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muito esparsa - Tempo estável passando a Bom.

Greve geral paralizou todo o Uruguai
MONTEVIDEU, 4 (OE) � _4 ----

:�::�::::eg:::::!::i.�:�f� Carvalho Pinto defende a Reforma Tributária
por 24 horas, dos prinoí-
pais setores trabalhistas do

Uruguai, íncjuíndo-se enti

dades autônomas, transpor
tes, taxis e jornais. O movi

mento, foi deflagrado, rei

vindicando melhoria de sa-

BRAS1LIA, 4 (OE) - O ca terá como objetivos sob pena de reingressarmos
sr. Carvalho Pinto iniciou contenção da inflação, exc- imediatos a recuper�ção fi- no plano inclinado das

sua exposição na reunião cutada com desccrtínío e nanceira, o estabelecimento � emissões incontroláveis. O
ministerial de hoje, revc- firmeza pelo seu anteces- de um clima de confiança

.

sr., Carvalho Pinto afirmou
lando os pontos básicos de Sal', nem sempre contudo) no país e a segura premo- que o trabalho de recupc
sua atuação a frente da com os mesmos métodos. ção do nosso desenvolvi- ração rmancetra é apaixo

tartes e uma série de ou- Pasta da Fazenda. Disse Q Acrescentou que irá propor menta. O ministro cerva- nado e apaixonante, pois
tras reívíndtoações de or- Ministro que se há no pais medidas rigorosas na exe- valho Pinto' fez veemente tem como objetivo a reden
dem econômica. Também um clima de insatisfação cução da política econômí- apêlo 1IOS seus colegas, no ção do pais. Assentuou que
os Bancos particulares to- existe também uma con- co-ãnancerra austera e im- sentido de que sejam ape- os momentos difíceis serão
ram afetados gravemen�9. üente expectativa. Revelou pessoal. Disse o Ministro nas autorizadas as despesas superados dizendo textual-
estando o Banco . Oficial

o sr. Carvalho Pinto que da Fa.lenda que esta políti- realmente indispensáveis,

�ai;cite iib;iro afirma:
Hão há pressão militar sôbre oGovêrno

teria sido dado pelos milí-

BRASíLIA. 4 (OE) - O tares até o dia 14 do cor-

professor Darci Ribeir-Jy
chefe da Casa Civil, disse

que não há nenhuma pres
são militar sôbre o govêr
no, nem sôbre o Congresso.
Inquirido sôbre o prazo que

rente para aprovação do

aumento, afirmou o sr. Da 1-

ct Ribeiro: Até o dia 14, I)

prazo é bastante dilatado.

O n.cnento, será aprovado e

sancionado antes disso".

será mantida a linha de

MINISTRO PROMOVERA ENCONTRO
COM SECRETARIOS DA AGRICULTURA
BRASíLIA, 4 (OE) - Ali

tes da reunião co Ministé-

Iribunal do Juri abs\olveu
acusado de �omicídiD

Por 'i votos foi absorvido

pelo 'I'ribnnal do Júri, na

madrugada de ontem, o

réu Osmar Manoel Corrêa,
acusado de' homicídio na

LONDlms - O premier

���stv,lgZ�à;'�s: �l�li.�r!�:
nha encaram as co!. ·,ers.}

ções para a suspensão d;�.s

provas atôrn,icas, como ')

maior baque que se pode
realizar para a paz mm!

dia!.

,

CIDADE D.'\. VATICANO
- Fo�tes oficiais disserar.l

que o Papa P.aulo._VI.será o

primeiro pontificê i �isitar
o novo mundo, inclusive o

Brasil pOdendo sua viage:n
ser realizada em 1965.

RIO - O marechal Au·

decisão.
Como se noticiou. o pro

cesso róra objeto de Habeas

Corpus impetrado pela de

fesa. em 'Ju:e dos adiamen

tos que vinha sofrendo, ao

.. ,:.,AU,M.��TO: ATE SEGUNDA-FEIRA
I) $RASfL�A,'::'� (OE) _ Camara, apresentará pare'_
Confol'me o Corresponden
te "OE� noticiou anterior·

mente, o Senado deverá

aprovar hoje a redação fi

nal do projeto de aumento

do funcionalismo, que re

tornará imediatamente à

Câmara çl.os DeputadOS.
Uma comissão especial da

ceres sobre as emendas do

Senado, dentro de 48 hora:>,
devendo ser iniciada entã),
a votação do projeto. Fon
tes parlamentares acredi
tam que até segunda feira,
o mais tardar, o projeto de
aumento será encaminhado
ao presidente1:1a República,
para a sanção.

CAFÉ: EXPURGO DE
17 MILHÕES DE SACAS

gusto Mf:.gessi �omllnicou a RIO, 4 tOE) - O IBC centou que já foram inicia

cerca de 2 mil oficiais reu-
-

anunciou já �er promovid'J dos, -10 porto de Param.'.

nidos no Clube Militar, qUi:'! expurgos de 7 milhões de guá, os trabalhos de expu r

o presidente da Repúbhca sacas de café, armazenadas go de mais de 10 milhõe.�

deverá enviar mensagem au· no porto de Santos. Acre';- de sacas.

tônoma ao Congresso, pe-
dindo <1 nivel 17 para opa.,·
to de segundo tenente.

RIO - O comando geral
dos trabalhadores, reunido
até a mndrugada de hOje
decidiu realizar a 7 de
agOsto próximo o Dia N&.·

cional de Protesto pelas re

formas de base contra a

carestia.

CONGESTIONADO O PORTO
DE SANTOS

SANTOS, 4 (OE) - ElE·
vam·se a 500 milhões de cru

zeiros semanalmente, os

prejuizos causados pelo
congest.ionamento do Por
to de Santos, segundo reve-

laram técnicos daquele pm"
to. Cêrca de 150 navios con

tinuam ao largo, aguü.,
dando oportunidade para
atracar.

BRASíLIA - A comissão
de Justiça da Câmara con· __�

�

cluiu na madrugada de ho·

je o exame do projeto de
reforma agraria do senador

fV.\ilto� Camp,os, tendo 3.

matena recebido 67 emen'
das. O projeto estará hoje
na ordem do dia, não de-
vendo contar com o apôlo --------
da maioria da Câmara, se

gundo revelam fontes parla
mentares.

SALVADOR - Uma co·

. missão de produtores de

Cacau viajará amanhã pa
ra Brasília afim de soli:-i'

tal' ao presidente Goulart ,(

TROPAS INGLESAS SEGUEM
PARA A GUIANA

IRÁ AOS EUA

das a borelo de dois
de ti[)IlSp?rte "Brit'i'ini.';I."
pfll"a (lporgp-t,Qwn .

rio em Brasília, o Ministro
da Agricultura sr. Osvaldo
Lima Pilho. declarou que
dentro de um mês, reunír

se-a com todos )S Secreta

rias de Agricultura dos E.,

t .. dos, para examinar '1';

fórmulas de
-

um perfeito
planejamento para a refor

ma agrária. A reunião de

verá ser realizada em V�·

mente: "Não há milagres a

fazer". Não há formulas

mágicas a descobrir, mas,
há trabalho, há sofrimen

tos. ha paciente espera, há

sacrifícios para muitos 8

haverá desilusões para não

pouco. O ministro Carvalno

Pinto disse que a situação
econômica do país é baa

tante delicada, revelando

que os indices da elevação
do CU:3to de vida previstos

no plano trienal, já foram

ultrapassados em 5% em

apenas no primeiro semes

tre. Assinalou que chega-

mos ao ponto crítico do

processo de recuperação
monetária, que exige de to

dos decisão e firmesa. O

míntstro Carvalho Pinto, dn
fendeu a reforma tríbuta-.

ria e a humanização da

economia nacional.

Incendiou-se outro avião
B. AIRES, 4 (OE) - Um

avião "Caravele" das Aéro
Iíneas Argentinas caiu jun
to a pista que se dispunha
a aternsar, incendiando·se
imedia.tamente. Não há ví

limas a lamentar. O avíao

que fazia o vôo regular de

Santiago a Buenos Aires,
chegou "l capital portenhn
ao cair da tarde. A rraca

víai'ulidade não atemorizou
o piloto, que tentou ater

risar. Não divisou crera

mente o início da pista e o

aparelho' bateu num cabo
de alta tensão chocando-se
contra o solo a 100 metros
de campo de aterriss\gem.

Os 70 passageiros abanão

naram O aparelho, quand
os reatores ja haviam co

meçado a arder.

_.,

ENCONTRO .ADENAUER DE GAULLE
BONN, 4 (OE) - Inícíou

se hoje por volta de 11 tio
ras a primeira entrevista
entre o Gal. Charlles De

Reassumiu ontem o Reitor
Ferreira

Numa solenidade símpjes,
reauzc Ia no 'Gabinete do

Reitor, o professor seco
--------------------

David Ferreira Lima, reas

sumiu. na tarde de ontem,
suas. elevadas. funções.

JK VISITA O PAPA

denadora do Concilio Eeu

mêníno, discutiu 3 aSSU'l

tos adicionais, que se apre
sentarão às reuniões da

CONCILIO RECOMEÇARÁ.
CIDADE DO VATICANO, çará em setembro próximo.

4 (OE) - A Comissão Coor- O comunicado do Vaticano

diz que os temas foram

tratados antes na prtmetrs
reunião realizada pela co

�issão coordenadora, dêsde

segundo período. que come- a eleição do Papa Paulo VI.

CARGUEIRO VOW\RÁ A FIJH11AIR
SANTIAGO DO CHILE, 4, pertence a Cla. Chilena de

(OE) - Foram iniciado,:. Navegação Interoceânica, e

hoje os trabalhos de reflu- efetuava o comércio COl;l

tuação do navio mercant3 postos da costa maritim'1

Maryland, afundado na3 do Pacífico, e tambem Ar

cercanias de Valparaiso, em gentin:l, Uruguay e Brasil.

consequência de uma vio- Vários homens rás traba·

lenta tempestade, que as· lham ativamente, colocan

solou aquela zona na �e- do âncoras mar a dentro,
mana passada. O Maryland, para afastar o navio da

costa.

DANiEl FARACO NA ALEMANHA
A propósito de re(.�nte

visita do deputado Damel
Faraco (PSD-RGS) a Ale

manh:t, o Correio do Povo,
de pôrto·Alegre, em 27 :le

junho ultimo, fazia o se·

guinte destaque'
FAR."l.CO E A ALEMANHA

- Durante a reunião on·

tem realizada, no Plenari

nl_J.o, pela Comissão de Agri·
cultUr9., com a presença dos
srs. Daniel Faraco e A<llil
miro Moura, o sr. Paulo
Brossard revelou que, visi·
tando a Alemanha, recente·

mente. teve ensejo de ouvir
de autoridades daquele país
as melhores e mais elogio
sas referências ao deputa
do Daniel Faraco "q_ue na-

INCIDENTES
CONTINUAM

GEORGETOWN (Guiap-a
Britânica). 4 (OE) - UF.!

vigilant.e noturno foi mortn

ontem, em Denerara na

costa central leste do país,
e a vizinha localidade de

quele pais deixou um gran
de nome e a. melhor das im

pressões". O líder liberta
dor disse que ainda não ti
nha tido a oportunidade de
conversar antes _com o 'Sr.

Faraco, transmitindo-lhe e,s
sa observação, e desejou
então registrá-la exatamen

te na reunião que ontem se

realizava, para conhecimen·
to dos demais deputados.
Afirmou também haver ou

vido de autoridades da Ale·
manha 'que a simples pre
sença de uma pessoa da

autoridade, da c�mpetência
do sr. Faraco, em u'm gQ
vêrno, assegura maior co

laboração da Alemanha Oci·
dental ao nosso pais, ao

nosso Estado, inclusive por
uma questão de confiança.
O sr. Faraco agradeceu as

informações e as referên·
cias do sr, Brosard e infor
mou que quando de sua

presença na Alemanha, em

Hannover, juntamente com

outras autoridades brasi·
leiras o;; de vários paises da
Amérir.a Latina, fôra o bra
sileiro convidado para apre·
sentar um trabalho sôbre o

problema do desenvolvi
mento da América Latina .

Souza Gomes. o sr, K;ubits
chek, deverá regressar ama

nhã ao Brasil.

MORTO O
ASSASSINO
MARIANNA (Flórida),

COE) - Nelven Wever, CO:l

denado a pena de prisã.)
perpétua. por assalte a m�(Q

armada, fugiu hoje de um

hospital de M[)rianna n3-

Flórida, matou dois guaro
das e t.m transeunte, apo
derou se de um automóvpl
e fugiu; mas foi motto per·
to da localidade de Am!)l i·

cus no Estado de Georgh,
a quase 160 kms. de distãn·

cia, por agentes que o cer

caram numa casa. Um jo
vem de 15 anos a quem.o
foragido tornara C"bmo re·

rem, escapou ileso.

DIFERENÇA
SERÁ PAGA
LOGO
BR"'-SfLIA, 4 (OE) - O

Presidente da Repúbli.::a
providenciará junto ao Mi
l)istei"io da Fazenda os

]J1eios necessanos para que

�b=jfs:����r:: r:����7sent��
mês de junho, seja pago
ainda no deconer de julho.

SUPREMO
NEGOU

JSu����L��íb��a\OE;e�r�
negou o pedido de habeas

cOUJus em fªvor do !!._dvo·
.g3do 1,eopo\do Heitor, ;etC')·

.""eln dr! mort,p' lia milionr.
ri,\ D:!!la de 'feffe '" (',,'':c''

Lima
Estavam presentes, Duc

tores. proíessôres e funcio
nários da t níversíuade.
Na ocasiúo, o professor

Luiz Osvaldo d'Aoampora,
Vice Reítor. que se achava
no exercioío tia &ilol"ia,
pUSSO'.l essas [un<,:óes ao- pt n
ressor João David Ferreira

Lima, que, como se sabe,
estava Iíccncíndo em trate
mente de saúde.

A,}\ ��oft,.'!,1ior _ �y!:i\o".Dj_1\1j.1 �
I,\.'l�Vri.1iiill�. fl:.le ."\Íolt.o 'a-�
dll'igir 0\," tlestihõs""M' Uni
verstctnüe de Santa Catart
na, "O ESTADO" apresenta
congratulações pelo seu es

perado regresso, forrnulnn
da votos para que continue,

pJ.lJ,11e, que se encontra

em Bonn e o chanceler

Konrad Adenauer. Are'!·

nião está se realizando na

sede da chancelaria em

Bonn. Assistem a êsse prl
metro encontro, auxnteres

imediatos dos dois chefes

de Estado.

dOA� .���:��r!a\ :i���Z �sr��::
te o afastamento do pr-ofes·
SOl" P",!TeirR Uma. ocupou
a Rr.i.:oria "O ESTADO"

apresenta cong"ratulações
pelo modo dinâmico e in

teligente com que SOUbB
durante êstes poucos me

ses, dirigir os destinos da
nossa Universidade. DE GAULLE

Busca-pés
II

Ql1ulquel' mallife�tação de sentido politico. feita por
110litico, contem invurià\'ehnente tuna SOBRINHA para o

adversário.
Num português tlue reclama suu volta ao cursos pri

mários, o luminoso deputado Aroldo C:ln'lllho, nu sua, as.
sim se cXllrcsou:

"Santa Catarina, dcpois que se implantou
um sistema do tipo (lo que atualmente gover·
na, está estagnada. Santa Catarina PAROt.:."

A tirada é mais do que genial, no tlue tange ao ineditis
mo e à originalidade!

Foi com csse articulado libelo at:usatório que, há três
anos, a oposição I"c;r. com que Santa Catarina P.\HASSE ..

com a U.D.N. c com dez anos de retrocesso. Nessa decisão,
I'ollcomitanle com o Estado, Canoinhas I'AllOU com o

deputado Aroldo Can-alho!

cosa. Minas Gerais, -OU!11" CIDADE DO VATICANO,
Universidade Rural no km. 4 10E l-O Papa Paulo VI

i;s:�� �:oIr���� P;;:i�g�: . �::!���� de
aJU�����!�ea�: 47 da Rio-São Paulo. Diss<', recebeu hoje em audiêncin

da Conceição. ��u�mediate julgamento do �:��a�::t!�r�, a::r� ��:�� �S;:����l ;en::;��esi��ll��:li��
P"!�i��<i�9 p�'�er.t�::j� Funcionaram na acusa-

ao sr. João Pinhei:o �ett.(), ... Ku�Hschek. ,O politico bl".I-_
N.ao,:tlC��, !(\t� ré\t çio; +Q l'[0�l" .• Púb-J�r"__ _ n,tr. S1!P.,!�_rí'te�dén�a d� R� ;;1'f.1TO, s�. fez acOI�.parffia'r_"
pr:>"�:!I em hberdade, � em dr. Hé-llo sacnote ; d:e ou ,forma Agrru-m. 'do�mbalxador 'Henrique ee

virtude da unanímldade da veirn' 'e o dep. Evilásio .xe.
ri Caon. A defesa estêve

.

representada pelos advoga
dos dr. João Batista Bo-,

nassís e dr. Sílvio Eduardo

Pirajá Martins.

LONDRES, 4 (OE) - O
Ministério Britânico de De

fesa, anunciou hoje qUQ
enviou uma Companhia dc

Tropas à Guiana Britânica

BRASíLIA, 4' (OE) - ü . imediatamente, ap6� ter co

Senador Vasconcelos Torres nheci.mento de haver pio
do PI'B fluminense viajará rado a situação naquela co·

�egunda fêira próxima .-;pu, lônia. Cêrca de 150, homens

r:t os EE.UU. em missão do 2 Rat,alhfto foram

ofir,ifl,J do gpvêrno. O sr

Vascoqcelos. ,Tol'l"e�, [icar;í

• : suá';" .. nft().llGlfr paíS.

x

Para Iivrul'-se da PARADA, o I'Clll'cscntanlc udenista,
decididamente assustado, correu para debaixo/das a'ilIS

protelaras do sr. Magalhães Pinto, gowrnador de Minas
Gcrais, tido c havido como futuro clllulielato tia U.D.N. ao
A.h'orada.

