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E. U. A.Papa Paulo VI visitaria os

���:�����7;:������ Aumento do Funcionelismc será aprovado a'te sábado

��� ������ªi§ ê.f§5 Desbaratada nova rêde de espionagem
gundo periodo de senões cionalismo no Senado, em . Le um modo geral, os depu- ção ati! sábado próximo. NAÇOES UNIDAS, Novacomeçará no dia 29 de Se- virtude da morosidade das York, 3 (OE) _ Uma novatembro. Ontem, durante:t

audiência privada no Vati

cano, o presidente Kennedy
falou com o Papa a respei
to dessa possibilidade, mas

não chegou a fazer-lhe
nhum convite.

Prof. Fr-rreira Uma reassume "Hoje
Santa Catarina, reassumirá, será realizada no Gabinete
na tarde de hoje, suas eh do Reitor, oportunidade em

vacas funções no Paléc.o que o professor Luiz cevei
da Reitoria. do d'Acampora, Vice Reitor

,PROSiEGUEM
AS A6UAÇÕES
NA GUIANA
INtimA
GEORGETOWN (Guiana

Inglesa), 3 (OE) - 300 pes
soas feridas ou vítimas de

pilhagens Coram hospitali
sacas em virtude da expjo
são de uma bomba .de gaz

jacrímogêneo, e dos inci

dentes raciais "que se vert-

!�arror�t?·��:m::�i;rl�!�:"
Guiana �nica. Tainbél1-r;�,
ferram ��tradus vi�leri��1

�I�J»�o�:: �;;:d:�t�::�:
ra�a-':-ne__gm. Georgetown. e.

,

a�(!t!enjàis cidades afe'tadg�
Ptlla onda de racismo, <t(��tã:o
sendo políc.gdas pccc.eíe- F

ment� ·do exército.

Como S8 sabe, o ilustre
J cntarinense, se achava aras

Jado do importante cargo,
em tratamento de saúde.

A trans!?issão do cargo

no exercício da Reitorta,
passara aquelas altas fun

ções ao seu titular prores
sor João David Perreirn

Lima

MILllARES REU�I!DOS: AUMENTO
BRASíLIA, 3 (OE) - O

.

Senado Federal está reuni

do desde as 10 horas e 45

minutos para discutir a-i -'i0

emendas restantes ao pro

jeto de reajustamento de
vencimentos dos servidores
civis e militares da União.

Por outro lado, notícias
do Rio, índícam, que ofi

ciais do Exército, Marinha

e e-rooauuce. reúnem-se
às 18 horas no Clube M1li·

tar, para debater aspectos
do problema do aumento
de venoímentos. Acerta,rão
na oportunidade, medidas
para eerern postas em prá
tica no caso da não apro

vação da matéria até o fim

da semana.

------------_._-

BAGDÁ: CONSPIRA'ÇÃO ESMAGADA
BAGDAD, 3 COE) - Uma Bagdad. Numerosas pessoas

conspiração.. contra o regi- foram detidas. A primeira
me cuja organização é atri- parte das operações rebal

buída aos comunistas foi des, consistia em apoderar
descoberto e esmagado es- se do acampamento nr'-li·
ta manhã depois de um tar de El Rachid

combate de meia .hora em -

�---��-�.-

Dia .'l\Qe·Jul�o ;gm fffi�D�r
.

.

lQ'@llg,ur:,açáp."da,:nova Maternidade'
"'i;'CONSUL' CARLOS RENAUX

Na foto a Nova 1\-1atrrnidade Cônsul Carlos Renaux que, domíng'o, dia 7 de julho,
será inaugurada com grandes Iestividades na Cidade de Brusql1e

Será comel11orado hoje em Fpo!is 9
Dia da Independellcia dos E.U.a.

Em comemoraçao ao
' !:lIA

DA INDEPEND�NCIA" dos
Estados Unidos será reali
zado hoje, no Instituto Bra

sil·Estados Unidos um co-

quetel. oferecido pelo Con
sul Norte Americano e qUt.l
reunirá altas autoridades, 9.

imprensa e convidados e�

peciais, que prestarão uma

hoínenagem ao grande pais
irmão.
° coquetel tem seu ini

cio marcado para às l!l

OUTRA DAS MIL

A cidade de Brusquej,
Berço da Fiação Catarínen

se, está fazendo grandes
preparativos para as resu

vídades, domingo, dia 7 ce

julho, de inauguração de

sua nova e moderníssima
Maternidade.

Construída dentro di;.,
melhores preceitos tecniccs
e tocauzaõa

'

no centro da
cidade, sobre uma colina,
donde se descorttna belo
panorama, a nova Materni
dade Cônsul Carlos Renalix
'é a ultima palavra em mà
teria de cor.Iõrto, aparelha
mento; e recursos clínico
cirúrgicos que se tem no�1·
cia no' Estado.

Depois de grandes sacn

ficios e lutas, que mobilio
.zaram, por inteiro, a popu·
lação de Brusque, eis que a

magnifica obra está con

cluidd, pronta para ser pos
ta em funcionamento.
Sua inauguração, domin

go, promete revestir·se dQ
máximo brilhantismo.
As 8 horas haverá Culto

em Ação de Graça, na Igre
ja Evangélica; às 9,30 ho·
ras cerimônia de inaugun:
ção presidida pela primeira
Dama do Estado, Dona
Edith Gama Ramos, Presi.:
dente da LBA, em S. Ca
tarins; às 10,15 horas a no·

va Maternidade Cônsul Caro
los Renaux será aberta à

visitação pública.
Durante todo o dia ha

verá, no Páteo da Materni

dade, caprichosamente ajar·
dinado, comida de toda es·

pécie com fartura e ba,

raquinhas para sorteio de

prendas pela famosa Roda
da Fortuna.
As Industrias Têxteis de

Brusque, contribuindo para
mai,or êxito da grande fes·

,

ta. cerleram, grattiitamente,

horas de hoje.

rede de espionagem foi das
coberta e desbaratada pe-
los agentes do FBI, decla-
rou o ministro da Justiça
Robert Kennedy. Foram de
tidas 22 pessoas, entre elas,
um cidadão soviético, em

pregado no ONU e sua mu.
Iher. Outros dois runctonã.

rios soviéticos, tambem
membros da rede de espio
nagem, tinham saído re

centemente do país. Robert
Kennedy, qualificou os 4

soviéticos, de agentes dos
serviços soviético de espio
nagem, que tentavam se

apoderar de segredos ...dJ,s

forças armadas norte-ame
ricanas.

Flagrante da vísttà .10 Sr. Arcebispo Metrollolitallo, no instante em quc o Sr. Oo.
,'en,;\IIOI' eumprimcutuvn aquele Chefe da 19n'ja, beijando-lhe o anel. (TEXTU

NA ti' PAGINA)

Proveniente do Rio de

Janeiro. o cousagradç ate:'

Procópio Ferreira, encon

tra-se nesta capital para
urna temporada artistie<\ no Além de "Deus lhe Pu

Teatro Alvaro de Carvalho. , gue_" ele Joracy ç�"lar_g'�'r
�eguhÚo Injormaçóes coun- q,t1e tem utcrapessadc-tôdaa
das, sua companhia ficará as expectativas (fazendo su

apenas urna semana em cesso há trinta. anos), a pe

Florjanõpo.Is. ça de sua autoria "ARTE
DE SER M�ARIDO" foi re-

PEÇAS A SER APRESEN·
TAD!\S

O elenco da companhia
de Procópio Ferreira, con

tando com seis atôres. 11,

vará as peças
" A Fumilia

�:n��;��,:';u"�oa��1��J���
santo", "Ciume", "Esta no..

te choveu prata", "Morre

um gato na China'" e "Deus
lhe Pague". As três p rimei

ras são de autoria do pré
prlp Procópio' e- as' outras
de Pedro Bloch, Luis ver

nenil c Joracy Camargo.

TOURNÉE DE PROCóPIO

Tão logo termine a tem

parada em Florianópolis, o

ator Procópio Ferreira se

guirá rumo outros munír-i-,
pios do Estado, peroor rendo
Tubarão, Brusque. rtejet,
Mafra e Joinville. Depois
irá ao Rio Grande do Sul,
passa�do por Pôrto Alegr.:-,
Pelotas e Cachoeira do Sul.

presentada durante quatro
mêses em Portugal, obten
do além Mar as maiores

consagrações de sua vida.

o TEATRO NO BRAEIL

Procópio ,fer;rf'lir.'.' t!-is�íl. àl
�����!��'Jm�Üs�llt a:��l_'J
baixos. Uns fazem do teatro
unicamente um negócio.
Outros se preocupam arns
ucamente. � Mas, salienta o

ator. em matéria de come

dia (principalmente a li

geira) podemos nos igualar
com países de alta catego
ria.

CONTRATOS

. Afirmou ao repor-ter, o

ator Procópio Ferreira, que
a TV Excelsíor de São Pau

lo manteve contrate com

êle dun.nte muito tenpo,
tendo apresentado dois pr,l'

gramas de grande repe:'
ctlssão: - "HUMOUR 62" e

o Agente das Trevas
o líder udenista na As· tado, dal�dó rhurros e aos

sembléia Legislativa, Depu·
. tado }<'ernando Viégas, pre
cisa ser melhor assessora

do. Ou meHOS esquecido.
Ou mnis coerente. Qua�i
sempre - e ráro é o di'!

que isso não acontece -

sua excia. vai à Tribunr.

para tec!':r criticas ao hOIl

rado Govêrno Celso Ramos,
sem uperceber·se do ridícu·
lo a que se submete. Quan
do não ataca o atual Go·
vérno por cumprir leis que
eles mesmo votaram, criti

ca·o por condenai' justa
mente aquilo que êles nã.)
absolveram. Vivendo no á�,
como todo bom aviador, o

deputado Viégas, deseja'
apenas filIar. Acusar. "Sen�
tar n púa", filosófica defi�

nh-m:uo de oposição feita

pnr r-ominonl,e eO!Teligioná-_
ri(l �f'T'_ OntPT'n

berros, condenou o ocasio·
nal racionamento de luz de

Vai!'), coisa normal e COJ'

riqueirfl em qualquer cida
da menos na Guanabara

entend.a·se.
Traçando tremendo libe

lo contra o Govêrno Celso

Ramos, o deputado Viégas
fazia calculas astronômices
para chegar a uma conclu·
são de calamidade pública.
Para ele, de nada vale a

Usina Termoelétrica de Join

ville, recem inaugmadn;
nem li recuperaç[to da U.;;l·
na Caveiras; nem a prox'·
ma inauguração da Usina

Palmeiras; da Usina Esperi·
.

nha; da Usina Garcia, obras
gigantêseas que definem o

pr:op6slto do Govêrno GnJ
solucionar o problema d",
energia elétrica
PRrfl Mp, 0-(1t1f' vale-. ,..,

Disse gostar imensamente

de -lo' surrunopohs. Aprffill'Wu
u adhlii'at·, tolfi os seus es- 'Ci\.lRO, 3 (OE) - 7

Procópio ferreira consagrado no T.A.Cê
COMÉDIA "A FAMíLIA DO ANTUNES" \VIVAMENTE APLAUDIDA-

"PROCÓPIO FALA DOS ou- -.-------

l'EÇAS D�ES��\10R SUo TROS".

LUTAFLORIANóPOLIS

tOtHlNUA
tudos de literatura, o poe-

::n��r�z n:C����:Je �:l��
monumento para o vete ca

tarinense. Além da capital,
prende-se também à Lagu
na, onde escreveu sua prí
moira peça "BRIGA EM:

FAMÍLIA".

aviões iraquianos e um si
rio foram derrubados' pelas
fôrças kurdas. O comuni
cado acrescenta que nas úl
timas semanas as forças
kurdas mataram 720 solda
dos iraquianos e captura
ram grande quantidade de
material de guerra.

o deputado Aroldo Carvalho, em Brasília, gravou um

pronunciamento politico - ontem aqui reproduzido pela
GAZETA - que é mesmo uma JÓIA, dessas de barraca
de camelô em vizinhanças de feira livre.

ceu. Aapf!��ls�c�th�la� !r�:I:ç��o e:i��c�:!ia:o aé F:a;�e:��:!:
ou f. potocn da pior qualidade, porque nem sequer vesti
da de um mínimo de verdade ou mesmo dc imaginação.

Aludimlo à sucessão estadual, o pnmpcsu represen
tante udneista puchcquecu assim:

"COM RESPEITO A QUESTÃO SUCESSOIUA QUE
JA CViUEÇ/\ A SE DESENROLAR EM NOSSO ESTADO,
ESTOU CU!\'! O I'ONTO DE VISTA DOMINANTE."

Litlo isto, em tom universit,irio, cspera·se que o que

seguir esclareça o que seja PONTO DE VISTA 1)()l\1I·
NANTE. Mas o que vem depois não fede llcm cheira:

"ESTOU COI\I O QUE VEM. DAS GASES PAR·

TIDARIAS, COl\l O QUE VEI\'l DOS MUNIC[PIOS TO
DOS, DE TOD/\S AS CAMADAS SOCIAIS."

Não se sabendo o que �eja o ponto de vista domi

nante, espera·sc que o dcputado ".\plitIUe o que ê que
"cm desses lu,!:õ\res todos. E êle fica nos limbos ocacia.
110S, mais fechado do que cofre de pão·duro! ,

Assim como o prudente Pacheco brilhou ao afirmar

(]"I!C !\ INS'l'I{UÇAO Ê A LUZ, o d.�\)utado udenista anun

ciuu que A VDN 'l'El\'l RESPONSABILIDADE DAS !\lAIS
GRAVES PERANTE A VIDA OE SIlNTA CATA IHNA. De
IIOis, mais um lugar comum apIíCli\'cl a todo e qualquer
p:u'{:jt_!o político de Santa Catarina, do Brilsil ou do 1\-lul1'
do: It INOISI)ENSAVEL QUE A UON ENCONTRE UniA

SOLUÇA0 DE UNIDADE PARTIDARIA.
Em seguida, ('omo quem cOllta um seg'reuo até aqui

desconhecido uos seus corrcligionários, mostra-se de in
\'cjllvel al"gücia ao CONCORDAR QUE A UDN Só TER.-\.
CONIllÇOES DE VITóRIA SE CONQUISTAR ALIANÇAS
COM OUTItAS AGREMIAÇÕES PAI{TIDARIAS EM oro.

SIÇAO AO GOVEI{NO DO ESTADO."
NUIl) (:}"csccmlo inflacionário, acha que O C.\NDIDA

TO DO Gltul'O POJ..iTICO QUE �E CONSTITUIIR, DE·
VERÁ sim ANTES DE TUDO UM CANDJDATO popr.
J�AR, QUE OFEREÇA REAIS CONDIÇõES DE VITóRJ:\
E QUE TENIIA ,Ul\lA MENSAGEM AO Povo CATARI.
NENSE. .1 ....

QU:ll u partidO que llão exigiria 11010 menos isso do
-""II c:ludi(lalo? I!:MW mínimo dos mínimos'! Sábio, {oda
via, n ('o)l'if'lhO e luminosa a advertência: CANDIDATO
fl\H.>OPVJ.t\ll. SF.l\1 MENS.'\GEl\l E �F.1\-1

pio, m!\)la ::t R:!· c]ue �':-;istG. u que "lllOcioo" UE '''IT(íHI.·'l.� n�o sel"ve

(Iio Oi<.iri(. da M.\nha, d,:,,- a sua demagú ç"iO Deve (k seI' I'lH i.�"u!
111 Cfl:�jtf11, O'j]JIoJIII""J _''-]"JI.,. �'I.J,JI. ,li!,� j-"''''';

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Rua Coeseuerro :Uafra, ]110
Telefone 38ZZ - Caixa Postal, 1:l9
F.ndf'reto Tf'legrMi�o EST.-\DQ

J>JRETOlt
Rubells de Arruda Ramos

(;ERE�TE
Domingos Fernandes de Aquino

CIIE.H: DF. RElH('''\O
António Fernando elo Amaral e Silva

REO.1TOIt.SiE(':RE'I'.inro
Pér!ell's Luiz de Medetrns Prade

RED \TORl';S
Osvaldo Melo

Pedro Paulo �rachndo

PUnLIClOl\l>E
Osmar Antônio Sel1lindwcin

SECRETARIO CO'lERCJU.
Di..-íno l\Iariot

rlEI.,.O, OF. .\SSr'\l.\Tl R.\S
Mr.jor Virgilio Dias

'fltl"'ORES "

Prof. Bnrreh-os Filho - Pro". Osvatrtn R. Cabral
- P�nf. Paulo Lago - Pro;. Fern:mJo Bastos
- Prof. Alcldl's .roreu -- P''Of. Othon Gama
d'Era - Dr M·:lton Leite da Costa - Dr. Ru

, bens Cost a - CeI. Cid (�o.·,znp;a _ Majot: Ilda
fonso .tuvcnnt - waner Lnnre- - Plavto Alberto
de Amorim - Arnaldo S. Thia;1'o _ Domtér-ín
Soares

('l"!lIIi .. {:." Sm'in;';
Zurv Machado '. Liiaaro Bn:'tololll,�u

E:-;1l0I'I!''1

G���,I;O Nll1ms - Mnurv Borges _ Gilberlo

CrlllliC:l<;
Silveira dc Souza - Edson Nelson de Ubaldo
- flnul Caldas Filho' :'-,'larcilio Medeiros Filho
- J. J. C'nld('irn. BllSlos _ Luiz Henrique da
�Ih·('ila

\rlt,s\: l.iil'ratllra ,

Salim �fj'.�'ud llmar Cllrmlho _ Jail Fran.

