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O TEM P O (MeteoroI6�ic:o'

(Síntese do Boletim (jcoTT'�teorollígico, de
A. SEIXAS NETTO, ,";iFI!�L :otl� i." 23 18 hx. 11\1

dia 10 de julho de 1963
FRENTE FRIA: Em curso; PRESSAO AT:\'IOSFt:RI.
CA Mt:DIA: lO32.4 milibares; TEMPERATURA ME.
DIA: 15.1· C; UMIDADE RELATIVA MEDIA: 92.3C!'o;
PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo _ 12,5 mms:
Negativo' _ Grupos cumulares esparsos - Nevoeiro
_ Tempo estável passando a bom.

Celso nos Es.tados Unidos: Financiamentos
para SantaCatarina · 25 Milhões de Dólares

WASHINGTON, 9 (V.A.)
- o governador do Estado
brasileiro de Sta. Catarine,
Celso Ramos, iniciou ontem
nesta capital a primeira
etapa de uma visita de três

semanas. Irá concentrar-se
na conversação, com fun

cionários locais e ínterarne

rtcenos, no financiamento
de um programa de 25 mi

uiões de dólares em obras
-

publicas em seu Estado.
Celso Ramos chegou em

companhia do diretor do
Banco de Desenvolvimento
de Santa Catarina, Alcides

Abreu. Conversarão na

quarta-Ieíra com o coorde

uador da Aliança para o

Progresso Teodoro Mosco

soo Seus planos incluem

conversações com o sub

secretário de Estado para
Assuntos nemísrertcos. Ed

win N. Nartin, e com o di

retor do escritório brest

retro naquele departamento,
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tas com os funcionários di

plométícos de seu pais. 'De
pois visitará os Estados
agrícolas do centro do pais,
cujas atividades são pareci
das com as do Estado suli
no de Santa 'Catarina. Em
xenses. Nebraska, Iowa e

Illinois visitará granjas,
fábricas de equipamento ro.

dovíárto e uma. mdústrin
de papel.

Governador �vo Silveira em Palhoça: energia
elétrica para Aririú'"e Guardã da

.

Cubatão
dores João Silveira, Presi
dente da Câmara Municipal,
Hélio Oliveira, Urbano Ro
sa, Alfredo Gonçalves dos
Santos, Laudelino weíss,
Carlos Dutra e Osvaldo
Candido de Souza; Dr. wü
mar Philippi, Secretário
da Prefeitura; Padre João
Luiz, Vigario do Paróquia;
'renente Milton Pachen, da
J.A.M.; Tenente Euclides V.
de Souza, Delegado de Po

licia; Sra. Caetano Süvetra
de Souza, Manoel cenctco
ela Silveira. João Wagner
Garcia, Afonso Harger, José
Porrenn, Hamilton Scarj',
Luiz Flõr, Fermino Paes

Branco, Febronio de Oli
veira, Inspetor Escolar, além
de Exmas Sras. Senhoritas,
e varíus outras peesôes de

destaque social daquela ci
dade. Após os cumprimen
tos, dirtgtram-se todos para
a Sala da Câmara Munícr
pul onde realizou-se o ato
de assinatura do Convê-

Lacerda definido como
conspirador contumaz

BRASíLIA, 9 (OE) _ O que falará hoje a noite. 0::

Govêrno Federal prepara velra Brito, Minas e kncr
assertiva, visando a anula.r gia, Waldir Pires e Oswal-

os efeitos da pregação do do Lima Filho. De outra GEORGETOWN, 9 (OE) quanto o país, saeudídç
parte, o govêmo está aten- _. Os trabalhadores da pelos distúrbios. retorna
to ao pronunciamentos que Guinana Britânica deram lentamente à vida normal.
o governador Ademar de

por terminado hoje a grc- A greve geral parajízou tõ-
Barros, anuncia para a ncí-

ve de 11 semanas, e volta- da a Guiana Britânica e
te de hoje no Parque An-

ram às suas atividades, en- provocou uma série de -vto-
S8 Civil da presidência d... tártica. têncías.
República contraditando o --", :-

_

;I��;��:t;::r��::��;:; Serl·a formado o Sove"rootras autorídades do govêr-
no vão falar à Nação nos

dias prÓ"imos .. Assim, atrs-

P tu e"s nu fxili-·ovés de uma-relfe de rádio e or OU \
-

televlsâo, rerãc pronuncía-
• I-mentos os STS. Abelardo .T'l

rema da pasta da Justiça,

governador carioca, cons..
derada atentatõrta a segv
rança nacional. Além do
discurso de ontem a norte

proferido pelo chefe da Ca-

1° EXÉRCITO
DE PRONTIDÃO
RIO, 9 (OE) _ Não obs

tante o ambiente de perfer
ta tranquilidade em todo' o
território nacional contt
nuam em prontidão as tot
cas do 1" Exército. Tambem

:an��:�tr�t�n:�it:�e�'e�:�:
rolar dos acontecimentos,

\- ;:����t�e��m:�:���i�a. do

ACUSADO DE
TERRORISMO
RIO, 9 (OE) - O Itama

raty �d.iu informações ho

je à embaixada do Brasil
em Caracas, sôbre a situa
cão de um mecânico brasi
leiro detido na capital ve

nezuelana sobre
ção de atividades terroris.
tas.

LONDRES _ Sara Chur

chill, !ilha de Vinston Chur

chill, foi novamente presa
esta madrugada numa rua

de Londres, por embria

guês. O juiz condenou·a :l

multa de 30 xilins.

RIO _ Procedente de
Brasilia desembarcou no

aeroporto do Galeão, o nll

nistro da Guerra Gal. Jair
Dantas Ribeiro. Nada decla-

\ TaU a imprensa.

LISBOA _ O govêrno

I.,.
"

'-__""'"'>"':t.*..).;'�;.t\:i�, _

GUIANA VOLTA A NORMALIDADE

D. JOAQUIM
-

PRESTIGIA
CONGRESSO DE CATOLICISMO

Esteve em visita domin

go ultimo à sede da III S(.,

mana de Estudos Regionais
dos Agentes de "CATOLI·

CISMO", que se realizou

nesta, cidade, o Sr. Arcebis·

po D. Joaquim Domingues
de Oliveira, onde foi calo·

rasamente acolhido pelos
participantes do Congres
so_

Na ocasião os Agentes de

"CATOLICISMO" prestaram
a S. Excia. . significativa e

respeitosa homenagem. Sau

dou S. Excia. o Prof. Paulo

Corrêa de Brito Filho da
PontifiC"ia Universidade à�
São Paulo. O orador exal
tou as virtudes pastorais e

o grande zelo de nosso ilu.:.
tre prelado.
Agradecendo a homena·

gem S. Excia. encorajou os

Agentes de "CATOLICIS
MO" a prosseguirem em

o Governador 1\'0 Silveira

palestrando com o Dr. Júliu

·11. Zadrozny diretor prcsí
dente da CELESC c o ve

reador Lúcio Freitas, dsre

tal' da ELFfA.
.;..

RIO, 9 (OE) - Para.

prestar esclarecimentos [uu
to ao Itamaraty e a presi
dência da República da si

tuação dos exilados portu
gueses na embaixada do
Brasil em Lisboa, esteve
em Brasília o Gal. Humber
to Delgado, Iíderante saro
zarista no exílio. Declarou
ser da seu pensamento
transferir-se para a Argélia,
afim de estabelecer o g'l.
vêrno português no exílio' e

fortificar o movimento pa
ra derrubar o regime de
Salazar,

Cumprindo pJom.essa fel�
ta em praça pública pe:o
então candidato Celso Ra

mos, o Governador Ivo Sil

veira, atualmente no exei

cício do cargo, acompanha
do do Dr. Aderbal Ramos

GREVE

CONTINUA

da Silva, Prcsidente do PSD

Reg'íorial: Paulo Melro, Prc

stdente da C.E.E.; Julio Z'I

drozny, Hermelino r.aegu
ra e wümar Dallanhol, Di

retores da CELESC; Lucie

Freitas da Silva, "Presiden·
te da ELFFA e mais os "D ..-.

Nelson Nunes, cnére do Ce
rimonial do Palacio do Do
vêrno e Capitão Luiz dOll
zaga, ."\judante de Ordens,
esteve ontem na sua cidade
natal _ Palhoça, -eüm-ce

• RIO, 9 (OE) - Prossegua
inalterada a greve dos mo

toristas de taxis da Guana

bara. Os grevistas deverão
se avistar

......

hoje com o go
vernador do Estado parn.
tratar da situação criada

com a circulação dos lota- Go\'ernador l\'o SiI\leira c o padre l'igál'io da ll:l.róquia se

ções Kombi. abraçam cordialmente

seu explêndido trabalho de

d.lfusão de tão brilhan'.e e

ortodoxo mensário publica
do sou os auspícios do Bi,,·

po de Campos D. AntónIO
de çastro Msyer.
Demonstrando a mais vi·

va simpatia por D. Mayer c

por D. Geraldo de Proenç ...
Sigaud, S. V. D., Arcebispo
de Diamanlina, S. Excia.
fêz grandes elogios à obrP.
"reforma Agrária - Ques·
tão de Consciência, livro
êste publicado pelos dois
ilustres prelados juntamen
te COln o Prof. Plínio Co:',
rêa de Oliveira e o Econo·
mista Luis Mendonça d,�
Freitas e declarou·se con.

_

trário à reforma da Cons
tituição.
Apó,; a cerimônia foi ofe

recido um coquetel em ho
menagem ao venerando Ar.

cebispo de Florianópolis.

PEDIDA A EXPULSA0 DE
FRONDIZI DO PARTIDO

BUENOS AIRES, 9 (OE)
- Um grupo de dirigentes
da União CJvica Radical In

transigente -ªª' Argentina,
pcdiu ao yomitê Nacionàl

�
do .partido, a expulsão de
Arturo Frondizzi. O ex-pra
�idente, é acusado de tra�

çã0....P0r. ter recomendado
volo \'J1"l IJI'unclJ nas t!!{'L

Ç{WS n�' 'domingO" IXI<;linclo.

FAB em absolut� calma
afirma o Ministro

ASSOCIA'ÇÃO DOS MAGISTRADOS
CATARINENSES TEM
NOVA DIRETORIA

Com a presença de De- gador José Rocha Ferreira

sembargadores e Juizes de Bastos f' eleito presidente
todo o Estado, realizou-se de honra o Desembargador
sábado pp. no Palácio da Arno Pedro Hoechl, que
Justiça, a eleição da nOl'a com invulgar brilho vem

Diretoria, que regerá os presidindo o nosso Tribr.
destinos da Associação dos nal dc Justiça.
Magistrr.;dos Catarinenses.
Na oportunidade, foi re- Em nossa próxima edi..

condUZido a presidência da- ção apresentaremos ampla
qOlela Assocíaçao, o nosso "I"(!po .• g-em oca Izando
ilustre llatric-io ,..�f'.��rnh"r ���nt� (l1,OIlftcilll,._!U.

BRASÍLIA, 9 (OE) - G

gabinete do Ministro da

Aeronâutica, informa qll�
é destituida de qualquf'!"
fundamento, a notícia di

vulgada por órgãos de Bm

silia e da Guanabara, sõbre

prisôes de oficiais da aerc

náutica. O gabinete inC.)!',
ma, ainda, ao ptíblico que li

aeronáutica está em absolu
ta calma, e voltadà inteira
mente para suas atividades
quotidianas. O Ministro
Anísio Botelho, juntamente
com outros Ministros Mi

litares, vêm acompanhan··
do as demarches para a so-

I�ÇãO do ��:i�p��n:uml;�

presidi t" a assínatura do

C o n v ê n i o CEE·CELESC·

ELFFA PREFEITURA MU·

NICIPAL, para li extensão

da linha de transmissão de

rêde ele energia elétrica pa
ra as lcóalldades de' Ari·
Til! c Guarda -oo Cubat3.o,
obra essa orçada em qU2.
tro milhões de cruzeiros.

A CHEGADA

Às 10 horas, a comtttv-i

acima chegava à Prefeitu

ra Municipal, onde, além
do Sr. Prefeito Ari vagner,
a reportagem anotou, den

tre dezenas de outras, as

seguintes )?':lss�as; Ver�a·

Convidado a presidir o

ato, O Sr. Governador Ivo
Silveira, convidou a seguir
çs Srs. Prefeito Ari Vagner,
Vereador João Silveira, Pre
sidente da Câmara; Dr.
Aderbal Ramos da Silve,
Padre Vigario; Dr. Paulo
Melro, da CEE; Srs. JU�!I)

gadrazny, Hermelino Lar-

(Cont. na 2' pág.)

NÓS, HES E OS CAVALOS
I

RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Empurrado

.

por mãos perversas para a tribuna

tegtsíatíve e para o radio, o deputado Fcrnamlo vte

gas, já vítima da malvadez de lhe darem a Iider-ahçu
d" bancada udenísta, andou, há dias, falando boba

gens ern tõrno de um problema que, pela sua retevâu

ctu, IUCI'ecc tratado sempre com responsabilidade.
Cunstituindo matéria ligada em came-e-õsso ao

rn-scnvotvtmento de Santa Catarina, a energia elétri

rn, pnru li nl)osi�:ão _ QUE TAMBÉM: I!: GOV1!:R!'oíO
_ nãu rteverln nunca ser tomada em desabafos poli
tiqueiros, à base de insultos chulos, de tnvoruades

rrmeiças e. snhrt'tudo, com a mais lavada desmumó
da. tõtla 11(' iudústríu, no visar ao engôdo do PO\'u.

Com ereíto, somente um ESQUECIDO TOTAL,
�mulu do tle Coleg:no, deslcmbtudo de que o Estado
mal acaba de sair de 10 allOS de governos udellislas,
desassistido ainda da menor poção de autocritica, tl'
ria) como II palll,:roso lidcr ud.anista, a tôla idéia de

lançar acusações ii atnal administração estadual -

xx xx xx

I'am cnnJ"irmação do velho prO\lé"bio francês _

UN so'r 'l'HOUVE TOUJOURS UN PLUS SDT QUI
L"AOl"lIlRE - o aramado sr. Aroldo Carvalho, llel:1
GAZETA tle ontem, veio ct'ocodilar tristezas. I){:la
"crise di' energia que domina \'asta árca de Santa

Ou\'intlo um e lendo outro, os incautos c OS (Iue·
ignoram as euisas de Santa Catarina pensarão, sem

dúvida, qllt' :.unbos esses d{';,;lambidos acusadores
não lêm cUlIIplicidades COm os governos que, duran·
te lfI anos, de 1!:I51 a 1961, de DEFINITIVO. em ma·

t�ri:1 de l'nel'.!!Ía eli:tl"Íca, NAnA concluiram.
(.:ss{' Ni\Tl\, ('UlnO II deuwlI .... trat·emos, não é fôr·

ça Ile t·"wcssiio: ti l�flllO foi eSl1olhido e aplicado na

inalicmí\t;�1 pli'nitutll' tio Sl'1l sentido negativo.
Ambos os cínicos acusadores de hoje, foram até

rmh'lll ,e durante uma década inteira, ddensores e

p'lrlicil)antcs diretos, em postos a�'allçados, dessa�

administrações udellisias que, no setor energético, rle
positivo. de construtivo, de DEFINITIVO NADA lef:a-

E são cles, responsáveis por êsse NADi\ em 10
lU10S, tendo ;já sido jUlgados pelo povo pela in�t>cia c

Iwln descaso administrativo desse longo períOdo de
omissão, que agora se arvoram em juizes de um go,
vi'rl1o que nem a metade do seu qUinql1ênio alcan
çou!

.

A petulâne,ia não ficara impune'

juslumcllle no setor energético.