Mas. l1a cíll1vcnçãu tio j)lll'thlu, I'm Curitib[), a U.D.N.
I'AROU com o gO\'crnante monbnhps, fragorosumellte der·
rotado Velo sr. C:\I"los I.acerda. Este, de sua parte, há mui·
to P!\ROU eOIll a turma BOSSA·NOVA da U.D.N., ii qual
pertencI' o tlcsol'ientado c jclaturoso relu'escntantc canlli
uhense! Aqui 110 Estado, como ningul'm ignora. a corrente
udenista ma,jllritiiria, chefiada (Iclo senador Bornhuusen,
PAROU tambrlll com o deputado Aroldo Carvulho.

Na convenção estadual do partido. realizada, niio fal.
muito, nesta Capital. o deputado A. Carvalho, opondo.S(',
nos bastidot'es. ao senador Bornhausen. pretendeu empol
gar a chefia partidária.

Mas os convencionais PARARA.M com fie, Ilue ficou
honzinho llara ganhar roupinha Ile marinheiro.
�

Fal'e au {,X\lostU. u político '>i\lt.1DO c APARAD
aC-!�lH' S;\lll;t Ciltarill:l do peso 11ue 'l a

. instlÍl"10 lluw,Hlu, 1'1'''{''Jramh f'!;;ir à ('"n"u

nlf.llIln (!OIllJ1I"),,li�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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P A R T I Cl'P A C Ã O
DIMAS ANTUNES DE OLIVEIRA E SRA. Po\

tJcipam aos parentes e pe:�soos amigas" o contrato d�
casamento de �ua filha Tenezinha, com o sr' Tte, Vai·
mar RoImundo Machado

RAIt\1.l1NDO JOS� MACHADO E SRA. partie!
pam aos parentes e pessoas amigos o contrato de C<l'
somento de seu filho Tte Vaimor Raimundo Macho
d?" Com a srto, Teresinh:)' Antunes de Oliveira, Ocor
rido em 30/6/63.

TERESINHA E VALMOR
NOIV::>S

ESTREITO - FPOLlS - JAGUARUNA
917/63

-Soe/ais

1 - Realizar-se á amanhõ na 191�:;- se Konder Bornhausen e Sra,
[c Sôo Luiz o cerimônia do casamento

do srta Concl.., Leite com o Sr, Protcs
sor Rculino Horn Ferra,

2 - Procedente de Brcsttto o caso!
Amilcar Cruz Uma (Helcisn Helena)
que ocor.tecerom no "Society" do O, F.
em altas rodos.

12 - Pela radiano! fomes informa
dcs ontem, que por motivo QO Este
do de Saúde do Ccluntstc Social Bor-5'1
.rceé Siqueira J r' foi transferido para o

mês de açõsro o bo'ile dos Debutantes
do dia 27 próximo, O acontecimento

que te-o o alto potroclruo da Sr:J S�
rah Kubuschek levará o brotinho Rttc
de Cossía Viegas' ao calco do "Golde-i

fRoem" do Ccpocabano Poloce, para (�

presentar na noite de eteçôocta e cort- J
dode o Estado de Son-o Catarina, �I13 - Seares, a boutíque de cronista
sedai Sebnsttõo Reis, que está recen

clonando o mundo elegante. do cidade
de l tcjci

14 - Amanhã 'nos salões do Clube

Altor.co na cidade de Concord!a, sere

eleita a primeira "Miss E!egantr: Bangu'

15 - Procedente do Rio de Jonerro

chepcu ontem a nosso cidade pela Va- .

rig fi sro Denambci-qodr Osmundo Wan

derley da Nobreço (l zubel.)

16 - Maria Tereza Ccraco de Oli
veira um brotinho caneca que está ci;
culord� em nosso cidade,

20 - Circulando nUm Aero Willy�
63 e muito bem acompanhado, na ci
dade à;!·'ltajoi (l nao menos discutido
Delfin Peixoto Filho.

Ecosd-a Inauguração �a Luz em

S. Pedre de Alcântara: Exaltada
a figura do dep.lvo Montenegro

o Sr. Lúcio Freitas rio com fi. Comissão de Ener· problema surgia: a obten

Silva, Presidente da Elfffl, gia Elétrica sendo a ques- cão dos recursos ünanceí

tão encaminhada à ELF.FA, ros para a. realização da

nascendo daí, dessa sua in�· obra. Mas o Deputado não

<cíatívn, os levantamentm, esmoreceu; sendo sua idéiu

preliminares realizados pelo fixa trazer energia elétrica

nosso Departamento 'récní- para São Pedro de Atcãn-

�o, R;'::'lliZ�OS êstes, nôvQ CONT., NA 5° PAG,

7 - Depois de S\JO demorada víag�'m
a G...onabara voJtC:J as suas ,ativ'idodt.s l7 _ F:stó marcado par.:::: quinta fei
no jC'fnol "O Estado" a srta Ade::iI ra próxima o pr'irr,,,ira l'eunião das

GrarTs,
.

Debutonte-;' de 1963 em movimentado
:'ccktGiI �{)s salões do Querêncla Pai·]"

'd r ,n .

, .. cr-\�1 ,,,�l...-ole-
--------

NOIVADO DE BEATRIZ, EX-MISS ELfGANTE BA.NGU -

TRANSFERIDO O BAILE DAS DEBUTANTES
DO COPACABANA PALACE

18 - Festejou idade nova ontem a

Cn:CJ!R�� ��t��!�r5�:la�mre����:h� Vil� sf,ta Va�ria ;I?tla,rte de' Qwe'ü'ctz,

sita dQ mesmo tnlzendo Adriano, 19 - De v�tto de sua viagem a São
Poulc o discutIdo acadêmico de Direito
Luiz Alberto Cerqueira Cintra,

li

I
I
I
�

li
II:!

-

3 - A €iegunti,.;slma Silvio Hoepcke
da Süvc está de malas pra:-.tas para
uma temperado na capital porenaense.

4 _ Durante c 10 Seminário Ftsca!
foI designado Relocões Públicas o' Dr',
Walderruu- <ia Costa,

5' - Estames infcrmados pelo secr-r
rene do Clube Doze de Agô,; o, que
I:rtre as festividades do 91° aniversúrio
do Clube em questõo, está marcado um

jantar de Ccnfraterntzaçõo, que se

realizará dia 12, bem Como uma chur'
rascada na ccnstrucõo do novo sede
social O baile que te ró a opresentaçã0
dos Debutante; sera nq f'oite de 17,

21 - Regina Brito e Celso Lopes.,
I
marcaram encontro amanhã na capekl

11 - Foram reClepcionados com 3!- Santo Antônio, poro sua benção nupcial

�
moçe i,..,fürm�1 na residência do ca!),,,1 Acantecimenta�\ sociais cumprimento
Fernando Farla (lulmal o Senadol' c aos noivos e dignos famílias, cem vot;)S

\ Se-nhorfl Irineu Bornhausen, e o Dr. Jo�� eh felidtacões,
���.

6 --,- Vcltou o circular em nossa ci
dade o [ovem Felipe Luz, proced-o.e de
Brosihc

8 - Pre{"{:upodo com o visita da -:e

g,1nha'0 ca�al Nildo�Scl:lssel (Hifdal

10 - Na luxuQsa residência do cascl
Sr e Sra Guida Mil'anda (lrenil, ocor,te
ceu jantar americano, quando lera alta
mente fes:ejadlJ. o noIvado de suo boni
ra e elegant.e filho Bea'triz, Com o Dr,
Roberto Soare,., c\e- Moura, Reuniu o

mundo eiegante da cidade de Itojoí no

festa de noivado do elegante Beatriz.

MUSICAL BARFLAMUUS
Confecciona-Se qualquer quantidad�, no melhor PARAD������Et��u���) �j\�f;�;A�"��L!�;�R:'������S �OC/���g

qualiaade e menor preço , D!\l'\ÇANTES _ ETC.
,

Ed Zahio - 7.0 andor ooto 'lO I Fone :;;-49" .'\'\i'I,-\R T.ERREO no ROYAL I-IOTF.:.. _ Te!. 2515 (Pnrtaria)
--------------.-------------------

NOS TEMOS
�

APE(A NI
de que você precisa I
Na quolidade de revendedores outo

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

peçÕ'ou o acessório que procura, a

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

ca IH. E, no coso de qualquer con

sulta sóbre o seu Intf>rnotional, fere·

mos o máximo prazer em ofendê-lo.

Representante .�.. nesta cidade

G. SOCAS S/A

COMÉRCIO E REPRESENTAÇOES
FUVIO ADUCCI. 721 - ESTREITO

U,n terço a vista e o resto ún 1 �

L prestações .. juros da apenQS 1 % .�

pronunciou na ocasião o se

guinte discurso. \

Honrados habitantes de

S10 Pedro de Alcântara.
O dia de hoje é dupla

mente significativo para
aqueles que vos cercam

com o calor da sua amtsn
ele - primeiro por sentir o

vosso contentamento ao

instante em que recebeis
esta grande realização do
Oovêruo Celso Ramos e se

gundo pela oportunidade
de poder render, em mo

mento tão festivo, o preito
de admiração pelo espírito
de cristandade q\Je vos nor

teia OI existência e pelo alto
sentia:) democrático que
vos inspira aa convtvênctu
social.

Cristãos, porque fiéis aos

ensinamentos da Igreja Ca
tólica Apostólica Romana
cultivais a pureza das al
mas com antecedência aos

fatos -Ia vida coletiva e, as

sim, além de promoverdes
esta festa na casa Paro

quial iniciastes as comemo

rações desta Inauguração
participando da missa h:í
pouco realizada,

Democratas porque, uni
dos numa só vez, e alheio"
as cô-es partidárias, aqui
viestes tomar parte nas

Iestívidades comemorativas
a êste acontecimento da

inauguração da energia e16-
trlca nesta localidade _

irmanados num só pensa
mento: o de gratidão ao

Govêrno Celso Ramos,
E que, como democratas

que sois, sabeis que acim:J.
dos ressentimentos pessoais
e muito além das pajxõe�
politicas hão de estar 'os'

intere3ses da coletividade;
e, sem vos deter na análi
se das filiaçõ�s politico
partidárias, viestes render
o vosso respeito a aqueles
que verdadeiramente cons
tróem uma Santa Catarina
melhor e mais progressis�?,
E em meio a tamanha

nobreza e a tão alto espir:,
to democrático a ELFFA,
�o comungar da vossa alt:!

gria pela conclusão desta
obra, pede a vossa permis
são para torná-la uma b,
menagem a uma das peças
fundament_ais ao regime dr,
mocrâtico: o Poder Legis
lativo
É que a instalação de

energía elétrica nesta loca
lidade reflete, de todos os

modos, o quanto é útil o

Legislativo quando os ho
mens que o compõem se

orieni;Jm no sentido da .<:i11-

tisfação e do atendimento
as verdadeiras e justas B$

pirações popuiares.
Impõe·se·nos esta refp

rência porque a obra que
hoje se inaugura se de um

lado representa o resultado
frutifrú da pOlítica admi
nis;'raliva do eminente Go
vernador Celso Ramos -

pela realização do seu pr;;-
-

grama de eletrificar Santa,
Catarina; de outro, também
avulta como afirmação pn
sitiva do Poder .Legislativo
na sua missão mobilitante
,de intérprete dos anseios
coletivos.
Não fosse tão denodado e

entusiástico o trabalho d'J
um homem do Legislat.ivo
- o Dr, Ivo Reis Montene

gro, Deputado Estadual pe·
lo Partido Social Democd·
tico a quem em hora de fe·
liz inspi,ração ajudastes a

eleger; esta obra - ficai
certos - não teri� para

tã9 cedo a sua realização,
Hawmdo assumido' o com·

promisso de honra de pug·
nar p<:!la instalação de ener

gia elétrica nesta � localida_
de, o Deputado Ivo Reis
Montenegro não se descui
dou um s6 instante até que
visse atendido o justo aro

,seio dos seus am'igos aqui
residentes.
Sem fazer alarde e den.

tI'O da. modéstia que lhe é
peculiar, o Dr. Ivo iniciou
uma campanha sUenol0!3

-ir mas ccm o vigor necessário
lJara atingir o seu objetivo.
Entemlf'11·se jnicialmente

JOSÉ HENRIOUE

Amanhã, festejará o trans

curso de seu 2' aniversá
rio nata!icio, o galante
menino José IIenritlUC,
encanlo do lar de nossa

particular amigo Prof. ".

nibaI Nunes l'jrl'S c de

sua e-.:ma. �SJlosa sra. EII

gênia 'Nunes Pires, pes

soas bastante relaciona
das em os nossos meios
SOCial" I:' l�u1tur;a.is.
Ao ,enscio de tão grata' e..

fcmêride, o universari;lntc
reunirá no venturosó lar

de seus &,cnitores o seu ('.

,levado JIumerO de amigi·
nhos {" admiradores ore

rcccmlo uma festinha que

primará pela alegria g-eral
reinante em volta de lauta

mcs,'l de fmos doces e gua
raná,;.

Ao JO!o.é llenl'i(IUe, "O ES·

TADO" formula os melho·
rt'S votos de felicidades.

\
Comendador Emanuel

Campos
Di;t 2 do co'rrente, trans

correu mais um aniversário
do nosso ilustre conterrâne,J
Dr. Emanoel Campos, figura
de dasi-aque do mundo so

cial, politico e cultural rte

Florianópolis. ,

Ex sllb·chefe da Casa Ci
vi[ do Governador do Est:1-

do, o Comendador Emanoel

Campos, ocupa, com ra:'O

brilho, as elevadas funçõ<>s
de Chefe de Gabinete da
Reitoria da Universidade rlC
Santa Catarina,

Moço, inteligente e éulto
o Dr, EmanoeI Campos, d�s
taca-se�tambêm no Fóro da
Capital, onde exerce a ad
vocacia.
"O ESTADO" ao registru

a efeméride apresenta ao

Comendador Emanoel 'Cam
pos as felicitações do mais""
antigo Diário "'de Santa CF.
tarina,

/
Srta, AJicc lU. Vaz Sepitib:l
Registamos com a máx!

ma satisfação, na efeméride
de hoje ,como aconteci·
menta social de singular imo

portância, o aniversário na

talfcio da srta, Alice Maria
Vaz Sepitiba, estimada filim
do nosso conterrâneo sr,

Togo Sepitiba e de sua

exma, esposa dona Mana
de Lourdes Vaz Sepitiba,
tradicional família de nos·

sa ter!'a.
Alice é abnegada aluna do

10. ano do curso cielÚific,o
do Instituto de Educação
Dias Velho, e, se notabiliza
em nossa sociedade por sua
fina educação, por sua sim

plicidade, e, po,rque não di·

zer, por sua beleza. HO,le,
Alice será homenageada por
seu vasio círculo de a.mi'la
des, às quaiS se associam

os de "O Estado", rorm.r

Iando-lhe bein como 'a<.ls

seus familiares, votos de

crescentes e ímnterruptas
felicidades,

Jornalista Narba! Villela
Narba! VilIela faz anos

ncje, o evento propícia en

sejo a que se lhe prestem
as homenagens que bem

Dai, o contenta

mento com que os seus co

legas de imprensa, os seus

companneíros de classe e os

seus amigos em geral se

associam ao regozijo dos

seus ramüíares.por motivo
da significativa data,

Membro da Diretoria .to

Sindicato, dos Jornalistas

Proüssíonaís de Santa Cata

rina e proprietário da con

ceituada Revista "lC - In

dústria. e Comércio de Sa:1-

ta Catarina",

"O Estado" cumprimeil
ta·o,

menino GERSON
Vê passar no dia de h':lJe

seu primeiro aninho o ga·
lante n:.enino Gerson Fer

nandes, filhinho diléto lo

sr. Paulo Ferrhndes e de sua

e�uosa d, Maria Lezi F.:'r

nandes.
Ao Gerson e seus venlll:

rasos nanais, nossos cum

primentos. i!1id
- sr. Cesar Simões
- sr, Ubiracy Ribeiro

Borges
- sr, Ylmar Corrêa Filho
- s" Afonso de Oliveira
- sr. Walter Almeida
dr. Llodorico Moreira
- sr. Gustavo da Silva,
- srta, Maria Rosa Dutra

ENLACE MATRIMONIAI.,

Realíza...se '. amanhã em

São Bento do Sul, nêste' Es'
tado, o enlace matrimonial
do Dr. Luiz Carlos de São

Thiago, abalizado clínico de

nossa capital, com a senho
rita Silvia Terezinha Koe
r'- "J-'�-"rla enl Assis-
têDcia 'SociaL

O n"lvo é filho do Dr. Pa
lydoro Ernani de São Thia

go, professor das Faculda
des de Medicina e de Far
mácia da Universidade de
Santa Catarina, e de sua 'es

posa, Sra. Vicentina Lôbo
de São Thiago, sendo a

noiva filha do industrial
Sn!'. Roberto Koenig e de
sua espôsa,_,Snra. Francis
ca Koenig. residentes em

São Bento do Sul.

Pelos predicados morais

que os distinguem, pela pro
ficiência profissional do Dr.