���oB�i�llI'Il����ll"f��o��e ��rlo Peixoto Lin·

COrl1('nlàl'in:--,
Joiio !\<Ho Linhart's

Inlilrlnaç:in .\':ri('ota
r. Jamuncl.i

CO'\'THr\TO DE

('"J\SA;\IENTO

'''"1
Folgamos em registrar o

��:;::to v���:aln;��un��
Machado, 20, Tte. da Poli.
cia Militar de S. C., filho do
sr. Raimundo José Macha.
do e de sua exma. srn. d.
Ana Feneira Machado, co:n
a gentil e prendada srta.
Teresinha Antunes de Oli.
veira, ProCessara NormaJis.
ta fOimuda no Colégio C.l.
ração ce Jesus, dileta mh,
do sr. Dlmas Antunes (h:
Oliveira e de sua exma. sra.
d. OdaCira l\Ialtins Antun�s.
Aos noivos e seus dignos

genitores, os ctÍmprimento:'>
de "O ESTADO",

NA�CIMENTO
Na Maternidade Moinhos

de Vento em Porto AlegTe,
veio à luz, Carmem Beatri.-:,
l?rimOgênita do casal Edgu'
Macêdo e Mercedes Peluso
Macédo sendo os avós m',·

temos o Prof. Emanuel Pau·
lo Pelmo e Exma. Srn. Cu:·
mem Cuneo Peluso.
o jornal "O ESTADO ao

registrar o feliz aconteci.
menta, envia aos seus dlg-·
nos páis votos de felicid<l'
des.

IHE'\'F: DUARTE SILV.\

,\NIVERSARJA
Em sua residência, a .";ç.

nhorita Irene Duarte Silv3"
estiml!da funcionário dn
Departamento de Estatísti·
ca do Govêrno, recebeu um

grupo de amigos ofereCi'!1.
do um cock·tail, otimamen.
te se:vido. A aniversarian
te é i"loiva do jovem Julio
Cesadno da Rosa Júnior e

goza simpatia em sua re:·

partiç-1O e entre as pesso2s
do sen circulo.

menina Maria Emilia de
Frcitaos Noronha
sra. Maria Silveira
'Sra. Maria Cesária Perei·
rB Peres

srta. Valéria Duarte de
Queir.:>z
srta. Leda Andrade
srta Anilda Damaceno da

Silva
sr. Dorival Almeida
sr. Norton C. Pereira
SI". Arnaldo de Aze-Vêct..,'

Cruz.I,:\;; \" :".
sr. Enio Silva Gentil
sr. Jucundino Wolff
sr. Oscar Bonnassis

'

sr. Luiz M. Machado
sr. José G. Cidade
sr. Egon Arno Krespsky
sr. José Tolentino de

Souza
sr. Wnlmor Adão SQhmidt.

CONFORTAVEL CASA RESIDENCIAL
ALUGA SE NO ESTREITO

De Construção recente, 125m2, espaçoso solo
que pode ser subdlvid'ido, 3 dormitórios, Um próprio
para escritór'io, casinha banheiro completo, WC
quarto banheIro para empregada. área de serviço
com tanque abrigo para automovel ao mesmo tempo
varandõo; fóra: rancho e quintal em zona' soudóvel
e calma �rto de boa praia de mar, próximo o Escalo
de Aprendizes Marinheiros,

ver e tratar: Rua Max SChramm, 360, Estreito
5-7_63

"

fÀ II
�lco/7tec/;71entos

��. ,j'�\� � ,,_:"__l-�
.

r-
CORAL DE FLORIANÓPOliS EM AGOSTO PRÚXIMO -

ROSANI UM BROTO EM FOca
CASAMENTO DE PAULO C. RAMOS E ARLETE MENDES

Sociais

1 - Loco mais, ocontoccrú no saía e casaco em fino lã azul. usado
Instituto Brasil - Estados Urtdos, em recente reuníôo. core sr'J Dr- Del
eíeçcnta e meviment3do Cocktatl. fim Peixoto (Didil. A caprichosa eco

teccôc do costureiro LENZI, tem sido
2 - Jcntondo no resrcuran.e do

Qucrênctc Parace o Diretor Geral ,i,)
Borco Nacional de Minas Gerais S A
I� sru Delvcux Brun Siqueira, em com'

pcnbrc do sr e S1'O Dr, Paulo Albu

querque.

notiôo.

12 - Sóbre a J·egêndo do rnuesrro

Krteqer c cc-a! oe Florianópolis dat'á
mors u� de seus reci.au em agôsto
próximo, ro Teatro Alvaro de Corvo
lho.

13 - A Sccíedode Cctcrtnense 0-
dontolcqlca qUe tem como Presidente
o Dr. Samuel Fcoscco e Relações PÚ
blícas o Dr, Cesar Batcthc da Sdvelro.
reuniu seus cssocicdcs no Querêncto
palace· Dora um jàntol' de confran"r'

rizoção.

14 - Procedente d:J Europa chegou·
ontem ao Rio sendo alll-mente receo

cionado. o Dr. Bo!'.clino de OIIveir':J,
Limo, Dinôtor Pres·idente da "Pavirner." I

taçõo Mantigueiro" ,S�
15 - A ccmentado e dIscutida ele- ��

gârcb d::s ca«ois;, \-Volte!' Meyer �Ode- ',I
te), Dr. Mario Meyer (Maria Olivia).
em companhia de um .::asal do soci,�

dade pOl'Qn"ense, deu ncta alta num

jantar no Querênc'ia Pnl�ce Hotel

16 - Em avião por:lcular conduzi
do pelo pilcto DanHo chegou Ontem ,J

no�sa cidade. o Engenheiro Odilon Bar
clk· O sr. em qUestõo, jantava. no. r%

tourcnte da Queréncia Palace em com

panhb do Ergenheil'o Hugo., 8orboc.:b
e o Advcgado Thecdaro Lelis ele Oli-
veTiOLe:tc. ., "I

17 - Na últirra. terça feira o go'"
vernodor Ivo SIlveira, acompanhado do
C.srimcniol Nelson Teixe'ira Nunes,
fêz VIsito infNm�1 o As,embléio Le'

gislativa do Estado.
.

gia "cívica" é o eventual ra

ctonamento do Vale de Ita
jaí, por motivos ausencía
de energia.

x x x

Mas, convenhamos, o

deputado Viégas certemen
.te tem razões secretas pala
falar s6bre o problema. Poí
êíe um dos arautos do 00.
vemactor Bornhausen, Poi
um d0S técnícos energé+i
coe daquela administrac,:ãl).
Foi o sábio eretrônicc dos
maravilhosos planos elabo- Flcríunócolis acordou enfeitada com uns corta
rados pelo chéfe udentstn. zes da bco estética. gesticulando em letras bem qro
E como tal, guarda ainda, fadns uma campanha bem nacionalista, o aproveita
no seu convencimento apai- mente, integral dos recursos do cervõc que pera
xonado. a imagem de tod....s quem crndc nõo sobe - e o pr-oduto bcse da eccnc
aquelas usinas cuja oons- mia.' ccroetnense.
trução, programadas e ca- Faz gôsto clhcr para o patríófico dOi! ccrrczes.
talogadas, seriam a ceneã que a esses alturas já devem ser motivo poro as preo
da fartura e da. prospert- 'i cupaçães do Instituto Brasileiro (pelo menos se USA
dade para Santa Catarina. êste nome) de Ação. Democrática.
Então, a justificativa do O nesse querrdo IBAD, que vem lorçando o pe
que ctssernos: rattam-rne ch:! de comunista em auase todo. o bom cristõo revel
assessores. Lembrêtes. É o tado certamente já está preparando suas trepas mel'
que procuraremos fazer cenérrcs para novo embate,
agora, relacionando para " Fcrdodo. em seu imponente pijama, o nosso qailustre parlamentar udenís- nero! do IBAD estud� o estrateçia quixotesca parata as "realizações" da sua investir raívosamen.g centro essa arenga de defesagrei nesse setôr: do carvão.

x x x Mas, que importa?lJ .- Usina do Rio uns Enquanto, os chacais ladram a caravana possa.Plôres, com 6.000 BP - na- E a caravana que está levando ao povo verd-dcsda feno.
a respeita do corvóo corcrtnense não. vai ficar olho ""'1-2) - Usina Chapecozinho do ,"!' idiotas lamben:m suo burrice em caféalnho do-- IS.tJ{)O HP - idem Por-t-, Chic

lo�doo-;s:'\�:�ta Cruz .-

Os incon-ig(veis fabricqntes de bcbagens j-3-
4) - Usina Cubatão _ �a��!a�'�����:��l'::!�r?e�:n���o(o s�:nd�h����13So;w �P �i!�emGarCia _

iniustomente de Camães) - quem nasceu pró tocar

13.000 HP - idem (somen!e bumbi ���o v��e�� r:ooç��s�:is uma vez apavorada.��n����:s p;�;raj;u���:'� Fazia tempO! já que esta T1errinho só se agitava
6) _ Usina. Marombll3

em dia de vento sul.

::;�� fica?) 15.000 HP - difere��!\,i.i�I�;;;" d�s j�:���n��u::;�:su;;: ���tí�e;�1
do verificação ""in loco" do problema, da mi�éria QIIe
arrasta pelos l'uas pobres criaturas, da exploraçõo,
do neaociata, da fome·

Nõo há maIs que exitor, Ch2gou a hera de co

mecor o 'uto peJo redenção desta nossa Pátrid m3.

ravilhosa.
A hora chegou I
E chegou num' domingo de céu azul e sol bri

Ihante. contemplando uma cidade qL\2 omt1nheci3.
cantando. o hIno revoluciorárío do defeso do bem
pátrio ornamentado por cartazes- que a noite deixou
colar, 'enquanto o' siQma dormia o sono de pedra do'i
imbecís.

E e certamente porisso,
por desconhecer o fracasso
dos s�us Chefes, do <;eu

Partido, do seI.: Governador,
dos seus Técnjcos, dos seus

mila",<7l'eiros, dos seus dem?
gõgos, que o deputado Vié.·
gas estranha o provisório
racionamento no Vale do
Itajai. Tivesse a UDN, atra.
vés dos seus dez anos de
mando conchudo qualquer

�m:v��:n�:�tepr�r:;:ti�:� _...,.-
4/1/63

::!:ri::�:tiO:�fre���bl:�: 1IIIi!flll •
Que tenha mais cuidado,

o lide: udenista. Que não
seja tão esquecido. Que se.

ja melhor informado. C.t
so cO:ltrario, ao envez ue

o
(Cont. da t- P:i�.l

Com um programa dês!:"!
gabaritü, certamente que
ningu�m admitiria qualqu�r
racionamento. Mas aconte.
ce, qU"l nenhuma dessas
obras foram realizadas. �a.
da. Absolutamente naria foi
feito pelo Sr. Irineu Bor.
nhausen e seus seguidores.
.'\. não ser publicidades ca.

ríssimas, coloridas, em aI.
to relevo e papel linha
d'agua.

I
I

R:,pr('s('nl:lçôc.;I!I�"�I::��Tl\�;E:_ Rio (r:n, R 'I
S�'nadnt [),l1)!n:-: oi!) -;) :md:1r
:--iio I'autu Rua Vitór::l n-
Pi'rlo) ,\k;:-I'I' h(:'I"'.',l ,:, Cd ��i(;tllre. 4bfi

Jkfo 1If1 .. i��H1(I' ��p R li' Carijós, n
-:), nnclnr
,i:;/j

3 - Circulou muito bem ccompo
nhodo no cidade de Cuotrbn, o discuti'
de jovem milionórIo da cidade de l ta

ia!, Carlos Eduardo Hetneberq.

4 - Miss Santa Cotortoc srta Olg'1.
Mus;,;i que se encontro no Rio eccbo
de ser ccnv1d:Jda pnro uma visita em

Natal. /

5 - O Dr. Telmo Fernandes Are_,

gão Pn,O Diretor do Divisão de Obr:b
e Pavi"me:1tocão de DNER, marcoU D.

inauguraçãc do trecho da p:Jvimento'
çãO ltojaí - JcinvIW2, p::Jra mês -:-lo:

moi·ço de 1964

6 - Em companhia de suas filh,',

Mario Terez:l e MarIo Cristina, ch�

gcu cntem :) N'!iSO cidade orecedert�
de Rio o !ira DI'. Volney C01aço d"
Ol:vei:ro (N.=uz�,)

NOVA
CHURRASCARIA
Foi inaugurada ontem a

Churrascaria Continente lo,
calizada a Rua Santos Sa,

raiva, no sub-distrito do Es·
treito.

Um coquetel assinalou o

ato que deu ao prósperLl
bairro mais uma moderna
churrascaria.

EDITAL

ALFANDEGA DE ITAJAíEm face das condiçôe';
de trânsito nas ruas pré/x!
mas ao Mercado Pública rt(l

Florianópolis, o PreCeit,)

em ex?tcicio, vereador Wa;'

demar Vieira, determino\!

que o estacionamento dz

veicubs, naquelas vias �u·

Iblicas, deve ser feito apl"
nas durante o tempo ne·

cessário aos serviços d,�

carga c descarga. Findos es·

tes, deverão se retirar para
o Largo 13 de l\iaio.

A providência objetiva
evitar o engarrafamento do
veiculas auto·motores,

v� e VOSTI..; VI�.

Chamo o atenção dcs ircteressodos, para o le'ilão
qUe ,;e realizará, nesta Alfândega, no dia 15 de Julho
de 1963 em primeiro praça e se neQ?ssório fôr nos

dias, 16 e 17 seguintes, respectivamente, em segundn
e terceira praças, com "início às 9,00 horas. o leilão
d� 186 relógíos de procedéncia estrangeiro, apre-
endIda;; Pela Físt::alízação do Impôsto de Consumo, e

constantes do Proàsso nO 371/63,
- Saliento que de acãrdo com o. Decreto nO

809. de 30 de marÇo de 1962, DiárIO Ofídol do
União c',2 30/3/1962, pág"ino 3663. só serõo odmí

de tídes 11 liÓtação nas leilÕeS físcafs de mercadoríos
estrargeíros os impor.todOl'es e as firmas estabeleci
das com comercio dos produtos Merecidos em lei
lão, devidamente' comprovado com Potente de Regis
tro. olém das demais exigências cj_aQuele D!ecreto.

,

Alfândega de ltaja,í, 14 de junho de 1963' 41 '

José Nogueira de Mac�,��!.:,�
_ •. 1_ ••• INSPETOR �m'.---------------"iíi

Bra.silia. :€sses sinais, se·

gundo um porta. voz 1.0

Instituto, for�m captados
nas frequências normal·
mente utilizadas pela União

Soviética em seus satélites

espaciaiS, e eram similares
às dos satélites VOS'T'OK

7 _ D<lndo nota alta no jovcl"'"
"S l'::,;�ty" n�1 cid:Jde de �t0�oi. o banho

e eiC'S":Jn e brotinhn Ros:J':I1 Bàuer Ro-

a � N_ft �:;tc�o ba

..
te-papo no ".A,

..nl�i. ��l" tfen Ia pa�oce. 1;3

,,*,��IPr 1-1'J'mu')IactC)ux�o'1l:Jld. H"

lia Hccschl e Valdo B. Av\ia, o. moc�

(lue é don? de uma confcl't::lVel Fc

zendo na Cidade de Lages.

9 _ O simpótico casal Dr. Aug'J;
te Wolf (SônIa), reo2beu em· suo resi'

d�ncio um grupo de amigos. paro um

Ceckt::Jil.

PREFEITURA DETERMINA
MEDIDA DE TRANSITO

SOVIHlCOS TERIAM LANÇ.ADO
'OUTRA NAVE ESPAClôl

BOUSCHOULTZ (Alema·
nha), :1 (OE) - O Institu·
to de Investigações de Sa·
télltes do Espaço de Bous
choultz na Alemanha. in
formou hoje que seus equi
pamentos captaram sinais
de uma nova experiência
espaCial saviética,--.Jls 9 ho.

ra3 e um minuto, hora

ser um guia iluminado dos
seus correugtonãrros, será

dêles, . apénas,
das trevas.

um agente

e

LUIZ H. SIlveira

O CARVÃO

CONVITE E MISSA DE 7° DIA
A família do inesquecível MARIA CARLOTA

DE JESUS conv1da pal1.2ntes e' pessoas de suas relo
çães para 'assistirem a missOi de 70 dia qUe manda
rõo celebrar em lnt�çõo o sua alma no dia 5 do cor
rente (sexto feira) às 6,30 horas na capela de Santo
Antônio..

An�cipodame.nte agradecem a todos que com
parecerem a este ato de fé cristã.