Catul"ina:'

ram ao Estado.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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fmprêsa Edilôra "O-Eslado" LIda. I " overnador Ivo ilveira em

Palhoça: Energia elétrica ...
(Cont. da I" pá�.) tes, na qualidade de depu- a leitura da citada Resolu-

gura. Vilmar Dallanhol, d.. tado e depois como Presi- ção, através da qual, a

retores da CELESC e Lu- dente do Legislativo, sem- ELFFA resolvera iluminar.
cio Freitas, Presidente da pre manifestâra o seu apoia
Elffa para tornarem eeee-i- às iniciativas que visavam
to ii mesma. Em seguida. (I cumprir parte do programa
Sr. Paulo Melro disse da de e!1O!'rgla elétrica. do Go-

-., ,Ir' '·Il't���

�o��:r�r���l�s ���o .: ;;�L �:���oR. �:���
- Prof. Alcides Abreu - P'·of. Othon Gama
d'Eca - Dr. M'lton Leite rtn Costa - Dr. Ru
bens Costa - CeI. Cid Oonzaga - Major Ilde
fonso Juvenal - Walter Lanzc - Flávio Alberto
de Amorim - Arnaldo S. Thia,:ro - Doralér-íc
Soares -.

Rua Con�irl) JLaf.ra. lftO
Telefone 3G2Z - ClLisa Postal. 139
Enderl'('o Telegráfico F:ST.o\DO
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- Raul Catdas Filho - Marcüín xredetros Filho

J. J. catdotra Bastos - Luiz Henrique da
Silveira

.u-tes I; Lltcrutura
Salim :\Iiguel - llmnr Can'alho - Jair Fran·
cisco Hamms - Georgc Albf'rto Peixoto ,_ Lin·
doU BeU - Rocll'igo de Hllro
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João X"ilo Linhares
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Belo lIoriZlIlltl' :"11' R1!�, Corijos, n
- 2 :ll1chl!'
S5B

.'

Agentes e ('Ol"l"l'!:'pullcientcs em todo>; os nmmn·

pios de 8:11\111 Cu(arin:1 - Anúncios mediante
contrate t\� <t("(lrc1o com :t tallela em vigor.
ASSINATURA ANUAL CiS :l.QOO,Oa - VENDA
AVULS�\ CR.$ W,OO
(A dil"l'ç:l0 não M' l't'SI)01l."�lbiliza Jll'l'IS ('ntlf"l'Ítos

('Illitido:-- l\O.� artil:"os ;t,,�mll[lo:.)
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FAZEM ANOS HOJE - sra. Aurelio Botton
- sra. Maria Símas

Frogoso.
- srta EdY Santana
...:_ Jovem Márcio de

Souza

._
- sr. Jorge Espin'ét1h
- sr. Leopoldo, Coei h,""!
- sra· lolanda Boiteux

Russo.
.. _ .......

REPRESENTANTES

v Coaecirenos 50ciais
t

'.��U{ ..��
1l.# <Ó> \ ,

CONCÚRDIA A CAPITAL DO TRABALHO TEM "MISS

ElEGANTE BANGU - CONCURSO ESTADUAL DE PI,�NO

AMANHA RECEPÇAO DAS DEBUTANTES

DE 1963 NO OUERÊNCIA PALACE
1 - A simpático dire- mento da sr te Zulefko

tone do Clube A! Icnca Mussi, Com O Dr. Carlos
aue tem cerno p-lesidente Alberto Lena) A recepçôo
o Dr' José Morurí. renlt- aos convidados seró nos

zou na noite do último salões do Qusrêncro P.,·
sóbado o primeira parada lace Hotel.
de eloçónclc Bangu da

temperado 63 - 64.' Pe- 3 _ O Cabeleír-tro Pe
queno temeu se o clube
AI ínnça para os associa-

CAMINHÃO
tão brasileiro
quanto Brasília!

pedo�
;

Man,;ãc. do Senador Fo .... -

tono convidado pelo strn

pótlc'(' e elegante casal
Dr. Zoé (Ddilo) Süvelro
d'Avila parrrcfcet de um

ohooço. quando, era rece

bido tombem o Dr Os
mar Fontana.

na Ramon, e a rooqutado
t-a de Max Fator Rose.

esoectoln-eote contrato
dcs pelo Sociedade dé
CI ncórdta tiveram a rev-

8 '- De carcbens o

tr-cotor Antcoes Seve-o
pelo sucesso do lançamen
te. de �Ieu programa, de
nominado "Dlsc-Jockey
em famtllc"

II
I[
II

I
I
i

II II

doa .a convidados qUe com

grande entustcsmo aolou
dlram as Doze Srras. Bea
triz Boff EdY Grarstí. Eli
zabeth de Maaalhães Ri
gon, Maria. de Lourdes
Casareto, Maria Helenn
Ce1la Miriam Souza
Neí("�: A"�nd. Sivoney Pa:
ludo. Solete Poncotto,

Sueli Bi"ezus, Vanía Ma
ría Schmidt e Zél"i;:1 Góss
Ccrrêo que deram ;,how
ce belezo elegância e

bl'm gôsto na passarela
vcrmelha do C, Al"ior-;a.

pcnsobrl idade do maquio
gem e penteados dos G':-'
ze 51'tas que circulara:n
pelo passarela do Clube
Alian_ça apresentandr>
Delifile 'Bangu. O dIscu'
tido Cableireíro do ScclP
dade paulista bem como

o Maquiadora. bastante

9 - No próximo do-

mingo o cidade de São
José vai eleger o l° Miss

Elegante Bangu"· O acon

tEcimento llealízar se-6
nos salões do Clube 10 de

A comt'isão julgado"l
c,mpL.�ta das sros Dr,
Raul (Tcrezinha), RI.::\s,
Dr. Murío (Oneida) F,:m
ton:J Dr. Jair (Nino) Sa
rc:\iG, Dr, Porthcs (Vii
ma) 'Lima Dr. Dllsan {A
rí�ne) Maffini a Sr�a
Mario Alice 'Bi..ichele e

este Colunísta, elege'.J
Miss Elegante BANGU
cidade c'ie G:oncórdia o

srta Vónía Maria Sc,hmidt
Suplente d� M1ss Elegan
te Srta Sivon�y Paludo e

Mençõo honroso a meigo
Elizabeth de Magolhõ,::-;
R'igon - A apresentaçõo
do- de::.file, que merece ")s

melhores lelogios estl:"!v€

• 1 «lrg0 do discut'ido \0-

c.utor Fred Bechtel.

Junho".
ccntr"ibuiram paro o br;-
Ih::ntismo do aconteci� 10 _ Procedente de
menta sodal no cídade d<"'

Ccncórdía. Pórto Alegre o não, me

nos di�cutido' Sr, Roblerto
4 - DEBUTANTES: Luz,

IE:.:tamos ínformados d� II _ Aldo Silvio {'

Ique está sendo aguarda-
'

do ccm grpnde- lentw4�': -I::uiz Henrjque e'itão. gra
mo, o bo"ile dos Debdta ...,· vando "Bossa' Nova", na 1te:; a se realizar dia 27 cidade maravilhoso. O
próxImo., r.a cidade de conjunto que pertence co!
Brusque. uma promoçõo "Samburó Bar", esta sen-:
da Sc::iedode Esporfiva de esp.erado paro mavi- i
Bandeirontl::. mentor o simpático am- J

bíente. I
5 - O Departamento I.'P 12 _ Festejou idad�

de Cultura, Divisão de
Artes, soÇ o alto patroci- nevo ontem o Sr. Eduar- J

nio do Secretarla de Edu- do Rosa. Acontecimen�os Ic.açõo e Cultura, �a"i rea- sedais cumprimento Cl)r.l
hzar em nosso cldde o votos de fjelídtações.

II' CONCURSO ESTA- ,

DUAL DE PIANO. 13 _ A direção do',
,

2 - Estó marcado po- 6 - "Park Lane" o QuerênÔa Palace rec8r.-
Whisky que. estó tendo a cicnorá amanhã ós 17,30

1'0 o di:l vinte e sete, f:.� preferência do "societ,-" hs, os debutante" do Clu-
dezesseí� .horas, no CCP'2- em reuniões ell::gantes. be 12 e a so.ciedade para
lo do Divino Espirito Sou"} um lelegante e mo�imen'
to, -a cerimónia do casc- 7 _ Na confortóvel todo COCKTAIL

Firma no ramo de MOtjlunas e FNrarTl!entm,
necesito para e�ta praça, representantes capazes c

otivos, E ínutil apresentar-se �;;m experíéncía. Carta,
poro Caixa lP���hE���2 Cu��c0�U��- Copitol. �-======-==__=====:___===========

FPOLlS

Dando as Mas vindas à
Comitiva, declarou que, ne

quele �ento, não cr:
80 Governador em exerci

cio que Palhoça queria sau

dar, mas ao amigo de to
dos os momentos e de te

das as oportunidades, prin
cipalmente naquelas cm

que, durante os dias cte

opostcâc e de sacrifício,
presente e junto aos coru

panheircs, o Dr. Ivo Sl:'
vetra os animava e os con

duzia para os camtnnos da

esperança. Terminando, com
elogios ao Dr. Aderbal Rll·
mos da Silva, por estar sem
pre junto aos pathocenscs,
declarou afinal que "Palbo-

• ça vive, no dia de h0l!, ,1

verdadeira festa do seu

congraçamento: pela reu

nião !las Autoridad,es, den·

tre as quais se destacava o

Governador Ivo Silveir!.';
----------------

_ pelo áto realizado, dandil

energia elétrica its popu!a·
ções obreiras da Palhoça;
mas, principalmente, pela
festa afetiva. da. gente p'l'
lhocense, vivendo menos o

protocolo das solenidades,
para viver mais a comu·

nhão de amigos e de (ilhas

dedicados à. terl"fl natal!"

finalidade da reunião e soo verno Celso Ramos. Pinali

sou dizendo que, numa tio.

menagem especial ao Go

vernador em exercício, po
dia afirmar que, antes di!

sua Excia. deixar a nove

e nan<;a interina, n obra estn-
FALA O PRESIDENTE 0:\ ria pronta para que ele

Curso Preparatório Continente ..

CURSOS ESPECIAIS
- Equipado com máquinas novos.

PARA PROFESSORES
DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GINA'SIO EM UM ANOI
PRE-GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
DATILOGRAFIA

- Baseado nos mais modernos processos
gógicl)s,

= ���g;�OvF�;OR FERRelRP!�'��; SILVA
HORA'RIOS, DIURNOS e NOTURNOS
Faça """Sua 'inscriçõo à Ruo Dr, Fúl .... io Aducci cn

90 24 de Moio, 748 - 1. andar,
'

ESTREITO

'CASAS PRE - FABRICADAS
Vendemos e instalamos casos de madeIra p�'e-fa

bricadas Ideal pal"O compradoreS de lotes na cidade
ou na p'raia. Preços módicos e facIlitados. Também
aceitamos encomendas de esquadrias, T'fatar à Coope
rativo "UNITAS" Ltdo., Vl10 São João, Copoeiros_

DATILOGRAFA PR'EOSA-SE
Escritório de firmo comerôal estabeleCido em

Florianópolis, necessita de umo m'oça, com "instrução,
secundória, que tenho boa prótlca em dati.logrofia.

Interessada, trotar na Cosa Regina - Felipe
Schmidt 11.

Inútel tlp1'eSentor·"e sem (I qui� c'ima.

,'t_

licitou autorização para !\

leitura do Convênio, QU0
sob palmas foi assinado pe
las Autoridades tntercs
sedas.

ELFFA mesmo a inaugurasse.

Dizendo da sua seusrc
cão € da honra que lhe
proporcionava a presença
do Governador Ivo Stlvei
ra para assistir à sorenída
de, declarou que não era es

ta a primeira vêz que Su;).
Excia. prestigiava a su ...

Emprêsa, pois mesmo ano

Em segu.ea, pediu per
missão para ler uma Reso

íucão da ELFFA, com r.

qual queria prestar uma

homenagem ao Governador

Ivo Silveira, pelo empenho
com que, em toda a sua

vida pública, tem atendut.i
aos reclamos legítimos da

gente catarínense, desde

quando deputado de OPOSI
ção. E dizendo textuatmen
te que se muito do que ta
zta devia ao dinamismo go
vernamental do Sr. Celso
Ramos, justo era citar não
só o apoio financeiro �
moral aue a CELESC, por
seus Diretores, vem dando
a ELFFA, como igualmente
a presença sempre util e

preciosa do Dr Aderbal &.
mos da Silva, figura de lu
ta n<\ batnlhn. pelo desen·
volvimento catarinense, ;:'e3

Dr. S!NIlPO
. MASfAlUNHAS
CT:rtUHOI)\n DJ<�NTIST"
E"'-E.�t",!!"j�r;" do HOll!)',

ta t naval em ct-urcta e C'I'
ntca cip bôr-n. Mndprnlssim'
-onsuttórto ruturarnn _

Cadeira eufórica _ AJt:"l M_
';:leilo,
"ln') "R�iq�rlpjr� �1',,� P�PtII

n 1 � T".l"f<l!"1'" �o;"?
rH'l.rl\RA nn F!'iPANH_

-"�i;�;���.��,�
�. .,.. .. l..lJO �"t.c.;

I' TEMPORADA ARTISTIO, DO ANO- OR
Q,UEST�A SINFONICA - Dias 13 e 14 do c�rrente,Ola 13 os 20 horas e dio 14, às la horas do manhã(Sobado e domingo),

'

,Com um programa selecionado, sob a respc"
.. ���i:I�:du�odcp;,��:.osítor el maestro cotarinense Ema-

,

Embc,ra anteCipadamente é com prazer que re-·

��:����n�cO��:�i��n��I:;{)d�a�Z;�oP��'�a:oau�:Carvalho a nossa Orqu_!:!stra Sinfóníco poro novo rQ

,e�co�trc- com o educada e curto plateia de Flori:J.
nopohs.

_

Brevemente voltaremo:i 00 -aSsunto quando t!n
too publicaremos o programo que �l�á exeCutado di:l.s1 3 e 1 4 do corrente'

Florianópolís jó estava Sentindo falta de sua
Orquestro Sinfôníca,

A�SOClAÇÃO DOS RADIALISTAS _ Reunidos
os wdwlistas desta Capital e de TodoJ o territórí c,.,- .

tarinense ficou in!-ltalada à Associaçõo Cotari�n�e
de Radialístas, qUe brevê estaró organizado em Sin
dicoto C!� Classe, atendendo assim os anseios da t�,

talí.dad€ dos radialistas catarínenses que ter;)::>
assim atendidos suas aspirações e assegurádc.s 03
seus díreitos.