Luiz Carlos de São Thiago,
que é bem o continuador
das virtudes civicas e "mo
rais do:: seu ilustre progeni
tor, cliniro dos mais rena·

mados de Santa Catarina
e do Brasil, os jovéns nu

bentes ocupam lugar de

destaque em nossa socieda-
de. '"
Associando·se aos júbilOS

familiares de numeroSa pro- •

le dos São Thiago. que se

destaca pelo amor às ciên
cias e as letras e peloa seus

elevados pendores religio
sos, os de "O Estado", de

que é assiduo colaboradqr
o professor e acadêmico Ar

naldo São Thiago, avô do
Dr. Luiz Carlos, apresen
tam aos jovens nubentes
bem como lacs lS6UI gentto·
res e 8. t8da nUmer08B. famí·
tia, as nossas feHcita<;ões,
fazendo votos pela SI1R. fe·
licidade",

�,.......;.. ... ,....a.........1
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Eiiii'õiizaçlo DIIMIGEM DE CRISTO
imag:�r ��o�il��t�,O r:���;��:d�od:Óben��o�:�a��� �� ��.��;�e:I:�: c�as:�c� :: �:n�U���U: l���tra�!�:��: raP�r�i���gOOS rr���:V��� ��: ���:. nos prntejn e nM ilu-

Galfnete do Secretário do Interior e Justiça Dr. Mó- certo d,a U1pinno, quando ("C' com 1'8Zao, opor. Do pouco dos os homens: a paz entro

ri T v r d Cunha Melo proferiram ereções alu- la da . constante e perpetua que lemos, nada, absoluta- as nncões. Que Cristo, ('111 1;10 tu.a
.

O a o � a

A .�. M -t
.

l"t nó D Jôcqutm vontade" de dar n cada UI,l mente nada nos levou a seu- Gomo tão bem nos adve-. hora, mnndndo ent ronízarsivas ao' a o o rrJaPo
e ropo I a

d C ltort o que por direito lhe cabo, tlmento contrario. Nem po- tíu .toão XXIII, semente nesta onsn, por S. T>:Xt'hl. fiDom1nguês d� OI' e.o Presidentec fd .ons� �nll quanto o consinta a brevi- dia ser por outra forma: di:IJ(Jg�lndo com bonesttca Seerotorto Mario 'rnvnros lhaGero! do Estado, Dr. Fernando. José a eira as 0$0.
dade elo tempo, cundiçân seria admitir contradtcão do. som suoterturgtos ou Ounn.i "t('1I0, nbcncon li JusPela impor:àncio e atualidade d_: que se revés-
'indlspensavel para que tal entre ensino e ensino, o que mistificações é que se al- ttca C' nuto fi l;;�bdo di'

tem, damos, na Integro, as duas oraçoes:
justiça seja verdadeira ju';- é absurdo. cnnc..-arü tnldesíderato. Q:.w gnntn rvunrtnn!
uça. Conhecidos são os cc- Entendemos. pois, que hn- _

estas de Vieira nesse senrt- ja de ser acatado o rerertcto
do. Ruy, 'com a sua larga dispositivo. "E' garantido o

experiência, não é menos se- direito de propriedade". Qu�
vere. Até na Sagrada Escri- acerto de expressão! O zsta
tura encontramos palavras do não confere � garante.
a respeito, quando declara, Garante a propriedade, co

por exemplo, por boca ri\! mo garante a pessoa. de que
setomão. que "a esperancn ela, de certo modo, faz par
que se retarda aflige a al- te. Garante, porque a reror
ma" (Provo 13, 12). ma deste dispositivo, segun
soíucêo pronta e adecun- do o nosso modesto modo

da parece estar ai a exigir de ver, é não apenas desne-
a tão debatida Reforma A- cessaria, senão mesmo ve-

grliria. O que importa, po- dada pele. mesma Constitui
rem, antes de tudo. é excla- câo. Por artigo expresso.
recer devidamente o proble- Que versa o assunto, até o redenção e da paz.
ma. Fala-se, por exemplo, modo justo e adequado de "EH sou a Verdade e a

em divisão de Iatifundíos. E resolvê-lo. E com essa pre- Luz"
não estarão êles. pelo monos cisão: '''A leí racnrtarã a rt- E o povo se unia e se corrs-
em nosso Estado, já dívidí- xacão do homem no campo, ctentízaeà.
dos ate em excesso? O que estao necendo ptauos de co- Como estranhar-se, pois, a
ti indispensável � se na ex- ionísecão f' de eproveítamcn- \. rencüo das elites hebrétas,
traçrdínária "Mater et M�- to das. terras publicas" �stel.�ulos privilegiados
gtstra", que tão justo Intc- (Ccnst. Fed., .Krt. 156). E, no da denorninn()ão romana,
resse suscitou no mundo, é �: 1': "Nas concessões (I� aos re::;ultados impression,m
que "exista o empenho pfH' terras (levolutas_ os Estados tes da preg-ação daquele ho
parte dos Poderes PlÍblicc.� assegluarão aos posseiros mem do povo. que ousa,'a

em que, nos ambientes agrõ._ que nelas têm morada 1mbi· dizer.lhe:
colas se desenvolvam, como t'IRI a preferência para aqui- "Ai de vós escribas e Cari- são admirável, com U11"\

convém, os serviços esse'1' sição delas até vinte e cin�o seus hioócritas! Pagais o di· doutrina que a todos ofe.
ciais: (·stradas. transportes. hectaresH• Tudo muito claro. zimo da hortelã. do endro e rece resposta. E Paulo V�,

rastros de luz e as benem(" comunicações, agua potável, Tudo previsto. Tudo fac1':- do C1'm!nho e desprezais os seu grnndc • sucessor. em
rências de toda a sorte que alojamento, assistência S<l.- mo dt! executar, pois terias preceitos mllis import.antp:; alocl�ção ao mundo, jli nos
deil'ou atraz de si duran!e nitária. instrução elemel.:ar, públicas, vastas e nume:'D- da 1(": a ju<;ti("fI. a migeri· t.mnquilizfl. morre o grand(:'

formaçüo técnica e pro· sas. só estão aí à espera de córdia. a lealdade" Papa. mas sua ohra é irrl-
fissional, boas condições ps- Governo protetor e do br'l.- E as elitt'S do poder, do verslvel e ú seu testamento
ra a vida religiosa, meios rc- ço diiigente que as benefi· saber e da reli!!.iiio, se opu- sera cumprido.
creath'os e tudo o que re· cie. zeram instintivamente no

slm'llacro do seu processo quer.:J casa rural em m,-,bi Mess!s'i. A relir.;ifto. disse e'l. E jú disse muito uem \J

os atentados contra a lei lillrio � modernisação", e:-H Senhor Secretário do ln- mrl'i entenda.se bem. a "rE!' grande jornuij::;tu pütria Do·
faltando isto, O êxodo da po· terior e Justiça. ligh10 e;;tabelecida. a relig-hio l'ian Frcire: "Colocada nu

pulação rllral se torna pr,,' Em circunstância memo- dos arJstocratas do temph'l. mesa (le_ discussões Il ctN!'
ticamente inevillivel e di!;· ra\'e1, referindo-se à sua pai· snduc-eus e farise\1s".

\

ASPECTO DA SOLENIDADE

Oração proferida 1)01' Dom

Joaquim Domingutls de Oeí

vctra. Arcebispo Ml'trnJloli-
tano

Ex.mo sr. Governador;
eX.mas Autoridades civis e

militares; srs. � Não podia
ter mcJtlOr acerto o gesto do

senhor Secretário do Inte·

rior e Justiça, mandando 50·

lenemente entronisar no seu

Gabinete de Trabalho, '10

Departamento·que preside a

ambos ('sses ltl).portantes �.

tufes, a Imagem de Crisr')

Crucificado.
Declara o direito, dar a ca·

'da um o que é seu, distin·

guir o ,iusto do injusto, exC'f'
cer essl.! alto e nobilíssimo
mistér. missão é essa qll�,

desempenhada paI' simpks
mortui5, só pOde ser bcm

oompreendida 11 luz da fé,
isto é., enquanto delegadas
ou loco-tenentes do proprj,)
Deus, - de Deus que, em ri·

gol' e ele pleno direito, é

que julga a lodos nós sem

exceção. que por êle de'·e·
mos ser julgados: fortis ui,

tor �M. Lã, nessas inter

minaveis alturas, aonde 11;10

chegam sequer os écos de:;

te mundo conturbado, é que

ti' se ergue o tribt,_mal incorrul>
til'el, em cujo derredor, em

se apresentando, na lingl.l::>
gem do grande profeta Da

vi, a "nuvem e a escuridão",
nuhes d caligo, ou seja a luz

e :lo trnva, imagem da verd:!

de e do erro, o que jamais
prevalece não é este, que ali

não tem guarida, senão a

primeira, a justiça e Q eq:\.
dade: justitia et Judiciulll,
porque elns e somente elas
é que são 11. base do teu tro·

corretto HediH f' jus (Su-

1m. 96,2).
Que ps homens, ainda os

doutores na lei e carregados
de sabor mas a quem fal
tem outros e índispensavets
dotes para o reto desempe
nho do seu cargo, possam
vir a rr,enos do seu grave de·

ver. 0..1 entrar, até, pelos ca

minhos das sentenças mais

iniqua'" a prova temo-la nA.

quele oue foi pregado 'Ia

Cruz. De nada valeram 1)':;

a sua. exaustiva peregrin'l
ção terrena. Justo que eM,
não houve pecados que lhe

não for..sem atribuidos. No

são dos mais monstruosos.
Mais de vinte e sete irregu-
111ridades. no espaço de PO'I
cas horas, j.i foram :lenun
ciadas pelos competentes.
cnda uma das quais, só por
si. norteria anular' a iniquol.
!'ent",..,,·i't e cnmorometer pa
ra sem ore os autores e de
mais I C'sponsá\'eis pelo im'l
ne atentado jurídico. Basta

lembrar que, arrancando 'la

silencio da prece, altas ho·

ras da noite, já de manhã

depois de curto interval:)

concedido não em favor j.)

reu, .senão porque dele ne·

ce!lsiti\vam os verdugos, es

tava irremediavelmente per
dido no tribunal do suspp.i
to iui7..

E' clero que uma das le;.s,
ou dos deve::-es, é evitar,
quanto possível a morosi

dade dos processos. Desse

que se vão eternfsando �

conhecido autor· como as �l

mas qne vãu penando no

purgatório. Nada disso se

cilmente se consegue disci- xão e morte de cruz assegu
plina·lo". Há ainda que ml'l· rou o Divino Mestre que
tiplicar instrumentos moder "quando fosse exaltado 1a
nos de trabalho, substituindo terra, atrairia tudo a Si"
a enxada pelo arado e esm Bem 'hajam, pois, os que.
pelo tratcr. etc. Enfim, m,-"- com esse providenciai ins
didas lals que "os homens trumento. coiaboram Pll"a
do ca'l1po não possam 5er aquele tão sublime e oporr..l
julgados inferlorlsados aos no ideal.

demais." E' o que esta Secretarb.,
Par:! tanto, porém, para,: tão bem avisada, certamf'n

solução desse magno prob!·�- te se propõe fazer, esforçan·
ma, nã,) cremos se faça mis- do·se para, dentro das suas
tér a reforma da Constitui- atribuições, facultar aos ho
ção, Reforma � porque, se-

.

mens ama parcela d�bem
nllores? Não está provadt" estar, com o espirita e ::;e-
clara e insofismavelmente. glmdo o exemplo que dima-
que o ArL 14§16 se enquadra na da cruz ,na defesa e pra
perfeItamente, ou, por outra, tica do Direito e da J\lStica.
que os ensinamentos pon�i
fieios, para os quais se ter'1

apelado, sem exceção. 5t1

põem 0 confirmam. do modo

mais claro e inidudivel, tudo
quanto nH tüo sabiamente
se preeeltúa? Não sabemos

o ESTIO O

MACHADO. 6

Calarina

Oraç:iu proferida pelo Dr.
Fernando José Caldeil':I
Basto.. , Presidente da Con-
sultoria Geral do Estado

O ano 28 de nossa era, 'li·
ria a constituir-se em ma",

ço de transcendental impor
tância para a história da heI

manid3de.

Humilde carpinteiro 'Ja

Galiléia, filho de José e rle

Maria, em linguagem dura,
candente e corajosa, começa
ra a pregar.
Que força, que mistério

insondável o impelia?
Que fiZt::l'3. para manter a

seu lado as multidões que
extasiada.. o escutavam e o

seguiam?
Que crime hediondo prat:1-

cara, para atrair contra si
a ira l' o rancor das elites

hebréias?
:'-lumilhadas e vencidtls,

curvarEm·se Judeia e Gali
ieia aos designios do Imp"Í
rio R:Jmano. Desorientado
ante 'J cáos reinante, com

sua pütria militarmente o

cupada e econômicameme
exploIe!.da, aflito, angustiado
e sem rumo, como "ovelhas
sem pflstor", o povo escuta
a "boa nova" daquele Rabi
eon\'incente.
Um entusiasmo sem pre

cedeme e uma vibração ln
contida se apodera de t.odos,
"O re!no de Deus está c�"'·

gando·'. anunciava, e com

êle. a fe1.icldade e a paz que
sucederão aos infortunados
dias do presente.
As montanhas e as plani

cies, as cidades e os campos.
as vilas, os vales e os rios

se metamorfoseavam llm

suns uaisagens.
Alg� pe nol'O, .revolucioná.,

:::�.wrtc. irr0sistlvrl Sllr:'i·

Onde E')o;istia a d�rrota, 11

ALTAS AUTORIDADES PRESENTES

resignação e o desencanto,
surge Ilg9ra um cenarío ver

de de esperança nova.

O reb�ho disperso, sem

rumo. encontra um pastor
a tnõtcar-nie o caminho da

E o Mestre prosseguia'
"Ai de vós escribas e ra

riseus hipócritas. Devorais
as ca�'as das viüvas fingindo

:::�.r s��la�ast�;:��:s. c�:
multo mais rigor".
(Ev. de S. Mateus, cap,

23,v.14e23)
E dos sepulcros caiados,

lavadJs as mãos dos Pilatos
de todas as eras, viria a s�n

tença de morte.

Mas o Calvário, que se pre
tendeu transformar na hu

milhação e derrota do Me:;

sias, haveria de selar a co"!

rência de sua vida, inteim
mente voltada à pregaçã.)
da verdade, da justiça e do

amor, em todas �s dimen
sões a vida humana.
E é a lembrança do C'.il·

vário que esta Secret'lria
do Interior e Justiça qucr
trazer pnra esta casa. Pur

que "açeitar Jesus Cristo.
no seu testemunho a verda
de e na sua generosidade
até a morte; crer na sua

Ressurreição, na suJ!. pre·
sença r,tuante. implica ne

cessál'iamente numa torna
da de posição contra as in

justiças e toda a forma 1c

exploração humana.
Tal a POSição cristã ante

os graves problemas da .'l.

nomicamente ,

SEGURADOS: Podem ser,de cinco·caregnr'ias:
a) EMPREGADOS � a pessOa fiRica �Ue prestar

�eJ'viçcs de na:urezo noo eveFltu':ll, sob deper.dênc·ia
del;ite c mediante saló�'lo, (Órt. �p da_,CLT). OU, tilmbérn

frenta perigos. Sofre a um,- O serv·idor eh outa�qllio da _Unlõo'�_..dO"'EStado, Territó'
aça dos que ajJl<muom "b(!n rif'.:; ali Municípios. ,quando lnc'luiçlo no regírne do
aprovti-la e dos que. ao llcei- prcvidcncía soôal, /'

ta-la., esqvccelll o dC'l'or _ (Ir; b) EMPREGADOR os tih.iJol'% de. J-it'rn(i. in�rivi-
cumpri-Ia. No entanto. dll�'1 e c .. diretores, sÓCío.s ger"nte.", sóC'iQs solidórios,
doutrina ai est:i pllfa f!Ue , sócios C"uotis:os qUle recebem "pró Inbore" (' sócios de
aceite�n ou rejeitem. i\i�<J 'indLlstl'Ío de q�alquer emprêsa;há raciÕes para elogüi-Ia os

c TRABALHADOR AVULSO� oquélc Que >::(jl'u-
que n�o a aceitam. - Nc.n

pado cu não, �m �indicato _. como ().'> ,.c�tjv.ldúl'es.razões que justifiquem r,5 c(Jnf�rc;'}tes e assem�lhados pr.esto SCl'VlçoS n div"r-
que tndo como válidas!h

�os emprêsos de cada um dás (1(Jais recebe salário,

��:�iC��::os;��l�ree:���n��� os�emelhodo, as-sim ao empll"Q:ido. .no oue raspelt!')
<lo" encargos perante o previdência soÔal.

�uesee:u.,�!�r!�� f!r:���);�; d) TRABALHADOR AUTÓNOMOS o QUe CXN-

ser vivida. Comurtismo, fij' ��:��i�b�ltur�:��;�ol�:�:��;t:e'j����r�rr:�:�s�d�r��:��
���:�' ;:�i���iS���e�àO do:,�: slcnoi's -libel'ais (médicos advogados, engenheiros,
trina. Ela tem para vencê- �:���:�r:St'c atuórias gotc) os .ch:1m:1dos: I<Bis1'ale'ira<;"

��:de� ::s P:�P��eSU!���or:; e) DOMÉSTICOS, os que prestom.serviços de nc-

aplaudi-la sem sinceridl1dc fUI'('za nõo econômIco à pessoa ou.à família no ômbi-
e aceitü-In sem vivê.la est.�s to resldenciol c.�stas - chamados prôpriamente "em�

ameaçam fi doutrina e po. pr�gados domÉstjco�" (co.zinhelras;.'l1rrumád�ros, c�')·

de:a�i:S��;���:.I�á de Ir-.
-,p_,_í'_"_._cio_'_d'_ne_'_'"_,_'_tc_._d._s_f_am_ílw_'-,l._,-__

un[u, ,ób" a m',Wloaç'o. C O M UNI C A ç Ã O
de�:����: ;a�Ul:a�����: G DA COSTA PEREIRA &·CIA.·S. A. comuni-
luta que se há de trav�" ca o seus fregue:;es e amigos que tl'ar:1�feriü seus es'

só a verdade pura do Cal· ��'�%7�s 1��aÃ�SR������·:;����i.3�njsU��8;
Vâ��b"i�:t:�a:Osats�i�:i��fi e 3802. Onde continuo a disposição de seus fl'egue-

::;:�:a�edOc�::;��' u��-
ses e am_·ig:_o_,_. _

mund,) novo, onde imper\J
as diretrizes de uma oivili

zação I ealmente cristã.

tualidude.