Com o Fermento em PóRoyal...
todo bôlo é um sucesso!

Re..:cjra de o:onfiallça, Fcrmenta em P6 Royal I;

a sua pr6pl'ia vontade de fazer coisas gostosas
para a família, são as chavcs do sucesso cm

bolos, biscoitos c pizzas. O Fermento em 1)6
Royal faz a massa fidr leve. Os bolo-; ficam
Illacios, fofinhos. E cresccm llniformementc ...:.....

que beleza! Confie na açãa segura do Fermell
to cm P6 Royal.

I,

GrátiS.! !'�r.l r(','cber a "r\ne dJ Cozinha Royal" com
delenJ� do! re.:"itJ$ ;luSlr.ldas de bolos e pr.tltlS UI:;ldo5, ,"_
cn· ....t j_ dOlla '\lJr;l Silveil-:l Caiu PoslJI 1179 _ ZC.-;,:
- Dep. rrR 1/63 - Rio <1" Janeiro.

���-IStandllrd9"r'"d"!o'Brnt! tMI:

"

..�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



taçã'J do Departamento Na-

,-
BALAIO FURADO - Estó assim a m1nh:1

mente hoje.
Improdutiva.
Si alguma havia, SUIU pelos furos do. balaio.

Também, qUe·se ho de fazer com um dia como

êste, sem sol frio céu tedo coberto de uma massa

cinzenta que' se dilue em borrifos de chuva mfudi

nha, emperttnente .

Garôa ou névoa seco si seco não sei porque
chamo-Ia assim, desde que molha.

Não se vê ne"hum morro.

Tudo encoberto
E corno essa pcrede . bronco. rntrcnsoonível,

triste como si: fora imperetrcvel muralho asstrn

está também meu cérebro. Nõc. sei como ';'ou me

sair para escrever minha coluna hoje
Este "hoje" qUN dizer ontem.

Sempre escrevo num dia para sair no cutro.
-

Aprovettociento de tiempo, espaço." dar o pão.
pronto pelo manhã para apanhar a póg'ina de den

troo ove são as primeiras o serem compostas e Im

pressas-
Nomenclatura do [crnabsrno
Da sexto armo.

Estamos quosi no fim
No fim desta crônica.
Que crônica mesmo?
Aquela que eu tentei escrever.

Sôbre que?
Oro. "boleto furado".

A HORA PRHBITERIU�
Ouça todos 0,<; domingos pela ZYT-25 Rádio Anita
Garibaldi de FloriaAópolis ós 13 horas e 30 minutes
A HORA PRESBITERIANA. Agradecemos a sue

o;inton1n

VENDE-SE
Um DKW .. :---Vcmag Sedan côr Caramelo motor

1.000, O.K. Trotar com BATISTA, Hotel Ideal: nes:o.
5 -7 -63

DATILOGRAFA ppm�A-U
Escritório de firmo comerete! estabelecido em

Florianópolis, necessita de uma moça, com Instrução
secundórta, que tenho boa prática em datilografia.

Interessado, trator na Cosa Regina - Felipe
Schmidt 11

Jn�tel «preseeter-sc .�em os requisitos acima,

INSTliUTO DE IDIOMAS YA'ZIGI
O INSTiTU:rO DE \DJOMAS YAZIGI comunic'l

o todos os intpressadol'i quejó estõo abertas o
.

m(l

trículos para o CURSO DE COI\;VERSAÇÃO
<::

EM
INGLtS poro Quaisquer do três Estágios, aferecen..!o
horórios adequados nos p�ríodos d.a manhã tarde' e
:J flCli'te

'

Outro!:lsim, comunlca aos alunO:! vigerltes que o

reinício dos aulas será na semana em curso, obede�
cendo aos horórios já estabelecidoS.

fvlelhnrec; informoçóe<:. 'n1' Secretaria do Institu
to, nv horário Q'JS 9 6s 1 I �oros e das 15 às 2C,45
horas, de !'egundo à sexto feita e aos sábados do:>
Q os 10,30 horas.

'

Flarionópols, .4 de tevereiro de I Q63
A DIREÇÃO

CAMINHÃO
Ião brasileiro
quanto Brasília!

,�

gem, por ocasião de sua v:·

sita de inspeção às obras
do DNER, em nosso Esta

do, principalmente nas cí
dades ce Itajaí e Joínvíllc,
onde foi alvo de grandes
homenagens, por parte das
autoridades locais e pelo
povo.
Durante as homenagens que
recebeu o Engenheiro Ter

mo Aragão Porto usando Afl

palavra teve a uportunldacr
de declarar CJue não fuH"..

·

rã com seu apóio ao tltlLlu::
do 16" Distrito Rodoviário,
Engenheiro wümar José 'I'>

lias, no sentido de quê se

dado ao mesmo o:; rneíos
necessários para a concluo

são das obras em exeçucõ ..,

no Estado bar ríga-verde.
Disse ainda que voItari:t

bastante animado com o ri .

mo de trabalho que vem de
senvolvendo a atual adm.

nistração do 16" DNJ;:R ('

terá a certeza que a mesma

será camada de pleno êxito

pois para tanto não fn:',a

disposição e espirita de tr-r

balho e de luta.

Concluindo disse:. que 1['·

va db povo catarinense a me

lhor impressão pela ncou»

da que aqui recebeu cursa

te sua estada notando mes

mo e_,.conforme' leve a opor
tunídade de ouvir quer do

onere no 16" Distrito Rodo-

CASA ALUGA-SE
Aluga-se uma boa resí

dêncía à Rua Euclides Ma

chado, 61 - Bairro de Fri
. tima - Estreito. Tratar no

local ou no QG da. Polícia
Militar, com o Cap. ernaa-
ry.

N.ADA DE
REBIHSI

Exija em seu CII(-O

Lona de teeios "f�OLAnAS'
- 60% mets no aprOveI' 1-

manto das Lonas.

CASA DOS FR�I05
Rua Santos Saraiva, 453
- ESTREITO

SAbOROSO?
SÓ C�FE zm

Dr. SANDRO
MAUARENHAS
CIrtUROIAO DENTISTl\
Ex-Estagiaria do HOSP1.

tal Naval em Cirurgia e Ch·
nica de bóca. Moderníssim\
<:on�:Iltórlo f\l�u!'a\TIa __

Cadelm eufórica _ AJb ro

�ação.
Ru:t Brlgade!rr Sllv;:. Pap"

n. 1.{ Telefone; 3552
liH,6,CARA f)n I,'�P"NFI'

O RIO É ASSIM

torfdades e do povo em J:F que também assim passava
rat qU3 a conclusão da BR a considerá-la.

jG Nahos

CLUBE DO OTIMISMO

Em minhas endcnçcs pelo Guanabara, desce!
bri há poucos. dres um clube formidóvel, cujo ingres
se só é possível pelos designio� de Deus, nõo possu
indo jóias nem mensolidodes nem sendo necessário
os ctóssíccs pedidos para nele se ossoctor.

Ê difícil ingressar no Clube ao Otimismo. mas

não e impossível. o que atesta a ccoocldcde . realiza
dora do homem da sociedade e do coletividade.

As reuniões" do Clube da Otfmísrno são feito"

nos runs, nas es�u'inos e nas Praças públicos, com Q

presenÇa da público que e parte tmpcrtonre,' senõc

tmorescíndfvet poro c bom êxito' das revntões
Contudo o que causa scrprêsot ° que nos faz

per-ser no .próxtrnc, o que ainda ncs conforta para
suportar as agruras da vtdc, mormente a vida na Gua
nabara e a aleqria expresso no semblante de todos
os sócios do Clube do Otimismo, cativando ó púbhcó
com, suas músicos, cem suas oleqrtas . nas fnces.. es

ondendo n'olma o que de mal cs atinge, e 'n'õo dan
do. mostras de revolta. pela fctelldcde que es atingiu

O Clube do Oúmismo, nada rnnis e. aue o reu

nião de dezenas e talvez centenas de paralíticos crr

suas cadeiras de rodos, espalhados pelas rucs 'da cida
de, em campanhas beneméritas, cdqurrindo: fundos
pera consrrucões de hospitais para os enfêrroos de

paralisia Infantil.
E 'O público coopera çenercscmente

'

por'a estos
ebras filantrópicos. ccmorendo dos mõos dêstes hc
mens rnvenvlvets conformados, e abnegados, as' uj
lidades qlle vendem, os sequinhos de bolos e biscci-
tos.

MUltes, embora nõo necessitem, compram, prol';
sobem q'_1. estão ajudando o próximo

..

e mesmo nõo
pcderiarri fugir ao chamado de um paralítico qUe os

cativa cem um sorriso ncs lóblos e uma exoressõo co

movedora no. olhar .

7·7·1)1
MISSA DE 7° DIA

NA DELEGACIA FISCAL DO TESOURO
NACIONAL EM SANTA CATARINA

Dio 2 - MInisté;io da Fazenda Poder Jur:l;
ciário. Tribunal de Contas e Mi:nistério do Justíç.J.

Dia 3 - MInistério do Trabalho - MinistÉrío
de Educaçõo e Viaçõo.

Dia .4 - Ministério do Agricultura.
.
Dia 5 - MinIstério da Saúde e os que nÕo re

ceberam nos dias próprios
Ola 8 - Aposentado's DefirliUvos> _ Salário

.i�;��.a e Adicional dos que recebem proventos pelo

.
Dia 9 - APOSentados Prov'isórios e os que não

receberam nos dias próprios'
Dia 10 - PenSIonistas Militares e Provisóric"'S
Di2 11 - Pensionistas Civis.
Dias 12 a 19 - Procuradores e os que nõo

receberam nos dias práprios·

NOS TEMOS
�

A PEÇA NI
de que você precisa!
Na quclidade de revendedores aulo·

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

peça ou o acessório que procuro, o

preço de labelo, genuínos, testados
em laboratório, goroniidos pelo mar

co IH. E, no coso de qualquer con

sulto sôbre o seu IntPrnolionol, lere·

mos o máximo prazer em atendê-lo.

Representante .:1 nesta cidade

G. SOCAS S/A

COMÉRC 10 E REPRESENTAÇOES
f;:úVIO AD1dGC-I.,' 721 --'" ESTREITO

Um terço o visto e o resto ��,_ 12

prestações. juras de apenas 1 %

:
••••• ; ••••••••••••••••••••••_! .

O madeiramento é m�f�' ·oarato.
O material é mais barato.

o FÓRRO MAIS BARATO QUE EXISTE:!,

PLAQUETA POPULAR ��)
DE CHAPAS DURAS DURATEX .

Pl'_1
o melhor f6rro para sua construção e f.:il\o .com Plllqll"U
Populares (PP). Num Instante, V.forra lulm 'Q obra ii. um CU .. h,

realmente Infenor que .qualquef outro rrpo ee Iôrrc. E as Pl.,_

quetas Populares (PP) são fabricadas em .mversos ríesenh.rs

e recebem qualq1l0r pintura.

P[fE9r�Eh� ����!AR (PP) Ã
DURA DURATfX

NORMAL 1/8"

DU_ATEI·
DURATEX S.A, - lnd. e Com. - Fúbrica: JUfldiJ,i:
Venrtas: R. 4-ibaro Bndaro, 582 _ &,0 ando _ S,P. -,Capilal

c "EPRESENTANTE
�JESTE ESTADO.:

ORGANIZÀÇÃO PAULISTA DEVENDAS
R. ces.WII6Ifalev" -�85. 2.�, si a�·CP 91p _ Fan6:' 4-Bíl48

T�!\)9ra6IQ DURADECA _ CURITIBA � .. D��

BE DO BR.\SIL. que sua assinatura seja rcs-

A edtção de junho mere· �rita ao quadro social da en

rc seI' lida de lodo cidadf'o tidado má:dm:l do nosso til·

que ama sua terra. Pena rismo'

A Família de

ERNESTO STODlECJi
agradece, sensibilizada, a todos que a conrcrtu rum no

doloroso transe por que passou e comuníca aos parentes
e amigos que a memória do saudoso extinto será reve

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

Aos que comparecerem, a Parntlia, antecipadamente,
também agradece

5 - 7 - 61 IDoring Ho-mena-gela-S-,P-au-In
FUNCIO:��2�E�:ciDERAL: e Santa Catarina

Em homenagem ao labo

rioso povo das prôsper�s
Unidade da Federação: Sil.o

Paulo ( Santa Catarina; e

em especjal. a seu glgante�
co potencial turistico e so!i·

dez econõmica - o órgi'n
informativo do TOURING

CLUBE DO BRASIL ( a R'�·

vista ("Touring"") dedica·

lhes pràtiçamente meta'le

da edição de junho, que qS

tá sençlo distribuida com ,�x·

clusividade aos seus 52 m\l
assinantes.

Assim o automQbilista a·

mador brasileiro encon�r:ll ii

no centro do alentado voll\'

me d..:! 100 púgin3s., conll)le ..

to milpa turistico, com in;:lj·

cação das quilometrag�n,;
parciais e totais das cidad('S

do gigante dos Estados 1�

Federação, o mesmo acuntl'>

cendo com Santa Catarin�,
mer€>�endo realce, nesse, o,;

dois circuitos turísticos VI·

zados, que abrangem re�i·
ões das mais tipicas do Brn

si!.

Artigos que sobressaem.

"As Catacumbas de SC", "ao
leiros Turísticos": "Mal' <!

Serras"; "FENAC" - Incre·

mentada o Turismo rio
"RGS". etc.

Comanda a edição mal''\

vilhos,., panorama, em paI'.
cromia, na primeira capa, dc

Floria�ópolis, a MENINA·

MOÇ.'\. A capa "Touring"
constitui, sempre, homena·

gem dos leitores a algun';'\
região pitoresca e de grar.
de interêsse turistico elo

Pais.

( E dso n Nelson de. Uba Ido �

ELES e Eu 1
Lembro-m-e aInda com saudade dos cães da

minha infància, qUe na velho fazenda de meu pai
eram conhecidos SImplesmente comó cachorros. Nó..,
tudes os :::homóvomas assim apesar de cada um pO!,
s\llr seu nome, mas lhe� dÓvamos tratamento qua
se de gCnte.

Não eram mimados corno certos luluz'inhos,
qUe usam fito no Pescoço vão ao psiquiatra e dor
mem no Coma da modome, sem falar de outros por
menores- menos confessáveis; pelo. contrário, oram

rná:;cu)os ol:ivos e por demais valentes. Bem educo"
dcs" não punham a cabeça além do po.rlo por ma;�
ar Que fôsse o instinto (lU Q. fome. HH ... Q vigilante..,
estranho algum jamais conseguiu penetrai' alem do
pateo gramado ou das mangueiras, sobre:'udo li ncite
quando o ferocidade dos canzarroes se agigantava.

Minha lembrança mais ant'iga se prende a N�
ro um buli dcg mestiço e vaidoso contemporâneo
dos meus 4 anos de 'idade. cUjo. enforcamento m('u

pai de.:l'etou durante um pedado de peste. Depoi�
vier"m cuttOS, sempre mestiços mas de grato mer.rll'
ria: TOl'zon, }'anzinza e traIçoeiro, porêm efícíentl
paro tocaI' u'ma tropa de bois; Vulcõo. iguelmenh:.
bom no lido do campo, que mon'eu caduco; Violetu
conscio de sUa beleza qUe v'ivia o mostrar OS dentes
num ev'idente compleXa de miss.

E por último JAVALI, pai de todos os cacharws
hoje existentes em Cena Negro, com oquêlc incon�
fundivel ar de aristocrata, e que os vêzes desoporc·
cia sem deixar QualqUer vcstíg1o. Nõo era, porem,
uma fuga porque 00 cabo de uma semana no

mciximo JAVALI aporec'ia Magro hlminto e

cem o pélo fulvo eriçado, êl I'" \t, entravo
triunfalmente na mangueira seguido por uma

pI'CÓSl;ÔO de 6 ou 8 cadelas, refestelados e submis�

Por esse tempo eu cursava o ginásio, no inter·
nato dos franciscanos, e quandó vo.ltova para cnsa, Ja
vali estava 'infaJivelmentEl me e:::perondo na por
teixo do fazendo. Ao ver-me punha a cabeça entre
meus iC'�)hos e quase falava de satisfaçõo.

Um dia, entretanto Javali não. es�va à m'ínhn
e"Q€ra, quando Cheguei: Aoenas fT.lC\ols familiares"
s'llcl1ciu�os e cobisbaixcs. OlhamÜ"'nos alguns seÓ\.rri- '"

d\'s e. antes que eu pudesse fazer quàlqu-er pergt."1::Jo
meu pai. num ,gesto lento e sofrido. opont01.1 'pora

\ Um

.m;:te
de

��;f;.�.��_ beijra do

cap�o:. t:.�

Seguf>m·se outras repor·

tagens e artigos, nacionais

e inte:nacionais, deditado:>

à economia, finanças, adm;·

nislração, literatura, art",

etc., a que o Turismo não \.:

indiferente, mas, anles, a·

fim e relacionado.
As seções permanentes

"Livros Novos", "Tndustr!'�

Automobilistica" e Touri)'l�t

Fronômico". inte!!ram n� \I'n

,
págs. do órgão (Iirigidn pe·

,
10 escritor Berilo Neves. A

rcvista constit.ui direito dos

sócios do TOURINO CL!!