Por 'esta coluna sõo envjado.� ó novel Associaç�á
os melhores desejos para que triunfem e colh'aM
éxitos completes,

NOS TEMOS
�

A PEÇA NI

Representante �t nesta cidade
G. SOCAS S/A
COMERCIO E _

REPRESENTAÇOES
FULVIOADUCCI 721-

ESTREITO'
Um terço a visto e o. resta
em 12 prestaçõeS' furos

'k._ d� Clpenas l %
__

de qfie você precisa!
No qualidade de revendedores auto

rizados, podemos resolver seu pro
blema sem demoro, Em nosso estoque
'/Pcê encontraró - com certeza - o

peça ou o acessório que procuro, a

preço de tabelo, genuínos, testados
em laboratório, goranlidos pelo mar·

co IH. E, no coso de qualquer con

sulta sôbre o seu Inlernational, tere
mos o mó ximo prazer em atendê-!p,

com os l'eCursos prcprícs
da Emprésa a Praça e o

Jardim "NEREU RAMOS",
da cidade de Palhoça, vive
mente aplaudido, segue-se,
com a palavra o Dr, vnmar

Philippi, que, bastante emo

cionado, pronunciou bn
Ihante improviso,

mA OE FESTA. PAnA
I�,\LH<X:A

A FALA DO GOVEHN:\DOft

Sob aplausos dos presen·

tes, levantou·se o Governa

dor Ivo Silveira, para pro·
ferir palavras de �rader'i
mentos pelo compnrecilnen
to das Autoridades e dos

seus conterrâneos. Mas -

prosseguiu � os meus maio
res agradecimentos não .:;e

dirigem a nós outros, mas

especialm�te ao eminent�

Governador Celso Ramos, a

quem na verdade se devia a

obra ali assentada, pro·
messa que êle fazia ques
tão de frizar como parte
integrante dos seus planos
de Govêrno para com o

municipio de Palhoça, Di·
zendo que despia ali a SU:1-

condição de Governadot"
para ser pura c simples
mente lIm palhocense aman·

te da sua terra que comun·

gava perfeitamente do con·'
tentamento de todos por
considerar o convenio as·

sinado um passo a mais nr.

jornada de progresso qu�
Palhoça vinha desenvol·
vendo. Referindo-se ao D:.
Aderbal Ramos da Silva,
como a um chéfe e amigo
pronto para atender as re�·

vindicações de Palhoça,
agradeceu a ele as oportu
nidades que lhe tem ofert.·
cido na vida pública, cujos
postos tem alçado com o

auxilio valioso e a interft'·
rencia decidida do ilustre
Presidente do Diretório Re·

gional do PSD. Agradecendo
a homenagem que a ELF

FA, por seu Presidente,
prestava à cidade atrav';s
da ReSOlução de dotar �

Praça e o Jardim com mo·

derna iluminaçãq, termin01l
dizendo do seu contenta·
mento por estar em Palha·
vhera a sua meninice e fi.

vivera a sua maninice e a

sua mocidade e onde dese·
java. continuar vivendo nté
o final de seus dias,

SALGi\I)lNHOS
---.

ve�o� :�::rS:� o �r·s::
nidade, Convidados pelo S::-.
Pr.efeito Municipal Autori·
dades e pessõas presentes
participaram de farta m{\·
sa. de salgadinhos e aperi.
tivos, servida por gentis se

nhoras e senhoritas da SOl

cledad. local, Em_da.
deu-Be O regT06iO à �ta
Capital, o que ocorreu p�
vQHa das onze boras, ti'::.!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



DErE e o Desenvolv.·meDIu �a Pesca
dústr-ín da pesca oferece a

segurança. desejada, uma

vez que, na estabelecimento
e no uso racional da ré.te
de frigorlflcos governamen
tais existentes ou em cons

trução, o problema da rela
Uva pericibllidade do pesca
do encontra solução sarís.c
torra - Como Ilnanctamen
to de produção animal, n5.'1
otereoe a pesca os riscos
provenientes da tncícencí..
de pestes e moléstias q-re
exigem tratamento e vací

nação, não há os proble
,"las de aplimentação da

produção, não há os riSC0S

resultantes, nen� mesmo :'I.

questão de melhorar a cul
rara através de melhores se

mentes, correção do solo
etc.

Os desendares cats-tene»
Ses organísaram-se em tor
no de cerca de trinta co

operativas objetivando a m.. -

Ihoria do seu nivel de vt
da e o aproveitamento ra

cional da indústria pesquei
ra.

Formula ao Sr. Ministra
da Agricultura, um veemen

te a0010, pura que através
da SUDEPE socorra e aten
da os pescadores brasheí
ros. especialmente os de
Snnta Catarina, que têm fI

menor renda per eapltu de
todo o. pais. (Muito bem) .

.: :�g���:�o�:�:�:O: IMPORTANTE PROMUNCIAMENTO DO DEPUTADO
;,:;'��,;,,:��.nl:�,�,���' PAULO MACARINI NA CAMARA FEDERAL
das com a instalação da Suo

dn pesca brasileira, em ra

per intendência, do pesen-
tacão a outros países com

volvimento da Pesca .-

condições menos ravorãvets
SUDEPE _ em Cavar dos

pescadores brasileiros e 0.:1

indústria nacional da pesca

As condições de vida e ele

trabalho do homem do mor,
respectivas estruturas eco

em Santa cetanne, são as
nõmícas, especialmente na

mais precárias e aensentes. Europa.
vivendo com suas familia, Na Noruega, por exempic,
num regime de absoluto de-

7"il da população meecuu

sequillbrio social, ínsegu- na aUva dedica-se a pesca,
rança c total desOrgani1a- num total de lOO.oclO 1"10-

ção das atividades relacio

nadas com o aproveitamen
to do fruto de seu traba

lho.

situação com a que preva
lece na Europa e no Japão,
é que a relativa desvanta

gem de nossa indústria nãoque as nossas e que eneon.

tram as atividade da pesca
uma indústria de Importân
ela !w1damental nas suas

se econtra na falta de mer

cado, pois o mercado bra

sileiro, em relação ao pes
cada está práticamente ines

gotável em possibilidades.
Nossa capacidade industrial

já tem sido amplamente de
monstrada. As causas da

mena, sendo que as indús
trias eubsírtãrtas da pesca

ocupam igUal número de

pessoas, atingindo uma per

centagem de aproximada
mente 15�o da força de tra-

crise não se encontram m

faIta de matérta-prtma na

falta de capacidade índus
trial, ou na falta de merca

do. Encontran·se isto sim,
na desorganização dos pes
cadores, de sua vida de trn

bulho, e na desorganização
da distribuição do pescado

o Brasil com sua ímensc

costa tem tMas as cowu- balho do pais direta ou in

diretamente envolvidos na ao consumo, numa feita
com base de critério de in-

cões materiais para a exts

têncta de uma grande ín- indústria da pesca.
A concíusão inevitável a terêsse social, mas pura

mente especulativos. Na
Suécia e na Noruega, há

dústria pesqueira.
As águas brasileiras, ee

pecialmente na costa sul.

são densamente povoadas
'por ricos e variados cardu

mes que podem rnenmeutc

fornecer, ao consumi,\or das
cldudes aUmentação e suo

teor proteíntco de que tanto

que se chega, após um cui

dadoso confronto de nossa.

SAMDU
CONCORRENCIA PÚBLICA N° 4/63carecem.

O grande 'problema do

pescador e do consumidor
permanece sem solução.
Situação constrangedora

Chamamos o atençõo dos Sra. "interessados, para
os Dlórrcs Ofíd;ís dos dias- 28/6 a 10/7/63, onde es

tá publicado o Edito! para- AQUISiÇÃO DE ENCERA
DEIRAS ELETRfCAS DE 220 Ve.lts quantidade. treze

{J 3}· Outrossim, "informamos- que à presente cor-cor-

•
1� - rênctc

sero,'
encerrada às 14 horas do dia 18 de julho

• de 1963
� RETIFICAÇÃO - ;etiflcamos o Item 5 onde se

BOMBIS lê 10:& letc-sa. caução de CrS 20.000,00 (v(nte m:1

• HIDRÁULICAS cruze;�;:�s tnformeções, a Rua Alvaro de Carvclbo
o m6xima d••Iitiinc;o � na 70. S. Material.

,.._ ......--

Florianópolis. 10 de julho de 1963.

• DANCOR S,I.lnjistr'. Mmmcl
cx.�.,..lJ090_h... '.t�.II"'NCO•• IIO

AILTON F. CARDOSO
Chefe da Secçõo de Material

11 -7-63

Carta da Alemanha

cêrca de setenta anos, os

pescadores que naquela
época viviam em condições
semelhante às dos seus Im-

mãos brasileiros no ano pr-.

sente, premiados pela tome

e miséria e pelo dominio :I

que se viam submetidos pe
los intermediários deram os

seus prímetros passos, no

sentido de libertarem orgu
ruaando-se em. cooperativas.
Na Noruega, em 1954, 14

coperatívas de comercializa

ção levaram diretamente ao

mercado nacional e interna-

cional 98,ao� do pêso e

94.9% do valor da produção
rotar do país. Isto foi eon

seguido graças à fôrça da

organização do povo norue

guês c de seus representan
tes nas câmaras Iegíslari-
vaso

E' de ressaltar, com es·

pecial atenção a fundamen
tai contribuição do Banco
da Noruega e das outras en

tidades estatais norueguesas
que financiaram em excen

cíonaís condições, a pesca e

a industrialização do peso
cada.
Do ponto de vista bando

rio o financiamento à in-

E D I T A L N° 12
Pelo presente ficam convidados os Senhores por

tadores de comprcvontes do paqamenró do ADIClu
NAL RESTITUiVEL. crtodo pelo Lei na 1474/51, rc

fererte a(.' exercício de J 954 a se cpresentarnm nes

ta Alfândega munidos dos resoecnv-e c-moro .......nl.'._

poro necessóna substItuição por TITULOS DE OBR!
GAÇÕES DO REAPARELHAMENTO ECONÓMICO ou

para a devotuçõo em dinhc"il"o das quantias qUe (1';0
3ting'il"em o total de CrS 1.000,00.

Alfândego dI:: Florianópolis. 5 de julho de: 1963.
,

Joõ-, Frederico Hocker.
INSPETOR

11 - 7 - 63

Omega - Constellation Calendar
- a precisão de um

observatório suíço em seu pulso!

Não l' por ;I�',�O flUe", de 'rodos os cronômceros fabricados ..2.1:1.
Suíça, f1l1aSc. a

,
rr1cl.n!c (4:{,7%) I:. consrieoída de Ol.ne�� COllS

ecllariou. Sua excepcional precisão passa pelas mais rigorosas

provas, nos' Hllfcaux Oficiais Suíços. de Testes, duratlt� :;6_0 h�
ras. sob u:mpcrnuL'ns Cjl\l' variam de. O'C. a 38"C. A übtlcaçLIO
de uni. cron-unct ro OnH.:f:_;l. Consrcllarion leva quatro \';:7.1:\ ruais

tempo --{Lt'� a de um n:rl,�io comum. Devido a éssc c$mt'TJdo cui

dado. o J!"-ga�rc de �cu mco..:anismo é reduzido :lO mínimo. Omega
ConstêlLuion Cat�nJn é um símbolo de sucesso rtfojOfiro r('

conhecido 111undi.l.lnlI!J\tc. OstCtlt(-o com o or.,;ulho de quem

po<�u(' o rcl{l;;io �mi�' pcrft:iro que o 'homem pode f�bric.\r!

não sendo consrderados, jam condições iguo'is de
O!'" Jornais contra o Te empresas corrercrars, usu- conccrrênctc no terreno

revisõo. fruem de grandes prívüé- ce publicidade.
'ias fiscaIs. As estocõea Os [orncrs alomões. hc

'"ProT'es$o1' Dr Hermann M de RádIo pagam de fato je são 'obrigados a pagar
Goergen impostcs sôbre as receitas mUis do que a metade d ..
Na Alemanha OcIdental de publicidade porÉm 56, suas despesas dos resulto

Os estações de Ródio e Te mente sóbre essa partI': dos de sua publlcidade_ ra

levisão sõo "Sociedades de :;uas receitas, de maneI Zõ(' porQue a Tielevisão es

de Direito Público' índe- ra que praticamente nõo tó se tomando cada dia

I="r..'ndente de pode; esta- há risco econômIco e H� mais uma ameaça direta
dual e do ppder econômico nancerio nenhum para a à existência dos jornais.

Os ·'inter.dentes", - administraçõo das estações NCfl seus argumentos os

assim soo chamados os' di de Rádio. e Televisão. editores apo.Iam-se na si
retores gerais das estações Para compreiender a rea tuaçõo do Inglaterra, onde
de Ródio e Televisõo _ çõo dos edItores de jornais jó há algum tempo inIciou

possuem uma influência Convem lembrar. que, de se a grande liqüidaçõo
extraordinário no vida acôrdo com as estatísticas de jornais· Condições

I-I
público do país através de as estações de TelíSvisõo guaIs de conCorrência são

seus programas. Certo, rio prímeira cadeia (Prime_;. considerados. pelo� edito-

��t:çõ�� '��� �'����e�t�e!�� ::p{��;am,aa�ít�;:��e��;�

�e,U�i:,�.�I.SÔm��·e:��b��sti; p����c1:�::O;O�:A��� �!:ONEFi�����
�__visão contém uma série menta de' anúncio e propa primeira le mais essencíal -------

�: C:it::;�� e ::���:e�� d:ntl02 ���;:�i�� �=: ��;ndai���:rt:��p����n�; O "PROBLEMA DO CARVÃO"
observados pelos "irlten- (C1' 49.92 bilhoes). A re- POIS sem independência

S C d I- dentes" no sentido oe se ceita em ttixas de telespec ecrnômiCo dos jornais e

t t· 'ao9Ocar,tir o objetivódode do t.do,," otingiu 223,1 mó dos jom,!istos nõo �'v.rón an a a arlna pe e um ugar�oticjório e do comentó Ihões de marcos (Cr 35. lndependencla politica R
rio assim como o mora!í 696 blhões), jó descontada A tendência dos

edital
dade do programa todn. a parte que cabe ao servi- res é de conseguir um"

ExIstem "Co:"lselhos de ço arrecadar dos
..

correios. Terciero Prog.�o_ma' no sis

Tel;:visõo'. verdade�ros par

.E
ó Segundo cadela de

tel,e
tema de televIS,�o da Af:e

lamentos, nes Quais figu-. visõo (Segurdo Programa) manha. quer .dlzer uma

rem personalidades de to no valor de 63 _7 milhõe.s terceira cadeta. Existem

das as Corrertes soôais do de marcos (Cr 10,192 bl- duas. das quais uma resul

A.lemanha ou seja As igre IhÕt!s) tante da confeQ?raçõc
jaS' e unIversidades os sin "O� intendentes". em das nove estações de râd"in.

dicato:l ie os empi:egado- reviece aos ataques dos ed"i alemõcs (Primeiro Pt:?gra
res, as assoc'ía�ões cuLtu- toreS de jornais. alegam ma) e � seg�nda, sediada

rais e os próprios govêrnos que nõo existem ameaç.? em Malnz (�,egundo Pro

estaduaIs e federai. nenhuma à funçõO! pubh- grama), resultante de um

A receita. dos estações cit.jriu e à exstênÔo de tratado enh"1 oS Estados

compõe-se d'i9 contribu"i- jorna'is, porque só
__ :m alem�e$. Se �.ma possí�el

ções dos ouvIntes e teles 1962 Os jornais alemoes :terceira cadela <Tbcell"(1
, pectadores que pagam dois oublicaram anúncios nu Prcgramíl) fôr e.�tregue
marcos (Cr 320 00) por valor de 1 4 milhõ.es de e financiado peta lIvre eco

mês poro ceda receptor de marcos Cr' 224 milhões) nomIa por meio de on�.n
ródio ie ónco marcos por enquanto a receita de pu cios. ccnsideram o.� ledito
mês (CrS 80000> para bli.Ódode entrada ;em cai fes estabp.leCida a l�ualda
cada televisõo. assIm como xc dos estações de Rádio de de condições. tida de
do dinheiro proveniente e Telev"isõo samari.a ape- importô�ô�. vit�1 para o

dos onúnôos que sõo irra nas 281,8 milhães de mar sebreviver-cta da lmpr�n,sa
diodos diàrIamente até o CO:-l (Cr 4S 088 bilhões). livre na Alemnha Oclden

móx"imo de 20 minuto.na Sem considerar a dIferença tal. E�se Terceiro Pl'ogra-
T-elevlsõn e até 50 mfnu· no soma (vide acIma), êste ma, finant"iado exclusiv.�
to.s. no Rádio. argumento é co.�siderado me�te pe�os. arúncio:� serto

Os prcpi�etáros de jor- fl:cticio peles edltores por entco a un_�co cadela cor;'
nais na Alt'manha Cciden que e.xi.!Vem mais de SOO d.�reito éte Ir1'Odla� _

publt
tal estõn observando hó jrrnais diórios ra Alem�- Cidade pe!.a t�lev,so:,. As

algum tempo, com preacu nh:: QciaC.,tal. dos qU(l;!' sim as prtm.�lros .dols pro

Dação a atuação da� est� cada tem de Se defen��.r gramas ccnttn�ar�a� rece

çôe"'i de Rádio e de Televl sozInho centra a pubhcl- bendo as cor,tnbUlçoes dos

rio assm oom'iao,bol daé,� da Televisõo, que em tele;;pectodorle�.. � .go.za�
5ã� no campo da public'ida duas cadeias fazem, co�o de todes os pr1vlleg:os hs

c'('l' Pois enquantc. os jor uma um prcgrama 50. Des c�is. Em� com�ensaça� �Q
no1s pOÇlam p!,:sados tri.bu· te medo reel.amaram 05 � rem" tera? matS P��r;'lssao
tos fiscais pelas receita:-l dltcres dos Ic:t;"ncis um dt de Irradiar pubhcldode.
totaIs de- suo contabilido- reito assegur.odo na pró- qu� ficará a cargo d() T":'�

� "de os estações de Rõdio pria Const"ituiçãa ou :;e- ce'lro Programa. ..

.J�)úss;s;:ç" ta u;;;ü'
.