Tal r> preocupacüo do-s
Pontí-tces, ao transmitir uo

mundo suas imortais encí
cucas.. que tiveram na ·"M<:·
ter et Magistra e Pacerrt in
'rerrrs''. do imortal e sento
João XXIII, o seu ãpíce.
E' que através delas to.

dos puderam saber que o

cnsüanísmç tem uma trrc
cuavet dtmensüo social" .qUI"
ninguém desrespeítnrn sem

eonsciéncía de sua ar-âb.
EOúe a dualidade en que

maliciosamente se quis co-

looar '1) muntio � comUliLi
mo e capitalismo �_ JO�i')
XXIII responde com pr('ri-

trina social cristã. dintlllli·
zo.àa pelo último Papa, C:,-

A HORA PRESBJ.TERIANA
Ouça todos os domingos pela ZYT-25 Rádio Anlto
Garlbaldi de Florianópolis ós 13 horas e 30 m'inuto:!.
A HORA PRESBITE.RIANA. Agradecemos o ISUt
sintonia

GINA'SIO EM UM ANO
Açoora cam maiores probabilidades _ Faço (\

sua insCTiçõo à Rua Dr. Fúlvio Aducci 748 CURSO
COt-!TINENTE.

.

VENDE-SE
Um DKW-Vemag Sedan côr Caramelo mot')r

1.000, O.K. Trotar com BATISTA, Hotel Ideal'. nesta.
S -7 -63

CONVITE MISSA
Ond'ina Osvold'.), Orivaldo, sobrinhos e cunh:I

dos cc.nsternâdos ainda com o falecimento de su:J.

irmõ. tia e cunhado
ORLANDltlA CLIMACO GONÇALVES ILANDAl

convIdam Q6. paren �s () pessóas de...suas re�c;ôeS' P"lro
(1 mis�o de 7° dh. que m:lndem celcbr."1.r pelo d�5ca:r
so de 5UO bonís"ima alma. sóbado d'ia 6, às�.30.horm:na C:'l.tedrol Metropolitano. �T'�

rPREVIDÊN��; ;��-t� O::
ft!t, .

_ a.Wvr{,s�.....---0
Após seis meses d� ausénçla� pot motivo de vln

qem óoul estames paro re'íni'ciar eossc modesta co

lcborcçôo.
A mct,éria tle hoje versará sôb� o conhecime�·

;0 d(' CI ocertos de uma termtnelcqiu novo. estabeleci
dos pela Lei Orgânica e pelo .. Rr'glllarn�nto Geral do
Prcvld"'nô3 Soctct {LOPS. � RGPSt

\

.

Como. bem \1liento o professor Moacyr Cardo
so de Ouvetra autor e relotcr do' Pmicto do Reçulo
rpei1tC' do Prevídêncla Soctól, em �{'U flOvO livro "A
PREVIDtNCIA SOCIAL BRASllEIRA.E A SUA NO
VA LEI ORGÂNICA", o ohtigo "ASSOCIADO" i',
�ÇlC:l'O, "SEGURADO" '0 ;·mtígo ·'·BENEFIC'ARIO" h

chcrnndr- "DEPENCENTE";"o tcl'ii,o 'BENEFICIARIO

�rt-7{rnde. em ccnlunto, o SEGL/RADO o (1 DFPrN'

51�guindu o citado Dr. MO(lÇyr-Cordc!::..'l do Oli
veira sfll(entomos Q4e a .. oJvidadt..� s_c "VINCUL1I.M'
CS fl.ugurados se "FILIAM", as cmrr�sD<; tôm !l. "MA·
TRlclJLA" e os beneficiários o iNSCRiçÃO A v'in
culêlCõo c o firbçõc. �õo automóticos, :\ nlatlÍcul� (' :\

in�cI:lcàu' de\t�m ser l'eCjuerid:ls;.'
BENEFICIÁRIOS: Denomina,:s!' .. BENEFICIARIO,

de modt· gerol, os pc�soas'omp:lr:Jdm I'lcln Previdi'-n
cio Sockl aue per suo ve1.. são'

o) SEGURADOS os abrár,gidl:" por direito pró
prIo ou seja. pelo fota de j�rCerem um emprêgo cU'

um;l' atividade remunerada;
b) DEPENDENTES, os au� SÕ(' omp':lrodos por

Intermédio de Um seguradJ, -de quem d('penC!?m eco-

.. '---

,fi,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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li' CASA ALUGA"SE
Aluga-se wna boa

-

reaí
dência à Rua Euclides Ma·

chado, 61 - Bairro de Fã-

i:� � ��tr�. :a��I��
Militar, com o Cap. Amau
ry.

Plormnópoüs -

DEEARTAMENTO CENTRAL
DE COMPRA�

....-�,�I
MARINHA RECEBEU O GOVERNADOR IVO SILVEIRA

I

EDITAL DE CONCORRENdA PUBLICA

N° ó3-0b-O'14
a·- apresentar declaração

de conhecimento e I submis
são às normas do Edital
n, 001-23-1-1963, publicado no

Diário Oficial n. 7.226 de 6

de fevereird de 1963,
b - Os envelopes, con

tendo propostas ou d�cumt:n
tos, deverão ser entregues
no Departamento Central de

Compras, até às 11 heras

do di,), 28 de juzho de 1963,
mediante rectuo. ern que

mcnctona-ã data e hora do J
recebimento, assinado por �runcíonano de JJcpal'tamen

EDITAL DE UONCORR�I�
erA PU.Lo.LJI.eA N. 63j06j014

AMANHA O CASAMENTO DE JANE GHIZO o Departamento Central

de CO!l1)J1'<lS, Lama público
que rara realizar, no dia

wvl'll�j'J<>, às 1:" horas, na

,::;ü[l. .::,,��..:!, a Praça Lau;c

Mi..Ille.l.', n. 2, CuNCORHll::N·
GIA PuBLICA, nas con:Ii.
coes seguintes:

SAflOROSO',
80 CHE ZITD

PARTIOA� OE
fLORIANOPOll!: EM

OIA� ÚTEI� AS

'I

Lo�:lj;e ,;;" ":��LA���O
I 9 horas!_ 60% mats nn ,�p-nv'"

menta das Lonas

O Govemodor IVo Silveira na Salão de tft�
� CASA DOS fREIOS

IBII��Hemo do 5° Distrito Naval pclestron- . 'Rua Santo, Saraiva, 453

do cem o Almirante Muri/o'Yalle Silva _ ESTREITO

�__

ZULEIKA Diretor deste matutino, - tem enccn CAfEZINHO, NAO!
Mussi e Carlos Albert-o Silveira Len- tro marcado no altar da Igreja do. 01V'- C A li i ?, 1 TO!

Zl no próximo. dia vinte e sete, recep.e� no Espírito. Santo. dia 18, às. 11 haras
rão a Bencõo Nupcial na Altar da Cape- cem a srta Arlete MendeS, filho do cc

Ia do. Divino Espírito Santo", às �.6 ho- sal Arnaldo Mendes. Os c�v��ados se

raso Os convidados serõo recepcronads rão nacepcíonodos no Querêntte Pala.ce
no, Querêncía Polace Hotel. Hotel. Agradeço a gentileza do convl�e

.
e afirmo rninho presença.

NADA DE
REBITES!

1 - OBJETO DA

CJ:;',CORRl!:!'ifCIA

«.tas dc Voleibol ka

ki crômo. - Unidade- to Centrar de Compras.
c - As propostas sprÍÍ-1J

ubcrt-vs, us �J horas do du,

28/7j6J, e na presença uos

proponentes ou seus repre
sentantes legais. O H

III - JULGAMENTO
No julgamento da con

corrência serão observadas
as disposições do ar t. 23, do

Regulamento aprovado paiu
Decreto n. SF25·0B·61j382.
A concorrência poderá ser

ariulada. uma vez que tenha

sido preterida formalidade
expressamente exigida pela'!
Leis e a omissão importe em

prejuízo aos concorrentes,
ao Estado ou à moralída
de da Concorrência.
O Departamento Centr-al

de Compras, �or sua Cornís

são Julgadora, reserva-se f)

direito de anular a Concor
rência, caso as proposto-s
nau corresncndam aos tnte
rôsses do Estado.

Flo:-ÍflOÓPOJiS, em 25 .te

.jimho de J963.

"" ....Al�TIDADE ._

LJO.

2 - .6 ....1<lS de vcteicoi

ora branca. _. Unidade -

.rrn. - QUA�>l''i'IDADE-
100.

3 - Bolas de Futebol ju
vonn. - Unidade _.- Um. -

QUANTIDADE - 150.
4 - Bolas de .hanucncl de

salão.. .:.... Unidade - Um -

cuecudece - 50.
5 - Balas de Futebol de

salão. - Unidade - Um. -

Quantidade - 51l.

_� �:%a:ede�as���eb�
M'ISSA DE 7° DIA

A Família de

agradece, sensib�l�z�!�T� t������K a coritortaram '1O

doloroso transe por que passou e comunica aos parentes
e amigos que a memória õn saudoso extinto será rere

rencíada durante o culto dominiciaI da Igreja Lutherana,
no dia 7 de Julho, às 9 horas, à Rua Nereu Ramos

Aos que comparecerem, a Pamíha, antecipadamente,
também agradece

QuantiJade - - 50 .

COM
tôda o ofícrctídodg e guarnição for- REPRESENTARÁ

moda o, Comandante do 5° Distrito No- o více-Govemadcr Doutel 'de Andro-

val, Almrrcnte Murilo do Vale Silva, ce- de _ Paroninf�. do cascmento c'!; Jan�
cebeu o visita do Governado.r IvolSilvei- Ghizzo Cem Don110, Schrrddt o Dr. José

ra, no tarde cte quarta ferre. O Chef� de Eüomcr do Silvo e Sra.
Executivo Caterínense. possou Revis:a
no Guarn'icão e cumprimentcu os o,firiais A HOMENAGEM
da Armada que lhe receberam forma- que esta C�!uno �rest:::1'á ao. Ator

dos em Continência. Procópio Ferreira, foi marcada pera f))
próxima segundo fe're, às 20 hc.ras no

Teatro "Alvoro de Carvalho"

'7 - Bombas para encher
bolas. - Unidade - Um. '""7

Q1\Rntidade - 50.

S - Agulhas para encher

bolas. - Unidade Um. -

Ouan' ídade - 100.

ótima casa com dez pe

ças, garagem e telefone. sf

tuada à Avenida Rio .Bran
co, 64.

Tratar com o sr. PAULO,
ii i ",I Sao Jorge. 51 nesta.

5 - 7 - 6:� II - FORMALIDADES

1 - Os ínteressrdcs de
verão atender as seguintes
r-irmalídades:

Rut-ens- Vi,.t.nr rta Silva

PresidenteIJEPARIAMEN10 CtNIRAL DE
lOMVRAl

EDI fAL DE CONL(fI<I<�NCIA PU�UCA
N° 63-06-015

Elj,lTAL DE CONt._;üR�,.t!. ...�·" a - i!.),'reseIl�ardedaração
OlA P'C'BLICA 'l!I� 63-I)\)-Oi5 '(ie êotl�imentô e subau'i"

são us normas do' Edital n-

01l-2iJ·l·19f$3, publicado no

lJ"i.TÍoJ 011cla1 nu 7.22"; de 6

d8 Iev�reiro d<:l 1963;
b - Us envcl0i)es, conten

do l'r01l0stas e J::>Gumentos,
a.el/el'J..) ",er e;,ml'eguo)s
nu bepartamen.o Centl',;,l

de Compras, até às 13 h()·

f<lS do ê.ia 31 de julhO ':le

I .- OBJETO DA ':;ONCOJ't- 1963, mediante recibo, em

R1i:NCIA que rne.nciVnu.l'ti data e hOl'a

du rC·Jli:bl;,,�ui.(j, ":':Ól1H.U

po:· fclnciomirio do Departa·
mento CeIltrul de Compras
c - As propostas serão a·

'uertas, às 15 horas do dia

31-7-{i:;;., e na presença dos

pl'0lloneutes ou seus reprl
sentantes legais.

o LIONS

CLUBE amanhã no Querêncía Palo- DOMINGO
ce Hotel estore reunido, poro um almo- no meu prcqromc na Ródio.G-oruió
çc (que 'não seró festivo)' O D�. Ewald.o.. às 13,30 hs teremos Uma r-otrevtsta co-ri '

MQsimann. na qualidade"de vlce-Pres.- Procópio Ferreiro. As srt as: Tude �.utro
dente, substt.nró o Dr. Milton Feth, que no víclõo e Crevde Tereztnha Bcrbi. ao } I-=:....:.:.:.:__JIII.�ha poucos dias perdeu um ente quertdc, pIOno �a;-;, .

seu Irmão Dr Telmo Fe.h Vitima c.e I

I
"�Al1lpúhjltldadp.1

u� {atol �elt-Qr n�r�""D'SC 1;... ;J� ·t
Preáidente eleito assumira as funções, Jockey em F=mdlo proqramo dp An- _

Um minuto de sllênclO Sera SOhCltOIlO �une"l '"I Vero na Radl � O orlo da M"'-
ruo. I�rno.ndo mo.cnoo:1.?

6\pelo pnmelr-o �:�::df� ;;��I����a�:;u��teê����asM��� I I� __ndor lIne Z�·13

REASSUMIU Srtas Cecill('l MunI7 Aronão Od\lnl

II
...

_ ".,.. 1'f'Zol'ltem, no l-'alOClO da RI:_l!-orla, o Mog Carre'rão, Mona Helena Galloth S,') PERfltfeAO V
nlhco ReItor Prcfessor Jooo DavId Fel- ! I Icn;l M�·Itz. Perelro Srn D�lcres Ruth

_.
_

reuo Lima. O alto Cargo foi transml�l- C;'f""r..es e Corol')el AntcnJC. de Lora R�- i

de, pelo Vice-Reitor Professor Luiz 0;;- b::s
va1do d'Acompora.

EXPRESSSO JOINVILlENSE LTDA.
i MATRIZ: JOlNVILLE

AVENlOA ....t!.olUL1U Viu.,l.oAS, '1295
l"UJ�hlS, Jv- �431 e �4;i2
FlL.l..u..: !"LOlttA,HOJ>Qt.JS

H.lJA ALVAJ«) Dj!; CAKVALHO, 12
FONE N° 3ti77

I
LI Departamento CentF�l

de Compras, �orna público
que fara. realizar, no ,dia

31·7-1963, as 15 homs, na

sua séde, à Praça Lauro M:..i·

ler, n" 2, CüNOJRRENCIA
púBT ,ICA, nas condições se·

guintes!

Comunica ao comércio, Indústria e ao Público em r/e.
n!..l Y,1..It:: 1� o::; serviços de transportes de mercadorias, •
1l11.1lJ.<lUçab ba�agt!ls e encomêndas, ae Florianópolis para

aI:> j,ucalidades aoaixo relacionadas.
II.H.t!:LARDO l·UZ - A(.iRONbMICA - ÁGUAS DO CHA.
!:'..e.;CO - AL..I!;("'RE MARCO - ALTO DA SERRA - ALTO
t;.lv J)O bUL - ANCHIETA - ANTONINA - APIUNA _

A.r.tA�UAHI - ARAUc.;ARIA - ASCURAS - ATALANTA
- J::IlI..J.'iD.t!:�RANl'ES - BARRA BONITA - BARRA DO
r�v.l.\l1BUOO - BARRA VELHA - BARRACÃO - BE.
N.l!l1J!'l'O NOVO - BELA VISTA 00 TOLDO - BITURU.
NA - BLUMENAU - BOA VISTA - BCM JESUS _

HkAÇO DO TROMBUDO - CANOINHAS - CAIBI ._

CALHU - CALMOM - CAMBORIú - CAMPO ALEGRE
- CAl\fi'O ERE - CAMPO LARGO - CASCAVEL _ CA.
XAMBú - CEDRO - C1:U AZUL - CHAPECO - CLE
VELANDIA - CORDILHEIRA - CORONÉL FREITAS _

DO - OUNHA PORA - CURITIBA - DESCANSO
CORON1:L MARTINS - CRISTO REI - CRUZ MACH.:\
DIONIZIO CERQUEIRA - DOUTOR PEDRINHO - FA.
XINAL DOS GUEDAS - FAZENDA ZANDAVALLI _ FE
LIPE SCHMIDT - FORCAÇAO - FRANCISCO BELTRAO
- FóZ 00 IGUAÇU - GALVAO - GARCIA - GARUVA
- GASPAR - GAUCHA - GENERAL CARNEIRO _

GOIQ..EN - GARACIABA - GUARAMIRIM - GUARA.
TUBA - GUARUJA DO SUL - GUATAMBÚ - CUSTAVO

'��= = I:!������I�R:P��I;I��� �
LIS - ITABERABA - lTAJAf - ITAIO - ITAIóPOLIS
- ITAPIRANGA -

-

ITAPOCú - rroUt'AVA - ITUPO.
RANGA - JARAGUA DO SUL - JOINVILLE - JOSE
BOI:rEUX - JUPIA _. LAGOA DOS PORCOS - LAJEA
DO GRANDE - LAUREN'r.INO - LEOBERTO LEAL -_

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

���D�B�� �������:A���;:��D���� �
..

-

RA - MIRAnOR - MODt:LO - \{ONDAt - MONTE

C4STELO - MORRETES - NOVO HORIZONTE - OU·
RO VERDE - PALMA SOLA - PALMAS - PALMITOS -

PAPANDUVA - PARAISO - PARANAGUA - PASSAR[·
NHO - PASSO DA GALINHA - PASSO BORMANN -

PATo.) BRANCO - PAULA FERREIRA - PENHA - PE·
RIMBÓ - PESQUEIRO DE CIM.I\. - PESQUEIRO DO
MEIO - PESSEGUEIRO - PIÇARRAS - PINHALZIN.HO
- PINHEIROS - PIRABERABA - POMERODE - POÇO
PRETO - PORTO UNIAO - POUSo) l,tEDONOO -

PRAIA DO CAMBORIO' - PRESIDENTE GETúLIO -

PRESIDENTE JUCELINO - PRINCEZA - QUILOMBO
-- RIO 00 CAMPO - RIO NEGRINHO - RIO D'OESTE
- RIO PRETO DO SUL - RIO DO SUL RIO VERMELHO
- RIO MARTINS - RIO NEGRO - RIQUEZA - R0-
DEIO - ROMELANDIA - SAf - SANTA CRUZ DO
TIMBÓ - SANTA HELENA - SANTA LÚCIA - �AN·
TA TEREZINHA - 'SANTO ANTvNIO SCHOROEDER
- SAO BENTO DO SUL - SAO CARLOS - SAO DQ..

