�F.,:t l· IL\��'�t. i "i:rV t I ��I fl��'", ..

O CAPITAL ESTRANGEIRO

A seguir foi feita uma

aprecl3.ção sôbre a partici
pação do capital estrar.

geiro no processo de de

seDvolvimento. A inversão

direta, empréstimo e ajud�,

Prof. A�cides Abreu no Seminário Fiscal:
O desenvolvime�to SÓ será efetivo quando
para êle dermos o máximo de nós

Mesmo antes do seu tér-

Este\'e em Florianópolis,
na ..lltima sexta-feira, o

Cônsul Adjunto do Japão.
o qual manteve co.tato
com o Governador G:els:>
Ramos, a respeito de recen·

te convênio fifTTlfldo cntr'!
o I.R.A.S.C. e

- .lo\MIC (Jt'..

pan Imigrati011 :>CTld Coloni
zation). A referiria reunião
comparecenlrn autoridades

ligadas aos �i�otrlos 6rgão�,
cujo ê\côrdo Muito benefi
clará o setor agrícola em

posso ES�l" O Consulari, I

Japonês. "ara os Estado,;

o. ilustre conferencista deu

destaque em suas consíde
rações, analisando especnt
camenre cede caso. senec.

teu, r.o caso da inversão
direta, a importância (h

aplicação dos lucros na pró
pria origem da inversão.
verrüca-se uma descapita
lização quando o capital é
devolvido em parcelas agres
sivas.

IJOIS PI.,ANOS: TRIENAL"
E DE Mr.TAS

"O r-rene Trienal resultou
de urna decisão governa.
mental de elevar o nível

"per caplta", em 3 anos, a

23%. Para isso, torne-se
necessário investir 3,5 :1":'
Ihões de cruzeiros, quantia
que corresponde a duas vê
zes o orçamente Rúblico
nacional". Com essas consi

derações começava' o con

Ierenctsta sua análiM _
bre o Plano Trienal .6. te

guir desenvolveu. interes
tantos observações, consu

bstancíadas em. abalizados
argumentos, o que caracte
riza e fundamenta a ação
do conferencista frente às

grandes iniciativas econô
micas do atual govêrno.
Finalizando, reportou.se

ao Plano de Metas do Go

vêrno, o PLAMEG de Santa
Catarina, criado com o ob
jetivo de disciplinar a &pli

fOlfãP q-os).. reculjSlS • �úbli.
�c.�sJ "-cresc�ntott que .os f:)-t
ftons, rri.Ü$ i imp6rtantes pa,
:!e;.,.•.õ desenvolvimento do
nosso Estado residem na

estabilização dos nossos re

cursos energét.icos e meio:;
de comunicação.
Encerrou dizendo que "o

desenvolvimento só será
efetivo quando para êle nós

derm::>s o máximo de nós".

De Jônio para có, o preço do papel para
imprEnsa subiu apenas de 2.000% (dois mil

por cento. ,

A tinta paro'"fmpr-essõo paSSOu de Cr$ lB.q."·?
(dezoito cruzeiros) poro CrS lBO,OO (cento 'e

oitenta).
Certo jogõ' de peças que em 1960 adquil"i

mos por 33 mil crUZeiros sõo hoje fatL1raclos

por BOO a 900 mil.
'

Mas o que mais subiu ml':imo, nestes últi
mos anos, foi a número de postulantes e pUbIi
coções gratUItas!

Por um edital oue, há três anos, o freguês
pagava 500 cruzeiros dentro dos níveis de leva

çõo acima citados, de'veria pagar hoje. no míni
mo dos mínimos, 10.000 cruzeiros.
Mas Se o gerente fala em' cobrar -apenas 1.000
_ ló vem a branca: ISSO É UM ROUBO!!!

xx xx x.x

A propósito, Ilustre cenfrade comentava

onrem:
- Nós, da imprensa, com êsses fregueses

DE PEITO acabaremos como equeles outros

que entram nos restourant.es,. pedem um copÔ
d"ógu�, g.1:'ardanopo� PO\ito, os jornais do dia je

um�?i�,
PAZ NA IORMENTA OOM A VIRGEM DOS MARES -- APOUIRA UM DIPLO�A E AJUDE A CONSTRlJIR A iGREJA DE NÕ,SSA 5[N'HO�, um

• , \ .. \ .•�, ":.,:,';';;'. ·I.IA:. '

. .i;' ."(. , . .f:),.. a{�., '..
,· ....�f"',. ,', I

' , "..
-

-t��

VIUVA t�'ARIA
�""o:n::�:��; s���'::'; :'; SALUM ELIAS

Feira) com inicio ás :;:0:::;0 associados da Associaçã'J Em Santo Amaro da Im-

��s d:� A��!��as�o ;�� �d�a�;:��� �;n �:;:;.t pcratriz, onde residia bá

� longos anos veio' a faleçer

::SS:C:s����:t:râ;����ç��� d: l���n.lÁ!OÜs, 1. de Julho
lll1teOntem a veneranda se-

de jilmes sôbre as "OB"RJ\S 1. Machado,. _ $ora·. IvIarla Salum Elias,

lIIDELÉTRIC�S DO SAü ,.
Secretário 1;f.�':' �i�a��o ��n:��d���s. coesta.·
----�...

ASSOCIAÇ OS :),1'1
MAGISTRADOS: ElEIÇÃO ,.' ii

Realizar-se·á no próximo dos membros da Dir�ria
dia 6 de juLl-to, sáh::!do, à� e Consêlho da Assoqi,a9ão
14 horas, na Biblicte�a do dos Magistrados Ce.ta,.rinen·
Tribunal de Justiça, a eJei- i! �!;
ção para o biênio 1963-1965,

rmno ti lo Seminário Fiscal
de sente Catarma revestiu
se do mais absoluto suces-

50, quer nos meios reaen

�ios, quer entre a opinião
p1fI3Jica, consagrando a8snn

li, feliz iniciativa do Oovêr
no- dó Estado, através da
Secretaria da Fazenda, pel:}
scu titular, Eugênio Doin
Vieira.
Visando um maiur apri

moramento do quadro Iun
cionário da Fazenda c do
Fisco estaduais, procurou o

Seminário colocar na or

dem do dia os principais
problemas com -rue se de
frontam os sei: � . ..; de de

senvolvimento, relacionados
com a admín êo públi-
ca e seu sístu

dação. Ao la-",

técnico, epr.
bém 012.(
mesmo terr,:)
vivo íuters: 'rc

le arrec?_-

especte
ou se tain

L,iticO, 'ao

despertando
coletivo no

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