'I}Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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rr UM URiCO MEDiHAL " UEPARTAMENTe GENTRAi:
DE COMPRA�

EDITAL DE CONCO'RREN�!A PUBLICA
\

N° ô3-06-0i4

R S. Levi

Conheço-o, e indisciplinado e por natureza
líriCo extrovaçente.

e: quase louco mas se quízessa poderia ser

virtuoso poeto.
•

Outro dia, veio êle contar-me atordoado

olímpica traçêdío
Escutei-o; sou seu confidente; êle começou:

Foi um chóaue amigo; u� chóque bárbaro: feliz
mente superei-o com dignidade.

Mas sofri com êle Acredite-me sofri barbara
mente.

Parou encarou-me, e mela indeciso foi prosse
guindo. Eu' considerava, saturado, do. meu opcrtcmen
to no Hotel naquele dia, a fôrça do aço. e da cimen
to afogando' em sua grosseIra roupagem a doçura do
azul do céu e procurava, na agressividade daqueles
blocos de cimente e memores insensíVl2ls, a místi
co saltênctc de um conto virgem

A falto dele ofendia-me, e o emcrcnhandc dos

edUício� maciços e prisíeneros do cldooe louca. Quan
do mais penetrante Se me fazia. a ideia tive o meu

ecoes feliz _ Vi o vaso.
.

jazia "'�ui;��a�:it�a�aa Cj�I��I�;a�:c::�a :l�9':i,o� ��s(); . \'1:>,> ��e Volcibol :C:_t.

çelarnente expondo naquele mterno de eçolsrno � �m�ro�o. QdAN�;���� -=
p.vsso. um ramafheta de rosas vermelhas.

150.
�ntã.o um desejo de menine dominou-me, nber

tei-me a este desejo totctmcn.e: descer 11' ate elas,
h.. ca-las, senti-Ias ve-Ias de Perto, e mcmentórescrncn
te raze-lcs unicamente minhas, promovendo dtcnsa
o tas um ritual de fê. Exultante t.z is,o cesci, e tõc
alegre Vinho que recusei o. elevodcr passei célere 63
esc ....dils· e d..oots caminheI para aquele' c...;nt{) perd
do, rume à janelo tentado, a'

Nos olhes gulosos, eu t raz.a o reflexo das
rosas ..

.v.eu ccrpo +remra pelo júbilo dé) ochooo.
Cheguei a [arx.la ofegante e ocs seitas ...

c irnço pala mais supliCai-me ainda'.,
Olhe.-o mete resaabicdo pois não estava com

preenoendo mais nada, e refD::.ti que o camarada j6
andava bcstante perdido. das mangas, mas resolvi
aventurar:
r cu., t.d.w,ldc, você disse o pouco que as rosas deram
IhJ nc..v{l alento na. paisagem dominadora dos edifí
cios, e agora' .. nõc eram rcsas por acaso o� rosos?

Olhou-me com desalento demcradamente e.

rpspc.ndeu: Erom meu amigo, eram, -mas qlt€m diria
que seriam plásticas?' E com gotículas de orvalho nas

petelas?

CEN'l'HO GINASTICO SUE·
CO CELEBRA· SEU 150" A·

NIVERSARIO
Estacuunu u:iIP J � O ína

tituto Central de Gínastíca
(Gel) de Estocolmo, remo
so centro acadêmico sueco

para a instrução de prores
sares de ginástica, celebrou
recenremence seu 150" Aní
versãrto. Este instituto foi
fundado por Pehr Henrfk
Llng, "pai da ginástica suo

ca", em 1813, e durante sécu··
lo e meio foi o principal ins
trumento da tradição Ling
de "mens sana in' corpore"
sono". I
Os rígidos princípios on

ginários do sistema Ling fo
ram bastante suavizados me

diante a introdução de .no

mentes mais ritmos e n

adição de esportes ativos c

menos formais. o sistema
b�ICO, todavia continua sen

do aprcxímadament- o me s

mo, e forma a estrutura da

ginástica das escolas suecas,

DR. SAMUEL FONSECA PRESo AS. CIR. DENT.

EUlA SCHLOESSER RECEPCIONARA DOMINGO

PROCÚPIO SERA HOMENAGEDO PELO RAOAR

a - apresentar declaração
de connecrmento e suocus
são às normas do Editul
n. 00l·2lH·196�, 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 Cf!

Compras, até as 21 heras
do ota 28 de julho de 1963,
mediante recibo, em que
muncíonaré' anta e hora do
recebimento, asstnadc por
runcíonarto do Dcpartamen
to centrai de Compras.
c - As propostas serão

abert-vs, às 15 horas do dia

23/7/6.3, e na presença dos

proponentes ou seus repre
sentantes legais. O Ii
III � JULGAMENTO
No julgamento da con

corrõncía serão observadas
as d.s .ostçõca do art. 23, do
Pegul-unento aprovado palu
Dccreto n. SP25·08·fll!3l:12.

A ccncorrõncta pocreré ser

""'''lro.--J'\. \])"'11' vez flue tenha
sido preterida formalidade

expressamente exigida pelns

EDITAL DE C;ONCOR�:�·
CIA PÚl::lLlICA N. 63/06!OB

o Departamento Central
de compras. torna pübli .o
que fará realizar, no dia

28/7/1YG3, às 15 horas, na

sua. seoe, à Praça Lauro

MülLer, 'n. 2, CONCORR:€N·
CIA PÚBLICA, nas condi

ções seguintes:

I - OBJETO DA

,;_)NCOl:-"l'I.ÉNCIA

2 - Bulas de voíeio
bra branca. - uníuacc -

Um. - QU.\U·fiDADE-
100.

uem C .....1lU durante muitos

i
I

anos em outros países que
adotaram o sistema Ling. O
GCI tem tido muitos estu-

3 - Bolas de Futebol Jl,·
venil. - Unidade _ .. TT ',1. -

QUANTIDADE � 150.dantes estrangeiros, não se-

mente de países vizinhes c:;· 1 - Bolos de han......cor de
candínavos como da Amé -í

cu Latina e outras partes do
mundo. O Instituto mudou-

salão. - Unidade � Um -

Quantidade - 50.
.') - Bolas de Futebol ce

se para suas modernas Insta

la\, ões proxímas do Estádio

Olimpico de Estocolmo em

salão. - Unidade - Um. �

Quantidade - 50.
6 - Bolas de üns-iueteb-d

- U'-udnde � Um. prejuízo aos concorrentes,
ao Estado ou à rnoralída-

l!Jol4. Uma das recentes cons-

t.uçúes foi de uma ínstttut

cüc para estudos íiSlOlô,; .

Quantidade - - 50.
de da Concorrência.7 - Bombas para encher

bolas. � Unidade � Um.. -

o Departamento Centr-t!
de oo.noras. por sua oomts-e
são .Julgadora, reserva-se o

direito de anular a ConCO"·
rênc+a. C'3S0!\S nroDostR'i
D?') {'''''''-''e'lr>rlnrlRm aos IntE'
re"-ses do Estado.
Plo:-i3.nôpolis, em 25 .:te

junho de 1963.

O IãO Aniversário foi cE!I�· Quantidade � 50.

8 - Agulhas para encher
bolas. - Uníeíade Um. -

Frei Efnem O· F. M. (Presidente das Congregações
Marianas do Dtocese de Joinville. Ocostô., da Cerleeo
nia de Entrcnização do Imagem do Crist.o Crucificacc
ccnvídodo pelo. Deputodo Mario TaVQr.es do Cunha

Mello, Secre.ár1o Ce. Interior e Justiça

brado co,n uma testívídad«
científica se.tuidc de banque
te e uma grande represent�·
c[..> de gimística do Re�l
Clubl. d.e Tenis.

Quantidade - 100.

II - FORMALIDADES

VENDE-SE I - Os interess:dos de
v",riio at"'T1der as seguintes
r'rmalidades:

OS· EUA
. --

receu no impolltontíssimo Revista.
comemoram r.oje O sua Data Nacio-

nal. Aqui no Capital o Instituto Bros:l- NO MEU
Estados Unldos, recepóonaró com um prcgrema sociel do Rádio Guaruj.J,
"COQ" A Embaixad� Americana n,J que apresento ac.s dommgos à� 13 30
RJ e o Consulado em São Paulo, horaS' _ neste úl.im.o apresen:"! duas
recepçõc'>/10 programa. gravações eSJcngeiras e solicitei: uo

ouvinte, em qUe cidades foram grova-
CIRCULANDO

.

das. !rr.Ledi::ltorr":nte O SIto MarillS:l
.

no "F.I�riJlcop� Qr�Odil�. Fe:: Fería, ���bncu �ertantiG.. uma __ �.
;1::;lra. lnspefor cfti :::.�C -"'-'poranu--SOmba gr'avc.do em' Beirut. Ganhou um'

Sta. Cctarilla e figura de projeção na brinde receberá no prÓximo domingo. [cito sociedade paranaense, residente Este prcgroma é petrcc1n:Jdo pela Re-', ....------_
em Curitiba' Suo visita prende-ge a as- Relcj-oaria e HoteJ Rooyal.
sun.cs de suas funções. t prJmo .;.10

Dr. Fernando de Oliveira, Secret. da ELISA
Saúde. SchlO€sses filha do slmpat'ico e ele-

gan.e C:5al Arthur (Regina) S("l,loesser
próx;mc d:;m'ingo no SOCiedade. Bon
deirar.te (Brusqu;:) recepc1onorá can-

o Dr. Samuel Fonseca. Presidente vidcd�s para festejar "NIVER" On-
da AssoClOçõo dos Cirurgiões Denti;,- tem da, Regina, troc::1t de idade.
tos. No Querência Poloce Hotel: DI.
Esmeralda Cassetari e Sro Dr Lauro A FEDERAÇÃO
Caldeira de AndraÓ8 e Sro Dr. Çesal'
Botolna da Si'lveira e Sra, Dr. Juarez
Philípí, Dr· Osní Gamo e Sra, Dr. J0sé
Edu Rosa Dr. Geraldo Valle Lopes, O!'
Ademal' (>IIadeira e Dr. G"r,cvéncio
Mattos e Sr e Sro Dr. Samuel Fonseca
_ jantar em homenagem ao Presld,m
t]C eleito.

I.IEPARTAMENIO CtNiRAL DE
lOf'lPkA)

EDITAL DE CONLORI<ENCIA PUBLICA
N° 63-06-015

,;

Otima
>' C��I� e c�e�f:�:. �t

tuada à Avenida Rio Bran·
co, 64.

>'.;;....;r com o sr. PAULO,
à rua São Jorge, 51 nesta.

Rlt�t'nf V;"tor.da Silva
Presidente

EXPRESSSO JOINVIlLENSE LTDA.
MATRIZ: JO[SVILLE

AVENIDA GETúLIO VAH.liAS, 1.295
t'ONES. N° 2431 e 2432
l"Ii..1AL: FLüRIANOPOLIS

RUA ALVARO DE CMtYALHO, 12
FONE N" 3ti77

CAFEmHO. N401
CA�L ZITO!

a � 3tJresenlar declaraçâo
dê �cOllhecirnento e submls, /

!.:aa- a5' ll(:)'l'Jt$s do Edi�1 co

011-23·1-19il3, publlcaào no

Diário Oiiciul n· 7.22ti de 6

de fev�reiro de 1963;

EDITAL DE CONCURREI'"

CIt .tIt:.'13LTCA N" 63cQ6��
O Departamento Centr.::l

de Compras, �orna publico
que fará realizar, no dia

31·7·1963, às 15 horas, na

sua sede, à Pre.ça Lauro Mü·

ler, n" 2, CONCORRENCIA

PÚB!,ICA, nas COQdiçõ€-s se

guintes:

Comunica ao comércio, Indústria e ao Público em lJ8-
cal que faz os serviços de transportes de mercadorias,

\

mudanças bagagens e encomêndas, oe Florianópolis para
as localidades abaixo relacionadas.

ABELARDO LUZ � AGRONõMICA � AGUAS DO CHA.
PECO - ALEGRE MARCO � ALTO DA SERRA _ ALTO
mo 00 SUL - ANCHIETA - ANTONINA _ APIUNA _

ARAQUARI � ARAUCARIA � ASCURAS � ATALANTA
� BANDEIRANTES � BARRA BONITA � BARRA DO
TROMBUDO � BARRA VELHA - BARRACAO - BE.
NElJlTO NOVO � BELA VISTA DO TOLDO _ BITURU.
NA - BLUMENAU � BOA VISTA � BC:M JESUS _

BRAÇO DO TROMBUDO - CANOINHAS _ CAIBI _

CAIRU � CALMOM - CAMBORIú - CAMPO ALEGRE
� CAMPO ERt: � CAMPO LARGO � CASC;AVEL � CA.
XAMBú - CEDRO � CÉU AZUL - CHAPECO _ CLE.
VELANDIA � CORDILHEIRA � CORONl!:L FnEITAS _

DO - CUNHA PORA - <::URITIBA � DESCANSO
CORONÉL MARTINS � CRISTO REI � CRUZ MACH.'\
DIONIZIO CERQUEIRA � DOUTOR PEDRINHO _ FA.
XINAL DOS GUEDAS - FAZENDA ZANDAVALLI _ FE
LIPE SCHMIDT � FORCAÇAO - FRANCISCO BELTRAO
- FOZ DO IGUAçu � GALVAO - GARCIA _ GARUVJ\
- GASPAR - GAUCHA � GENERAL CARNEIRO _

GOIQ.EN � GARACIABA - GUARAMIRIM _ GUARA.
TUBA � GUARUJA DO SUL � GUATAMBÚ - CUSTAVtJ
RICHARD � ILHOTA � IMBUIA � INDAIAL � IPIAÇ"
� IPORA � IRACEMINHA - IRAPUTA � lRIE�OPO.
LIS - ITABERABA � lTAJA! - ITAIÓ � ITAIÓPOLIS
- ITAPIRANGA - ITAPQCÚ - !TOU.t""AVA � ITUPO.
R.\NGA � JARAGUA DO SUL - JOlNVILLE - JOSE
130ITEUX - JUPIÁ � LAGõA DOS PORCOS � LAJEA
DO GRANDE � LAURENTINO � LEOBERTO LEAL __

LUIZ ALVEZ - LONTRAS - MAFRA � MAJOR VIEIRA
- MANGUEIRINHA - MARAVILHA � MARECHAL
BORMANN � MAREMA � MARCILIO DIAS - MASSA.

���D�B�A;O�:����;O:A���::��DI���: 1
RA � MmADOR - MODlí::LO � \fONDA! � MONTE
CASTELO � MaRRETES - NOVO HORIZONTE - OU·
RO VERDE � PALMA SOLA � PAL..�AS - PALMITOS
PAPANDUVA � PARAISO - PARANAGUÁ - PASSARI·
NHO � PASSO DA GALINHA � PASSO BORMANN _

PAN BP..AN'::O � PAULA FERREIRA - PENHA - PE·
RIMBO - PESQUEIRO DE CIM! - PESQUEIRO DO
MEIO - PESSEGUEIRO - PIÇARRAS � PINHALZINHO
- PINhEIROS - PIRABERABA - POMERODE - POÇO
PRETO � PORTO UNIAO � POUSO

.

REDONDO -

PRAIA DO CAMBORIÚ - PRESIDENTE GETO'LIO _

PRESIDENTE JUCELINO - PRINCEZA � QUILOMBO
-- RIO DO CAMPO � RIO NEGRINHO - RIO D'OESTE
- RIO PRETO DO SUL - RIO DO SUL RIO VERMELHtJ.
- RIO MARTINS -'- RIO NEGRO � RIQUEZA - RQ.
DEIO - ROMELANDIA - SA! � SANTA CRUZ DO
TIMBO � SANTA HELENA � SANTA LÚCIA - SAN·
TA TEREZINHA � SANTO ANT.:>NIO SCHOROEDER
- SAO BENTO DO SUL - SAO CARLOS � SÃO DO
MINGOS � SAO FRANCISCO DO SUL - SAO JOAO
- S1I.O .lOS:!!! DO CEDRO' � SAO JOSÉ DO ITAPIRAN·
GA - SAO JOSÉ DOS PINHAIS -- 8.\0 WURENÇD
D'OESTE � SAO MIGUEL 00 OESTE � SAO MIGUEL
00 IGUAçu � SEDE FIGUEIRA � SEPARAÇAO .

SERRA DOS BURACOS - TAIó - TIMBÓ . ..2 TR1!:S BAJY
nAS - TROMBUDO ALTO - TROMBUDO CENTRAL .-

��r'fr����R�to�1!:��J�E��;:::�E�Ó�'{';t�(
�� •. ;;:':,;;;._WITMAR��.ZA���,.�

"

VENDE-SE b - Us envelopes, conten·
do proposiaS e docwnentos,
dever:]..> ser en�l'egues
no Departamento Centr:ll
de Co:npras, atê as 13 hO")
ras do Cia 31 de julho 1e

I - OBJETO DA ':;ONCOR- 1963, mediante reClbo, em

R:€NCIA que mencionarâ data e hora
do re.cebi.menlO, as::;mu',{o

1 � Medicine·bans � de, por funcionário do neparta·
1 kg. � Unidadc � Um � menta Central de Compras
Quantidade � 8' c � As propostas serão a·

2 - Idem idem - do 2 kg. vertas, às 15 boras do dia
- Unidade _ Um � Quan· 31-7-63., e na presel1l,ia dos
tidad>3 � 8. proponentes ou seus reprt.