MIN� - SAO FRANCISCO DO SUL - SÃO JOAO
- SAO ,JOSÉ 00 CEDRO - SAO JOSÉ DO ITAPIRAN'·

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

SERRA DOS BURACOS - TAIÓ � TIMBÓ - TRl'!:S BAR·

RAS - TROMBUDO ALTO - TROMBUDO CENTRAL :_

���O� D� ���R�O����L�E�-;�:�E�O�xy�A�1.'�
WITMARSUM - ZANTA.

ÁMÁNHÃ
AMANHÃ

na Cdode de Ararongua. um grande
acen.ecimento sedai �:.rá· marcado cam

-o casamento da oonita e elegante .Ja.ne
<.:lhizze" Com o qu.ntanista de Dlre1to

Danílo Schmidt. As desessete h-oras, o

noivo r.:ncc.ntrará com o noiva no Alt&.t"
da �greja N. Sra' "Mae das" H{)me�s",
para receber a Bençôo NupCial. Apos c

Cerimônia religiosa GS í números .con

vidados serao recepcionQdcs no CIL.Oe

"Fl'c.ntIJ"iro". Depois eu cont-o.

1 - Medicine·balls - de

1 kg. - Unidade - Um -

Quantidade - S
2 - Idem idem - de 2 kg.

- Urudade - UL1 - Quan·
tídad.õ! - B.

3 - Idem idem - de 3

kg. - Unidade - Um -

Quantidade - 5.

4 - Idem idem - de 5

k�. _ Unidade - Um - No julgamento da concor·

Quantidade _ 5 rêncià serão observadas as

5 ._ Cronômetro, - Unida· disposições do _rt. 23, do

de _ Um - Quantidade - Regulamento aprovada pelo
1. Decreto n. SF.25·0S·61j382.

6 - Fardos de areia - Je A concorrência poderá ser

15 kg. - tT'1idade _ Um - anulads., uma vez que te

nha sido preterida fOrmali·
dade expressamente exigiela
pelas Leis e a omi:;são im

porte em prejuízo aos con·

correntes, 'ao Estado ou a.

morahdade da Concorrência
O Departamento Central

de Compras, por sua ComlS'

são Julgadora, reserva·se o

direito de anular a Concor·

rência, C3S0 as propostas a

no mínimo - Unidade - presentadas não correspon·

Um ..:..... Quantidade - 1. dam aos interêsses do Esta·

1 do.

II _ FORMALIDADES / Florianópolis, em 24 de

rão attn junuo de 1963.

1 - Os interessados deve·

rão at'lnder as seguintes .... (P.uhens ,VictJr da bilv8

formalidades: PR.ESIDENTE)

NOTAS NA PASSARELA

- CIRCULOU ontem nesta Cidade, a

bonita Bernodete Senrâ de 'Oliveiro jtll'"
teu h.m acompanhGda no Querênç'ia.
- AMANHÃ o Grêmio do Clube da
Celina estará reunido. - RECEBEMOS
a v!sità do srtà Bernodina Botelho �

Srs Odemir Fai�C:J e Od:úr Siqueira, ín-
de pcucas horas c cesal Senador lri- formú.� au.e am�mhã to�ar? posse a

neu Bcrnhousen vJaj:::.ro para Aran,m- prirn�lro diretorIa do Gr�eml-O do Clube
,

quo - Paranmfo do casC.men o. de Jane Llmc€nse - MUITO a a�efoda corn

Gh.zz.o confecções de bomtc& modelos poro

0lllOUawlPC!JtFtITAOOIIIWIIL
C"tem Jantou no Querêncla aComp ...

- balle do 12 de Agôsto a modIsta Dlone
nhado. 'dos SIS Osmar Nasclment Espe de "Charme Modas' - ANIVE:RSA-,
nd ão Am!m e Fernando Farla RIANDO hOJe, a srta Alice Mana Voz

Seplt,ba, "10\0':" de João BatIsta Ribas Dr. SAND"OPAULO - O DR HELIO Heeschl, regressou de R
da' Costa Ramcs, filho do casal Di uma Circulada na Capital Poronaense MA{(ARENHASRubens c'r Arrud:;J (Gessen) Ramos, ê: <! ,J

III - JULGAMENT_..D

DENTRO

QuantIdade - 2.

7 - Fardos de areia - de

20 kg. - Unidade - Um -

Quantida:ie - 2

8 - Fardos de areia � ;1.õ!

30 kg. - Unidade - Um -

Quantidade - 2

9 - Fardos de areia - de

50 kg. - Unidade - Um
- Quantidade - 2

10 - Trena de 10 metros

= CIRUROIAO DENTISTA
Ex-Estl1giár!o dó HOSpl

tal Naval em Clr:lTgla e Clt·
nica de bôca. Modernis.slm\
'!on>l:.dtÓrlo futurama -

CadeIra eufórica - Aita to

:ação.
RU:l Brigadelr,· Rliva Pae.�

n. J;3 Telefone: 3552
r.'HAr:AHA nn Ii:RPAN'R."

iavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

Or.
-

Alo;sio
<'ouilhott

AUXILIAR Cf ESCRITORIOIllse'ticid05 em pó ou em liqUidO. Diversos

lipos e lórmulos paro o ex!erminio de ql)OI·
espécie de praga da lavouro.

Total e Seletivo eliminom os er·

vos dOllinhas ev,lando assim o imprc,dl)Ii\la
lia bOlha de capinar. Faço uma visilo Ol)

peço inlormoçÕ2S aos fabricantes:

Admitim0S um com muita prática, bom datilógra
to qui:es com o serviço militar

Inútil apresentar-se sem estes requisitos.
Fone: 24 - 13, das 17,00 às 18,00 horas.

CLtNTCA DENTARIA
1 �atan:ento !,las atecções

da bôca em adultos e

crLmças peJo� metados cU
_

nl'!o e clrurgíco. CtrnfecÇ8c
de proteses parciais e to
tais ,

Atende de 2· a r feira
das 8 às 12 horas e das 15
a.s 19 horas al)CJ sabad ..."

pela. manhã..
Exclusivamente �maJl(l'

,-., marcada.
.

.]r..nsult,órlo: Edlrlclo JÍI
lieta - sala 104 - rua Je

rorlimo CoeU.Q.
;

RFJ.MARCAS F PATENTH
A"eDle Oficial da Pro!Jriedade Industrial
'f:e.f1utro d� marcas, "atentes de tnvenç40, nom·(!$ co

�ciafs, titulos ':e e.�tabeleC'b'lento. insignias, trlUeI d.
propag.anda e marccu t1� exPortaç.do

Rua Tenente SilveIra, 29 - 1° andar -

,.�} SALA 8 _ {ÀiTOS. DA CASA NMq - FLORIANa
POLIS _ CAIXA PO TAL. 97 - FONE 3912. c·· ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE - SÁBADO - 6 -1- 63. "FÉRIAS t4 COU"!" PROMO(AO DA TURNA DA COUNA. INICiO AS .lO HORAS.
DOMlkGO - 07 - 7 - 63 -

" OS ESTUDANl ES DANÇ.�M" PROMOVIDO PELOS ALUNOS DO cmtGlo ESTADUAL DIAS VElHO. DAS 16 AS 20 HORAS.
r+:

MORTE DE AMIGO

Tente-se, cnçustrcsernen:c, um modo simples
e objetivo eh exprimir em palavras o q� se sente.
Inútil. As palavras não. nos acodem à m�nte. e Quan

do �\lrgem não se juntam formando frases com um

seguimento légico., nem estas transmitem ,OS nossos

scn.írnenros. Apenas pensamentos vagos, Informes

longínquos.
Retomamos cortas antigos e amarelarias, rele

mos trechos que nos devo-Ivem velhas emoç,ões, pro- <

curamos insplroçÕc n�las., tentamos traze: ate o ag?ra
o presente origura do amigo desaparecido.. Mos, ln- �
felizmente' tudo ·is:.o pouco significa. E uma ímagem
sem contôrn-, nítido a que reconstituimos' Rtecua�s
no tempo e no espaço. Forçamos a mente, tornamos

a forçar. Fragmentos de emoções e sensações, "idéias

que nos foram st!geridas há muito, reações que esque

c-raro-s, tud-, vem entrelaçado e difuso"
Com cada amigo aue morre é um pedaço de nós

mesmos que Desaparece, E mais que êle, qute fica gra
vado em nós somos nós em tudo. que somos e nepre
sentamos- qUem some, quem desaparece. Sumimos

eh todo, porque embora êle permaneça em nossa me

mória e em nossos sofrimentos, para êle é que nodo

mais somos. Nada rncrs, Poderíamos mesmo dizer que
nós morremos mais, morremos tnteçretmente, morre
mos de todo pàrque o crníqc ainda fico agarrado. em
nós, em nosso lembrança e saudade, representcndc
algo que pesseró a fazer porte integrante � nosso

personalidade ra sensib"ilidade. E nós paro êle o que
seremos? Nodo.' _'V

Recuemos no tempo e no espaço,
Início da década de 1950. Em Hcrianópolts, um

grupo de jovens, procurando fugir do mod�rra �mbI
ente. Teatro. artes ptósücos cinema mústcc, htera

tu-a, discussões Interm·ináveis. Até que, como conse

ouência de tudo Isto, eclosõc "de revista SUL, aglu
tinando elementos dtscerscs e dispares movidos por
um deseje. comum

.
.

Mas c ambiente começa por se tornar restrito.
asfixiante. Necessidade de c-ontactos com element(s
de fora, permuta de trabalhos e experiências. Junt-o
o outros elementos iguolmentje jovens ou nomes já
fettos., gente tarimbada que se mteressavo pela tra

balho aqui feito, Gente tarimbada (ou nova) do Brasil
e do exterior.

E tem começo um Infercámbio qUe se prolongo
por anos, tronsfcrrnando-ss em amizode, sólida amiza
CI' Q('·T vêzes, mouccdc por afinidades e compreen
sões mútuas.

Uma das prtmeires cortas da amigo agora mor

to viridã de' muito looge Nbrnpula Moçambique, é
dotcdo de 5-5-1962 e diz:

II Julgo que a melhor maneiro de lhe mostrar o

meu contentamento pela suo corta é aInda a colabo
ração que, de moroento, consegui e lhe envio."

Logo. após se referIr 00 amigo comum Marques
Rebêlo, qoe estabelecera o contacto entre nós, odícto
na: "Muito embora' jó conheço �L (doIs dos primei
ros números), vou aguardar com profundo lnterêsse
o recebimento dos exemplares que rlle disse ter envia
do".

-

E rncís adiante:
"Jul90 Ser desnecessário frisar quanto também

estou Interesscdo numa aproximação e contactos (di
retos tanto. quanto possível) entre todos às mõvímen
tas novos (novos sem qualquer sentido àu significado
meramente físiológico) brcsílefros e portuguêses"

Inteligência lúcido e curiosa aberta o tudo, ne

le coexistiam. o ficcionista e o ensálsto- Poeta, crítico

���i�s:�a���o��� l�U�!����, ��avua��r, c�;��a��
dolorosa e profunda.

Augusto d09 Santos Abrcnchee se chamou.
Há poucos dias abrfarncs uma carta. Com aque

la vogo inquietação qUe tôdas as cartas em nós provo
com, ,

E Já a notlctc: Morrera Augusto. dos Santos Abron
ches- õ

Tudo Igual. Mal a alguma coisa mudara.
continua
para remessas de pubucoções. SM - CP 384

Horrenõpoüe - Santa Catarina)

CINEMAS: ( ARTAIES DO DIA
- CENTRO - - BAIRROS -

são josé gloria
às 3 horas'

Christian Pezev
Colette Descambes - em _

AS NINFAS
- Censura: até 1 8 anos _

às 8 horas - Pré-Estréia --'
- Pró Escola Técnico-de Comércio

SENNA PEREIRA -

Tony Curtis
Vivian Nathon _ em _

O 6° HOMEM
- Censura: até 14 anos -

império

rilz
às 5 e 8 horas
Elvi!' PresleY
Anne Helm

EM CADA SONHO UM AMOR
- PanaVislon - Cêr de Luxo _

-. Censura: até 5 anos _

rajá

roxy
Anthc.ny Quoile

Javne Monsfield
A MULHER QUE SOUBE A'MAR

- çcn.<;.ur:1: até 18 ílnClS -

CASADA OU SOlTEIRA.

USE

R E G U L,A D O R G ES TE I R A

11,1> P A R T I C I P A c Ã O
Manoel A Barbosa Centro R. MartIns

e Sra e Sra
tem o prazer de comunicar aos parent-es amigos e

pessoas de sUas relações o contrato de coscmento de
seus fübos, ocorrido em 30/6/ó3.

CLEUSA E TOllO
NOIVOS

ESTREITO FPOLlS
7/7/63

SOCIEDADE DOS ATIRADORES
DE FLORIANÚPOLlS

EDITAL D.E CONVOCA'ÇAQ
De ordem do sr Presidente ficam -convocadoe,

os senhores sócios paro o ASSEMBU:IA GERAL ORi'
DINÁRIA a reclrecr-se na séde desta Sociedade, na

forme do artO 34, alínea "o" e crt" 35 dos Estatutos

no próximo dia dezessete (l_7) do corrente mês, Cem.

Inicio às vinte (20) horas, com a seguinte ORDEM
-DO DIA

1°) _ Eleição dos membros do Ccnselhó
beretrvo e seus suplentes;
2°) - Assuntos de interesse geral.

Florianópolis, 5 de julho de 1963.

Ewetdo Mosimann
1° SECRETÁRIO

917/63

Ecos da IDe uguração .. �
CONTo DA 2<:1 PÁG. tiza com esta inaugura-

tara, iniciou uma série de ção.
contactos com a Comissão
de Energia Elétrica, com a

Centrais Elétr�cas de Santa
Catarina :;;.A. e com o Exce
lentíssimo Senhor Gover
nador Celso Ramos, e para
o que contou em todos 05

instantes com a decisivo.
participação" do preclaro
Dr. Aderbal Ramos da SÜ·
va - que tendo governado
Santa Catarina e sendo pra
sidente do maior partido
politico do Estado, cunhe
ce ue perto os nossos pro
blemas e volta todo o seu

entusiasmo às soluções que
para os mesmos se apresen
tam.

Mantidos êsses vários ccn

tatos, o Dr. Ivo alcançava
finalmente a vitória e a

instalação' de energia elé
trica em São Pedro de A!·
cântara tornava-se uma rea

lidade, que ho'Je se conere-

às 8 horas
Frank $Inatra'- Janeta Leigh
i.cuneoce Horvey

SOB O DOMINIO DO MAL
_ Censura: até 18 anos -

à9 8 1/2 horãs
Frank Sinatra - Janete Leigh
Launence Horvey

SOB O DOMINIO DO MAL
- Cens�ra: até 1 8 anos ........-

às 8 horas
Morlon Brando
Tarito

O GRANDE MOTIM
- CinemoScope � - Tl'cniçolor _

Censura· até;;' anos

-em-

Referimos, de inicio, à.

importãncia do trabalho

que desenvolvem os ho

mens do Legislativo em prol
dos ínterêsses coletivos; e

seria imperdoável omissão

não ragtstrarmos nesta opor
tunidade o trabalho cone

tábte e efiHlvo"de"senvolv�jú
pelo vosso estimado con

terrâneo - o Vereador
Paulo Clasen, para a con

cretização desta obra.

Sempre atento às reívín

cícecões de sua terra na,

tal, o Vereador Paulo Cla
sen foi o companheiro ín

fatigável do Deputado rvc
Reis Montenegro - e o ceu

nome, o dever de justiça
nos impõe Inscrevê-to nesta

homenagem.
Settb0r Governador:

Ao convtdã.to a acionar (1
chave que dará por inaugu
radas os serviços de ener

gia elétrica em São Pedro
de Alcàntara, pretendemos
juntar às manifestações co

movidas desta multidão a

gradecida "Os nossos cum.

prtmentos a Vossa Exce·

Iêncía por ter sido atingida
mais uma etapa do Plano
Governamental de Eletnfi·

cação.
Queremos registrar, tam.

bém, o envaidecimento qUE
nos assoma pela participa
ção que estamos tendo na

execução desse Programa.
Faz 15 dias dotamos de

energia elétrica a Lagoa da

Conceição - em Florianó

polis, hoje esta festa; é
amanhã estaremos servín
do de energia elétrica a lo
calidade de Rio Pequeno _

município de Camboriú.
Servir a um Govêrno co'

mo o de Vossa Excelência,
que não . mede esforços pa
ra ser útil à coletividade,
propcrcionando-nns os re

cursos para a realização de

três grandes obras em mt·

nos de um mês - não é so.
mente um prazer .. é uma

bonra,

Deli-

b

eLE
INICIAL

�
e o SQldo

Rua Conselheiro r�ar't\,,_<i� Rua 15 de Nove.11bro, 1409
IV

Florianópofis

Dra. IARA ODILA NOCETI AMMON
CIRURGIÃ DENTISTA

Atende senhoras e crianças.
Método psicológico modemo-especlallzodc paro crion
ças
Alto rotaçõo.
Aplicação tópica de fluor.
Atende sómeme com hcrc marcado das 8 às 12 horas
e das 15 às 18 horas.
Ruo São Jorge, 30

CONfORTÁVEL CASA RESIDENCIAL
ALUGA SE NO ESTREITO

.