,",""lO "'" S3!!t:U:tt.'t_'C ......s:::: ........

--1----------------------------
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NEGÓCIO DE OPORTUNIDADE
Vende-se uma caso em,'Coqueiros pré fabricada

no praia do MEIO, pintada com tinta oleo, dois an')s

de construção, a Ruo Tavares do Cunha, tratar no

mesma ruo. cem o Sr. A1'oripe ou à ruo Felipe
Schmidt. 41.

RU-MARCAS E PATENTES
AlJenle Oficial da PrOllrip.d�de Indaslrial
li:e!7f$tro d� �rclU, patent�,!: d� Invençdo, nomell co

tt�rcfnf.�, títulM Ce estabelecl1'lento, tnsfonlas, traselJ d.
propapanda e marclU' de exportaedo

Rua Tenenle SilveIra, 29 - 1° andar -

Para quem está ao par do

que é o tal problema do

carvâo catarjnense, salta

logo aos olhos que o que

há realmente é um escânda·

lo da atual política e('.onÔ

mica nacionaL A politica
econômica nacional é fac·

ciosa, é contra '"Ia técnica, é

contra o homem de muitas

regiões do Braslil. O que

temos que dizer abertamen

te e com coragem é que o

Estado de Santa Catarina

não existe para o govêr!lo
federal. E' o Estado des::!o,

nhecido dos planos de de·

senvolvimento nacional. l"S
p,1'?s r,fio saem. O BNDE

n>';'" tem investimentos d-3

vulto em nosso Estado. ()

Banco do Brasil atinge sil·

mente a IS" � dos municipins
cataTi:1.enses. O Plano do

Carvão Nacional, que devia

Íln-esUr em Santa Catarina,
60° o de seus recursos finan·

ceiros, ainda não fez S�lf'

gir nenhum empreendimen·
to que venho resolver o

"problema do carvão cat?.

rinenese". Ainda não surgiu,
por exemplo, nenhum KW
de fôrça em nosso Estado,
de iniciativa desta entidad,:.
Acresce que o probelma do

carvão existe principalmer.·
te po�· causa da falta de

consumo do carvão-vap.,�
ou carvão eletricidade. F:

isso acontece, vergonha ))('..

ra q\lel'l1 compete, num E�

tado qu.e está estragulado
econômicamente por fa;�a

de co2rgia ... E por falta

de estradas e créditos bano

cários ..

O problema do carvã'1,
dentro dêste quadro, encOl�'

tra a sua explicação pluus'-

VENDE-SE
VI�nde-se ouatro lote� de terreno. situado .�')

8�irro loiranao, em BarreIras, por preço de c.cOSlOO

(Cr5 200.000,00). Os refleridos terrenos distam pou

cos metros do asfalto po.';;s-uem luz elétrIca e já em

funci('nrÍmento, um moderno Grwpo Escolar. Os inte

re�sodos pC'cll!m procurar o Sr. Capitõo Nilton Ma

theu>'. n() Quart.!!l General da Poliôo Míl ítar.

OMEGA O
CONSTELLATION CALENDAR

OMEGA. Produlo d" So_ei-êlé 's.u;�s� ,pau, nnd"USlri� Horloge,e - Geneb.u . 5010;0 • TISSOT

�ol
vel. E' mais uma con3;Ó!- dade Termelétrica do Capi

quência da politica de abo!.- vari) criada já pela Lei

dono' em que vivemos. 0 J119 de 31/3/57 e que per

Go .....ern:ldor do Estado rl.<l metia entrar em funciona·

Santa Catarina, atualment:::

está nos E.U.A. afim de ---------

mendignr auxilias. Paret"'e..

�que é uma das aIt�rnativ:::!>' tít�'t.i:,,"4�que dlvemos segUlr para".
em S

•

�
sairmos do subdeseivolvi-

r \\
PHln �

menta. A mendicância...
:' 'J (OIlf((.::GlLltitll!l��OIIt IH

E o "escândalo do carvão"
P..- ftllO(lIIl', . _ .•

' 11
continua. Continua, porCjue
Santa Catarina não tem ba-

se eleitoral; não tcm repp"
ser.taciio numerosa no CO!l-

gresso Nacional; não es' á

colocada entre os Estados

de Minas Gerais, Rio e S:I�

Paulo; não tem Presidentl's

da RClpÚblica.. Na reaHd".

de, os homens publiCaS n��)

vêem uma finalidade extrin

seca na politica Isto é: ca

da gestão administrativa

consis.te em preparar a ba,,;e

eleitoral para a próxima
camp,mha. SÔ assim pode
mos explicar porque o Es

tado de Santa Catarina, um

dos Estados mais bem dn

tados ca União em rccursos

naturais, está completamen·
te abandonado pela politlC[l
financeira, pelos planos fie

desenvolvimento que. qUln�·
do existem, são até esqueol·
dos. porque sua execuçfio SP

perde nos horizontes do

tempo..... é, r exemplo, o

caso da SOTET..CA (SO("l(l'

menta em 19GO, tendo ("'o

matéria. prima de conSUlll

o carvão--vapar Rtunlmon'

estocado. Aindn. vr.i longe '

dia cle vcnnos sair o p�;
meiro KW desta usina! E :l

Side:-tírgica do SnntA' Cal:'

rina? Já foi criada p(>!a Lf'i

412:.! ele 27i8/G::!. Mos, calcH'

l:melo pelo normnl dRS OH

t,ra� obras federais �m no.'

�o Estudo, toremos que da:'

n ('i1a polo menos 20 anos

8('('rol. rir lmpl" da A Dl.

GINArSIO EM UM ANO
A("!m'a cC"ttTt "Y\oi"'Hf's orobabilidades - Faço o

5110 i�nC'õ� o Rua Dr. Fúlvio Aducci. 748 CURSO
CQI"IT1NENTE.

QUARTOS ALUG".-SE

TRATAR A RUA ESTEVES JUN!OR, 34

CONVITE �:�SA
A família de Victôrío Pedro Zanéttí convida' r

parentes e pessoas amIgas para assistírem a míc;sa �

um no qL1� mandarõo celebrar no dia 10 de julho (

corrente às 19 h� na 19r-eja No�sa Senhora de F6fim
no Estreita.

-

A todos que comparecerem n ('<;te atOl ele fé cris
tã fi família agradece.

BAR - VENDE-SE

TRATAR 'A RUA CONS. MAFRA. 13'
,

,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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tamento Municipal de Tu- expansão do movimento cul às 20 horas ue tocas as S<i!X-
rtsmo. 'Esse novo orgão te- tural neste munícipio. E, an- tas-feiras, o "Prêto no Bran-

���a ::s:��s��/U:::;::t� :�;:e�f�_�!!:�t:: �:�:v��� ��' d:S�'�:�s ����:��anCt��n�
de representantes das indús- ofereceu aos autores da ô- instrutivos do nosso :c.�d.

O CASAMENTO DE JANE E DANILO

trías, comércio, lavoura,
profissões liberais etc. O ato

do chefe do Executivo cau

sou boa impressão, de vez

que o movimento turtstíco
em Blumenau aumenta ée-

PROCÚPIO FERREIRA FOI HOMENAGEADO

DAMAS IMPERIAIS DO SECULO XIX

x x x

MUITO Sr e $ra Deputado DAMAS do Século XIX

,'\fenso (Alíce) Gh"izzo um desfile qUe vai aCon-

PROC6P.10 (os paIs da noívo)
.

muito tecer no Floriacap" -

• ge�tís poro os c�nv'ldados. �romoção d�st.a a C,?lun�

I
FERREIRA, rtem, encer-. Alem da re�:epçao no Clu- -NUMA pel do (fu

rcu suo apresentação no be ('Front,elra", recebe: b I) Querênç"ia Palace
"Flcnacap' c-om mUIto rom tambem com um ele te c o

<:ucesso com a r:leça "ESSA gantlss1mo Jantar "amer· Hotel venceu o Oscar py

NOITE CHOVEU PRATA' crg�l""\lzado por da �lic:e, �acl Hctel por 4 x 3
�

hloJe vlaJalO para Tuba- cano" -em sua res1élencla, - VIAJARÁ hOJe, pa

Ião onde vai extrear que trajava um elegante ra Belo HOrIzonte o Ge-

modêlo prêto rente do Banco Parana

dil.cl) lembrar os lnume
- S:Jnta CataIlna. Sr

Iros conVidados, ma.s pus- OS Ivo GaspannoA" - O

500 destacar alguns norrtes Consul do Polonla, VOl re-

�
dcs qLl� conheço Casa serviu'$' n,... Clube Frot1 c.epclOnar, dia 23, no Que
Senadcr Irlneu (Maneta telra fOI do Sr Eduado rênclo

Bornhausen ela, mUlto

c:s:s:c:.' ss.;.ss;;.... us:: m��

MUSICAL BAR �Vf-SPA

P,ollqlillholl
..;LlNJ.�J\ l.JKl'oITARlA

1 ratamento I.las afecçõea
da põca. em adultoa t

cridnças pelo.. meLOdos eh

njo::o e clrurg.co. lX·nlecçl:f.�
de proteses parciais e to·

""'

At.ende de 28 a" 8" feira
das II à6 12 horas e das 15

as 19 horas ao, sabad\lll
pela manhã.
Exclmilvamentt' "OID D,}"

o. ",urca<111.

...;<..nsultorlo. EdtnclO Ju·
Iieta - sal8 104 - rua .ie
ronimo Coell.o

PARA 111\1 B01\1 PA�SA TEMP(') COM SUA FAM1LlA - REUNIOES SOCIA.IS

Dd.NÇ,\NTl<:S COQUETF.IS - FESTAS DE ANl'lER�ARIOS - CHÁ
.

DANÇANTES - ETC.

A:"JIJ,.\R TERRRO no ROYAl, HOTEL - 'fel. 25H (Portaria.)

Vende·se uma equipada e

conservada, tratar com MEl·
RA na Rua Fernando Macha·
do - 35 no período dEL ma·

nhã.
12·7-63

NADA DEI
REB!TFS I

Exl�l em seu eAt.�o

Lr>nfl de f'"elns "f"'OLAflAS"
- 60% mat!l no a.prOVei"t
mento das Lonas.

CASA DOS FREIOS

pera, Heinz 'Geyer, da musi
ca, e J. Ferreira da Silva, do
Itbreto, e ao soprano Rita

Sohwabe, úm das mais en-

Silva, uma placa, em ror-na
de livro, com expressiva e

honrosa dedicatória e, à d '

na Rita Schwabe uma rt.a
teligúnom- ",']

FlorianÓpolis - 11}/,?!i�63 �,

bandeja de »rate. cnm -

vação alusiva à sua brühan
te partícípacão no esoet-tcu
lo. Na ocasião. um etun-

verseo.-r

de '.l Si·'l):'.!.ir>. Foi'

NOTICIAS DE LAGES
Escreveu: Nelson de caso assinalou a passagem de 11.

tro Bruscher t Ccrteaía dn ll .. ers.n ío de fundação da

'I'ac-C -ueeíro do Sul). mais enuga sociedade lagea-
na o Clube I" de Julho. fun
dado em 1" de Julho de
1890, completou este ano 67
anos. A Diretoria programou
diversas festividades pela
passagem da efeméride e

dentre elas a grande baile
de aniversário que foi ent
mado com o já conhecido

conjunto, de Norberto Ban
dauir de Porto Alegre. Pelo
acontecimento felicitamos
aos esforçados membros da
atual Diretoria que têm na

dtreçáo o Sr. Dr. Getulio <\n
tunes Vieira, que tudo tem
te.co para propnrcíanar cons
e santos ctvertímentos aos

cssccrecos do vc.erano.

II!
O Sr. FI �.1:'..,"0 Municipal

«estacou ei.r recente Dec-e
.,), a verba de dois mühõcs
de cruzeiros para a arbon

.ualjã J e pavimentação da

Praça João Ribeiro tderron
te a Catedral). Os traoatnos

,as i-

RAINHA - Na reto a gatan
te menina Isabel .....r!.stir:.a
Sá Brascher, ii1!:a li.) ju..
nalista Nelson de caserc

Braseher e Da. 'Luza ::.,\

Braseher, Rainha de Sd!)
João do Clube 14 de JUll.1O

III
Gomo estava prcg .. ama .o

realiza-se amanhã nu tcec .. !·

to da i;.�;'lJo,;ição Agro·Pe:::u<.i·
ria a brande Gi;!cana auto·
mol,Hl",ü;a e:, b:mc�;_:i'l ,

SLA1'1. Anotaremos os resul

tados para lnfOl'mar os nos

sos leitores.

I!I
Com a maior' satisfa�il.J

registramos esta SCHJaIla �s

seguinLes anivcrsarlap..'e;·

di� 2, Srta. Marta Ramos

Sá, filha do casal Sr. e Sra.

Oliveiras de Sã; Srta. Adili·
na Leal NarCISO, filha do

casal,8r. e Sra. Anibal Nar

ciso, meninu CampJs, filhJ

do casal Sr, e Sra. Marti

nho Campos e menina Mi·

rian Campos filha do cflsal

Sr. e Sra. Dr. Olhinto Cam·

pos, Daqui desta coluna a_.

presentamos aos aniversa
riantes os nossos parabens
com votos de muitos anos

de vida.

cégo, do Instituto "Santa

Luzia", de Pôrto Alegre, e-.

cutou, ao piano. com gra�1·
de maestrta. trechos de eu-

dente -lM;>",;_'O,,;f":-l "uts :,
-o-n -f· "c esteve oxnacc 09.

j'ersonancaues ce destaqu .

tanto dêstc, como de outros

Estados, dele tt.em pa,ti�i
pado com grande sucess i.

tustesta 'Intéprtes, uma lemo Para o da prc.arna sexta-ré
brança. Ao maestro Gayer ra, provcve'r-en-o, ',irá II ,';_

Rosa. A igreja fof decora- da vez mais e havia neees- foi entregue, pelo vereador ta cidade o' SI". ,"ujOt Pitb o,
elegante trajava um mede, da. pela Src Lucia Elias. O sidade de discipliná-lo atra- Ingo Hering, um mimo de .t.re.o- �l', "T"'�
em veludo preto, Maria trubctho :.totq;;ráfiqo foi ves de um orgão oficial, ca- alabastro, com Inscrições Tu:'j;; ,';
Hefma Bauer elegantís- feito pelos fotografós 'Alan paz de imprfmír-Ihe erícíên- em ouro. Ao sr. Ferreira da EsLnrLi à Ta
srmc com vest"iclo de renda Torres e Nilson Cardoso. cia e maior desenvclvímen-
em tom rosa; Deputado1f to. A vind!!.-de turistas a B!u
Diomícia Freitas; Garoto OS NOIVOS menau cresce de mês pura
Radar de Araranguá, Ze- mês. Até agora, só neste

na1de de Corrêa Rocha' Jane e Danr!o foram mês de julho ainda em co-

caeet Deputado Fernando �ara Torres de ônde par. méço, duas caravanas de

(Bernadete) \ Viegas tru tiram ruma. à São Paulo São Paulo trouxeram à nos-

[ovo elegante modeloobran _ "LUA DE MEL". sa cidade várias centenas de

co mantoux de seda puro;
visitantes. Vieram em ônt-

Angela Mario MartInse·

l
bus "Breda Turismo".

Salete Mondardo, do SO"" COM O novo Departamento jâ
ciedade crtcíumense: sr e

__ :��án:se ��:���e��a7��l't�iJ
��7�a��e��::e�:��m:\i: 'Ca�v�I��'�� c�:�;:;;me�: \. I farta propaganda da cidade ��:s :��:���;.:: ;����a n ,; �� ��n{jnn�r a sua

Governador Ooutel de An te lotodç, prestemos nos- '�o:ost;!�:t�t����� d�o����:I� da "Anita Gar-íbatdt''. A fe,,- ..

����. ��";'l:;r=::::�e.�
�:���; Co��S�!la ���:a�� �tc�o�::s�Fe�: � ;:�!O;:I ;i;;:.a.llZando festiVais aIi j.:;- :�:;::�oe,: :��a� bran-

"'�;,>I d" semana m3-

gante com estampado ver -pie Ferreiro, qUe�apresen' Assim, para setembro iá _ •. �

l'a cidade.

melho em tons prêto ( tava a peça "CIUME". estão programados vári�s
A BELA NOIVA Bursoc); casal Deputado Saro Reg'ina Ramalho

SíI-1
atos, como a exposição de IN5TFt�"C OE� C1 B. T� �Pl� C�':�M:; ;�r!"