3 - Idem idem - de 3 sentames legais.

Apartamentos grande,>.
Um ôtimo ampli!ldor. Uma
máquina fotográfica.
Trat-sl' à rua AlmIrante

EMPOSSADO

Lam2:go, 166 Nesta.

3·7-63

de Tênis de SJ.nta Catarina estará
re�re.entGçla no Camj:I_·0n .... to de Tê
nis na Categoria Infonto-juven'il e dll
Juventude, que Vai acontecer nes.e

mês em eôrto AII:gre. roi o qUe no,;

Jnt�rrrtcu o Sr, Antonio Pereira Oliv�i- ,

ra Netto ("Tony").
kg. - Unidade � Um -

Quantidade � 5.
4 � Idem idem � de 5

kg. � Unidade - Um -

Quantidade - 5
5 .:...... t:ronOmetro - - Unida·

de � Um - Quantidade �

1.

6 � Fardos de areia �. Je

15 kg. � lT'lidade - Um -

Quan�ldade � 2.
7 - Fardos de areia - de

20 kg. - Unidade � Um �

Quantida1e - 2

8 - Fardos de areia � :te
30 kg. - Unidade � Um -

Quantidade - 2
9 - Fardos de areia � de

50 kg. � Unidade - Um
- Quantidade � 2

10 - Trena de 10 metros
no minimo - Unidade -

Um - Quantidade � 1.

III � JULGAMENTO

o C;RAN DE ATOR
Procópie Ferreira e suo dd. espos(l,

a multo simpatíco Senhora Aliomar ce

/y'Ia.tos Ferreira. serão hcmenagead0s� per esta Coluna no "Tl;::,tro Alvor.:: cl�
U Carvalho". Qucr.enta e CinCO ancs d�

c.tividcdes 110 tearro brasiieiro, co:n

CEntenas de glórias no· sua vida artíst:
cc que só tem l'légistrodo sucesso em

bdas as Cidades que tem dado o pra
zer de .suo visita.

No julgame!lto da concor·

rência serão observadas as

disposições do..rt. 23, do

Regulamento aprovada pela
Decreto n. SF.2.5"()8--61/382.
A concorrência poderá ser

anulad3, uma vez que te

nha sido preterida formali·
dade expressamente exigida
pelas Leis e a omissão Im·

porte em I?rejuizO aos con·

correntes, ao Estado ou à

moralIdade da Concorrênci:l
O Departamento Central

de Compras, por sua ComIS'

são Julgadora. reserva·se O

direito de anular a Concor·

rência. caso as propostas a·

presqntadas não correspon·
dam aos interesses do Esta·

do.

Florianôpolis, em 24 {Ie

junno de 1963.

ALMOÇANDO
ontem, na Restcurante do Lux Hw

tel, o G:vernader Ivo Silveira. acompa
nhado do Chefe do Cerimonial Dr. NJõI
S0n T. Nunes e Deputaios: Augusto
3'ezclo e Arman·io Cali!, Oro AlOiSio

'oqliilhotl
CLíNlCA DENTARIA

1 �atau:ento !.Jas afecções
da boca em adultos e
·rt 1O(j:lS pelo" metodos eU
nl�o e clrurgico. CVnfecçao
de proteses parciais e to
tals

.

Atende de 211> a. 6& ,feira
da� M a� 12 nf'rflS e da8 15
as 19 horas ao� sabado!
pela manhã.
ExcluSivamente eom bo

r:, marcada
:L-nsultorlo Edlt1clo Ju·

lIeta - sala 104 - rua Je

CONFERÊNCIA
c m2r.hÕ na Scded::ae Guaroni de

Ita;aí. prcfer�da pel= RedO.or Péric!.::� .

F'racE - "Dos Pro�/2mos SOCiais e

d·: s Refermas de Bàse."
O "PRINCESA'
Isabel", .ransotlô�tlco Nocional,

SGiu �:b Pôrto de Paranagua, para uma

('xcur�ão GtÉ Mar.nus num períedo de
trint!J dias. Famíl'ias' Pal'analsn�es e

cal'al'illem;·es, viajem naQuele luxuos,)
ee ccnfcrtOvel' novlo da C{lsteira.

!>'OTAS NA PASSARELA
O Dr. Odilson Ferreiro e o Sr 0,,

mor, Nas::.mento, no Querêncio: afir
n;lilf<:m q\!õ Reforma Agrária. ainda é
muito c.edo poro o Brasil. - A srto.
Lucl dçs Anjcs, fazendo compras para
::: �(U enx"val _ Muito bonita a côr
do Aero Willys 63. do Dr. DOlrl Vieir:l
rue comprou da Diprenal (côr cinzà
ckm) _ Osvaldo Fernandes, Presidcn
te do S;ndicato dos Garçons, trabaih3.
n:: Querência Palcm _ O C. R· FLA·

.

IV'IENGO vai porticípor das comemora�
I

ções da D�.a Nocional do Argentino
jogandCl em Buenos Ayres, dia neve _:

Alm,çcu cntem t.:ma gosteso fe·ijood)
n:: Lux Hotel o cosol Prccáp1-o (Alio
mal) Ferreiro.

TOURINC;
a vi�ta que o meu confrade e amig0

Leopoldo Migliol'i oCüba de rr'Ua enví:;r.
Este número ncs 'apresenta uma imp",r
fante repertagem turis.ica de San� 1

Catarina, organizadCl por Walter G:J\ .....

mon, chefe do Bureou é.=- Informações
do Tourlng Clube do Bras'il· A C::lpa

opresenta a morcvilhose pais::gem dI),
Pente Hercílio Luz, em colorido. 'Agro
deço o grande destaque. qL!� nas ob-

II - FORMALIDADES
rão aten

1 - Os interessados deve·
rão at�nder as seguintes
fórmalidades:

. (Rubens Vict,)r da Silva
PPE'3IDEI'iTE)

AUXILIAR Cf ESCRITORIO
Admitimcs um com muito prática, bom datilágr.:J

to qui.es Com o s�rviço mllitar.
Inútil Cloresentor-se sem estes requisitos.
Fone: 24 - 13, das 17,00 às 18,00 horas.

�U-MAR(AS f pnFNTf�
laeo!p nrid�1 d. P,onr;edade Tndl1slrialMUS1CAL BAR
lI'eQj�trn tu marca". "atent.es Ite !nvenctio, n017'es co

"u�r�t1I.�. tftflln!l '::e esf.abeleclPl.t'nto. in$i01>;I1I1. 'rlUe, It.
nroV(lganC!a-e.-marcM de �ortacilo

Rua Tp,nenle SilveIra. 29 - 1° aQdar .-

PAR.\ l"\1 COi\'!. I'A;:,SA TEMPO con.. SUl\ FAMíLIA - REUNIOES SOCIAIS

D;��rç".-�.j1'I�S COQt�ETE!S - fõ'r<:ST_o\S m� Ii.NIVEI{�,U{lÚS _ CIIA I ';: '::;:�dO,o::O;:�';
6

\�::_fii';i}-1(Í!�t!i�2
.1�,:L'A.,�.•n_:lU.tJo:.O ; R�YI��;;���}gr: :1'�1. 2;;1;;. ��:)ria\'�I:) .

\.�.� .. � .' ;O_�" ;'-,-COc'-

SALA 8 _ I ....LT"S DA CASA NA,q - flORIANO'
POLIS - CAIXA POSTAL. 97 - FONE 3912,

.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Distração Imperdoavel ,

ma ...eíra, rodeada de pom-
-----------------

Helena Goedner blnhos.

COLUNA
CATÓLICA

/ "ASSiM PASSA A GLÓRIA DO
MUNDO"

As colinas � Vaticano. cobriram-se de esplen
dores deslumbrantes, para a coroação do SUmo
Pcntifice Papa Paulo VI.

Sob 05 olhares da Divina Misericófdia, seu

2630 vrçéno ocupcu o cátedra de São Pedro, para
dIrigir a Igreja lmcrto! que procurava levar 00 reba

nho d:::l Bom Pastor maior número. possível de almas
Esta cerimônia revestiu-se de brflho Invulqcr

dada a grandiosa Importância de sua finalidade.
Tado o orbe, no anseio de uma paz jUsto entre

os homens acompanhou, mesmo de longe as belezas
das festividades na Praça de S. Pedro, em Roma.

Quantas orações teriam subido aos Cêus, no do
m.ingo que passou suplicando ao Espídi() Santo as lu
zes de que necessitará o. nôvo Vigário de Cristo.

Por que fôrças espirituais será êle amparado,
para aue possa .sequrcr as redes de pesca de almas
a obedecer às palavras do. Divino pescador: "Não
tenhas mêdo; desta horo em dion�e <serós pescador
de homens.'

As pcmpas que tiveram lugar na coroação do
Santo Padre, além de justas- na acepção compl-eta
da palavrc têm, em cada particularidade um signi
ficado esptrttual e são realizados pelo rnclor glóría
de Deus.

Srmborízcndc a fe. que reina nos corações dos
filhos da Igreja de Cristo, aquelas cerimônias dão ao

mundo te�temunho da fôrça esprrituol que graças a

Deus, reina ainda entre os hcmens de bôc vontode.
A santa Igreja tem atravessado, séculos cforc,

dificuldades e perseçutções. Entretanto confiante na

presença do Divino Ressucttado singra os mares do.
mundo em calmarias ou vendavais. sem hesitação OU
temor,

A cátedra de Pedra for edificada sôbre as ror

chas vivas e eternas da palavra de Jesus, e recebeu
o batismo'de Seu preciosíssimo Sangue·

O Evangelho. será ensinado em todos os recon

tos da terra, e o Espirita Santo osststtrá
ó

Sua Igreja
ate o último dia.

Entre as cerrmôníos da coroação do Santo Padre
... divulçou-se um pormen_or' de sing_u!ar destaque: lJ

-

ma HôrrlUla foi queImada' em sua presença e o che
fe do cerfmcotot recitou. em voz alta: "ASSIm passa
a glória do mundo.'

panhar:,ssa�::o���;�Iare��z�:;or�o r���;!���:.z:
do como. o apóstolo São Paulo: "E a paz de Deus,
qua está acima de todo o entendimento, guarde os

vossos corações e os vossos esolrrros em Jesus Cris
to."

L ..1li.;7'fr... �,- "
Helena Caminha Borba

VENDE-SE
Uma comionete Kombi Volkswaqen modelo Stan

dart ano de 1962; 2 gravadores à fito magnética; con

juntos sonoros com alto falantes e outros eqútpcroentós
Trotar à rue Conselheiro Mafra, N° 51, sobrado.

S -7- 63

FLAMULAS
Ccnteccionc-ss quoJquer quantidade, no melhat

qualiaade e menor preço
Ed Zohio - 1.0 onda, cote 70 I Fone �..94

de Almeida Mostrou-a devotamente ao

padre, declinando suas qua
lidades artísticas. Havia

vindo da Itália, era entalha
da à mão, aliás uma perfeí
ção de "trabalhe tece-se jus
ao gõsto artístico da boa

senhora, leve e bonita.
O padre, com uma emua

dinha numa das mãos, bô
ce entreaberta de moderado

espanto que, a cada qualí
dade nova mais se. abria,
arregalava os olhos de ad

miração.
A senhora terminou os

elegias e ficou aguardando
a reação dele. o padre mais
nada tmha a dizer. Tudo já
fOra ressaltado e com m'lj.
ta propriedade. Mas todos

.

esperavam ouvir qualquer
coisa, urgia falar.
Foi s6 então que ele se

lembrou do santo. E saiu·
se com esta, embalançando
levemente a cabeça.

- E' .. Santo António ..

Era uma festinha ramt
Iiar, aniversário de rapaz.
Alguns COlegas, um padre,
professor dos rapazes, peso
soas da remüíe e uns pau.
cos amigos. Um jantar In
timo.
As atenções se voltavam

tôdas para o padre, nôvo
ainda, mais parecendo tia
idade dos alunos, símpãtí.
co, alegre, falando gíria. to
mando aperitivo - um ca.

maradão. A falar bem a ver.

.lade não era padre, e sim
Irmão, mas para a gente
tudo é padre mesmo e en.

contrar um assim, humanl.
zado, § para agradár e mago
netizar as atenções.
De vez e.m quando ele ·da·

va uma risada mais efusl.
va, levantava os pés do chão
e lá se embaraçava com as

saias da batina. Recompu.
nha se todo e por instantes
lembrava·se da dignidade a

zelar:
As Lantas. uma das senho·

ras da casa foi hí (jPI1!rf1 C

"'�:��.���� C\���dO:ll��;�;1 CO�l�H�
'. gOl:n de santo cntalhnua em

:.-,..' '. .

ESTOCOLMO (SIP) - milhões. O tráfego automo

Segundo decisão do Parta- bilistico através das fro.1·
,_----------,-, -_..._---------------menta em 10 de maio úitt

mo, por 294 votos contra
51, deverá ser introduzido
na Suécia em 1967 o -tráfego
pela direito.
Ao apresentar a proposta

ante o Parlamento, o Sr.

Skoglund, Ministro da via
ção, referiu que em 1955,
quando um referendo mos

trou uma grande maioria
pela manutenção da mão
de direita pela esquerda, '1

Suécia tinha meio milhão de

automóveis, sendo que a

tualmente o numero é de
milhão e meio, estimando-se
que em 1957, seja de 2,3

terras, vai crescendo ra)i·
dumente, e êste ano o nüm-.

ro de automóveis que en-

ti am OI.! saem da Suécia

at:gi�:�,:t:�:õ::oca de

I''�"t), �� ti/) "7i�1(;"!'lSc'rJdireção deverá ter lugar H V,
nJlrn domingo pela manhã,

�� v::�:�:erl�6��cisri:�!��� j 'fl

�
-h.�_ �in Ij'l:l!Jlln Ipara esta operação ascende- � 1IIJf.J u'e; 'l"HV

�:�e�:� ";��õ,�o�:,�i;a��'; � � , � <
�

um imposto adicional sôbre
., 1

veículos a motor, a ser arre-

cadado no período de 1964 �,
a 1967.

CASAS PRE - fABRICADAS
Vendemos e instalamos casas de madeira pre-ta

bncedas Ideal para ccmprcdcr-s de I es na cidade
cu na praia. Preços módicos e facilita Também

ecettçmos encomendas de esquadrias.

.��t:�vo lr:�N'1'{AS''' Ltdc -, Vila São Joõ

�
� ..........

1

16° �b\J�tRODOVI .IP�\'<
.

.. FE��O�U"5ÃO PED
"

> / ••
F��ÜMe� }aomem.1. Distrito Rodov '�r�o, Engta:�· •.

ad���SiPo"'edro, no ohetro wümar
"

José Elias, ;I'

6· Distrito Rodoviário, com que merece os nossos aplau
realização de tradíclonal sos, cuja finalidade nãa

esta de motivos juninos, é outra se não dar urna me

om fogueira, balões, quei- Ihor assistência social e man

a de fogos, etc., oferecida ter mais unida a famili>l
os funcionários e seus re- rodoviária. catarínense
iliares. Façamos votos ue que

outras iniciativas nêsse se."

tido sejam promovidas.
'rrata-se de uma nova tní
íatíva do atual cheCe do 16"

Tealrü A. de Carvalho
PROCóPIO

E SUA COMPANHIA DE ESPETACULOS
PARA RIR, HOJE AS 20;30' HOR'AS·

ESTREIA COM A COMEDIA EM 3 .�TOS:

O CONV,DADO �E HONRA

INGRESSOS A VENDA A PARTIR DAS

1�RAS."A BJlHETERIA DO TEATRO,
trl\.l '�;r{ -,

AlYJANHA:... '�t� �'O,O�; �
i I

MEU MARIDO É UM SANTO

b

LIM pés9,5 .1

'�
.'•• e o! "saldo

3 lojas o suo disposição:
Dra.' IARA ODllA NOCETI AMMON Rua l":onselheiro Mafr-a, 5 .1 Trajano, 23Ruo 15 de Novembro, 1409

Blumenou Florianópoiis
CIRURGIÃ DENTISTA

Atende senhoras e crianças.
Método psícolóçrcc moderno-especializado para crion
ça,
Alta rotação.
Aplicação tópica de Hucr.
Atende somente com hora marcado das 8 às 12 horas
e das I 5 às I a hcrcs.
Ruo São Jorge. 30

Florianópolis

BOLSA DE ESTUDO PARA CURSO UNIVERSITARIO NA HUNGRIA
_� Campanha Nacional de

..-per ieiçcamentn de Pessoal
de Ntvel Superior (CAPES)
comunica aos Interessados
,L __ .......ovêrno ua Hungria
WIOCOU à disposição de cano

UlUIlotOS brasileiros uma ból
!>::o de estudo para curso u

niveraitárto, de preferência
em setor técnico, a qual In

"lULu. um ... ,0 de ...studo da
nngua húngara, a começar

de r- de setembro de 1963.