De Construção recente, 125m2, espaçoso solo
que pode Ser subdividido 3 dormitórios, Um próprio
para eacrítórlo, coslnho" banheiro completo, WC
quarto banheiro paro empregada, área de serviço
com tanque abrigo pera curomovet ao mesmo tempo
varondõo; fóra: rancho e quintal em' zonó SQudável
e calma perto de boa praia de mar, próxima a" Escola
de AprendIzes Marinheiros.

Ver e trotar; Ruo Max Schromm 360, Estreito
5:'-7-63

Blumenau

'------,--------;<_._---'-

\

i Tr arano, 23

:: lcrianopotis

,

Edital de citação
prazo de trinta dias,

EDITAL

A doutora Thereza Gri5Õ
lia Tang, Juiz de Direito da
Comarca de São José, Es
tado de Santa Catarina, na
reune da lei, etc,
Faz saber aos que o p-re

sente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que
por parte de Vidal Roberto
Prim, brasileiro, casado, la

vrador, residente em Taió,
nêste Estado, foi requerido
uma eçêc de usucapião que
se processa por êste Juízo
e. Cartório do Civel, o im6-
vel abaixo descrito: Um ter,
rena sito no lugar Linha do

Chaves, Munlcipio de Ange
Íina, nesta Comarca, com a

área de 770.000 metros qua
drados , com as seguintes
confronta-:;Õ€s a leste com

terras de Raulino Kamers,
Vital Tamazoni, Quirino Vi

cente Martins e Orlando

Huller; a oeste com ditas
de João Frederico Junior,
Fermino Jacó Hames, Fer-

.

mino liames, herdeiros de

José Serafim da Silva,
dro F€rmino Hames e

dto João Constante; ao

com as de Sebastião

e Nicolau Bornhofen, e a

norte com terras do sup
cante e Pedro Joaquim L

pes. Feita a justificação f
a mesma julgada por se

tença constante de fls.

E, para que chegue ao c

na forma da lei.

passado nesta cidade
São José, aos quatro di
do mês de junho de m

novecentos e sessenta

lograrei e subscrevo ..

(ass) 1hereza Grisólla Tao
Juiz de Direito

Confere com o original.

Arnaldo Mainchein de Sou
za - Escrivão

DATILOGRAFA PR'EC1SA-SE
Escritório de firma comerôol estabelecida e

Florianópolis, necessifa de uma m'oço, com ln!�fn?
secu�������s���, t;;a��l' bO:a pr���: R:;nad��Ó,9illj'
Schmidt .11> t

jh�tel. ap� 'eí'ltcw�.g Sêil. 6i.' h:;"G.ii;,\�� 11(;
"'" f '.'1:..;. :·âi.. ./, ,,'.·,...��k.?�"Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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omissão Des pn rtiva das fôreas
ftrmEias, Uma Entidade Mndêlo

(Rio, 3 (Gilberto Nanas los atlétas brasileiros que bremaneíra o bom nome ues do, comprovam nossas gfo
- Cortesia da Cruzeiro do pertencem às Forças Arma- pcrtívn do Brasil rio exte- Tias esportivas. Subordina-

Esta rodada (quarta) foi Sul) - Talvez, 'por ser um das rtor, podendo citar-se, os da ao Estado Maior das

a que nos apresentou me- orgão diretamente subordr- Criada pelo Decreto 38778 Fuzileiros Navais, Bamabe

niores e mais belas partidas, nado às Forças' Armad.'!. de 27/2/56, foi somente em Santos Souza, recordista

conde consideradas excelerí- (EMFA), a Comissão Despor 195.9 que a CDFA começou mundial de' natação do pen-

tcs tJC1.nS as partidas que já tiva das Fôrças' êrmaâes a colher os primeiro frutos tatlo, Ulisses Batista dos

(CI;>FA) .seje
. (l.in� pouco de sua organização, conquís- aentos eximia na pista de

connectdà do público espor- tando logo em 1960 o titulo cbstãcurce. Capitão Nilo, Ca
tivo_brasileiro, embora con- mundial de Pentatlo militar, bo oenterení recordista mun

te já com inúmeros feitos sendo ainda vice em 1961 e dial no lançamento· d� gra
brilhantes, e com vitórias 1962. Vários é vários «ttetes nadas, Cadetes antonio Pe-
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Teseu x C' 'rsa

De comum 8.C6";"0.0, os p".r·
ticimmtes Sl)"'l� e ��n f.'.

partida na aIt\l"'ll c1" " li �u

lance, ,:ahemJ.:) o l".n�,e C:''':''�_

to as pret...<:. A n' ',-'1 em

que se encont�fI a ,�'--i'::h. é

equilibrada, p.'Pf'ssr <"a v:>.r,

tagem de um '"JC!ão ('l"'1 f�vO':'

do CeI Thescl1. (11") '18. ryj(,::,

das hiJ)óteses d""'�:� obter
um ernn<>te, ,.., ... "+,, .. -1,., J><"d,�

t lidel'?ur�a in,,;'''q_ () '!""''1.i

cio está. marcado para amr.-

ssros no- ESPORTES

, , ,"�J,i:·"LE O' im1'NEíO
_, rl�",JE vaoRtA DO

s nhã as 9 horas da manhã,
na sécc do C. X. F.

ccmeneendc a Rodada

"a zegararn ao seu final, e,
c-ometendo muito a parti,

" -s da que esta sendo disputada
por 'rneseu x Barbosa.

Quanto a organização e an

- O damento do Torneio é das

melhores, sendo elogiável '1

atuação do Departamento
'I'écnico do Clube de Xadrez

." 1 de plrmanópolls.

Classificação

_
- 1

Com os últimos jogos rea

tíaedcs passou a ser a se

guintes a classificação dos

participantes do I Torneio
do C. X .. F.::

1" Lugar - Cei Theseu D.
Munía (Invicto), com 3 pon
tos;
2'/"-'''' Lugar - Dr. Silvio

Ney Scncíní e Martim ALOll

sc da Haro, ambos com -.3
pontos;
4'/5' Lugar - Laércio Li;:;

b"a e Df. Iónio José Ferrei

, <!_ul_;os com 2 pontos;
j7' l..1.:2'ar -- Ari Cesarino

d ,'> ...ii"t:J.l e .�I..:tloel Barbo
:,;..., a,nhos com 1 ponto e

(j' .uU�<',�· - Dr. Jaime H. Car

Uü:"J com zéro ponto.

Próxima Rodada

-o

A .lu:nta rodado. será re'1·

lizada amanhã, dia 6, co=n

lniei,) às 14 hs. com os s�

gu.ntes jogos programados:
Dr. J. H. Cardoso x: C �l

Theseu Muniz; Laércio Lis

boa x Dr. Iõrtio J. Ferreir�;
Dr. SnvIo Sancini x Marti:.l
A. de Maro e Manoel T. Bar
bosa �: Ar! C. dos Santos.

A sexta rodada será reali·

zada, n6 próximo domingo,
dif!. 7, com inicio marcado

para às 14hs., com os seguin
tes jogos a serem disputa
dos'
Cei Theseu Muniz x �ri 8.

dos Santos; Martim A. de
Raro i.. Manoel T. Barbosa;
Dr. Iônio J. Ferreira x Dr.

Silvio N. Soncini e Dr. Jai

me H. Cardoso x Laércio' L!!
boa.
Local: Séde do Clube d,�

Yndrez de Florianópolis, si
ta no Edf. Juilieta (R·;.I

Jeronim0 Cn<>1J-IO), conjunto
('e salas N° 208.

t, r:),

CURSOS ESPECIAIS
°l�rio Conlinf.nteCm:" P

_' EqlJipodo :am máquinas novos.

PAPA ,.... 'c'SOHES
.

,-DA'FIA
CONCURSOS

c)Mfs�ioE���N��� ANOPRI:·t':P
OATt1

- � üs modernos processos

_____"�R� I�Õ�tR���A
� Dr Fúlvio Aducci

-'-- 1· andar.

conquistadas no ·exterior pe-

xerctto, Marinha e Aéronet

tic;tualmente .. tem a CDFA:I (como dirigentes, General de
reira, Neves e Jc>sé Luiz, ven Brigada Floriano Machado,
cedores em provas sul ame- sendo membros, Capitão de

ricenas nos 400 mts em 1961, Corveta Heitor R. de L. Fi
salto em distância, 1959, e sal- lho, o.ipttão Aviador Hans

to em distancia, 1959, e sal- Carl Nordhaus e tendo sin

to com vara, respectivamen- da como representantes dos

te. Mínistér-íos Militares, 'renen

Filiada a CISM - Cansei! te Coronel Helio Louzada,

!�i�:n:.!:na�. ��::o��!":��� ��n::bh��oB:i�:�tã�lor:�
panda de todas as competi- Corveta Jorge A. L. Para

cões internacionais, sendo nhos.
juntamente com a Suécia, Este ano, em Roma, esta

uma das forças reais do a- rã o Brasil participando do

tlétismo militar' mundial. XV Campeonato Militar c1'�

Os resultados obtidos no Pentatlo moderno, organiza
exterior, os' inúmeros tro- do pela CISM sendo chefe

feus exnostos na secretaria, da deíenacão o caoitãc de

nó 4° andar' do antigo sena- CONTo NA 70 PÁG.
---------___:_------_--------�------_._-----

Números �o �?rn�emtoRel;onal �e fote�l
JOGOS REALIZADOS

militares tem honrado so-

A CAMPANHA DOS CLUBES NA 1°
ETAPA DO REGIONAL DE FUTEBOL

FIGUEIRENSE INICIOU
MAL I CERTAME MAS DE
VERA RECUPERAR SE�

MELHOR PADRAO DE ro.
0,0

VIl

Conquistando alguns valo

res, a diretoria do clube alvi

negro, presidida pelo dr.
Heitor Perrart e contando
com a decisiva colaboração
do sr. Ruy Pacheco, Diretor
-:to Departamento de Fute

..Li, passou desde cedo a �e

colocar �um plano de desta

que sendo inclusive aponrn·
da pela grande maioria cu·

mo candidato mais sério a

conquista do tít�lo, antes

mesmo de ser iniciado ofi-

cialmente o certame.
Veio o primeiro compr3'

misso contra o São Paul::.,
que na ocasião debutava CI)

mo equipe profissional. Por
pouco o alvi-negro não é

surpreendido pelo tricolor

Caçula pois não foi além ·de
um empate com muito suor.

4 x 4, foi a contagem.
Contra o Tamandaré, de

terminava a tabela, o seu s�

gundo compromisso_ Atuan
do mediocremente, o alvi

negro conseguiu vencer por
2 x 0, com o Tamandaré j::.
gando muito melhor.

Ultrapassado o Tamandarê

surgiu em sua frente o Gu�

ra,n em sua frente

rany. Depois de estar pe-"
dendo por 1 x O, o prento e

branco reagiu na segunda e-

tapa e chegou aos 4 x 1-

Na quarta rodada do cer

tame o Figueirense enCO.1-

trou seu maior adversário
de todos os tempos, o Aval.

Empenharam-se em grande
luta. O Figueirense abriu a

contagem através de Ronatr
do mas o Avai, foi a rrente

e confirmou seu CARIMBO:
4 x 1. Nem o Figueíreqse es

canou. comentaram ..

Enfrentou a seguir o Pau

la Ramos e empatou por 1

Y.. 1. num resuLtado relativa
mente bom para as duas es·

quadras. Finalmente, venceu
com méritos no At1éti('� um'

�e� O;eB�aP:����e��bé:\
Cnn<:;i!p"""'T1(')$ a rn�inr f�

('�l1ha r li'i"1,p,i-..p,n<;e t.er Vi'!n

cid.., W) 'T',mrmri<l"'�;_ n't""a

u:\rti>iq e"" ""P. fni ;nfprl.,r

a I"""in<! fi" na,.ç; fi',r"n(e
a m<ti"r "'R"tl'! fir, r.omh<tt.�
Rua ni0r e'({hh'ã0 deu-f;e

cnnt.-..Il o AV'A{ 01\l>nn,.., nl'!r_

dAlt nnl' 4 x 1 e SWl. ,."e1h'1r
e'l(ihi,.,õ<,,,,, r.nnt..-a o P'Hl1.a Ra·

mos ouando empatou pOi.'
1 x 1.

MA,l'('(\U lR tpnt<"lB e sof-..eu
10 r<"lm 1)"'1 �"lrin rle F; Irols.
Seu nrinrinal ...-..t.ilheiro é

RonAldo com 5 tent.os.
�eus ioqadores mais rel!ll

lares nesta et.aul'l, foram: l)()..

mi, Marreco, Wilson, Ronal·
do e SérgiO.
Em nosso próximo retros

pêcto focalizaremos o atu"::!l

líder invicto, o AVAl F. C.

M. BORGES

CAMPEON�TO �ALONISTA EM
MARCHA

O camneonl!.to de fut.ebol
de salão da canital teve pros
semtimento na noite de do·
minp.:o com a r.el!.lização da

penl';ltima Torlada.

Como o-..é!io nrlnrinl'll ti
vemos o p.nr.rmt,-..n f'n�-"e Do
ze rll'! AI7As·t.o e :Ror.aillva.

Para os D07.istas a nR-..t,iria
tinha I!TfI.nrle slmifi ....::wAQ
nn'ls limA rl""'l'nt.a """"",,-..130
lhe M-" f�t.<I,1 mm' resnei.t.o as

::� :::;:"'�::::,���iS-
pt"",-,, 1=l"'"fl;11""'-nl1�a "lS

tA. ",1+-r1.,.". ",ii... nnrl..� fn<lis
a,!,:n;T<!l' o ,.,,,st.,:,o )'I16'1(i.,.,0 o

j"'l7o sp...,.;,.;<I,......"..,o rP.<'<lnrr.f'
pr>i.c; nn f.,,-..no h""i�. si".., hn,.

tino ",,,,1<1 ,.".....P.Co:mt.I1 ... ii.() da

r"" .Tnõn 'Pint.'" n..,-.. :l X 1. p.

ló..;"" ",tp "'''''''''''''V$I; r:Olil

M n",;.. i'I."..t.. "',n·A t'I""'l'ol.
v _,,.... " "",. .. ".,. .,.

.,. " ,., " <::<1.

"'111" "' ",;::� .1...,;q_

' .......,fe: ,. "".,I +.. t,,, .1n

J'1__ht>","" n" """"I'Õa,s.
mo """ T'JI'I'III� "" ""'''II'Uva
0119 ' "'iR um"- """'" H_l"llm
em A oI'MI"I fi 1IFl11 ""''''''''e in-

V<>" ...,. "'0"""",.10 tA"oq AS

....�,,',,_�:o:,,'" ..:I ......." ..... '" .. ,,"'_

t�'(_f� <> ",l_A" ., .. "._ .. ' ....A"

FPOLIS
tot'l ... c: ,,<t "l'lnt.ns dl\ �f'I'l;"'e

vencedora para' 'desespero

dos defensores dozlstas.
O Bocaiuva aue havia der

rubado na. semana passada
ao Carn.vana do Ar, 'Por

2 x 1. tomol'-c:e aqora o der

ruha.t'lor de Jirte-..es nnis con

selTl'iu nl'l noite 'I1R<::IIl'ld3. fa·
zemtn 1'11'''''''''-'' na. Hnerança o

five do Cluhe Doze.
S x 1. foi a conbl<>'em fi

nal. n"'I.r:Rl" (Jue e!""elha o

Iln" .. ""..nto da "'AT'tiria l}I1iS

o �"<,,<>;1l"'R, R,l:tt<>ni'lo '1'1"'10
winl" c:,.,,1->e se ",::,f"n"p,r

fT'<I,<>T>H';"..ment", "" ""tqCaT TlnS

JTlo......nt.n.<; n .......ic:"s, pRrn
conc:e"'''Rr os unnt.ns.

A('I'lt".;n ml'!'r'rOIl os t.-..es P.'ois

n�"'<l. o BI'1r<l,"va enOUII,Tlto

Jo"m.inho anotou o do cluJ)e
Doze.

o 'RN'A;llVa fnl"mOU com:

-p"ns,· r.",c:.. -.. e 'P..,.,..,,,,nr'll"l· 4,.

c,s,."" ,. ��;,., f'!nf_n"'l"I "'nda
nn " .. " ....._ .. rt,., t ........,o os jo
1!'R.t'I,,� r.ile:nn e (",111\1'4,
O """"'P. <l,11.,},"1' 1'.0.,,: Mo

raes: Fem e MSlTr:in Plnt.o;
DMAno e M<>!im. 'EO"I v�";I'ls
onot"1-.tJni(i"des o treinRdor
dO?iic:t.. ".lh","ou a f(lrmlV'l'b
r'I ,,�............ e: "'.... ""n""''!1
..,.." t" "" .. ,.;" n .."";t,, .--]1}--

seil1c\n. A,.h· ....".,.p,m de 7.6 r;

renda de 2.260.00.

,

1 ° lugar - Avaí - 7 Vltóri�s, nenhuma derrota,·
14 pontos- ganhos nenhum ponto perdido, 27 tentos
a favor 8 contra. 'Saldo: 19 tentos.

2° lugar - FIGUEIRENSE - 5 vitór1as 2 emp..:!
tes, J derrota, 12 pontos ganhos, 4 pontos· perdidos
23 ten!OS a favor e 11 contra. Saldo: 12 tentos.

30 lugar - PAULA RAMOS....,. 2 vItórias 2 de)'
rotas 3 ,:mpates 7 pontos ganhos 7 pontos' p'erdidos
8 tentos a favor e 6 contra. Saldo: 2 tentos. Do Atlético - Telê 2 vêzes; 81 e Osvoldo.

3° lugar - POSTAL TELEGRAFICO - 4 vité- Do Avai - P!?rereca; Mil'inho Rogério. e Osc:].r
rios, 1 empate, 3 derrotas 9 pontos ganhos 7 pon- Do Posto I - '"Bagé.