JANE MARIA GHIZZO Vânia Faroco e suo filha v�. A.
na Mario do Vallle orquideas (família dos "Den. __

Ada muito, bonita e cho Silva Ana Maria Schaé- drobiurns", muito 'aprecl_'
mau' atençõa·o seu·elegar fer, 'rude Dutra, Lucia da), a representaçãq do drd' Avjso Que os matr{culas para nova turma de

f� chapeu; sr' e ·sro. Lou- Maria Antoniollí e Tônia j m'l. blurnenauense "Comuna alun<'-: .. cnmeçcr nc próximo mês d� aq":lst-o C'r� 'r'1-

JANE
.

rival (H�lena Gracher) de Andrade, cntregavam'J de Hc:óis". com non,; so> "!'>E'rt-s Horórin da., 15 às '18 hrins.'à rua Vict.�r

��:�al �����dt,ee�a��� ��h:i�:ô 09tX::�0dQ(�o�;�) ��r:�f�ÓP�; ���:ll��su:: 1 Cl���od�em�����1\�:�e;á c"�,�: �����, 38 - 10 anqar - opto' 3
_. _

rcnguó, marCflram·Se um Sr e Sra Dr. Gerd Gustov da. Alícmar de Mattos I dicionà;, etc.

,�RA�casamento, LeYen; Sr e Sra. Dr Pedm um rc.malhete de rosas

�o.
C.q'

x x x CI�trich; Sr e Sra. Dr. Mar um brinde e duas flôrr.t...: "ANITA GARIBALDI" �G � O

tinha Ghlzzc; Sr e Sra De� los "Garotas- Radal: de A magnífica ópera CO Ma- .& --._. �.��fi..:'••",IiÇII���..n
PECISAMENTE putado Evilósio (Terezi· estro Heinz Geyer vai ser • .7: �� �

.
nho) CaQn; Sr e Sro Depu- Santa 'CatarIna 63 De, levada à cena em Pôrto Ale- .;<".;-;:;---�.e;-�a�Õl8irl-lIo;;IAa.;...�\

às 17.15 hs a bela na�.va tado Udo Altemburgo; improvíso. falisl: "A. so-; gre, no próximo mes de S9- E
-. IMOVEIS TRAJANO�-3A!�J�

qUe traJava .um bonito. Sr e Sra

..

Horst (Eleni!a) cledaCie. floríanopo.lita:1a temh.ro. fazendo

parte. dos .... F'ON�3��.%I��
vestido em cetim de sedo Haffmann ela trajava vem traze,-Ihe os flôres( f,e�te.1�s. oficiais da··Semana.... Ir

-

_

1<
Q"v

puro, uma blusa de renda um bonito' modelo de ren de admHoção que a suar CHI. _O""�'a. Ser<i
.. c�tada uo f? 1\ D A I

francesa caindo nas co.s- do francl:!sa branco' Dr. bela carreira 1T.\srece.'

A-J
a�dltó.no da Reltona da U·

. ..

tas umo cal�a de cin�o Erculano Ghizzo; D�. Oth,) tor e Autor qUe projeto- �!�er:ldadc da capital gaü· APARTA�ENTO - Centro -- 3 quartos e demaiS
metros,

a s�[n��;a' ��t��� En�r:s; Sr e Sra, pau!::. ram o teatro brasileiro �nt �o;' d�')r;. �;:��,to�osar���� ��;;�f>I"l ....lOS -

pro�,o �aro morar.

Esta sem�l:; realizou.se
preso n. c '" � (Mlrlam) Bauer Filho ela tre o.s melhon::s de outrast.! e"lais papei�. Será;e ida l-'t\LI"\CETE _ RUA NEREU RAMOS N·o 26 no Convento dos Padresna Igreja N. Sra. Moe com·t'!leaante e boníto mo- noções - .você colheu "S' 1 g., I

dék"-Htmeills(",acom� i:l61'
I:: � ....

b Qd<A 1 li
.. 1 , .;;.;....:;A.-...... J.a

-1
.....

pe o �p�estro BrunÇl �q,� 'L �':..n(\e·�e t::!rT') unlca opOrtunidade no centro da Cidad� Franciscanos a reunião da
..

'

ai Deu"tada" Q.-em. roc a�: m ma"s":€c",S(J���1flP lf'. ·!tlrtm""Rf.f!hktll'Jll.t-àe�l'iL.tÍfn_1íêth#odl2�;"'TnM'rb"s·CJe..fren_eJ._Ol"40 DiretoI'ia do Asilo da Velhi·
da de seu. p

_ �a fr n
tons dourado (vlestido

..

e sos
..

no Bra�lj e fera dele�\ lo. A propósito do

su.ces'lo
oe tu,:,dos; Con.endo na parte terrea _ amplo hall de ce Dasamparada juntamente

Afon�o GhiZgO
"O

e" casaco); Dr. EloY Martlg- abrindo. maIS claros .e om� { que a 'Anita Garibaldi" ve'n entrada _ 2 sojas _ escritório _ qUartO ---:.$Of>a __ com os Srs. festeiros deste
te tr�s dama��: M���o nogo; Sr e �ra Dr. Nor,� p�c.s. caminhos par? a arti. pl?pn;-:RP.do em várias eaoi- cozinha _ dispe�sa _ quarto de empregado e res- ano daquela casa de Carida.

s�tas .. M?nal€ Be
berto (Marls��, BaracUl, Cf;ntca. Rece�o pOiS,

atr�r
taiS do. país, já tendo feito pechvo banheiro. Em cimo 5 dnrmi,órlos _ banheiro de. Os ferteiros Sr. e Sra.

RiC�
..
NadJa Furtad� e Sr e Sro Espendlão (Elza) ves de.stas fiareS' a certez

t parte aa temporada oficbl sedaI e ampld terraço. Foro gáragem e dePósito. Dr. Domingos Vale:pte Ju.
rel1lce de BarroSi .emos. Amím; Sr e Sra Cae�ano do grande or:;lulho, qu, do Teatro MuniciP�1 de Sii.a t. nior; Sr. e Sra, Enio Mario
O noivo, no Altar. es encon CElaine) da Costa; esperari sua vida de artista cauSf Paulo. a Sociedade Dramá· RUA TIRADENTES esquina c-om o Av H. Luz _ j Marin;�Sr. e Sra. Dariu To.
tro com_ a noivo. recebell; do a v.�s� da "Cegonha" a tôdos os cat�rinenses... ticO'Mlkical "Carlos Gomes", quartos demais dependên.:ias.

o

deschini; Sr. e Sra. Ody To.
o Bençao NUPCIOI, do Co Dr. Hllorío Freítas, fíJ- desta cJdade, reuntb no últi- medy; Sr. e Sra. Aldo Cesar
nego Paulo Hoblt;

• mau o a�ontécímento; Sr - Prc,cóp1o, em b mn sihlldo em sua séde, os RUA COf\ISELHEIRO MAFRA _ Duas casaSi n. 109 de Sá e Sr. e Sra. Dionisio
x x x

le Sra Deputado Celso. palavras agradeç.eu elementos, que participaram
e I I I. ó,t1ma oportunidade. Campagnaro já estão traba-

• Ivan (Nelsa) Costa. ela, mov�90' a ho da �ltima apresentação, ne� lhando para que a renda em

OS CONVIDADOS trajavQ modê�o brocado z.�,t�ii,. "M�y, t.� clctf'de
..
a I" de junho, úl- RUA TOBIAS BARRETO _ ESTREITO _ Confortá- benefício do Asilo seja sa·

CI b "Fr nteiro" onde prateado; MariO Augusta 1"0,' {itéê foi...... !�:::.o, da l�portante campo- Vel cosa d.e material perto da praü. tisfatória. Daqui nós faze·
ue. o

. d Tabalípa cantou no 19re- 50 poro comIgo quef1 . I :" muslCal, para homena· mos um apêlo ao caridoso
foram rECepclono.?S n.u·a "Av�' María'" Sr OS" se contentc,u em me

p"e.,,·los com um coqueM} COQUEIROS _ Ruo São Cristovão ao lado da Ig:rej� povo lajeano para que co-

acontec�u o ato clvd
•. �a!s �or Cardoso Filho Sr e 'zer flôres

-

mas ·tàda uma rl<l'1�.'mt.e. Antes do inicio d�,
Casa.de 4 quari.Os _ 3 solas, _ cOzinhCl _ terrena

labore com os Srs. festeiros
de convtdafo5 pa;ti�po Sra Dr Pedro (Regina) prImavera' representado f�,..",.".,_�, n n .. ",,,irlente d� s)

de 11.550 m2 a{im podemos assim dar

ron:a doq;e e �r�n F� . c�n Dietrich; voltareí a desta- por estas encantadora:; cledade, sr. Wilmar LlIiz. u- mais conforto a nossa velhi-

:!:n\��:u'!I:�::ad�sf��;�:� cor... .

.

SenhoJ."itcs" ;�:�:.� :a�:r�sp��:s:��:r� RUA'J 4 DE JULHO 953 _ l:strelto 'saido da ponte
ce desampa7��'

chamando ate�.çãf dos x x x
.

��;mm2�gue para Coqueiros. Casa e terreno cam
Dia 1; de Julho. p.passado

�r��e���unfs���clpa mente OS ANFITRIOES NOTAS NA PASSARELA� Dr. Alo.shJ
RUA FRONTINO C. PIRES N.o 32 - Cosa de madei-
ro pagamento parte à visto xes:o a combinar.

·'-ERRENOS
AV O:;MAR CUNHA quase esquino com a Av. Rio
BrAncO. Terreno de 296,40 m2 por preço de cr$
1.300.000,00 a vista· Apenas estará a venda nestes

30 dias.

COQUEIROS - Rua Juca da Loide, lote bem situado.

RUA ARISTIDES LOBO N.o 8 FUNDOS junto fio
Hospital Nereu Ramos terrena próprio poro ser loteo·

do, oreo de 10.000 mi - Preço convidativo.
'

RUA ESTEVES J UN IOR - MagníficO l-ote paro resi
dência de padrão fino.

JARDIM ATLANTICO - 1 magnífic-? lote bem pert:
do asfalto.

, �\�
RUA MOURA - 3 lotes. 0'''
RUA EDUARDO DIAS (MAYKOTI _ I lot� 'l'-

A HORA PRfSBITERIANA
Ouça todos os domingo!; pelo ZYT-25 Rádio Anltt..
Garibaldi de Florianópolis ás 13 horas e 30 mlnut�

A HORA PRESBITI:.RIANA.,. Agradecemos a su�

sintonia

Dra. IARA ODILA NOCETI AMMON
CIRURGIA DENTISTA

453

Atende senhoras e crianças.
Método psic-ológlcO nloderna-especializodo paro crion

,as
Alta rotação.
Aplicoção tóplca de fluor.
Atende sàmenle com huTO marcada das 8 às 12 horas
e das IS às 18 ·horas.
Ruo São Jorge. 30

já roram inícíados.

III
l�eb que 11;' ros observar

éI ur, ra ,s.. lDE
.

contratante
Ja nnrm de 'rrans-uíssão de

ehci'g-ia elétrica c.:apivarí·I,,,
b"es·,são Joaquim já concluiu
'iJ c:..S:::ti de (;.m�l'eto para
c,Jlúcaçáu das Tõres estan·
LLJ ,;,; tra'/al:ws n_�s imedm.
f;õe� do Rio Ca',miras (P0-
dras Bn\ll,a:,)). Este traba.
lh0 pelo que soubcmos foi
feito em apenas um mês.

III
O novo Ctô:liü;:ério localiza

do no Bairro da Ponte Gran.
de está sendo construido pe.
Jo executivo municipal. A.
tualmlJnte estão sendo feitos
os trabalhos de te�raplana.
gem o portão principal de
ecésso, a Capéla e a casa do
Admi..'l:stradcr

III
Conseguim._js apurar jun·

to ao Eng:mheiro Di�et,JT'da
Prefeitura, que dentro de
poucos dias será iniciada a

constrw}ão de novo Merca·
• do Municipal que ficará lo·
calizado nos fundos do atual

:es:,o f:�ue:c:rt:a�e�!�
O novo Mercado será dota
do de Câmara Frigorifica,
estacionamentos diferencia
dos para automóveis, feira
livre coberta, divisões para
carnes, peixes, verduras e

frutas. O recinto será total
mente coberto e fechado
com iluminação artificial .)

natural, sendo esta por do
mas de acrilice direta.

Iii
Na Estação de tratamento

Dagua a Prefeitura está pr')
cedendo ao ajardinamento,
urbanização com passeios
revestidos, arborização e u·

ma fonte Juminôsa, tornan.
do·se aquele local um Par
que d� uso público com es

tacionamento de automó·

veis, platafórmas etc.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CARVALHO PINTO:

Melhoria da arrecaaação e

di$ciplina da despesa para
evitar emissôesl

rio à complementação da

_�!;;:'_inO_O""_OdOdO_,"dOiCientis ta "A tômi'co' 'nega ser�espião:
Roland Rencux - Díretcr Superintendente

RUSSOSg��:!;;�y��:�����;��:�,���:e7 _ 63
...._S_:_A_�_:_F_RE_O_SZ_�_�_O_ quer ia: comprometer os

LONDRES, 9 (OE) - o sos, a fim de dispor de pro- gem a Bruxelas com um mãos. O cientista italiano

Dr. Giuseppe Marteli, cíen- vas contra Karpekov. Disse membro da missão diplo- concluiu sua defesa afir

trsta atômico italiano acu- que foi por isto que acettcu mática soviética na Bélqí- mando que nunca transmi

sado de espionagem a favor receber uma senha e entre- ca. AfIrmou que Karpekov tiu informação alguma a

da URSS, declarou ontem, vistar-se durante uma via- insistiu em que êle se em- ninguém e que nunca em

pregasse na Universidade sua vida rêe algo que pudes
se trazer prejuízo para os

interesses ou a segurança
britânica. O fotógrafo Per-

apresentou-se aos diretores

de serviços e divisões do

Mmistério da Fazenda, reu

nidos em seu gabinete. Ho

[e, em Brasilia, fará uma

exposição . sôore a situação
econômica financeira do

pais, na reunião mínísté

rial.

RIO, 8 "As emissões não
resolvem os problemas ;1-
nancetros em que o pais se

debate. Urge providenciar a.

melhoria da arrecadação e

disciplinar a despesa de mo

do a que o Tesouro tenha

mais recursos, para epnce
ção prioritária em setores

onde as despesas são ínadié

veis ou em aplicação produ
tivas". Com esses palavras,
o ministro Carvalho Pinto

REAPARELHAMENTO

O diretor-geral da Paaen-

COMIJNICACAO
G DA COSTA PEREIRA & elA. s. A. comuni

ca a 3eUS fregueses e amigos que transferiu seus es

crttórtos para a RUa Francisco Toientino, 21. junta a

FIRMA IRMÃOS BITTENCOURT - Telefones 3087

e 3802. Onde continua a dísposíçõo de seus fregue
ses e arniqos.

CONFORTAVEL CASA R�IOENCIAL
ALUGA-SE NO ESTREITO

De Ccostruçõg recente. 125m2, espoçosa sala

qUe po�e ser subdrvidfdc 3 �ormítólios, um próprio
por-r escrjtórfo, co.::,inha banheiro completo. WC quar-

'- to banheiro para empnegada, óree de serviço Com

tanque obrigo. para. automóvel 00 m!!smo tf!(T1PO vcran

dõo; fóra: rancho -e qufntol em-zona. saudóvel e coi
ma perto de boa praia � rTlQr. próximo a Escola de
/""\I_m:ndízes Marinheiros.