O Governo Húngaro cobri
rá as despesas relativas aos

estudos e a hospedagem do

bolsista, concedendo-lhe u-

ma mensalidade para os gas
tos pessoais. As passagens
de ida e volta correrão po
conta do interessado.

O formulário de ínscrtção

deverá ser solicitado ao De

partamento Cultural e ::l.:l
Ministério das Relações E"-;
tenores (Av. Marechal Fl"l

ríano, 196 - Rio de Janeiro

GINA'SIO EM UM. ANO
Agora com maiores probabilidades _ Faça a

sue inscriçõo à Rua Dr, Fúlvio Aducci 748 CURSO
CO"!TINENTt!

.

�
---�--��..==�-----------�,--

CIN'EMAS: C ARTAZfS DO DIA
- CENTRO -- - BAIRROS -

são josé gloria
os B horas

Jack Palonce --- Claudio Cerdtnale
Lesüa Coron

os 3 e a horas

(UI/rador
......H::l/'t: "UAS COLHEITAS!

Elvis PresleY
Anne Helm

EM CADA SONHO UM AMOR
- PanaVíston - Côr de Luxo ___

--- Censura: cré 5 anos ---

COM SANGUE SE ESCREVE
A HISTÓRIA

--- CinemoScope --- Tecnicolor --

Censuro até 14 anos

rilz império
às- 8 1/2 horas

Jack Palance
Claudia Cmdinale
COM SANGUE SE ESCREVE

A HISTÓRIA
- ClnemaScope -r- Côr de Luxo

___ Censura: até 14 anos ___

rajá

Cientificamente dOSados, fornecidos em fór.
mules especiais paro diferentes Culturas. de
acOrdo com o :loturezo dos solos. Diversos
tipos de adubos poro b'ltoto, cano, mandi,
oca, lumo. ;nilho, orrnz, feijão, trigo, pomo.
res, jurdins, etc.

às 5 e 8 horas

Anthc.ny Quoile
Jayne Monsfield

A MULHER QUE SOUBE AMAR
--- Cerisura: até '18 anos'-

1

roxy
ao:: 8 horag

Gcrdon Scott

,A M.õ,IOR AVfNTURA DE TARZAN

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PROL Dé SANTA CATARINA NO

SETOR [)(J; ESPORTES

elo 'nosso companheiro Gilberto
�o � ��, ellange, pres. da C.B_DI�

Rio, 2 (Cortesia da Cru
zeiro do Sul. � E;s o teor
da entrevista concedida p .......

lo .presidente da Confedera
cão Brasileira de Desportos,
Dr, João Havelange, ao 110S

so companheiro Gilberto
Nahas, no dia em que o are
sU festeja o primeiro uni
versano da conquista do
Bi-Campeonato:

.

P - Na data de hoje CeJ·
tejamos o 1° aniversário da
conquista do bícampeorm
to; alguns jornais Iouvancto
o fato, dizem que face 2 ue
sastrosa excursão de nesse

se'e-toneco, é impos ,I\'.-1
pensar no trr-campecnmo.
'q!..ie diz V. S.?
R - O tri-carnpeono.t.o _lá

foi tentada por âcís paíse:;
Uruguai e Itália que nau

fragaram na sua pretensão.
Entretanto a C. B. D. por
um desejo natura: e lógicO
de quem compete, não pede
ria deixar de ter em mira a

possibilldatle desse feito que
seria único na história do
futebol do mUT)do. A�':anl
sendo, esquematizou um

trabalho que cOI1!-.iste "lIr,l

plano quadrienal g<:.>ndo q 'J�

a primeira fase J;lésse plp_!').,)
já foi colocada em exeC.l.

ção nêste ano de 19(ja em

que sessenta e seis (66) j')_
gador�s Já foram testado�
em três (31 sele<:ões d:!. G.
B. D. Se insucessos tiveMrs,1
bem demonstra a necess!da
de do trn.halho aue estamns
empreendendo com os .')lhos
voltados para a conql1ist�
tão desejada e aquilo que
chamam de fracasso com

a. excursão à Europa, foi pa
ra nós dirigentes uma si·
rene de alerta, nos incenti
vando cada vez mais ao tra
balho com vista total à apU.
«ação desse. plano quadrie
nal para com ele possibili
tarmos, se possível, as con

dições administrativas, ter.:
nicas, disciplblares e finan.
ceiras.

P - Como bom desporti3-
ta que é, acostumado a cri.
ticas, que acha das críticas
da imprensa esportiva bras;
leira ao nosso selecionado
e mais particulannente aos
homens que a dirigiram?
R - A crítica construtiva

sempre recebi como elav(l..
ção desde o tempo de atléta
e hoje, como dirigente de
mocrático, além de aceitá
la acho uma necessidade.
P - Com referência aos re

suItados do exterior, julgR
pela frente o F'igueirens0,

fracasso de nosso seleciona
'8 C(">nfH1;stando então bom re.

do, da direção técnica, ou a

lpt'IJ �1l�t.��10 ao empatar por ;�: ��:gr��;:�sob::���t:�
Nos rtois prélios seguintes.

R - A excursão do sele-

após algumas modificações,
cionado ao exterior não se

o tricolor venr.('u com cate-
revestiu de fracasso porque

p'"oria ao Atlético por 4 x 1
o perder quatro (4) jogos

fia ultiTT'a oartida, empatan-
em dez (10) para seleção de

do an�riormente com o PDS- valor em que podemos faze::

tal. apreciações técnicas quatrc
Ma.''''ou o clube praiano l! anos antes de um Campe').

gols :} !-ofreu 6 com um sa!- nato Mundial, e que alem

C.O oor.'\..'1.to de dois gols.
dessas observaç�s tivemo:>

srndo inclusive o clube quo:!
um sucesso tot.al tanto n"l

C'rmt,a com a defesa menos parte financeira como na par

vasada. te de organização já que d:t·

Sua JTlaior fammha foi em rante a viagem nenhum se

I",,:hl" crm o fl<71'e{rp.Tlc:e por não se produziu tanto na

1 x 1. nR ("mintA vn1ta do parte de hospedagem, tram,·
,,"'m1"P"lJ"ll\to en""IP!ttf' Slla porte, alimentaf)ão, isto lf!·

ml>;(H' rie�en"í\.... {....i C9'1�'t('''\ vando em cOJtB1deração um

J.'I('I1'1. derrota diante do Gua. constante movimento de u·

•any. ."'. ma ddlegação composta de

Seus artilhetrns print'linai.q 34 pessõas.
a20 AIElx e VQTtinho, amb"s P - Acha que tais deno

com � �ols cada. tas desprestigiaram nosso

l!'h: t"<!< (':in�" m ..11lO!'f'!S in. futebol? Não , de opiniãu

c i,

",')j m,1�B}k
3 , .� jbO::�l í)E

�E3JL
'V encontro o clube posteusta

J" rseuepclrm-ru pois jogando u

'baixo da crítica perdeu bi
sonhamente para o São Pnu
lo no- 3 x 1. Recuperou-se
porém log-o depois estabele
cedendo duas bôas vitórias.
Uma contra o 'ramandaré

que o d6!j}l)rttshl. braslleil'("1
é muilo exigente e não ad
mite derrotas por senn05

nos dive.sjt._ Estados, esco- E' verificar se terei condi-
lhendo o �.� de melhor e cões de poder, com o mas

xiste? li: \,t"S. contra esta mo entusiasmo, assumir a

fÓ:��o;':i��� ::?seu'; ��;�:)n:���d�:em�d�t�I.S:!
Conselhds de assessores P :---- A respeito de com

procura sempre a melhor petições de âmbito nacional,
forma de selecionar os seus que diz vl S, sôbre a pesai
atlétas quer per competiçõ_es bUidade de terminar o cem
nas regiões, que por cam- peonato brasileiro de rute

peonatos brasileiros. boi, segundo é desejo de al
P - V.V. que já viu o r s- gumas Federações?

mo catarinense atuar em R - Acho que ainda é u

competições internacionais, ma das grandes cornpetiçõe=
não o julga capaz de bem re- do futebol brasileiro, pr!n-
presentar o Brasil nas pro- cipalmente, para 'os Estado,>
vas internacionais? do Norte e Nordeste, tão logo
R - De fato, o rer-io cata- consigamos de tõdas as Pe

rínense tem evoluído muito, derações a execução do pia
jâ tem condição ínternacio- no de construção de estádios
nal e a capceidade de repre- com capacidade variáveis de
sentar o Brasil no exterior 25.000 a 50.000, conforme

e como exemplo mais fri- circular que remetemos em

sante ul..sa SIJa capncidade 1960, com prazo de cumpri
citarei a mercvunose e hcn- mento para 1965.
rosa classificação <lo oÜ'J P - Uma saudação aos

de Santa Catarina nos H' desportístag de Santa cate-

Jogos Desportivos Paname- rfna, que são unãnimes ern

rtcanos. reconhecer V. S. como o ho
P - Com referência ao mem mdicado para continu

cqngresso de Arbnragell�, ar à frente da C. B. D.
actedita que o mesmo tra- R - As minhas primeirfl.".

rã resultados positivos para palavras ao público de San
melhoror as arbitragens nu ta Catarina são' as de pedir
Brasil, c julga que após ':lS- clemência por nêsses sels

tudo, serão as wses aprovei· anos oe administr�ão, ain·

Brasil, Argentina, 0"ruguai
taelas r-ela C. B, D.? da não ter feit9 uma visita

e Paraguai R - Se não tivessemos a às Federações que tanto m03

Jõgo Brasil x Portue-al
certeza dos resultados posi· têm apoiado e dado demons

no Brasil e em Portugal
Uvas do Congresso não te· trações de estima, aprovei·

1965 _ RxCÚrsão a Europa
riamos programado evento tando êste momento para

Taça O'Hie'� de tal natureza, q_ue tenho a assumir um compromisso
Taca Osvaldo. Cruz certeza, marcou época na de honra de ai estar e:11

1966 _ Preparo de 90 dia.:;,
vida dos árbitTos brasileiros. 15.11.1963 data de tão gratL'

como fase preparató!'ia, com
Tenho tanta convicção nos eles comemorações dos des·

quatro (4) seleções' da Anu.'-
resultados positivos dessa portos catarinenses.

rica do Sul e Europa Congresso que já autorizei Após palestra cordial com

P _ Admite que DJdi ve
a promoção de outros par�l o Dr. Havelange, a report<i,·

nha a ser o técnico c!a sel-::-
a melhoria constante e Unl- gem de "O Estado" sentiu·se

ção mtdonal? flcação das arbitragens no satisfeita pelo trabalho rel\·

R _ Indiscutivelmente Dt-
Brasil em respeito às le� lizado, primeiro, po.que te·

di como jogador f'li a e.'('
da Imemational Board. ve oportunidade de mostr!!.l"

pos!ção da técnica dentro de
P - v, S. que já viu atuar aos catarinenses o outro la

um gramado. A C. B. D. 0'0-
árbitros de várias nacionali· do de João Havela.nge, nuo

:::��:nd�a:�l��u�U�ri::�� :�:i��i��; acha do árbitro ���:i�I��S ���:aj:o�om;I��
do Perú, e temos certeza dp.

R - Excelentes, capazes, que aqui chegam, insatisfei·

que, se necessitarm,ls desse
vivos e inteligentes, os quais tos alguns, ávaros outros em

bi-campeão, êle servirá a
tenho certeza com essas Cl>.- sensacionalismo, elogiando

C. B. D. e ao futebol brasi-
racterísicas sempre que ch:\ ao extremo S, S. nas vitõ·

leiro como sempre o fez caIr.
mados a servIrem ao espQl" rias e não o perdoando nns

dedicação e respeito.
te brasileiro no "pais ou no derrotas, fato normal no e'i'

P _ Admite o President�.
exterior o farão sempre Ri! porte. Segundo, porque real·

que em alguns setõrcs CJCis-
uma forma elevada e profi- mente S. S. é atencioso e

tiram êrros, no que se refe-
cua. honesto nas atitudes, pOSS'.I

re a última excursão?
P - Posso afiançar a V. indo uma virtude impol'tan·

R - Sendo quem dirige
S. que Santa Catarina, atm ;�g��e :ã� �:;�� s;;rd�:�:

::��n:!;��:�i2::� ;::d�;����;7u��c�:��:;; ��;oa ;:;::::�ê��:a .f�:m��
movimento? homem durante largo tempo

;��i::;e:Od�er�O�d�. aB:�: num cargo, é prejudicial; n

pela sua diretoria receio de fn�a�e�:en���izO:::�m::� �n�el!�����; d: t�:�:����a�: perí�:) S�i:rre��:p��n��e���a p��I���i�a1� ��rj\u:
:�i�i��u;. reformular no encabeçado pela Federaçi;.n Havelange, muito faruo pe- nho de 1963 o 10 de junho de 1964.

P - A C. B. D. vem cum· �:lt::�:::iS f�l�a�te!�\:. �o f:::;r�b�:��ir��tZ��: "- da D�rO�t;:aE:�d:xe���i�� �gr�:a���hodo�e c1o����
�:i���.'l0:���r::n��a:�� rios Estados. Entretanto. homens que há muito ocu- 30) _ Assuntos de interesse social.

esportes amadores? Não é ����oa:��da��e:::�o-:,ê� �a:o��g:eJ\�,p�:ta;t�. �: Lages. 20 de iU�l���re �r��i�entede opinião que nl'�"'''<>""''''lS

:���i�:�? e auxiliar mais o _O_d_''''_ltO_d_,_an_a_l!_sa_,,_'_''_Ud_'_'_'_O_d_Y_V_a_''_lla_,_n_aF, A. C. Dr· Newton Ramos

R _ Imfucutiv"m,n', EXPRESSO JOINVllENSE LIDA
vem procurando o maior MATRIZ: JOINVILLEincentivo aos desportos a- AVENIDA GETULIO VAI(GAS 129Smadores e, para t.anto, bas- FONES N0s 2431 e 243itarja citar que nêsses 6 anos FILIAL: FLORIANõPOLlSde administração ap.icamos RUA ALVARO DE CARVALHO 12

;::e:�i:����sa��::�e: FONE N° 3677
•

aproximadamente, Cri..... "COmunica ao comércio, industrio e 00 públicc
130,000.000,00. De fato, há em geral que os seus serviços de transportes de cor'

muito que se faze .. pelo a. gas mUdanças, bagagens e encomendas entre loin

tletismo, eSPorte base, mas vile' e F1arionóooHs e vice·verso es'"á sendo fe1tl
não cahe sõmente à :,; B. D, com a regularidade de três O quatro viagens sema

�::s::on:: ��lelh�!!l� nais, é:'I����nh���rb:S��iOSque 'mantem linha req';
nasce o atléta e iÍs federl:l.- lar paro o Estado do Paraná, São Paulo. Guanabaro
çl5es l'egionais que os la'L- Estado do Rio e Rio Grande do Sui � qUe trabn1hs
çam nas competicões nacio- em conexão. cam Emprêsa de alto conceito poro tôdos

os praço� do Nordes!e Brasjil:"iro.
Aceita aind;; o tran':;Dorte d.ó! mudancoTTh,

g:lgens par;) todo o territõr'io brasileiro e o

�

faz. t:i'Y'

caminhões próprios com carroceria blindada

bl-campeôes?
R - Se derrotas despres

tigiam entidades, há entida

des que nã-o poderiam mais

estar disputando futebol pa
las derrotas que já soma

ram. Por cutro lado demons
trar que o prestigio ão tu

tebol brasileiro pe-meneco
intacto, temos para o excur

são a Europa em 1965 con

vites dos seguintes países:
Pais de Gales, Escócia,

Suécia, Dinamarca, Polônia,
Rtissia. 'I'checoeslnváquía.
Iugos'ávía, Espanha, Portt..

gal e Marrocos.

Quanto à exigência do pú
blico desportista brasneíro

é natural pois se acostu

mau a conhecer os meteres

jogadores e o melhor fute
bol.
P - Tem a C. B. D. já tra

çado algum plano para c

mundial de 1966?

.tt - 1963 - XXI Campen
nato Sul Americano de Fu

tebol, na Bolívia (22 joga
dores)
IV Jogos Desportivos Pa

namericanos, em São Pau;o
1964 - Copa das "Nações
Brasil, Rússia, Inglalerra

2' Itália

Copa Atlântico

nnis.
P - Para as competições in·
b"rnn::ionais. a C. B. D. COIl·

tmuard a fazer elimina(óritls

'lC',S

l' pela contagem mínima e

.) r.u-ra rrente ao Atl�tico tam
(Im por 1 x O. Colheu outro

bo-n resultado ao empatar
com o Panla Ramos por O x
O e finalmente perdeu para
c Pírtueit-ense por 2 x O, nu
ma partida que somente foi
decidida nos últimos mínu-
tos.

Sua maior [acanha neste
turno foi empatar com o

?aula Ramos por eéro a zé
'o, tendo comq principal ar
�ilheiro o seu ponta de lan·

(:a, Édio com um total d·�
l.res tentos.