•

tos perdidos 11 tenros.a favor e 10 contra: Saldo· Do Figueirense - Ronaldo e Helinho.
1 tento�

,

/

.

Do Paula Ramos - J. Batista'
4° lugar - ATLETICO - 3 vitórIas 4 derrotas, Do Tamondaré - Lalão e Sabará.

6 pontos ganhos, 8 pontos perdidos 13 -tent.os· a fu- Do São paulo - Anlel e GÓia.
vor te5� 21::t;a� i�:������· _ ; vItórias, 5 der-

� APITADO�ES ;�'."�-........; ..........

rotas. 4 pontos ganhos, 10 pontos perdidos, 7 ten-

tos a favor e 13 contra. Deficit: 6 pontos., Referlróm os jôgos dS seguintes apitadores: Jo�
6° lugar - SÃO PAULO - 1 vitória, 3 empates- sé Carlos Beztgrro, 6 vézes; Sílvio. Alves, 5 \lêz�s;

e 4 derrotas, 5 pon'.os ganhos 11 pontos perdidos. Luiz Gonzaga de O!;ve'ira, 4 vêzes; Nilo SílvU, 4 vézes
9 tentos a favO-T e 19 contra. Deficit: la Mntos Gerson Demaria 3 vêzes; Ernani SIlvo 3 vêzes;

70 lugar - GUARANI - 1 vitófio, 1 empate 6 Virgiho Alves, 2 vêzes-, Nelson Varágio, 1 ·vez; Wal-
derrotas, 3 pontos ganhos 13 pontos perdidos; 6 ten ter VieIra, 2 vêzes: Evaldo Teíxeira, 1 vêz
tos a favor e 25 contra. Dlficit: 19 tentos. �

i -y CERTAME JUVENIL CLASSIFICAÇAO

Forças Arrhádas, é aDDFA
um organismo importante,
destinado a orientar e dtn-

gir competições com um en

trosamento mútuo entre E·

Turna. - Post:J1 3� GuaranI 1, Figueirense Á �
São Paulo 4, Atlético 2 Paula Ramos 2 x Tamandc
ré O Avoí 4 x Postal 2', São Paulo ° x Paula Ramos
O, Atlético 5 x Guo.rani I, Avoí 3 x Paula Ramos
1 J Atlét"ico 4 x TC'mandoré 0, São Paulo> 3 x Postaj
1, Figueirense 4 x Guarani: 1 Guarani 1 x Paula Re
mes O, Atlético 1 x São Pau'lo 0, Postal 1 x Taman
daré O, Avaí 4 x Figueirense 1, postal 1 x Atlético O
Guarani 1 x-Sóo-Poulo 1 FigueitFn�e 1 x Paula Ra':
mos 1. Avaí 4 x Tamandoré 1, Aval 4x Guarani 1,
Figueirense 2 x Atlé:ica ° Tomandrl'é 1 x São Pau
lo O, Paula Ramos O x Postal 0, Tamandoré 5 x

GuaranI ° Paul,:) Ramos 4 x Atlético 1, Avaí 4 x São
Paulo O e Figueirense 2 x Postal O

Returno - Postal 3 x Guarani O e Figueirense
7 x São Paulo 1.

A Classificação

OS ARTILHEIROS

Do Avaí - .Morelli 10, Perereca 6 Covallozz�
3, Rogério3 Vodinho 2, Renê 2 Oscar·1.

Do FIGUEIRENSE - Ro.naldo 5 MárIo 3, Wil
sOn 3. NorN'lho 3. Sérgi03, Helinho 3, 'édio 1, Z(1ri�
berto 1, Nilton 1.

.

Do POSTAL - 'tdio 3. Cabeça 2, Anú 1, Mari
nho 1. Prenda 2, Bibe 1·

Do PAULA. RAMOS - Alex 3 Voltinha 2, Mér
c'io 2.

.

Do ATL'tTICO - Osvaldo 3, Arí 3, Telé 2,
Benício 2, Gilberto 2. Alair 1

Do TAMANDARÉ - lo·lõo. 3, J. Martins 1 50
binha 1 Roto 1 Den 1

-

Do SÃO PAULO' - Albel'to 2, Carlinhos 4.

carfc,�a' G321�lt-�!! -�epino 2. Cov<'lllonl 2, Hé!io
Pint·o 1. Vânia 1.

-------�--------- ---_

r

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE, " GI LBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

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

ORILDO LISBOA -- MARIO INACIO
COELHO -- MANGONA

Avaí x Atlético é o Cotejo q"-,I empolga a' cidade
devendo O estádio do Praia acompanhar, na tarde
de amanhã, um bom público, já que estarão em a

çio o líder iny:icto"e (I vice càmpeão de 1962,
Os p:l. poratiyos dos dois quadros poro O refre

ga que constitui o atração do 20 r..,dada. do returno

prosseguem animados e; 'ontem os duas esquadras de
vem ter reali:l:ado os neCessários "aprontas" falando
se O". ambas utar40 completas poro o e�bote que

palaTiza os atençõe. dos oficcionodos.
Mirinho e Morelli

Os doiS ,destacados valores do. conjunto líder de
verão r�aparecer, Unto vez qUj'- o zogueirc esquerdo
já cumpriu o peno de Suspensão pcr daiti jogos que

lhe impôs a T.J.D. e o segundo já está 1'\ $tabelec'ido
da Constusão .sofrido pàr ocasião de um jôgo recente

Segundo o técetee Amorim Mo:relli atuará no sua
verdadeira posição, sendo deslocado Vodinho paro a

pc.nta esquerda e perereca para a db'e'ito e continu
ando Cavollozzi na meia. esq", rda•.devendo, portanto
sobrar Renê oue no último confronto dicxou Q deseja�

INSTITUTO DE IDIOMAS VA 'Z161
O INSTiTUTO DE \DIOMAS YAZ1Gl comunico

o todos os Inte-essados que jó estõo abertos o" ma

trículas para o CUf<SO DE CO�VERSACÃO EM
INGLE:5 poro quaisquer de. três Estôçtos. oferecsncc
borórtoe adequados nos períodos da manhã. tarde e

:'I no'ite
Outrossírn.. comunica aos alunos viçer.tes que o

reinício dos aulas será na semana em curso, obede
cendo 0O'i- hür-ór�os lá estabelecidos.

Melh-'lre'i informações 0<' Secretaria do Institu
to n�. 'boráno aos 9 às 1 I 'rores e dos 15 às 2C,45
horos. de sequnéc à SextQ feira e oOS sábados
� às 10,30 horas.

.

Flcrtcnóoots .
.d de tevere!rc de 1063

A. DIRECfi,.()

�RTILHEIRO NEGATIVO

Btringa (Atlético)" 1.

ARQUEIROS VAZADOS OU NÃO

Do Guarani - Gete 22 vêzes Valmor 3.
Do Tamandaté - Jaime 13 'vêzes
Do S6ó Paulo - Sílvio. 16 vêzes, Baga 3.
Do AtlétIco' - Márcio la vêzes, Luiz 2
Da Postal :_ Wilson I 10, Wilson 11 °
Do Paula Ramos - Carlinhos 5 vêzes Pamplo

na 1.
.

, I;
Do Figueirense - Domi 3 vêzes Djalma 3, Jo

cely 3, VaTmDr 2., \

'

Do Avoí - Acácio 8 vêZ!es, Osvaldo O.

PIlNALlJ)ADES MÃXIMAS
i

Transformaram-nas em gols: Telê (Atlético),
Rogério (Avaí)i Vânlo (Guarani), Voltinha (Paula
Ramos), Carlos (Sôo, Paulo), Ronaldo (Figueirense),
Bibe g:���:�'içaram-nas: Carlos (Sôo Paulo) e 'Bibe
(Posta0.

JOGADORES EXPULSOS DE CAMPO

1° lugar -'Postal Telegráfico 1 p.p
2° lugar - Avaí 2

•

3° lugar - Figueirense, 4
4° lugar - Atlético, Paula Ramos e Tamanca

ré,9.
5° lugar - Sõo P'aulo, 10
60 lugar - Guarani. 16.

TAÇA EFICIÊNCIA
l° lugór -Avaí com 71 pontos
2° lugar - Figüeirense, 62
30 lugar - Postal, S9
4° lugar - Paulo Ramos, 33
5° lugar - Atlético, 30
60 I�gar - Sôo, Paulo. 28
1° 'higar -TamondÇlr�:?-4.
8° lucpr - Gunrnn·i. 11

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Go
.

à e portlv ,\)'10 peço caridade, quero apenas ser como você, Desejo estudar, trabalhar, ser údI.
Com a ajuda que me deram, já sei r ãIguns passos, aprenêli ÍI. ler e escrever.Mas aindi

Fôrcas Armadas, uma... posso melhorar muito, eu e milhares de outras crianças defeituosas q"e queremos ape-
CONT'DA 6' PÁG. peucões: Em ....to: Box- de ccmpeqcces zspcrtwes nas uma oportunidade de reabilitação. Colabore com a gente, ajude a nossa Campanha.

Mar e Guerra Antônio .rovi- Praças no. Rio, Basquete-Ofl- para '1963 de âmbito naclo-
no Pavam, Chefe de equipe dais om outubro, (Rio), Na- nal plano este mais tarde

Capitão de Fragata J01'!{� vamaer em Novembro' no tomado Decreto, com 6 fim

Paranhos, Treinadores, cc- Rio, além de terem SIdo já especial de Incrementar -a
pitão Osírts Coelho, 1 Tenen efetuadas várias competi- pratica de esportes entre ás
te Fuzileiro Naval Lamar- cões. como pentatlo e tiro. Forças Armadas, mediante

tine Costa, massagista sor- Num setor internacional, competições nacionais, en-

gento Edmundo NRscimen- Pentatlo internacional nulí- tre guarnições, cadetes e Bra

to e mais os seguintes nt!é· tar em Roma, Tiro na Ftn- süetras.

tas: Orlando cernte. cao-s- landia, Box na Colombia, Lamenl.avelmente este Plli'
rellt, Bernabe, Ulisses, Gero, Basquete em Santiago, Peau no não foi cumprido à ris-r

mias, Antônio Sobrinho, ns- vai de Cadetes em Lima. Pen pelas dlverses unidades m'

tee quatro últimos fuzileiTC)S t,J:I,t.l0 moderno e-n Bonm a em diversas cidades, have.

navais. lém da Assembléia da CISM Ittarea brasileiras sediadas

No âmbito nacional serão em Marrocos. do assim um certo desíntr-

renllz:l.dlls as seguintes com Foi organizado um Plano

I soda cáustica

CRISTALIZADA EM ESCAMÁ,

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA, ftETRO QUíMICA FLUMINENSE

Embalogem Indultrial:
Sacos mvl!ófolhas (Papel e Plástica) de .50 Quita!

Embalagem Doméstico:
Caó){as de papelão com 2" paeotu pl6stieo. de ! 1/2 ;t.

Representantes para as

Estodos de Santa Catarmo e Pcrcné

BUSCHLE & LEPPER S.A.
Jt>.�,.;II'l .. Blvmonau .. Curitibo

INSTITUTO DE CULTURA GERMANICA
Avisa que, os mal rículos para nova turma de

alune" [I comoçcr no próximo mês, de ogôsto -cchcrn
se abertos. Horórto das 15 ós 18 horas, à rua Victor
M'2irelles, 38 - lo andar - apto' 3

APARTAMENTO - Centro _ 3 quartos e demoi:s
clr" -r--fencíos - pronto para morar.
CASAS
h,� ,�ETE - RUA NEREU RAMOS N,o 26
vende-ss em única opcrtunrdade no centro da Cidade
construido em terreno de 221metros de fren.e cor 40
de fundos. Con.eedo na parte terrea - amplo hcll de
entrado - 2 salas - escritório _ quorto _ copa -

COzinha - di�pensa - quarto de empregada e res

pectivo bonhetro. Em ctmc 5 dcrrnt.ôrtos - banheiro
social e amplo terraço. Fora garagem e dePósito.

,

j
RUA TIRADENTES esauino com a Av H. Luz - 3
quartos demais depencren-::ias.

.

RUA CONSELHEIRO MAFRA _ Duas casas n. 109
e I II. ótima oportunidade.

RUA TOBIAS BARRETO - ESTREITO _ Conlo,tó
vel Casa de material pe.rto da prai?

COQU!;I ROS - Rua São Cristovão ao lado da Igreja
Casa de 4 quartos - 3 solas _ cOzinho - terrenc
d. 11,550 m2

RUA 14 DE JULHO 953 - I:.stre'ito saida da ponte
quem segLie para Ct'lqueiros. Caso e terreno cam
782 m2·

RUA FRONTINO C PIRES N,' 32 _ Casa d. mad.i
ra pagamento parte à vista res�o a combinar.

'fERRENOS
AV. OSMAR CUNHA quase esquina com a Av. Rio
Branca. Terreno de �96,40 m2 por preço de cr$
1.300.000,00 a vista· Apenas estará o venda nestes
30 dIas. I

COQUEIROS - Rua Juco 00 Loide, lote bem situada:
RUA ARISTIDES LOBO N,' 8 FUNDOS junto ao

Hospital Ncreu Ramos terreno próprio pare, ser lotea'
do, area de 1 0.000 m� - Preço convidativo.

RUA ESTEVES J UN IOR - Magnífica lote paro resi
dência de padrão fino,

, I
JARDtM ATLANTlCO - 1 magnifico lote bem pert:--

110,

URA - ,3 lotes.

., .)--.'
.

--:.!?A- ;

�:� 1:1� ��Qn-l !o,.. '!t'!>'

resse ou esqueetmento por
tão importante plano elabo
rado por pessoas dedicadas
ao esporte, que acontuar-t

"que lU! amizades feitas n-s

campos esportivos, predís
põem a um melhor cumpr
menta das diferentes e arrt-.
cedes missões de guerra"
pesconbecem-se os motives
do escuecímentc do co -n

primento de tão importante
Plano que seria de grande
valia para todos, pois, maus
e mais compeucões espora
vas, unem as Fôrças Arma

das, atem do destacarem
nossos atletas mllitares que
tanto brilham em equipes
ou clubes nacionais. Pelas
facilidades existentes nus

quarteis, Escolas e Centros

de Instrução, com pistas, es
tadíos, piscinas, necessário

se torna incentivar mais 03

esportes entre os militare!",
comó falar que é eseenctet

à scbrevtvenctn humana, e

como vinculo de amizade

que deve existir entre os ho
mens.

E no artigo l' do decreto

de sua criação tê-se qUI}
Com a fncilldade de crgani
aar e dirigir as competições
desportivas entre as Forças
Armadas, visando um maior

espírita de confraternização
e dívulgaçüc das praticas
despo nvas em todo, o 'ror

rttõno �acionFlI, de cons

truir as representações na

cionais em campeonatos es·

portivos militares Interna
cionais e de opinar pelas
Forças Armadas em cnu

gresses Desportivos Nucb..

nais e Internacionais, nce
criada Em caráter�ermanen.
te a Comissão Desportiva
das Forças Armadas. (CDFA
O autor agradece sobre

maneira a maneira gentil a.

tendimento do Cabo da êera

náutica, funcionário da St:

cretaria, Antunes pelos da
dos fornecidos.

.... "1/<,..;:,"

Campanha Pró-Criança Defeituosa - Associação Brasileira

I
Diretor-Executivo Jayme Torres

da Criança Defeituosa-A.B.C.D. ('OMISSÃO EXEClITl\'./I. NACIONAL Secretário Luiz Philipe Rezende Cintra
Tesoureiros •• " Alberto Figueredo e Carnillo Ansarah.

Presidente de Honra ..••••••• .o Amador Aguiar Presidente da A.A.C.D Renato da Costa Bomfim
Presidente da Campanha. Laudo Narel Coordenador " Ulysses Martins Ferreira

CAMPANHA PRO-CRIANÇA DEFEITUO,6�

t·
L j
ENVIE SUUONTH1BlIJeAJ) PiRA A CAMPANHA PRÓ·CRIANÇA DEFEITUOSA, À ENTIDADE FILIADA OE SUA CIDADE:
Associação de Assi·.H�ncia ;\ Criança Defeituosa - A.A.C.D. - Av. Prof,
Ascendino Reis, esq. Pedro de Toledo, - São Paulo.

Associação Casa da Esperança-Rua Imperatriz Leopoldina. 9-Santos.
Associação Nossa Senhora de Lourdes, anexa à Sra. Casa de Miseri
córdia .- Av. Clâudio Ruis Costa, 50 - Santos.

Associação Mineira de Reabilitação - A. M. R. - Avenida Afonso
Pena, 1698 - &10 Horizccrc.

Associação Paranae�se deReabilitação-A.P.R.-R. Iguaçu, Bll-Curitiba.

Associ.ção Pemambacaaa de Assisrência :i Criança Defeituosa -

)lua do Espiohelro. 738 - Recife.

Associação Saoat6rio Infantil Cruz Verdc--Av.Jandira,IOO2-São Paulo

Associação Saata Catarina de.Reabilitação- Rúa Gal. Bitteecoure, 102-
Florianópolis.
Instituto Bajan1>--de Fisiorerlipia c Reumarologia - Av. Gtrúfio Vargas,
544 - Salvador.
'Sociedade Campiocirade Recuperação da Criança Paralítica-Rua Lusitana.
369 - Campjnas.

Vendemos e instalamos cos-as de moderra pre-fa
brícadas Ideal poro cornprcdorgs de lotes na cidade
ou na praia. Preços módicos e fccüíteoos. Também
aceitamos encomendas de 'esqucdrtes. Tratar à Ccope
retive "UNITAS" Ltdo

-; VIla São João, Capoeiros.

I

PREFEITURA DO MJNICIP!O
DE KORIANÚPOUS

DEPA.RU.MENTO DI\ FAZENDA
EDITAL

CASAS PRE - FABRICADAS

VENDE-SE

,

IMPOSTO S/INDUSTRIA E PR')FISSO!S 1M

� ���!gED������í�',,�T�:sgi :�E�����S P���
XA DE LIMPEZA POBLlCA.