Ver e trator: Rua Max Schromm 360 Estreito
10 -7 - 63

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

FABRICA OE TECIDOS
CARLOS RENAUX S. A_

BRUSQUE - SANTA CATAR!NA
"AVISO

Acham-se à dísoostçõo doo .sennores ociónistas
desta Sociedade, na séde SOCIal à ruo 1° de Maio
N° 1283, nesta Cidade, os documentes a oue se ref",":
re o art. 99 _ de, decneto-let N° 2.627, de 26 de setem
bro de 1940', referentes 00 exércicio encerrado em 30

,. �l��brH �� 1963. �

ASSEMBU!IA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convoccdoe os senhores Acionistas a se

reunirem em cssembléra geral crdínérta, em suo sede
sector, à rua 1° de Maio N° 1283 nesta cídoée de
Brusque. no. dia 30 de agôsto de 1963, às 10 horas.
para deliberarem sôbre a seguinte ORDEM DO DIA:

1°) Exame drscussõc e cprovaçõo do balanço ge
rai, conta de lucros e Perdas parecer da conse!hó
fiscal re demais docvmentos referentes 00. exsrcfcto
de 1962_

2°) Eletçõo do. Conselho Fiscal.
3°) Assuntos de Interêsse social.

Brusque, 26 de Junho de 1963.

da apresentou um a um de
seus calegas ao arv Oervelho
Pinto. Cada qual informava
sObre II estado de sua repar
tição. O ministro ficou imo

pressionado ao ser Informa
do de que muitas coíetones
federais foram anexadas por
falta de pessoal para exe

cutar os serviços normais, e
que a maioria delas está ins
talada em prédios locados,
muitas sofrendo processo de
despejo por falta de paga
mento dos aluguéis. O sr.

Carvalho Pinto prometeu
providenciar Junto ao presi
dente da República o que
fOr necessário para regulari
zar a situação da Fazenda.

RELOTAÇAO

O ministro perguntou
sr. Werner Grau se seria

���S�:l c��;:, Uc�� or�:�: �_
tivo de preencher os claros

I:�itasdi�e�:te:ria��!eto��\�
.

Congresso mas ainda sem
:

instalações por falta do pes- •
soaI especializado. Ouviu
resposta negativa. O dite- .

ter-geral da Fazenda infor
mou que o pessoal existente
não chega para os serviços
atuais, que funcionam em li
permanente Situação díflcí
tária.

CONVOCAÇAO

O sr. Carvalho Pinto de
clarou que "cada diretor da
Fazenda está convocado pa
ra a grande tarefa de re

denção do pais. Nessa hora
de di!kuldades - acentuou
- a Pátria pede o nosso es·

fOrço. Não sou politico, fui
também funcionário Iaseu
dário, tanto do municlpio da

Capital como do Estado de
São Paulo. Conto com a co

laj>ocoção .... __".,.
procurarei atender as neces

sidades de cada qual. Terão
em mim, mais que um che
fe ou ministro - um com·

panheiro".

ni�rn:l�u; n�;:�a�o ��
pedir ao presidente da Re

publica todo o equipamento
mecaníco e pessoal necessã-

Não peço caridade, quero apenas ser como você. Desejo estudar, �rabalhar, ser útil.
Co a ajuda q-qe me era ,·á sei dar alguns passos, aprendi a ler e escrever. Ma ainda

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

I
".... S.'liUr_''I''

Campanha Pró-Criança Defeituosa - Associação Brasileira Diretor-Executivo ••••••••••••• a •• a •• o ••• o •• Jayme Torres
da Criança Defeituosa-A.B.C.D. COMISSÃO EXECUTIVA NAQONAL Secretário •••••••••••.•. o •••Luiz Philipe Rezende Cintra

Tesoureiros ••• , � •••. Alberto Eigueredo e Camillo Ansarah

Presidente de H.onra
.•......•.• , o •••••••Amador Aguiar Presidente da. A.A.C.D..•. o o •••Renato da Co�ta Bomf!m

Presidente da Campanha .•••.•••••••••••••.Laudo Natel .Ccordeaador••.•••••••••.••..•••Ulysses Martins Ferreira
I ..

rMPANH� PRO:GRIANÇA DE�ED1JD5�

·allE .�.l:Om_1l PARA. A CAMPAllIIA J!!IÓ-GIIWlÇA ÓEFEITUDSA, À,DIJOADUILIADA,.JIE SUkCIDADE: N

Associação de Assistência à Criança Defeituosa - A.A.C.D. - Av. Prof.
Ascendino Reis, esq. Pedro de Toledo. - São Paulo.

Associação Casa da Esperança-Rua Impc:ratriz Leopoldies, 9-Santos.
Associação Nossa Senhora de Lourdes, anexa 1. Sra. Casa. de Miseri
córdia - Av. Cláudio Ruis Costa, 50 - Santos.

êsscciaçzc Mineira de Reabilitação - A. M. R. - Avenida Monso
Pena. 1698 - Belo Horizonte.

�iaçãoParan�ensedeRcabilira�-A.P.R,-R. Iguaçu, 811-Curitiba.

Associação Perttambucana de ,Assistência à O;iança Defeituosa. -
Rua do Espinheiro, 730 - Recife. ...

Associação Sanatório Infantil Cnu: Verde-Av.Jandira,l001-São P2WO
Associação Santa CatarinadeRe�bilitação- RfIa Gal. BitteDCOutC, 102-
Florianópolis. •

Instituto Baiano de Fisioterapia e Reumatologia - Av. Getúlio Vargas.
544 - Salvador.
Sociedade Campineira de Rccupcrasão d2.Criança Paralítica-Rua LuW:ana.
369 - Campinas.

;

SO

perante o tribunal de Old _

Bailey que pretendia tirar

cy Harrfs, testemunha do
processo Martelll, sofreu
uma sincope cardíaca no

momento em que se prepa
rava pura depor e foi trans

portado para um hospital
em estado grave. Após as

declarações de Martelll, a

sessão foi suspensa.
perttdo dos soviéticos que

queriam obrigá-lo a traba

lhar para êtes. Acrescentou

que acossado pelo agente
Nikolai Karpekov, funcio

nário da Embaixada sovié

tica nesta capital, aceitou

ter um contato, no Con

gresso de Viena, com o

. cientista soviético Roma

novski. Adiantou que teve,

então, a idéia de ampliar
suas relações

norte-americana de Prince

ton. Explicou que não aceí
tou a idéia porque temia

ver-se envolvido em traba- -------------_�-----__�,_

1... .'10S de natureza secreta da .,-" ..., ..........-- - ---..

uníversídade.

soda ca'usl.·ca:Martelli admitiu ter men-

tido durante os Interrogatõ
rios e reconheceu que os

códigos contidos em um

maço de cigarros lhe ha
viam sido entregues

CINfMAS:(
- CENTRO-

sâójosé
às 3 e 8 horas
Fredric March

Ino Balin
PRECEITO DE HONRA

- Censuro: até 10 anos -

ARTAlfS DO DIA
- BAIRROS-

gloria
às 8 horcs

Christian Pezey
Cctetta Descoil1bes

AS NINFAS
- Censura: até 18 cnos -

I.
I�.-

CRISTALIZADA EM ESCAMA�

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

rilz império
às 8 horas

Fred Mac Murray
Maio Powets

A FúRIA DE· UM CONDENADO .

- Censura: até 14· cnos _ I

cu, 'nETR.O. QUíMICA FLUMINENSE;
.
Embàlage ... Industrial:às 5 e 8 horas

VI���yM�;��r 1_ em _

SANSÃO E D"'LILA
- Censure: até 5 anos -

Socos multifolhos (Papel • Plástico) de 50 quilo.

Embalagem Dam'ltica:
CaiXCIl do pap�lao co�_ �A. paccthll f>l81.ttcol

do 1 1/2

Ibj. . Representantes para • ,:.
Eltado•• Santa Catorino • �orQn6

•
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REPATO.

PEDRO PAULO MACHADO _

4B ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE� r- GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVAPROL D� SANTA Ci,TARINA NO

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

COELHO - MANGONA

SETOR DO:' ESPORl:ES

HOJE a DELEGaçao CilTARINENSE
�! EM COltDUÇAO ESPECIAL SEGUE HOlE A DELE&A(AO CATARINENSE QUE DISPUTARÁ o CAMPEONATO BRAS�LEIRO DE FUl'EBOL AMADOR,
,

'

l:� CHEFl.ADA PELO SR. oim MELLO, PRESIDENTE DA F.C,F. A TURMA BARRIGA-VERDEQUE OBEDECE A ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO POPULAR
o :EM DISPOSTA E CONFIANTE EM QUE NAO DECEPC[ONARA AO POBUCO FLUMINENSE. BOA VIAGEM E SUCESSO, RAPAZES!

---------

SÃo JOIO BATISTA FOI DESTA VEZ Ju-Igamentos do Tribunal de .Justiç
aPAlrO DO "INITIUM" DA LIGA D. Esteve reunido o Trrbu-

D ti
be Ímpetrcnre noo poden

QUE' VENCIftA PELO nal de Justiço. oportunida eSpDr Iv "): ser- .pr:judiCOdo pela ,l�()BRUS N.lE. ruv � em �ue cprectcu e jul: . CI. ��r�����ad�O t:���l�n��'i�
nAISANDO ru dOIS proc!ss� que Dectsôo: NerY José da da .�Oi reottzada dia, 26 de

presidente declarado que
, r cnstcvam da puto

. SIlva, incurso no artigo mola e o. protesto somente .

f II e te colendc

�:�te;�,�t;'", 't' ",�;�lv��'":a;::,:;�..:,,,:� dl::'':'::'';;-'''' :::;n;;:::� ,.:T;';;��.; lOm�;:: Õo�7�i:'::���o� ��b��� !��;e;;'o�lt� �:j�i�� c��� ��ud;;t�.�: n�u����,�;�� -::��:�:�::::��i��j:n��
porte rl9 s-n c » T";'"I�. e o qua ganha mal dá para

P. C .. fln;l São João Batista. tos do i- tempo e Ganinchn to, p�e.�lclente .. Louro an
aeíros que estavc sob sur- portento do.prazo l�g?1. o representante do Coxias

comnp�;"r!r") '"Ir") .... _ Pir") o sustento de sua farnilia. teve Iuear o tl'Al1l�lrmll.l toro aos 28 minutos. do seeundo tos, .)uho. Cesa(ln� da Ro!o sis; Osvaldo Cândido da A pl'e1iml�?r do JUiZ re �e coberta recurso ao su
GT"P11rlP rln <"', 1 .'c: v-t neetm o camcecnísetmo nele início da Liga Desporti- tempo. Oeru Meu'&

", 9snl Bcrbato Silva ínfrotor do artíqo lotar foi acerta P.7.los de- per'ior dentro de cinco dias
cirt."ri�c: do .,.. ff''lt''T" a tn'i" em rmtf"f'C Ol� va Bn.u;q�nse. Excélente Marco: -:urell� Kruger e a 109.'multa de cinco mil mais [uiz ee, decfdindo

..

o
conforme etcbetece arti

sp.,t",.,..-t.., n 1'""<:. o"'<'"l� rlf'vf>rá ser melhor nublioa eomnereceu ao mo- Para contentamento da secretarie::' �mo pessoa. cruzeiros mais umo parti calenda pela intempestivl-
go 26 do

e

C B O.F
o

G'lT"jh"''''i '"I 1 como-eenetdo e mais estí- demo t'Stádio do Usati F. C, grande rernüte ualsanduann, No. ortmetro p�oc:sso O da que estava sob sursts e dode do protesto. Caso Trrb. ,nai entres-
São snves-re. muíaôo. del�Rndo nas bilheterias a o alvi-verde brusguense ini- fr:rge��:asC��Ãt����:�= Luiz Alves do Silva, incur Antes do enCerrame�to

se no :Tlé�it.O do quest�o..

O

�:.�;�I quantia de CrS ����o��:�c!��;��:v�:� tcrtnenee tendo funciona ��U��i��:ig;e 5�ul���s b:i! ��n!�I����an;�so��f:eo:- Caxias t�1".lO� sem d�vlda
1·· jógo: Clube Atlético Cer do o torneio inicio da Lifta do como relotor Osni Mei fieicdoi todavia com o nildo Martinelll esclareceu g,.óanqhuOe �e���e�a ����.�;.<;��los Renaux 1 x Tiradentes de Desportiva Brusquerlse. sursts per ser prírnórlo. ao TrIbunal que estranho-

não tinha condicõ-, de já-Tijucas o.
Processo nO 108, relator V8 ter c protesto entrado

Goleador: Nilton Schaat
Laura dos Santos. Protesto foro do prazo, ocredítcndo go.

aos 4 minutos da segunda e· FEDERA'iO ATLÉTICA interpâstci pelo. Coxios de ter o. mesmo entrado 1"":0 li
tapa. 'PA Jornvtle contra o Marcílio g8 dentro das 72 horas e

bo�iZtr�����. Raízer, com

(A lAlbNEftSE ���sd!:! !�f���� PO��o;�f�� ���ê�:��r"jod���:nac���oá���O carros Renaux venceu RESOLUÇOE::; - 'romeces licitaram transferências pa- e Ratinho da Federação que" nõo CO"
com Lauro, Merizio, Sardo, na reunião realizada no dia ra dísputarem o campeona- O JUIZ 'relator antes da muntcou ao calenda o do-

I o A�6' �,��2�geE�_ f�;::�����:::���an:;h" ::�����:�;��E:r�d��; ::;'�::�::��:��;o�:l� �ei����i���a�u;��,��;;r� :�o�:s��lg�,��a\�;:�:::O" A.·5
veí.z x Atlético 2 'raman-

Tiradentes. ele Tijucas: Pedro Nunes. Vlce presíden- ser concedidas normalmente <:'. prot7sto .doc' in�emp�� tonte do Coxias que o duDail - Lola, Elo!, Djalma, te, 1311"110 eeranm da Luz 1" ou se estes atlétas estão in- tlvo_ o egan O qUe_'_po_,·_' --:e Ari. E.�a e ·Jeter. Teodori- eecretãrío, Nazareno de .Je- . _ -

co,�'t,�. sus Lisbôa _ I" TesoureIro, �:r���a:� ���;�o:: D�:: ��!
2"�"1iiiiaR.tli \>enoou - Aymory LaWl e AntUlJo ra.;âo 11-62. _ RESPOSTA

nas penalidades máximas ao Alvens membros do consç CBB 756/63 _ 499. Em resHuma!tá de Nova Trento -lho técnico de Voleibol e Car posta ao oficio n. 089/63 de
por 3 a 2, sendo Rolf o go- los A. Brognolli membro.:io 11 do corrente, temos a in.leador pelo Paisandu e Eu- Conselho Tecnico de Basque- formar que atlétas que te-des ")810 Humaitá. tebaL nham participado de torneios

r Quadros: Paisandú: Osm. EXPEDIENTE _ Foram

�Ol:::rv�postal .

.l'elegrá-
\!,Jzo. Iiton, Ivo I e Ivo I:. recebidos os seguintes ofi.

of.
fico. com 1 pp !=�=��a���l���' Pe· ��o�:�: �.fi��a���2��ici:

c ,. 's � 1:::
-

Ava�::r:n:. EU��m:i�rl��e��!ir:;:���� n. 175 do Bocaiuva Esporte
com 4 pp racas (l Valdir.' MOisés, PiCl- f�;�: �����o�ad�· ��·a�!:
com �u�;

- Tamandaré,
���.AntonlnhO, Renato e Cé- tarlna.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DESPORTIVA

oortoatezrenee.