� melhor partida disputa.
I'" p('lo- clube dos Correios e

c!égrnfos foi contra o At:Ei
t;co Cp.tarinense que venceu

par 1 x O.

Seus jogadures mais re

r:uJares foram: Deodato.
.J y.-ilson, Haroldo e Edio.

Marcou 8 tentos e sofreu
ia, com um déficit portan·
to de 2 gols.

VI

PAULA RAMOS TEM CON
u DIÇOFS PARA LUTAR PE.

LO VICE CAMPEONATO

O tricolor da Praia de Fó·
t, .' ra, possuindo o titulo de B).

campeão da cidade, iniciou
a campanha pelo Tri· dan
do combate ao Tamandaré,)
+en10 vencido por 2 x O.
No jôgo seguinte enfren

tou ao São Paulo e não foi
além de um empate sem a

bertura de conta?,em, de-
1 monstrnndo seu ataque que

1 o n c:'Irecia de homens da ár�a.
J Perdeu para o Avaí, por
t... 3 x 1, única eqUipe por S1.
_. n"l nu'.' deixou de ser "carim·

po� bacta" pelo marcador <i,�
QUATRO. Na sua quarta a·

! os,

foi

l-OI 4
presen's.ção o Paula Ramos

cumprindo péssima atuação
baquúnu ante o Guarany pm-
1 x O.

No coteio seguinte teve

p-i:;
.io

alei.c.,

CO TT�

A
) "( r::U

v

0(' '!l-
rot;>·

o

""o

'+J.,
u () t:oi

<"'uir..-

1 r--�11"""� ri" P",11,..C ."lId<1 fa-

sr: a� ..ljnhos, Ner" J. Batis
t�"I:cilO ta, Hamilton c Valtinho�

REDATOR

PE::JRO PAULO Mf'CHADO
COLABORADORES ESPECIAIS

MAURY BORGE; • GILBERTO NAHAS
GILBERTO PAIVA

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

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO .:..._ MANGONA

A seleção catarinense 4,( amadores. que obe
Ce à orientação do técnico avaiano Jose AmC4rim.
foró. esta noite, Com -início às 20 horas tendo por to
colo estádio "Adolfo Konder", U"'I' motch·trclfto
com o seleçãq, Joinv-i� pse da mesma categoria e que
a estas horas deve estar rumando para esta Co.plta�
... ,Servirá õ treino para tt IStor os possibilidades dr
"eeee" ba'friga verde quanto 00 certame neetcae!

que como se sa .... � seró êste ano realizado no Estado
do Riv, estreando os Catorinenses na dia 14 do COI'

rente em Friburgo, contra es baianos voltnndo a jo
90r dia 21" Im Campos. contra os Capixabas. Partf
tanto, " delegação deixará esta Capital no dia 10.
.... Segundo o tecn'ico' Amorim poderão ser epeo
nitodos valores. do "onze" joinviJense, devendo, a

pós as suas observações sôbre o pre110 de hoj.... forroe
cer a. relação dos elemi)tt'os que farão 0$ erefnes fi

nalS e rumarão paro a Copito. f�uminense ..

RI lina grande entusiasmo e o maior lnterêsse de

público pelo jôgo desta nOite no estádio do rua. 20
caiuyQ, razão po.rque deverá ser grande o públi�

.

que acompanhará os l;(Inces da porfia.

AMISTOSOS
METROPOL X INTERNACIONAl EM
POLGAM CRlelUMA E PORTO ALEGRE
Como parte do pagamen

to do atestado liberatdrio do

zagueiro Luiz Carlos, que

pertencia ao Metropol, - es

tará se exibindo sâbado em

Crtcíuma, a equipe represen
tatíva do Internacional de

POrto Alegre.
O Grêmio gaucho contr�

tau o referido jogador, alí,:s
possuidor de bons predica·
dos técnicos, devendo enfren

tar em segundo encontro ao

trl�ampeão catarinense em

seus próprios donúnios, no

estádio dos Eucaliptos.
Para o dia 10 de julho e.;;·

tã marcado o "match" In

ternacional x Metropol, na.

capital do Rio Grande rio
Sul.

mente vaticinar pelejas
cheias de lances emccíonan

tes, presencíadas por aseis

tência das mais numerosas.

Os confrontos Mctropol x

Internacional, além da üna.
Iídacle especifica já detcrnu

nada. i�W é, fi transução r\:!

latívfI:--:1ente ti venda de Lui,!;

Carlos, servirá lambem d,�

excelentes testes para o tri

campeão catarinense. Como

se sabe. o alvi·verde criciu·
mensa estará representando
o "association" barriga-verde
na Taça Brnsil, certame q'ltl
reune as maiores forças fu

tebolísticas nacionais. O,;

preparativos têm sido inten·
sos nas postes metropolit.;t·
nas, vi!'ando solidificar a po

sição de seu conjunto ame

compromissos de tamanh.(

importâncin.
Em se tratando de duas

bOas equipes, pode·se livr<.-

"e O e ES A"
,CONSTRUTORA CATARINEN,SE Df

ESTRADAS SIA.
* Construtora Catarinense de Estradas. S. A

Assembléia Geral OrdInária

Primeira Convocação

Convocamos aos snr9. Aôonistas da Constl'utora

Cotarinense de Estradas, S. A -COCESA, paro, "ar
ticiporem da assembléia gerar' ordinárIO a r(!alizcr
se no próximo dia 10 de julho de 1963. com jníció ..Js:
14 horas no nosso Sede Scial. sita ô rua Marechal
Deodoro, '155, sala nr. 2. nesta Cidade de Lage�. para
deliberarem sôbre a s�guInte.

ORDEM DO DIA

4/7163

Curso Preoaratório Continf'nte
CURSOS ESPECIAIS

- EauiDado :cm móquinas novas.

PARA PROFESSORES
DE DATILQGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GINA'SI'l EM UM ANO'
PRE·GINASIAL ADMISSÁO DURANTE O ANO
DATILOGRAFIA

- Baseado nos mais moõeornos processos peda ..

q(.o!clls
- Dirict1d(, ")elo
- PROF VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORA'RIOS, DIURNOS e NOTURNOS
F'oçc !';lJ<l TnscrkOl"l à Ru;:) Dr Fúli/t" Aducd

go 24 de, Maio, 748 - 1. andar

ESTREI_.}./ ,

·i:,,�_J;1"ôF''ft:.

FPOLlS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



RIO, 3 � Em soíenídece

realizada, no gabínete-gern!
da Fa7.enda Nacional tomou

posse o novo diretor do

J.J. Caldeiro Bosto

DIVAGANDO

Ter-bo comigo qce o stncerrdcde, quando nó;,
constítuí. uma questão de honra, deve terminaT". algu
mas vêees, onde começo o educação. t o �e me

acontece !em ae-el'miTt'Cidos ocasiões. Em jantares de

cerlmôni� per e�emplo, em cuio cord6pia ínipera o

conhecido' bocclbeu, orgulhosa e especialmente p-e
parado -c.ero ar-furtõc chego 00 heroísmo de pedir
bís, procurando, cssím, tornar-me atencioso. Vence
aí, em detrimento da sinceridade (e do meu abnega
do estômago) tôo-sómente ri edecaçõc, ooroueotc
bacalhau tem' paro mim o mesmo -sobor de sabõo em

floco isto é horrível Ou�ro exemplo são os bate-pa
pes íntermi;'óveis, m·oçantes. ab9!recídos.· Apenas a

educcçõ., me proíbe de cortá-los pela raiz, num rc

lonce de resoluta stncertcace.
Não' se trote como. vêm de "ftlosoüa de como

dista" Possui urnu série de '�ontratempos, deman
do fôrça de vontade .para suportar os socnftcros Ado
;O-:J ocroveé a único qce me deixa tronqutlo Com o

ccnscrêncla.
Outros já pensam. de maneira diverso eis que

colocam o srncertdcde octmc de qualouer' virtude.
Comentam, sem marores delcoqcs, delongas, tud-, o

que lhes corre' pela cabeça. Criticam desde o sorr-iso
de Grocoodo até o cõr da indumentó-ia epieccpcl.
Não to-corta que estJejom díonte do Presidente da li
go Antialcoólico. Bom mesmo_ para êtes, é cochccc
com limõo. Ou uísque es:::ocês, paro os bem vividos.
Nestes. en-retcnto, a stncerídode, muitos vêzes. se
mascara e se deturpo É que de SeUS atos sempre
tronsporece um certo' arnf'ctoltsmo. drmde DOS3a�em

fàcilmente da +ranmsszn para o afetação. Em busca
de orIgina!idad� tomem-se pedantes e sofisttcodcs
sob os aplausos,' quem sabe, de uma clctéta do mes
mo ncjoe, mail sem o corcçem de seus crtrs-as.

Os piores todavíc, primam por um cxeoêrc
sem par, revela:1do sua índ"'e ferina e trcicoeíerr,
Acobertcdos por 'uma imbecrl e recalcado sincerida
de. são capazes de reabrir, "indiferentes esquecidas
chagas do, passado, de sorrir onde há trIsteza de ar

ruir-ar o sonho oe a esoerançc 'de oferecer �ngúst!8
a que.m já padece de aflição·

•

E bom cultivar o sinceridade. O ruim é deixá-Ia
cr\:_�cer só, aportad.:l das outros virtudes.

v:-:', '1f�'3:''''��
, O A

1 _APARTAMÊNTO - Centro -- 3 quartos e demaIs
�';fse;;:�encios - pronto para morar.

PALACETE - RUA NEREU RAMOS N·o 26
Vende-�e em única opOrtunIdade no centro da Cidadeconstruido err> terreno de 22 metros de fren_e !--Dr 40de fundos. Con.endo na parte terrea _ amplo holl de
ent.rado - 2 50109 - escritório _ qUarto _ copo _

cOzl�ha - di.�pEnsa --:- quarto de empregada e res

pec.hvo banheIro. Em ç1mo 5 dormi.ários _ banheiroSOCIal e amplo tel·raço. Fora, garagem e dePósito.
RUA TIRADENTES esquina com a Av H. Luz -1
quartos demais c1Ependên..;ias.

.

j RUA C,?�lSELHEIRO .MAFRA-_ Duas cosas n. 109
r e 111. ot1ma Oportunidade.

.RUA TOBIAS BARRETO - ESTREITO _ Confortá�veJ cas.o de material perto do proi?

COQUEIROS - Ruo São Cristovão ao lado da Igre':J
�:s� 1��504��ar�os - 3 solas - cozinho _ terre�o

t("UA 14 DE JULHO 953 - f:strelto soido do ponte

7��:2�gue. paro Coqueiros. Casa e terreno cam

RUA FRONTINO C. PIRES N.O 32 _ Casa de madeiJ
ro pagamento parte à vista res�o o combinar.

IERRENOS

���c�SM;R CUNHA. quase esquina com a Av. Rio

J 300 600 O�eno. de 296,40 m2 por preço de cr$
30 d'i�s.

I a vista_ Apenas estará o vendo nestes

COQUEI ROS - Rua Juca ao Loide. iate bem situado!
RUA.ARISTIDES LOBO N.O 8 FUNDOS junto CI�Hospital Nereu Ramos terreno prÓprio parã ser loteo.do, area de 1 0.000 m� - Preço convidativo.

R�A. ESTE0ES JUNIOR - Ma:nífico lote para r S1-denclO de padrãO fino. e

JARD'.\'\ ATLANTICO - 1 magnífico lote bem pert�do asfalto.
...

(I) RUA.MOJ!.RA _3 lotes.

'lfIA EDUARDO DIAS (MAYKOTl _ I lo�, .. '
;

i6"'-':!j':;;' ! ;�":j��-
"'\;i: ..

imposto de h:!.IUH., sr. Ut,i
via Prado Filho, que subs

titulu, naquelas funções, o

sr. Scipione Mandina. Esti
veram presentes altos fun
cionarias do Ministério da
Fazenda. A transmrsseo ao

cargo deverá ser realizada.
proxtma segunda-feira,

ARRF..cADAÇAO

Segundo informou o sr
Scipione Mandina; de janeí-
1'0 a meto do corrente ano,
haverá um aumento de
99% n'!. arrecadação do tri

buto, em confronto coro

igual periodo do ano pas
sado, sem incluir a arreca

dação do imposto de íucr- s
extreordínertos e 'dos de
Úlais adicionais. Salientou,
que, até agora, o aurnent •

anual, na arrecadação do

Imposto de renda, era sem.

pre da ordem de 30% sôbre
a "arrecadação do ano an

tertor. Já no exercícto de
1962, graças a um esquem-a
de emergência. posto em

pratica pela Divisão, o au

menta foi de 450/0.
Ressaltou que é esperado,

este ano, um aumento de
4{)O% ua arrecadacão do

Imposto de renda das peso

soas físicas, e de 1000/0 r.a

arrecadação do imposto de
pessoas jurídicas. Observou

que, por outro Jado, segun
do. dados já recebidos, a ar

recadaçào do imposto de
lucros extraordtnarros ,l�_.
verá nlcançar, no corrente

exercício, três a quatro ve

zes o montante da arre-a

dação co ano anterior, rela
Uva a tal tributo.

NrTF.RO':
U,,�'A
Fl UTIí,MIE

Dr. Dilo rrell�lnr
ft,{tilTcn nTFLOMA1)0 � fi,

o\LEMANRA E HO BRASr..

DOENÇAS l

OPERAÇOES DOS
OLHOS

xco caridade q 1;!e.!2 �Ben�s
\

se' com você. De 'ejo cst dar.' 11 r O" ÍLtil.
a ajuda que me deram, já sei dar alguns P$SOS, aprendi a ler e escrever. Mas ainda

posso melhorar muito, eu e milhares de outras crianças defeituosas que queremos ape
nas uma oportunidade de reabilitação. Colabore com a gente, ajude a nossa Campanha.

/

Campanha Pró-Criança Defeituosa - Associação

BraSileira.,
Diretor-Executivo •....•••.•... _. _. _ ..... .Jayme Torres

da Criança Defeituosa-A.B_C.D.cOMISSÃO E,.'CECUTl\'A NACIONAL , Secretário ••••• _ ...•...... _ .Luiz Philipe Rezende Cintra.
Tesoureiro; •••. � .•.. Alberto Figueredc e Camillo Ansarah

Presidente de Honra .•••• u Amador Aguiar CD Presidente da A.A.C.D.••.•.•..Renato da Costa Bomfim
Presidente da. Campanha .•••..••..•.••..•..Laudo Natel Coordenador .........•..........Ulysses Martins Ferreira

-

.

, ""

CAMPA�HA PRO-CKIJ\�ÇA UEfEITU061\

ENVIE SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A CAMPANHA PRÓ·CRIANÇA DEFEitUOSA, À ENTlQAOE fiLIADA DE SUA CIDADE:
Associaç�Ç1 de Assiste�cia iCtíailça d:reituosa - A.A.C.D. - Av_ Prof. Associação Pern�bbca1la de Assistência ii. Criança Defeituosa -

Ascendino Reis, esq. Pedro de Toledo, - São Paulo. Rua do Espinheiro, 730 - Recife.
'

Associação Casa da Esperança-Rua Imperatriz Leopoldina, 9-Santos. Associação Sanatório Infantil Cruz Vcrdc-·AI'.Jandira, l002-5ão Paulo

Associação Nossa Senhora de Lourdes, anexa à Sra. Casa de Miscri- Ass()(iação �anta Catarina dcReabilitação- Rúa Gr'l. Burencourr, 102-córdia - Av_ Clácdio Ruis Costa, 50 - Santos. i��;ilt��:��is�o de Fisioterapia e Reumuologia -, Av. Getúlio Vargas.
/\.ssociação .Mineira de Reabilitação - A. M. R. - Avenida Afonso 544 _ Salvador.
Pena,.2698 "". BeI� Horizonte. Sociedade Campiceira de Recuperação da Criança Paralfticn+-Rua Lusitana.
.t\ssm;:iação Paranacnse deReabilitação-A.P.R.-R. Iguaçu,8Il-Curitiba: 369 - Campinas.

.

ENf�NHEIROS VW VER
RODOVIA EM' üONSTRUOO

Como se sabe o Govêrno
do Estado contratou com ro

firma "EMTUCO" os servi

ços de pavimentação da es

trada Campo Alegre·Rio Ne

grinhn. Para procederem ii

segunda avaliação dos tra

balho:>, naquela rodovia,' o

engenheiro Annes Gualber·

to, Sectetârio Executivo do

Plameg'- fêz a deSignação
dos _engenheiros João AI·
berto Nieolazzi, Resident�
do D.E.R., em Canoinhas, R

Almir R. Fiates, do GabinEô'
te de Planejamento, da Au·

tarquia.