Uma ccrnlonet- Kombi Vo-lkswagen modela Stari
dart. "no de 1962; 2 qrcvcdores à fito magnética; con
juntos sonoros com alto. falantes e ou:ros equIpamentás

Trotar à rUo ConselheilJo Mafra, N° 51, sobrado.
5-7 -63

3' TRIMESTRE DE 1963

De ordem do Sr. Diretor do Departamento da
Fazenda, torno público que, durante o corrente mês,
se procederó nêste DeD�rt"","",Pl"lt". o cabxanço de
impôftos e TOX05 acima mencienadas.

Findo o prazo acima, os oludidC1s lmpôstos e

Taxas serão acrescIdos da multa de '20%.
I

Denartamento da FOZ1enda, em 1 de junho - de
1963,

ESCREVA PARA

�nfU' REPRE�ENTANTE�

�·4 "

• PROBLEMA!! �
PIlRA RECOLVER
EM FlOIUANÓPOLI

.COMPRAI:
• ENCAMINHAR
.OOCUMeNTOS
• INFORMAçd!i
PROCRAMA ""!l3� S� e SAB�

'Ae 1& hORa�

ELCIO PIRES

EDITAL

ALFM�DEGA DE ITI JAI
Chamo a atenção dos interessados, para O leilão

que se realiZará nesta Alfândega, no dia 15 de Julho
de 1963 em prImeiro praça e se FteOessário fôr nos

dias 16 e 17 seguin.es, respectivamente, em segunda
e terceiro praças, com Início às 9.00 horas. o le�lão
q:;! 186 retógíos de procedência estrangeira, apre
end'ida.s Pe'o Fís'calízação do Imoôsto de Consumo. e

constantes do Pr-ocesso nO 371 /63.
- Saliento que de acôrdo com () Decreta rla

809 de 30 de marÇo de 1962, Diário Ofício I da
Uniõo de 30/311962, página 3663 só serão admi
tídos a liôtação nos leilÕes físcaís

.

de metcadorítJs.
estrar,geíros 08 impo.rtadores e as firmas estabeleci
das com comércio dos produtos oferecidos em lei
lão, devidamente comprovodo com Patente d� Regis
,tra. além das demais exigências qaouele Decreto.

CORRESPONOÊNCIA
ALFREDO �ILVA

RADIO OlARia DA MANHÃ
:(!i�POgTAL. 331T F,lORI�NÓPOLlSr
.. ;'��!r."j'4.�:i:lvt· , ,'+' ''''�f:�_ "����iI,,�'

Alfdndego de !teja!, 14 de Junho de 196a

José Nogueira de_; Macedo
'_,-:_ ---'-:T_i,��--- iNSPÜ:'!.��

.
.

I. �e [Cn a'�o
PROCÓP[O

E SUA COMPANHIA DE ESPETACUlOS
PARA RIR, HOJE ÀS 20JO HORAS

! COM A COMtDlA EM 3 ATOS:

MfU MAR!�O É UM SANTO

leatr

INGRESSOS A VE�DA A PlRTlR DAS
12 HORAS NA BilHETERIA DO TEATRO

AMANHÃ:

DEUS LHE PAGA

FUNCIONALISMO FEDERAl:
PAGAMENTO

NA DELEGACIA FISCAL DO TESOURO
NACIONAL EM SANTA CATARINA

Dia 2 - Ministério da Fazenda Poder Judi
ciório. Tribunal de Contas e Ministério do Justiç..l.

Dia 3 - MInistério do Trabalho - Ministério
de Educoçõo e ViaçÓo.

Dia 4 _ Ministério da Agricultura.
Dia 5 - Ministério da Saúde e os que nõo re

cebcram nos dias práprlos
Ola 8 - Aposentados Definitivo, - Salório

Família e AdicionaI dos que recebem proventO$, pelo
IPASE, I

Dia 9 - APOSentados Provisórios e os que nõo
receberam noa diat próprios·

Dia 10 - Pensionistas Militares e ProvflÓrla.
Dia 11 - Pensionistas- Civis .

Dias 12 a 19 - ProcuradOl'cs e os que ,nã
l'eceb_!;ram nos d'ias próprio,.. . .L _��__ --,����'.,

.,,"iJAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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e:�:S� :��a;ru�::rli�an�e: e :;gu�O��l.�I�;;::lti�':,' qU�� �;:��� o df��ue \udo irá �����tiV:. ��de�;fe JO:
monte do morro às íme- do esteve no local de opera- Importante assinalar, ain- Dias, afinado e integrado
diações da magestosa Pou- ções, à rua Bocaiuva, a re- da, não existirem, ali, pro- na importãncia do ritmo
te Hercilio Luz e a Aveni- portagem encontrou na ta- tnemas relativos a desapro- dos serviços. Mostrava-nos,
da Beíra-Ma.r norte. Mate- rela de fiscalização 90 er. priações. Não há obstáculos com orgulho, a evolução de
rtal dum sc.ve aos objeta- guimento do muro de ar- ã. marcha batida da Aveni- dicada do trator, guiado
vos da outra, perseguindo rimo os engenheiros 'rerct- da Beira-Mar Norte. pelo tratorista Wandelin
a finalidade suprema: abrir sto Schaeffer, Diretor-Ge- A seguir, rumou-se à sede na via pública que se vai

novas vias de acesso ii. cida- ral do Departamento de Es· do desmonte, onde homens formando e que ensejará,
de tão rica em potencial tradas de Rodagem, Ernani e máquinas fazem a grande numa linha reta, a comum
turístico. Santa Rita, supervisor' dos fusão da batalha em pró1 cação Ponte Hercílio Luz
A Avenida Beira Mar- trabalhos, e Dagoberto Ohio do desenvolvimento de Fio· Avenida Rio Branco. N0

Norte propiciará, numa ex- via Galo, encarregado dos rianópolis. desmonte do morro serão
tensão aproximada de jdois mesmos. Ouvimos expressões si�- necessárias algumas desu

quilômetros e meio, a co- Todos achavam-se pos-
municação direta entre a suldos de igual entusiasmo
rua Frei Caneca, no bairro por realização que trará de
da Agronômica, e as proxí- safôgo ii. parte considerável
midades do gigantesco brn- do trânsito público. Na ür

ço de ferro que faz da Ilha meza das palavras, a con-

propriaçães.
Cumprem-se, dessa forme,

as metas florianopolitanaa
do Govêrno de Santa Ca.
tarina. Afora outros em

preendimentos em curso, a

CODEC, junção de propôst
tos entre o Estado e a Mu

nicipalidade, semeia os fruo
tos de um progresso mais

acentuado, na antiga Nossa
Senhora do Destêrro.

Domingo, focalizaremos o

setor de obras do sub-dts.
trito do Estreito.

o ESTADO
CI O P'••.us AlfTlCO IIIWO IIE SANTA CATAI",' •

stcríacõnous, (Sexta-Feira), 5 de Julho de 1963

Flagrante nu "I\IORRO DA PONTE": dr. Tarcísio schacrree, ::irctor-Geral do

u.:E.n.; os eueenhetros respunsúveis pela obra; sr. Rui do Vale Pereira, rxrctor

Adnjnj,·tJ"al;\'O i.8 CODEC: dr, Armando Va!êrio de Assis, conhecido medico (la

Capltal e ex-vereador: jornalista Jorge Cherem e outros. Ao fundo, a famosa

Ponte Hercilio Luz !

GOVERNADOR IVO SILVEIRA RECEBE COMISSÃO DE PARLAMENTARES

Energia elétrica do Vale do, Itajaí rm pauta-
Em seu dia de despacho-s. derbenge e José Eltoms r- trica no Vale do Itajaí, pro�edena da fo��a c�n- va do .setado. Dr. Mãrrc

ontem, o deputada Ivo Sil- da Silva, de Itajai; Abel tendo em vista a urgência veníente aos legitimas l�- Tavares da Cunha. Melo,
veira, ora investido nas Avila (10S Santos e Aido Pe- que dccorr� do período de terêsses aventados, encanu- Secretário do Intenor e

�������re��u���:�o, �:c�o� :!:aau�eJ�:adrag��tó�7o B�� Sê�a.:�indo atentamente os t;a!ldt���:'�Oa�O:êert��e�oe�:� �:��: P���:�:����rf���ausência do sr. Celso R.1- Luz e Luiz Bianchi. de ruo pontos de vista manifestn-

mos, recebeu, em Palácio, do Sul: Glauco Beduche, de dos, o sr. Ivo Silveira as- 1
comissão integrada dos se· Gasgar; Arno Enke, de sinalou receber. com a mrt- OUTROS DESPACHOS

guintes parlamentares cata- Joinville. xima simpatia a visita dos

rtnenses: Tratou-se, no encontro, srs. deputados. Por ser 1iS-

Ntlton Kucker, Arno wí- do refõrço de energia elé- sunto altamente técnico,

REPRESENTAÇAO
A noite, rês-se represen

tar no coquetel na sede do

Instituto Brasil-Estados Uni
Ainda no período da ma

nhã, antes de encerrar o

expediente matutino, o Co

vernador Ivo Silveira ces-;
pachou com o deputado
Dib c-rerem. lide!' etc Govêr

no à assembtéía Legislati-

dos, comemorativo ao ani

versértc de índependêncra
da grande Nação do Nonte

e no jantar do Rotary Clu

be de Florianópolis.

DIA 14 DE JULHO LANÇAMENTO DA
"PEDRA FUNDAMENTAL" DA IGREJA
NOSSA SENHORA DOS NAVEGANHS

NA PRAIA DE ITAGUA'CO Fase ele trabalhes à Avenida Beire-Mar Norte em execução, nas proximidades Ufl

jardin., à rua Bocaiuva
I·RO<.�.....�t\

As 9 horas � tecepçâc a

S. Excia. R D. JO":1-

quim Domin- de Olívei-

ra, D.D. Arce: ") Metro

politano, na::: _ .idéncíu do

Sr. Hermes Soares.
As 10 heras _ ussa cem-

pal no Páti.l; i r ...�teiro fi

Capela.
As 11 non - ueceocõ-i

ao Exmo. Sr. Governador
do Estado e Autoridades.
As il,30 horas - Benção

da pedra Fundamental por
S. Excia. Revma. D. Joa

quim Domingues de ouveí
ra D.U. Arcebispo Metropo�
litano em homenagem ao

Exmo. Sr. Governador do
Estado_

As 12 borus - Almoço

Suspenso e Seminárífi sõâre o Carvao
A "Academia de Desenvol- tornar essa nova crise que 50o/G da quota de consumo

vimento Integral" (A.D.!.), ameaça a indústria car- de carão catarinense por

órgão que está promovendo bonifera catarinense, etra- parte da USIMINAS.

a campanha pelo aprovei- vés do anunciado corte de
tamento integral do car-

vão catarinense, DISTRI·

:���S�O�!m:�:nd: ��� COLUNA SOCIAL HOM'ENAGEARA
'mi suspenso o semínerto

•

'b'
�,

..

sôbre o carvão, que d""ia, ,. . ,PR cÓPIa FERREIRA
se realizar no fim desta", t·' .t ·��\f. - ':l�'· ;r:'�� ,

semana em FlorianÓPOliS.' � Nal�róxlin�tis"e!:{Un�fy;"vrla,:�a,a entrega de uma

O .motivo é .que os� conte �:r;�hO:e:tr�a':::V:��r d� �o:�:�:tad�on��es e��t�'�I��
�:��:t:�:;=;��:�� v�:�o;� 'reeerc Brasileiro PROCO- �". ç P ç

se encontram todos em
PIO FERREIRA, será ho- Foi uma idéia muito fe·

Brasilia, procurando COI!- :=�a��:��:�la ��IU;�C��: :�r:c�iS t::aoc�P��e:;:�ei�::
DADE", de Lázaro Baholo- 10 seu valor reconhec\do

em homenagem a S. Exma.

Revrna. D. Joaquim Domin

gues de Oliveira e Exmo_

Sr. Governador do Estado.

Às 13 horas - Despediria
do Exmo. Sr. Governador
do Estado.
As 15 horas - Adminis

tração do Sacramento da

Santa Crisma.
As 17 horas - Corrida de

Canõas a remo. Medalha

para o primeiro e segundo
vencedor.

As 19 horas - Novena no

Pátio fronteiro da Capela.
Às 20 horas - Continua

ção dus Barraquinhas.
As 22 horas - Queima de

fogos e encerramento.

j. Nas fotos. "cmoS dOIS aspectos da reunião de ontem, entte Governador Ivo �il·

veira e ilarJamentares, quando se est,udava e procurava solução para o problema
energético do Vale Secretaria da Agricultura:

Preso da FARESC congratulou-se
o General Veiga Lima, cretário da Agricultura, um. lhante êxito da Exposição

atual' presidente da Federa- telegrama de congratula- Regional Agropecuária de

ção das Associações Rurais ções pelo êxito alcançado Blumenau, patrocianada pe
do Estado de Santa Catari· pela Segunda Exposição la Secretaria da Agricul·
na (FARESC1, como creden· Agropecuária Regional. tura. A classe rural do Es

ciado representante da eles- Os dizeres do telegrama tado ugradece a Vossa Ex

se rural, e orientador mais são os seguintes: celência a colaboração pres

responsável, pelo desenvol- "Dr. Luiz Gabriel - Dig-. tada ao importante certe.

vimemo do maior progra- nlssimo Secretário da Agri- me que incentivou grande·
ma de associativismo orga- cultufa mente a agricultura e pe-
nizado sob amparo esta· Nesta. cuária catarinense. Sauda-

dual e federal, enviou ao Congratulamo·nos com ções. Alvaro Veiga Lima -

dr. Luiz Gabriel, atual Se- Vossa Excelência pelo bl"J- Presidcnte da FARElSC".

meu, que com duas missf's

da sociedade florianopoli-
mundi�lmente_

Assncia�âo �OS Ra�lal:stas: amanM reunião
A com.issão encarregada nião VT'3liminar que será nião preliminar entre 05

da organização da Associa- realizada amanhã:
. profissiO�ai.s da impren�

ção Catarinense de Radia- "Está marcada para ama· falada, visando à fundaçao

listas, distribuiu ontem a nhã, às 14 horas,
_

na Casa �: R::i:���:::'o Catarinens�
seguinte nota sôbre reu- de Santa Catarina, a reu1

Da pauta dêste primein
encontro, consta como te

ma prlncipa� a discussão
dos p.statutos que norte:l-

rão a vida da mais nova

agremiação classista de San
ta Catarina.

UCE NO SEMINÁRIO
ESTUDANTIL DA BAHIA \

Estudantil do Mundo Sub-Viajou ontem para Sal
vador da Bahia, o acadêmi·
co Rogério Duarte de QUISI
roz, presidente da União
éatarinense dos Estudantes
e que representará Sant.'i
Catarina como delegado-

desenvolvido que será. reali
zado de 7 a 14 do corrente.
N�sse conclaye promovido
pela UNE na "Boa Terra".
participarão cêrca de 40

países sub-desenvolvidos da

Africa� Ásia e América.LOTERIA CO ,ESTADO DE
-/

Seminárioobservador no

'1'-
Em se criando a ACR,

vêem os homens de rádiu
no Estado Barriga-Verae,
coroado de êxito todos os

SANTA CATARINA

H O J E: CR$ 2.000.000,00

\

TAC - Cruzeiro do Sul
Novos horários e novos vôos

DIRETO PARA SÃO PAULO E RIO
SAlDA DE FLORIANOPOLlS AS 14,30 HORAS
PARA CURITIBA - SÃO PAULO - RIO

SAlDA AS 13A5 HORAS
SAlDA DO RIO PARA FLORIANÓPOLIS

DIARIAMENTE AS 7 HORAS
AGORA AViÕES DIRETOS EM r::::2$�vôos INTElRAMENT'E DIURNOS -:(:� � lr

::-�PATNA TORMtNTA, CÓM--A-vtR-GE�l DOS MARES -- AaOUIRA ·UM üllOMA E AJUDE A CO STRUIR A IGREJA DE NõIsA SENHORÁ DOS N�VEGAm:JiS .; .

.l"":-�_,
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seus esforços de longes
anos, no sentido de dotar a

classe de um órgão que 'lhe
propicie UID serviço assi::;
tencial completo e eficien

________________ _ te, sem qualquer colorido

religioso, politico ou parti
dário.

TELMO HEITOR FETT
M�SSA DE 7° DIA

Falando ii. imprensa a res�ito da sucessão esta

dual, o ilustre senador Irineu Bornhausen, presidente
da U.D.N., declarou que o candidato do partido

"será aquele que cOn&"regar mais rarças
politicas em tôrno do seu nome e a esco'

lha partirá das massas e não da cúpula!'
Com essa afirmação j prestigioso político. ex-go

vernador e ex-candidato, esclarece, de modo eloquente
e terminativo, o que temos adeantado nesta coluna:

não disputará o plel.to de 6S!

Ao encontro em questão,
esperR.. �e o comparecimen·
t� de todos os colegas dr.
Capital e do Interior, porREGINA AUGUSTA BULCAO VfANNA FETT e filhos

HEr.MUTH FETT e Senhpra. MILTON FETI' e SenhoT�

e OSWALDO BULCAO VIANNA e Senhora, convidam 03

ventura em Florianópolis.
Por outro lado, conta·s�

parentes fi amigos para a missa de 7· dia que mandam

ce]úbrar na Iq-reja de Santo Antônio, à rua Padre Roma,
no próximo dia sei\ (O) do corrente, às oito horas da mil·

nhã em intenção à alma do querid,} e inesquecivel espô
so, pai, L:t:o, irmão e genro TELMO HEITOR, agradece'l-

com a solidariedade de to

ctos os demnis radialistas
Que exercem atividades nus

diversas emissoras do vas-

t.o Interior catarinense.

FlorianQPo1i� Julho do:!

H''33
.00 .. ,sensibiMzados R todos os Que comparecerem a esse

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