,

J) (.AMr;EONATO DO
..A GUANABARA

ro para o primeiro coloca

i.I� do. quinhentos mil para o

I.d , .. _.,.,,-'1 .... '" duzentos mil pa·

c. 1"a o terceiro_
ra �'18

de cu

valho .. � 'l

trotou C

Center
-

tl,

mas que
lo Go
clubes

ficaç

��:�._�

FLAMENGO X
PORTUGUESA, O
JOGO PRINCIPAL

lo o

Flamengo. que descansou

na segunda rodada do cem

peonato, fará a priuefpal
partid'l da próxima, cootT"!'.

a Portuguêsa. dorq�go,· IY)
Maracanti.. Os demnts jogos
da terceira rodada são os

daré 4 x- Paula p"ntnos 2, na

categoria de juvenis e Avai

--t{.: �=1(!a�,�:)
profissionais. a colocação do
c:-rtame regional de profis
sionais, quando e cumprid'\
e. 2a. rodada do returno. é

FutfBOL EM BRUSQUEimpu
espor! o

• um

nor·C'

sr. C.

e imp'
lhões d

troféu e di�
tadas ,ir li

aos trJ's '

Uetas: Osvaldo. Moura, 0·;-

�!íi r;.ri�;o ;ile::as����
Juarez, e Valéria do Carlos
Renaux e Edson e Pedrinho

Dia 14, com três cotejos.
terá início o Campeonato da

Liga Desportiva Brusquen-
seguiotes: BangU e Bon<;u

cesso; Botafogo e Madurei·

re; Olaria e Campo Grande>;
Vasco e Canto do Rio; /',.

se com vârios jogos:
Em Brusque, o Carlos Re

naux recepcionará o forte

conjunt'l do USATI FUTE

BOL CI..UBE, de São João

a seguinte:
ou jogos oficiais. constante3
do Calendário, ficam sUjei
tos ao que determina o Ar�-
17 da Deliberação do C. N.
D. que diz o seguintes ao

que d"!termina o Art. 17 da
Deliberação do C. N. D. que
diz o seguinte: O Amador
não poderá participar no

mesmo ano desportivo de

competições oficiais por
mais de uma Associação,
etc.
3°) Conceder transferência

ao atlétas Luiz Carlos Madtl
reira da A. D. Colegial pa
ra o LIra Tenis. Clube. Con
dicão de jogo Isento de es

'táe-io por ter comoetido peta
ultima vez nela CJnhe de o

rlqem. em data 2/9/62.
CONSEL"H"n 'T'1i'f"":I'HCO DE

VOLEIBOL
1") AnmvRr os jo�os reali

zados no dia 2 do co"'rente np_

lo CRnlOeonato Rel!:ional de
Tif.ul,..,.es entre as eouipes:
S. D. Sete de Setembro w

versus Clube Doze de Agôs
to o.

2") Conc:trle"rl'l.r ne"rrl�!lres
os chhes Cnl7.P.;TO e TJni.vp.r
slfliril"l. 1)()r não tP"rPI"l1 com

pRr�;t:l1"l nRrR a n,.rt.iriR mar

cada para o dia 2 do corre0·

te.
3°) F.n ....Rm;nhal' ao T. J. D.

RS 1'11"","1I1S ri",- Tnrhutll. de .�
dp.<;tp. pm vi,..,,,ipc: ri"lS RU

� ...Icq ri" r",1-,pn".,.", r::1,,_

pelo Paisandú.
mérica e São Cristóvão.

Batista. agora com um plan
tel:remodeJado, onde des

pontam Osvaldo, Osni. GOl'i·
nho e Dimas, por certo ir:i
dar muito trabalho ao Clube

ME" DA" MEl/
SO/UE!. !

colae .... 1" ,C

será o�"" n

ta?ja ri')

pr��ir', '""Y} .'

lar do um i 5" luger - São Paulo e A·
tlético com 10

Juiz: Nascimento Costa,
com boa atuação.
3° Jôgo: O anfitrião Usati

F. C. foi batido nas penalida
des muximas pelo modesto
Guarani, de brusque, por ;)
a 2. pelo Guarani Pires con

verteu as três penalidades e

pelo Usati Dimas apenas con
signou 2.

O U:;ati F. C. alinhou o se

guinte onze: Leal. Dácia. 05·
valdo � Quineas. FachinJ e

Moura. Chique, Osni, Gor:
nho, Dimas e> Rubens.
O Guarani: Bragança

Nori e M�acir. Baron - In·

go e Lino. Carreca, Arno,
Nilo. Paes e Ari.

Juiz. com regular trabalho
Sinézio Dadam.
Simifinal: O Paisandu der

rotou O Carlos Renaux n,lS

penalidades máximas por 3

te-,::ltos a 2. Rol! pelo Paisan

qú conz!gnou os três penal
tes já Nilton Schaat chuto:.!
fóra a primeira penalidade,
batendo o gOleiro paisandu9.
no nas outras duas véus.
Juiz: Osmar Raizer, COr.l tra
balho de regular para bom.
Flnalissima: Paisandú 2

x Guarani O

Atlético Carlos Renaux que, I

diga-se de passagem, não)

atravessa boa fose. O Usati
F. c. t.em como treinador o

excelente Hélio Pimentel.

Na cidade de Nova Trento,
o Paisandú enfretará o HlI·

maitá. Por certo, devido SIJiI

melh1Jf categoIia, dever,l

vencer o campeão do Tal·

neio Início da Liga Despor
tiva Brusquense.
Em Tijucas. o Tiradentes

receber(; a visita do Guara

ni de 3rusque. Os loc2.i� des

pontam como francos fa\·c·

ritos.

Processo n. 4-63 - a) Ad

vertir. por unanimidade, o

Clube Universitário Catan
nense, por ter incluido em

partida do CampeOnato Re

gional de Juvenis. atlétas
sem condições de jogo.
Processo n. 9-ô3 - a) Ad

vertir, por unanimidade. o

Clube dos Nove. da cidade
de São José, pelo não_ COr1-

parecimento no jogo do Cam

peonato Regional de JU"Je

nis. em 6+63, entre éste e

o 7 de Setembro.

6' lUf>"ar - P�ula Ramos

[) co; 1��:rP _ Guarany com

16 pp
FALECE" r

MANA.f
PAsr ')

., \

Nos profissionais
1" lugar - Aval F. Clube.,

lider invicto, com O pp
2' lugar - Figueirense,

com 4 pp
3· lugar - Postal 7 pp
4'· lugar - Paula Ramos.

fll 8 pp.

Amigos, ainda não apare
ceu quem chame a si a res

ponsabilidade daquela malfa
dada temporada Europa·ê3.
Os que dela participara como
turistas ou atlét.as não se

dispuseram ainda. a apontar
realmerte oi motivos que
levaram nossa seleção
ao fracasso em gramados e'.l

ropeus. Entregaram rela�'ó
rios à Confederação Brasi
leira de Desportos, culpando
a tudo e a todos st:m. entre·
tanto. epontasem realmente

o_defeito que deve e tem que
ser sam'do antes do mundial
de Londres. quando ent5.,.,
será tarde. No relatório que
apresentou ·a C. B. D., o sr.

Aimoré Moreira. que à essa

altura deveri", rasgar;l'o di

ploma. informou que os :;;1.3..

temas 4·2·4 e 4·3·3 estão to.
talmente superados e para
safar sua responsabilidade
encaminhou novo sistem"l
para ser estudado pelos �l·
tos n:f>ntore� cebedenses.
Diz o preparadGr bicamp'
ão do mlU1do em seu rela�;)
rio que o novo sistema ser-i
o ideal para a conquista d·.l

taça em 66 e por isso soli ... l
ta com urgencia a sua aproo
vação. Com o "Cálice" ""\.1

sem êle os oarticip,antes da

quela. malfadada excurs�)
nãn encontraram mesmo.-::;.

solução do problema e 1":)

solveram, talvez por motiv.)
de precuut;[iO renunciar aos

cargos que lhes foram con..

f,,�1';..,<; peJo Dr. João H·J

""lIange. presidcnte da C. B.
D. - ....
Ennuanoo tudo isso acon

te('e hi pela Guanabor:l. o

jlliblico e a imprensa contj·

nuam a aguardar com inter

rêsse a l"espo�ta que até a·

gora não lhes foi dada pe
Jos cartolas que renuncia
ram. O que dizem e afirmam
é que o "[ootball" preciS.'l
ter uma confederação espe
cializaria a ser nfastado da
C. B. D. que nos levou a

duas conquistas mundiais
nessa moda.lJdade. Na opi
nião do cronista, os renun·

ciamentos e5t110 errados, ei"

radIssim05 porque se aquc·
la entidade nos garantiu
duas conquistas mundiais,
poderá nos garantir a tercei·
ra e fa:>;er com que a "Jules
RimeL" continue a enfeitar
a galeria de troféus da enti
dade da Rua Quintada, des·
ta feita. em caráter deflniti·
voo Os que querem a fundação
da confederação de "foot·
ball � são elementos irres·

ponsáveis que visam sbmen·
te o aumento de seu capita
lismo e sociabilidade e nun

o soe;gimenta do d(!spono
nacional que tanto necessi
ta de seus a,:<ilios. Mas não·

conseql.lirão o que preten
de, porque os desportistas
esclarecidos impugnarão seus

intentos e deixarão a supre
macia de nosso "footba!."

entr€lP18 à C. B. D. queiram
ou não os cartólas Ialidos

que nem explicar sabem r)

qu hOtlTle com a seleção na·

cional que participou da e:(

CUl"SRO Europa-63. E não �a

bem. porque nada fizeram

por nossa sele.Gão! Foram n·

penas como turistas e mi·)

como ('omponentes de um

"scratch·' que ant.es de_ ,lu·
do é blCamp{'ao mundinl :],.

'·football'··

Miami, � f1"1'Prl
ontem .T' _1 l'"

ger d� .Tr )

ky W?lker. T

anas e e�tn·

vários t"lese 1""

áurea, foi O ir Y" d�s

gr2.'1ti"c: lutas d' r:)' )� de
dólares.

c' .....

5' lugar Atlético com 10 pp
6" IU!!lIr - São Paulo e Ta

mp"rbré com com 11 pp
7· lugar -;- Guarany, com

13}.oJ) Processo n� 10-63 - a1 Ab

solver. por unanimidade, o

atléta Gilberto Gerlach per
tencente ao Clube dos No.

ve. da cidade de São Josá,
por Falta cometida no jogo
com a equipe do 7' de Se
tembro em 27-4-63.

CONSELHO TECNICO DE

BASKTBALL
1') Dispensar dos Treina

mentos da Seleção Juveml
Catarinense que se prepa:-a
para v próximo Campeona
to' Brasileiro. o Atléta E:ni
lia Ribeiro Neto do Clube

A revelação atual da Li:;�
Desportiva Brusquense é o

USATI F. C .• de São Jo;:;'o

Batista que. através de seus

dirigentes senhores Tomd�

Leal, Valéria Stael, e ACon

sinho, enuda todos os -s

forças para que o USATI F.

C .. traga para São São Batis

ta o titulo máximo da L. D.

'J (l):�T�MfHTAL PA
C.:&!!L,

Cáli. Golôtr.bia - O Br'l' o Brasil totalizou 110 pmó
tos e obteve sete medall.as
d" ouro, cinco de prata e

quatro de bronze. A Argen
tina. que ficou em segundo
lugar r:orn 93 portos, obteve
o'.Inf.n medalha,.. de ouro,
��is de prata e três de bron

ze. Érica Lopes foi a atleta

)'"1�is eficiente do Brasil. :;2-
n�ando duas medalhas de

ouro, nos l?o e 200m. rasos.

sil e a VeneZlI�l! c nqu

ram o titulo de c'\ s elo
XII CamneoD' to ,1 iii. r!- B. do corrente ano.

cano de A Segundo os obscrvador"s

esportivos de Brusque, São

João Batista, Nova Trento '}

Tijucas, o campeonR.to do
corrente ano da L. D. B. se

rá de�idido entre os clubes

Carlos Renaux e Usati F. C.

e do Y""U C�,.y

A"ne)'l,"'1o 'if..,

Jw.Cti'ln1 h .. n"iversitárlo e S. E. Cru-
zeiro.

d02���:��crever consulta
Fl"""""''-;nolis. 2 de JlI·

feita por esta Federação a
lho de 1963.

C.B.E., sobre a transferên-
Orlv VA,.",l1l\. P"r",,,;rl"'nt.e

���:��:�=��::e� :� l0 S:�I;:�ri:p.rafim da Luz,

portando.nos à Deliberação
11-62, artigo 17° do CND que
diz o seguinte: O Amador

-'

não poderá participar no h-_.L_........,
mesmo ano desportivo de

competições oficiais por
mais de uma Associação etc.
etc. vimos expor o seguinte
situação: l° Diversos atlétas

juveniS participaram do tor
rFlio C"onica Esnortiva rea

!lZBdo rlOr estl'l Feélet"Rçi\o e

constante do Calendário de

jorn�d" rl1"
� .

T 1 "ch.
ontem. à t 0;:1e. ., r. 'i')
Pa<;oon! Gl1( r

.

C'. )
•
.a ci

dade. NOVO TRlIlNfO
DO BOTAFOGO

No Atual Certame da Liga
Brusq:t:mse despontam cO;

mo atrações os seguintes a·

t f:("· m cnn':idado'õ os Senhores pol'"
d" ja'1l1.ment() d() ADICIO
ri· -·el" lR.i nO 1474/51, "l"e-

0";5 a "'I" "'! .... r(>�I�nt"rem ne�

d"'� r(,'"pect·v"c: c ...mnróv",-ntes
'kã ... , "r>r TfTULOS DE OBR) ..

·'LHAMENTO ECONOMICO ou
.,.., rl'nhf"lr., n::lS quantias que nõo
CI'S 1.000,00·

---

I
lOó",.,Ii" 5 rI� 'u)h ..... d� 1963.

---__._--_....._-
·.10"5; e'-e':l""ko H:tcker.

INSPETOR
11-7-63

Pel"
bd .... .,

�JAi..
f,
t::c ,A!r n

r.('r:� ri

G.:.("(",f'
pi'r:J u

úlinl

A equipe do Botafogo
prosse�e flnne :la disputa
da Taça Libertadores da A
mérica. Ainda Sábado. em

Bogotá. o alvinegro derro
tou por 2 x O o Millonários,
com quem voltard. 8 se da.
frontar, dia 24, no Rio. Antes

porém. dará combate ao A·
Iiança, de Llma. em jogo va

lido também "Dela taça. An·
tonin"l1" e Am'l",",ldo marc!!.

ram os dois gols do bican·

peão carioca,

GENTIL cnlloso
'NO SPO�"f!G
Contratado pelo Sportlnr;,

seguiu sábado para Lisboa,
pela Panair. o preparador
Gentil Cardoso. Recebeni

Gentil 20 milhões de luvas e

ordenado mf'n!lal d{' :I.�n mil
1!l63. 2') Posteriormente. so° .Itl:'.".. .........1-.""'-'u....VIO. • .....,.,..

,
.

'

.. ,,-, ..\,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



nra CHEREM: ELEVA[)()�
os pnOPóSlTOS DO PDC Ainda a visita

Gabriel
do Dr. Luiz,
TAlOO sr. Luiz Bianchi exígiu

que o sr. Fernando Viegas
provasse as acusações que

fez, pois em caso contra

rio, "que se acautelem os

deputados de oul ras agre

míações com o elogio dr..

hoje, que se transformará
na Iníânía de amanhá."
O deputado Dib Onerem.

em aparte, expressou, na

��:li=���a d,eo�d:' a��i:S�� K-ee Ie r p le I" te I"a um 3 9 rava ..

bancada do PDC, os altos

propásítos que têm anima-
" f.

- "
:;,"o,�:,,:::;::,�O���:', r�:: cão das' suas con issoes
��"lnddeO sOfLni�V6::;:ri��, ��1�; 'LONDRES, 9 (OE) _ para redigir suas roemo

dando apoio às reivindica- Christine Keeler apresen- rias. Robin Drury, que des

côee governistas na Assem- tau ontem numa demanca truíra ti fita na presença de

bléía Legislativa. Demos judicial contra seu ex-agen- Christine, conservou uma

nosso integral apôto fi. VV. te literário, Robin Drury, cópia que, segundo ela, tan

EExcias., representantes do que registrara suas conns- ça nova luz sóbre o caso de

PDC, que formam conôsco sões numa fita magnética
__LU_'_kY_GO_'_dO_n_,_o_Jamaica.