SECREÜJ�IA DO mSlt:
TRAMITACFO LEG!SLATIVA

ATRIBU[CAO LONHRIDA A DIRHOR
Ao Sr. Waldir Macuco, partir de 1" de junho ültl

Diretor-Geral do Tesouro

Encontra-se na Assembléia ln própria região de rer

Legislativa, seguindo o C'E- mentaçâc dos problemas,
so normal das prnp'JSÍ('õ3s, em Chapecó. Contudo, a no-

junto às Comissões dl.\qut<- V<l R3�"flt..9,ria prevê o fur.-

la Casa, o importante pro- ci0n'l""'�nto de um Gabin�

jeto de origem governa- te Especial em Florianópo
mental, que cria a Secreta- liso
ria dos Negócios do Oeste Por sua alta relevância,
do, Estado. espera-se a a.provação rã-
A sede ficará localizad� pida do pr()jeto.

REPREmnARÁ SANTA . CAT�\RINA
NO CONGPE�ÇO INTERNACIONAL

DE CIRI IRmA
Com destino a São Paulo

seguü'á, nos próximos dias,
o professor Roldão ConSJ
oi, caj,cdrático de Clínica
Cirurgica da Faculdade\. de
Medicma da Universidade

de Santa Catarina.

NITEROI. 3 (OE) - An
corou na tarde de hoje no

porto de Niteroi a usina

INSTITUTO. DE CULTURA GERMA.NICA ��������e oP�:��a qU:ner-:i
;- tíco da capital fluminense

Avisa que _as mal r-cufos para nova turma d� A usina, será ligada direta

alunos a começar ne próximo mês- de ogôsto cchcm- mente ao sistema ela Ci-.

se �be.t!os. Horárlo das 15 os 1 B horas, à ruo V'ictar
'a-asneira de Energia me-

MSlreUes..38 __ lO andar'_ opto' 3'" _t_"_,"_. _

Em São Paulo O profes·
Sal' Roldão Conson! pElrti�j
pará do Congresso Inter
nacional, de Cirurgia, re

presentando a Universida·
de de Santa Catarina.

PREfEITURA DOMUNIClPIO
DE F�ORIANOPOUS

D�PARTAMEKTO DA fAZENDA
EDITAL

IMPOSTO S/INDUSTRIA E .PROFISSOES 1M
POSTO DE LlCENCA, ATOS DE ECONOMIA, PUBLI
CIDADE AFERICAO DE orsos E MEDIADAS E TA
XA DE LIMPEZA PÚBLICA.

3' TRIMESTRE DE 1963

De ordem do Sr. Diretor do IMpartamento da
Fazenda, torno público que, durante o corrente mês,
.�e p.rocederó n€ste Depcrtomento a cobrança de
Impostos e Tax-os acima mencionadas.

. Findo_ o pl'az�. acima, os aludidos impôstos e
Taxas seroo acreSCidos da multa de 20%.

•

I
.

?;�;�amen�o, do FOllendo, em 1 de junho de

ELCIO PIRES
._

�
.•. ilo..,'_J"'--��"-\

do Estado, o Secretário dn

Fazenda, Sr. Eugênio Doia

Vieira, delegou a compe
tência para a emissão, a

mo, das ordens de paga
mente dos empenhos já
Iiquídedos, requeridos pe
l!'.s .-l.utoridades competen·
teso

AijR4DWME�TO E t�I$SA
MARIA MANSUR EUA.S

A Família Mansur Elias e I rmões, agr:Jdecem
sensibilizados, as manife�tações de pesar por ocosióQ
do fa�ecimento da querido extinta MARIA MANSUR
ELIAS e convidam aos paren�s, amIgos e pessoas de
suas rel::ções para assistirem a missa de séJmo dia
qUe farão celebrar no próximo dia 6 às 7 30 horas
ne Igreja de São Francisco.

•

ESCREVA PARA

"nfU REPRE�tNTANTfl!Il

M"
�

RI)
\ �

• PROBlEMA!! �
PARA RblOlVER

• ENCAMINHAR
• DOCUME.NTOS
• INFORMAÇC)E!I
PROORAMA DAA 3� 5� e

'Ag 1& hORas
SAB!!
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Cumprindo velha praxe
democrática, o Governador
em exercício Deputado Ivo

Silveira, visitou, na tarde
de ante-ontem, os demais
Poderes do Estado, bem C(J·

mo o Sr. Arcebispo Metr(J·

politano D. Joaquim D(.,

mingues de Oliveira.

vertes membros do Tribu

nal, respectivamente De

sembargadores Eugenio
Trompowiski Taulois Fi

lho, Vitor. Lima, Ferreírn

Bastos, Norberto Miranda
Ramos, Marcilio João da
Silva· Med.eiros e Adfio Ber

nardes, Corregedor Geral
da Justiça, além do Desem

bargador aposentado Mau
rillo da Costa Coimbra c

altos runcíonãrtos. Depois
de cordial palestra, Sua
Excia. despediu-se dirigin
do-se para o Palacio Epis
copat.

NO TRIBUNAL DE JUSTI·

ÇA

As quinse horas, no sa

Ião nobre do Tribunal de

Justiça, Sua Exéia, foi rece

bido pelo Presidente da

quela C6rte Desembargador
Arno Hoschel, que se en

contrava acnmpanhadc dos
COM O SR. ARCEBISPO

Recebido, à CH

sua Excia. Rew

D. Joaquim DOI .,ues de
Oliveira, Arcebis}- Metro-
politano, foi o s.' ......overne
dor Ivo Silveira mtroduzí
do no salão prm.fpal da

quele Palacio, o-de mente

ve, por mais de dez minu

tos, palestra informal com

o respeitavel Prelado. 'rro
cando idéias e. relembrando
fatos e episódios de Santa
Catarina, o encontro entro
as duas personalidades ren

firmou o mutuo respeito
que sempre existiu entre a

igreja e o Estado, embora
constitucionalmente separa
dos.

Dcp. José tlcliomar da Silva, do PTB abraça o Governador

Goverru:dor, na A�';l"m:Jlcia, conversa animadamente com os lideres Dib Cherem e

FErnando Viégas, respectivamente do Govêrno e Oposição

NA, :-:LÉIA

Na AS-"<_'1'Jk. Legislatt-
va, o depu udo Ivo Silvei
ra, Governador em exerct
cio foi festivamente recc

bido por seus pares, tendo
à frente a Mêsa Diretora c

os líderes de todas as ban
cadas. Levado ao Gabmête
da Presidência, entre sor.

risos e abraços todos re-

rem, à frente do Executivo,
o Presidente daquele Po
dêr.

ACOMPANHANTES

o Governador, nessas ví

sitas, fez-se acompanhar do

Dr. Nelson Nunes, Chefe do
Cerimonial do Palaclo e

Cep. Ajudante de Ordens.

b-ESTADO
,. '""iS uneo DlUIO II: SAIITA CATABUfA C

Florianôpolis, (Quinta·Feira); 4 de Julho de 1963
Visila ao Trjbun�l de Jushça. vendo-se além do Sr. Governador c do Presidente

daoueta Côrte, outras autoridades

EMfORlO ALEGRE A CONVENÇAO NACIONAL DE CAMARAS JUNIOR:

Câmara Junior de F!orianópolis
defend-erá as Reformas de Base

Com o objetivo de traçar mas que interessam a vida
as diretrizes a serem Lb- do pais e seu desenvolvi-
servadas na IX Convenção menta.
Nacional de Câmaras Ju-
nior, a se realizar em Porto A CA,lUARA JUNIOR E AS
Alegre de 11 a 14 do cor- REFORMAS DE BASE
rente, estiveram reunidos
em Florianópolis, sob o pa- Referiu-se, ainda, a im
trocinio da Câmara Junior portância das Refonnas de'
desta Capital, todos os pre- Base e a posição da nossa

sidentes de Câmaras Ju- Câmara Junior face ao pro-
nior uo Estado. blema.

Como se sabe, a Câmara
VERDADEIRAS FlNALI· Junior de Florianópolis, ex

pediu circular a todos
DADES

Radialistas vão fundar t sociar- _J e
transforma-Ia em Sindic�.ld, de L.asse

Um dos sonhos de há

muito acalentado pelos ra.

dialistas de Santa Catarina
está prestes a se tornar

realidade com o anuncio

feito por um grupo de pro
fissionais dizendo que será

sábado a tarde a reunião

para fundação da entidade

de classe dos racteustos
dêste Estado.

Segundo se informou, o

ante projeto dos estatutos

já está pronto devendo ser

PARTIDA� OE
fLORIA�dpo�l!: EM, <-'::t.;.DIA� UTEI� AG

_

<, 'horas! \

fundada a Associação Pro

fissional dor Trabalhadores
e.11 Ji:mprêsas de Rãdíodiru
são e Televisão do Estado
de Santa Catarim. e na

mesma sessão aprovados os

estatutos permitindo a ime

diata transformação da en

tidade em Sindicato.
A Comissão encarregada

da fuudação da Associação
dos Radialistas, por nosso

intermédio, está convidan
do a todos os profissionais
- locutores, ncticíarístas,
radiatores, sonoplastas, téc
nicos de som, operadores

de estúdios e de transmic
sares e pessoal de escrtto
rio de rádio, para a Assem
bléia Geral a ser realizada
no próximo sábado, às 11

horas, na Casa de Santa
Catarina, a rua Tenente SiI·
veíra.
Friza que é muito impor

tante \I comparecimento do
maior numero possível de
radialistas nessa reunião
tendo em vista que urna

série de outros importan-
tes assuntos

tratados na

deverão se!'

oportunidade.

TElMO HEITOR FETT
MISSA DE 1° DIA

REGINA AUGUSTA BULCÁO VIANNA FETT e filhos,
HELMUTH FETT e Senhora, MILTON FETT e Senhor:'!
e OSWALDO BULCÁO VIANNA e Senhora, convidam os

parentes e amigos para a missa de 7° dia que mandam
celebrar na Igreja de Santo entõr.ío, à rua Padre Roma,
no próximo dia seis (6) do corrente, às oito horas da ma

nhã em intenção à alma do querido e inesquecivel espô
so, pai, fiU':o, irmão e genro TELMO HEITOR, agradecen
do sensibilizados a todos os que comparecerem
ato de fé e solidariedade cristã.

AlTERAÇÕES NO PLANO
DIRETOR DA CIDADE

A vista de novas realida
des nn crescimento urba

no de Flori:mónolis, foram

aprovadas leis que alteram

diSpositivos no Plano DirE

tor.

acôrdo com planta do Dc

partall'J&to de Enqenharif\,
Urbanis;nó e Serviço Ru·

ral;
no eixo de prolongamen

to da rua Raul Machado.

Pir, .,

Sanc''lnou·as o Prefeito, em demanda à rua Cruz "!

em exerclcio, Sr. Waldemar ..souza, consoante projet'J,
Vieira. p.,:; alterações são as de n" 10.068, também do Dr,.

i'!� ria.
nartamento de Engenhi".·

capítulos brasileiros da
JCr, definindo-se a' favor
do escudo e da aprovação
das Reformas de nase.

SUL TERÁ CANDIDATO

Na citada reunião foi

aprovado o nome do junior
Aldo Pereira dos Anjos, da
Câmara de Joinville, como

candidato à Vice Presidên
cia da Câmara Junior 10

Brasil, 5a. Região, com ju
risdíçâo em Santa Catart-

na e Rio Grande do Sul. Falando a "O ESTADO

porta-voz do Conselho
retor lia Câmara Junior

Plorlundpalls declarou qu
a Delegacân que represe
tará nossa Capital aprese.
tará na Convenção vãrtr

moções, entre as quais:
reea das Reformas de B

se; Modífícacâc da estrut
-ra da Secretaria da Câ
re Junior do Brasil; Indí

ção para que Curitiba se

a sede da X Convenção N
ctonat.

DEU:-:GAÇAO FLORIANO·

POLlTANA

Dia 10 do corrente segui
rá a Delegação Ploríanopo
litana a Convenção Nacio

nal de Câmaras Junior que,

segundo estamos informa

dos, será composta dos se

nhores Deodoro Lopes Vi

eira, Antonio Grillo, e EmR

noel Campos.

NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

wínsk.vo representante' do

PSD de Araranguá é parla
mentar experiente, sereno,
trazendo em sua bagagem
politica vasta s6ma de ser

viços prestados à região
que o elegeu e a Santa Ca.

tarina.

Nas vezes que tem presi
dido os trabalhos da Mesa
do legislativo catarinense,
tem sabido corresponder a

confiança de todos os seus

pares, merecendo a con

fiança de todo o plenário.

DISCIPLINA NA CONCES

S.-\O DE PENSOES

() lider do govêrnc, depu
tado Dib Cherem, anunciou
à Casa, na sessão de 2 do
corrente, que o govêrno
enviará mensagem à cese

disciplinando a concessão
de pensões a viúvas de
funcionários e servidores.

DEP, NEREU DO VALLE
PEREIRA: PROJETOS DE

LEI

o tempo de serviço qUtl
prestarem à Justiça Eleito·
ral, como requisitadOS, Es

tipula ainda que os ser'li·

dores, pa.ra gozarem 03

efeitos do artigo lu desta lei

dp"erão ter si('lo reqtJ,isitR'
dos nos tên�10S 'do nrtfg<J

Na sessão de 2 do corren

te, o deputado Nereu do
Valle Pereira apresentou
indicação ao govêrno esté
dual encarecendo a neces

sidade de ser incluída no

Plano Rodoviário do Es�,a-

nceoce do sr. Antonio
chetti, declarando, da tr

elevados interesses da p

ASSUME O _DI<:J'. ER[LÇ' �����ã:dOd: ��:�;a ��tag
.

�tJLhER ,: vernedcr qelso· Ramos e

O sr. Ericd MüUer, des-- ,��:���;��: :es:�m ;���tacado procer perrepist� no
no através da colaboraçãEstado, vem de assumir a do PRP na pessoa do secr

cadeira de deputado por tário .rade Magalhães.

Homologação de Concursos
Vêm de ser oficialmente 2° lugar - Milton dos dê' Lacerda Sobrinho;

homologados os concursos Santos Garcia; 2" lugar - José Carl
internos de acesso dos oco. 3" lugar - Lino Kuerten. Domínaues Carneiro;
pantes da classe C-lO da 3" lugar - Pedro Mede
carreira de Auxiliar de Fts

calização, à classe inicial de
Fiscal de Fazenda e de pro
vimento dos cargos de Suo

pervísor de Postos Fiscais, •

no Estado de Santa Cata
rina. Ditos concursos tive
ra, lugar nos meses de
abril ·E maio do corrente
ano.

O ato homologatório teve
em vista o relatório da Di
visão de Seleção e éperreí
çoamentc de Orientação e

Racionalizaçâo r'os Serviços
Públicos (OORSP),

O RESULTADO
Para Fiscal de Fazenda

1° lugar - Niewert
Debrassi;

José

_ Credo! Aproveitarem-se do dia de São Pedr

para darem luz a São Pedro! Q�le pecado!!!

y:_2��
PAZ NA "iORHENIA, -COM 1\ VIRG�lÚ-�r�LS -�, .DpUIRA UM Dl?lOt'1A E,AJUºE A CONSTRUI� � r5REJA-D{NÔ5S·,fSENHORI���.,���E;��� tf�fii'"�';"..i....·;d.,'_b"",,, 1.� �_:_� .. , �p·�:��*,·,,·. 11.t...·i,C "a,I:,IMtc.\.,"'�

.

..._ "í-'-\t .,"/ ....... - k. -

A convite da Câmara Ju
nior de Florianópolis, o D:·.
Márcio Colaço proferiu r-a
lestra focalizando as ver-

.

:;:',�:�:�t::��:�i:�l: Lecian Slowinski é presidente em exercíci
�:',�nni::,�::::an::I:- Mensagem do (iovêrno disdplinará
�i�ll�:� d�:'nad:_:m�����: concessa\""p de pensõescomo Iormadr , de lide-
res, no est i os problc-

Assumindo o cargo de gc- 9", letra "b", do dec. lei do a construção de uma

�:����� ��o e;�:��:. �
. �;4��51��Jnd�o�oded�a�;ti:� �:!r:daB���:n��r:�� cC::��. Afirmou a Satisfação er

presidência da Assembléia 12, letra "s" e artigo 17, le- gação na estrada Freíburgo
Legíslattva passou às mãos tra "s", da leí n- 1164, da Curitibanos.
do deputado Leoian Sto- '24 de junho de 1950.

O deputado Nereu do
Valle Pereira apresentou
projeto de lei mandando.
contar, para efeito de apo
sentadoria e disponibilida
de, o tempo de contribu!

ção do funcionáriq publico
estadual para os institutos
de previdência social. ---------

Outro projeto de autoria
do parlamentar ped.ecista é
o que mandá contar em dó
bro, para efeito de aposen
tad()ria ou disponibilidade,

Para Supervisor de Postos

Fiscais
ros de Santiago;

4° lugar - Maurf Fermi
do Mafra.

1° lugar - José Tavares

Foi lá em São Pedro

junho ultimo, que saiu esta, partida de uma senha!'

respeitável por todos os titulas, até mesmo o da s

intranSigência partidária, devota que é da UDN.
NO exato momento em que o governador ligava

comutador, inaugurando a luz (aquele belo rec<ll"tC"
a dita senhora apareceu na janE-la da sua casa, be
zeu-se e, retirando·se para a escuridão em que jurou
permanecer, largou seu protesto de beatitude vigi
lante: ....
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