Por ocasião de sua re

cente visita a diVersas loca

lidades do município de

Talá, o Secretário da Agri.
cultura, engenheiro-agrô
nomo Luiz Gabriel, foi alvo

de calorosas homenagens,

tanto mais porque Sua Ex-

Destitu�do E expu�so dJ
Pais o chefe do Esfa1fj·
Maior Sirio

BEIRUTE, Líbano, 9 (OE) desta capital ii caminho de

Viena. Interrogado pelos
- O General Ziad EI Ha- jornalistas. disse que aocn
riri, Chefe do Estado-Maior danou Damasco por moa
sírio, foi destituído de seu vos de saúde, mas não men

pôsto e expulso do país, cionou sua destituição. No
informou-se ontem nesta tícias procedentes de Da.
capital. Ohservadores dípln- masco dizem que Hariri foi
máticos manifestaram seu mantido em prisão domi
assombro por esta noticia, ciliar anteontem e, no dia
uma vez que Hariri foi seguinte enviado à Europa
quem levou o partido Baath sem nenhuma missão on
ao poder na Siria, dírfgln- cial. A destituição de Hari
do o golpe de Estado de 8 ri deu seqüência a uma sé
de março último. A ínror- rie de rumóres que pare
mação foi transmitida pela ciam indicar que. triunfava
Rádio de Damasco às pri- em sua luta pelo poder o
meiras horas da manhã ele "homem-forte" do partido
ontem e, pouco depois, Ha- Baathista, Amin AI Hafix,
riri passava pela aeroporto Prírnetro-Mínístro adjunto.

•

RUSSOS ACUSAM CHINESES DE
SABOTAR AS CONVERSAfõES

MOSCOU. 9 (OE) - O
Partido Comunista Bovtét-.
co acusou hoje a China da
sabotar as conversacões
que se realizam em Mofo
cou, e preoarar uma cam

panha deliberada visando a

envenenar as relações en

tre os dois países. O parti
do comunista soviético, rea

firmou que a China Comu

nista. continua insistindo
em distribuir literatura an

tI-comunis�ta em territórw

Lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

Ciel'llihcomel'lle dosados, fornecidos em fór
mulas especiaIs paro diferentes culturas, de
oc6rdo com o natureza dOS soros. Diversos
lip-:ls de adubos poro btlloto, cano, mOl'ldi_
oca, 'um� .. nlll"lo, oJrnl, leijõo, lrigo. pomo.
res, lurdlns, ele.

a
cetêncía resolveu toúmeros

problemas dos eencunoees
da região. Outras questões
levadas ao conhecimento do
titular da Pasta da Agrlc�!i
tura e que não puderam
ter solução imediata, dado

a complexidade dos assun-
---------

t06, foram anotadas para
exame posterior.

��if�!���tan::.rê:aC1�
panhou-o em seus contatos

o deputado João Bértol!.

representante de munícípins
do Alto Vale do Itajai.

no condenado a três anos

de prisão por ter agredtao
chrtsüne. Esta exig-e na de

manda que a cópia da fita

magnética lhe seja entre

gue.
A ex-amiga do ex-Mínts

tro John Profumo reco-

B. AIRES - Já virtual- o fisiólogo Nello Passí, pro
mente eleito p-csidente da fessor da universidade da
República Argentina, por Califórnia para que asses:

:a*;��a e�:�!��r��JeA��� . ��:e aO�e�;�:;�:a��!��:�
•

DEPENDE�TES�·� (ART�
- ---'---

PESSOt, QUE PREENCHA
tem esperança de que rei- ções de vida em outros pte- 14 00 RGPS) CONSIDE- OS REQUISITOS LEGAIS,.
narã a compreensão e en- neta", assegurar o bem RAM-5E DEPENDENTES lo

-- =

'í} NÃO, POR�M, EM vIR-
tendimento em todo, o, "toe Ilslco do, astronau- DO SEGURADO PARA

III P_REVIDENCIA r :lCIt.L '�,"I TUDE DAOUELA CONDI-
partidos que participarão tas. r ...�·"T':'""O:: r')O RI:GULAMEN � çAO Jü;":IDICAMENTE
do pleito presidencial. TO GERAL DA PREVI-

./gs INEXISTENTE. ADMI-

ROM.\ - Para uma visita B. AIRES - A greve ge- DCJ�\..IA A���i� O M�

�

a.a:... �-��
�����E A�ET��N��6g

:c:���ã3 e��s�e;� �al de 24.ho:as, determfna, RIOOINVÁLIDO' E OS NÃO, PRECISA SER A- MITAM COMPROVADA- A CONSTITUICAO LE-

cretano eeral da ONU, r:ç::J:e�;�eç�� :bc::oe�: FILHOS, DE QUALQUER PROVADA PORQUE DE- MENTE O EXERClClO GAL DA FAMIL1A FE-

U Thant. N3 próxima 5" feio Argentina para a próxima CONDICÃO SENOO QUE CORRE DE IMPOSiÇÃO DE ATIVIDA.DE REMU- RINDO O PRECEI10 DO
ro S{'r1 recebido pelo Papa 6" feira, e que deveria para-

PA.R�. OS DO SEXO' MAS LFG-'\L - PARA A MIJo- NERADA FORA 00 LAR APT'G0 163 DA CONS-
Paulo VI em audiência cs- lizar todas as atividades CULlNO, ATÉ 18 ANOS LHER O MARIDO IN- V!-5E, ASSIM, QUE Ó TITUIÇÃO FEDERAL

pecial. Viajará para Nova do pais, não mais se reaü- E DO SEXO FEMININO, VALIDO E OS FILHOS· DEPENDENTE DESIGNA- QUE DECLARA EXPRES-
Inrque na manhã de saba- zara. O movimento estava ATe: 21 ANOS. ENQUAN PARA OS DEMAIS DE- DO PODE SER QUAL- SAMENTE QUE "A FA
do. macesdo paro o p,Oximo TO SOLTEIR,",S E, UNS E PENDENTES DeVE SER QUER PESSOA QUE PRE- MILlA E CONSTITUIDA

dia 12, mas a 'onred.noção OUTROS SEM LIMITE DE C�M�������ÀCÃO DO �����O�SM'ÁLE�S��� ����Ué�SA�����OL�:�=Ure=:nd;:oco:u:.n; ����;' QUANDO INVA-
DEPENDENTE DESIGNA- QUELA OUTRA ESSEN- VEL E TERA DIREITO À

centrnl pnca o dia 15. b) - O PAI INVALIDO DO '1<, ACORDO COM ,",S CIAL DA DEPENDENCIA PROTEÇÃO DO ESTADO'
E A MAE; EXIGENCIAS DO ART. ECONOMICA. COMO A NÃO HA PORTAf'.ITO E

c) - OS IRMÃOS· EM 14 PARAGRAFO 2°. PROPRIA LEI INDICA NEM PODE HAVER DE-
CONDIÇOES IDF,NTIC,",S OBDECE OS SEGUINTES PODE SER INCLUSIVE A SIGNAÇAO PRESUMI
A SACIMA MENCIONA- REQUISITOS: FILHA OU A IRMÃ DA; SE NÃO CHEGOU A

DA� P�R� 06e�:����O, o) _ PO� MOTIV'J �IO�(J S����T:�Ã: }�_�TrITA,' t_IN_E�IS-PFl.O SEGURADO DES- EXCLUSIVAMENTE DE' PODE SER UM NETO O'
_

__

DE QUE PORI MOTIVO IDADE. SO PODEM SER NETA, UMA TIA 100'
silo O documento que re- DI: InA.OF OU DE 5<\0- DESIGNADAS PESSOAS OU A CHAMADA M· • Desenhosoebenl o nwneco 243, •.tá DF OU DE ENCARGOS DO SEXO MASCULINO DE CRIAÇÃO. � UT
sendo mantido � sigilo. oo�nc(')s, NAQ PU.. A� 18 ANnc; OU nF. DEIXAR ESCLARECI r • Painéis

�!�AAoN��I����C;S ��� ���?N�gs, EA� ��UL�N��'i!A���; • PtnIurac de

d:�;�:,.;;;,�':.:: Ci1MO SABIAMENTE 21 ANOS OU MAIS DE QUE t A CHAMAD prcpaqando
rá ainda na corl"ente sema- p�C.C:ALTA. O DR. MOA,- 55 ANOS; "COMPANHEIRA" QU' • Faixas

CYR VFLO�O DF OLIVEI b) POR MOTIVO nE A LEI QUER ALUDIR fi I
��';I���C�ALlV�gCI;� t��,,�,;gA:OD��s6�� ��D���:�E��G�g�- j_:.;....:_éi...m_lA_o.s....
BR""C'RA E A SUA INVALIDAS DE UM E NÃO HA NEM PODERIA
LFI ORG_NICA' E CON- OUTRO SEXO; HAVER POR�M RECO-

�1�t?A���;�c,!�� P'i-�� ENt�S ���Icg� ��Eig���gÃ�EJS�í6� I.!:��-----I
MO DEPENDENTE OS ·�OMFNTE É LICITO SE'! CA PARA ESSA SITUA
UM SEGURADO, A EXI$- DESIGNADO AQUELE OU CÃO DE FATO. A "COM-

��N��_.�E,,��I�·��� '���Cin�i ��:;;:D��"'z.,� ���E���E��� ...., .. .;
NOMICA". ESTA t PRE- PESSOAS A SEU CARGO RA PODE SER DESIGNA-l ._

,

�� ISTO��,
DIRETO NÃO LHE PER- D�_ COMO�:Q::, 40

• ;,�4

Washington - A dlrecão
de aeronnutica e esoaco dos

BRASíLIA - Está sendo

aguardada para qu'alquer
momento a divulgação de
nova instrução da superin
tendência da moeda e do
crédito do Banco do Bra·

na na Cãmara Federal, a

cassação dos mandatos dos

deputados eleitos com o

aux.Uio do InstitUto Brw·
leiro da. Ação Democratica
IBADE. O parlamentar con·

sidera que não são diinOs
de representar o povo, pes
sOas que tenham sido apoia
dai pela entidade aCU6&o:Ia
de carroml)er nosaos CQ'P

fumes porrticos, atravêz de
clinheiros e subornos.

�- ------.----

4i>

eLI
,.,elAL

, . --

OfWiag .I)
�
••• e o saldo em

Rua Conselheiro r..1afra,

F lorianôpolis

B I
-

d
nheeeu anteontem, numa

er im nas negociaçoes e �=;�i%:���:;�;!�;:n���:'.
Krustchev e Spaak em Kiev :;'a;S��;'�=::
MOSCOU, 9 (OE) _ O Kruschev rêa.se acompa- em \I,na atmosfera de sino gundo Christine, ao se "con

Primeiro-Ministro Soviético nhar pelo vtce.Cnanceler cerídace ; e compreensão resser" com Drury, encon

Nikita KruscBev, ccnreren- verertcn zortn e por Ntko- mútua e foram abordados trave-se bastante deprirmdn
, cíou ontem em Kiev, na lai Podgorny, um dos se- problemas de interêsse cn- e �ob,a influê_nçia.das dro

Ucrâ-ua, com o Chanceler cretârios do PC; A Agência mum 11.0 Ocidente e Oriente, I gas e do álcool que tomava
belga Paut-Henrl Spaak, Tass acrescentou que as inclusive ti questão de Ber- como estimulante. A fi:a

anunciou a Agência Ta;:;�·. conversações transcorreram Iím e as relações entre .t deverá ser ouvida por Lord
OTAN e o Pacto de verso- Denning, encarregado du.,
via. De regresso ti esta ca- ínvestjgações do caso Pro
pítat, Spaak afirmou que fumo, e por John Axon. que
as neg-ociações foram pro- examina os novos testemu.
venosas, mas que não fui nhos relativos a Luoky Gor
abc.ordada ... �ueatio das :

ee- eon. ....

lações síno-sovtéucas nem Enquanto isso, Lord Den
a das conversações sôbre a ning interrogou novamente
cessação cas provas »ucíea- ontem o osteopata Stephen
res que deverão Imcíar-se Ward, cujo julgamento de
em Moscou na próxima se- verá iniciar-se no dia 22

próximo.

_. ,--_-�._-----------�
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e Eletrifi�ação Rural de Braço do Norte
Tratando de inúmeros assuntos do maior interêsse pa- --'---------__---------

n tlancada d� PSD com ::!,d:n�,:er.;p:�:;,=�:'::�n�:t':�:e:I':,�:'�� Prossegu'e inelteredeII 11 u 4J �;;:: ��:rC��I��ã:��t�p�sS�:ed:�r�.�o�::a:r!��!�:

oI',noverDador Ivo�SI"lve;·ra' 1 �:��:�ed�;::,a:�'h d�a:��ta :e�:::'O:".:n�!:a�:�:�i'ad� • do 'ca'fe"�I ',./ do Sr. Osvaldo Westphal, Presidente do DM do PSD de a crisev � Braço do Norte.

� • A referida comissão se fazia acompanhar dos parla-
mentares daquela próspera area, deputados waídemnr
Salles e Laura Lock, encontrando-se presentes ainda o Dr.
Aderbal Ramos da Silva, Presidente do Diretório Estadual "A lavoura careetra está no

do PSD e o deputada Dib Cherem, líder do Govêrno.

o Diretório

"Jo� Boiteux"

Académico
distribuiu.

o�iem a seguinte nota Ofi
cial: •

�'O Diretório Acadêmico
José Bciteux, da Faculdade

d&. ...Giê!)cias Econômicas da

Universidade de Santa Ca

tarina, tendo tomado co·

nhecimento do ManHes'.:)
Eittudantil mandado publi
car pela União Catarinens�

de Estudantes, consideran
do o que nêle se contém.
vem de publico, expor seu

pensamento a respeito dos

momentosos prOblemas no

mesmo abordados:

1 - M:lnifesta·se favorá

veI â campanha do apro
veitamento integral do car

vão catarinense, por conSt

derá-Io indispensável ao de·
senvolvimento sócio·econô·
mico de nosso Estado;

2 - também acredita ser

tudo, estranha' sobremodo;'
ter a presidência da U.C.E,
ao tratar do assunto, feito
referências EXCLUSIVA·

MENTE ao problema da

SAO PAULO, 9 (OE) -

Realizada no salão de despachos do Palácio do Govêr

no, a reunião transcsrreu num ambiente de extrema cor.

dialidade, tendo o Governador Ivo Silveira asseverado
compreender a necessidade das reivindicações que lhe es

tavam sendo feitas e que tudo faria no sentido de ateu
dê-las.

ultimo estágio de uma pe

rigosa crise". Declarou ho

je ao embarcar para o Rio

o presidente da FARESC sr.

Clóvis Sales Santos, que
tem audiência marcada es

ta tarde com o ministro d-i
Indústria e Comércio. O

SEPULTADA ONTEM A
MÃE DO PRESIDENTE

presidente da FARESC, ad
vertiu que os cafeicultores

formarão ao lado dos que

SAO BORJA, (OE) - As
16 horas de hoje, foi sepul
tada nesta cidade a sra. V:·

hoje combatem o govêrno
Federal, se não for encou-

trada solução para a cri.

fnqüérito �rossegue
BRASíLIA, 9 (OE) - soo O sr. Hugo de Faria,

prosse-utrêo amanhã em ex-chefe cio gabinete. Civil
Braailia os trabalhos da da presidência da Repúbh.
comtssão de inquérito que ca vai depor perante a co

investiga as denuncias das missão. Dia 11, será ouvido

pressões contra o Oongres- o deputado Amaral Neto.

NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA:

;l��;�����{E�e���i{Dep. Luiz 8ianc�i do rue respoDd
;�:�:���:�:::E� ataques do lider da oposição
milia e outra- . utorldades. O deputado Luiz Bianchi, Rechaçou, em seguida, as Mello, rudemente atacado Jaragua du Sul. quando anr

Enquanto í-' _. -m Braai- na sessão de 5 do corrente, acusações, graves, feitas ao pelo lider oposicionista, pn- mau que o atual secreta

lia. contínua- cbeaando ao com elegância e serenidade orador, a seus cempanher- ra transcrever as palavras rio do Interior era senha

Palácio do P:, no cente- relutou as criticas e ata- ros e ao PDC, que tunto do presidente da UDN d� (Cont. na 7' pág.
ques feitos aOI PDC pelo U· quanto apoiava a UDN co-

der da crsosícão. sr. Per- mo agora ao PSD, jamais
nendo Viegas.

.

usou da prática da agres
O parlamentar pedecis- são moral. Observou que o

ta, Iniclalmenta, disse sa- acordo celebrado com (I

ber, agora, o que sígníüce- atual governo foi feito em

vam os elogios e o corteja- termos de colaboração, e

menta do voto de sua ban- que as secretarias não 5ig
retomar ao Rio ainda esta cada de parte do responsã nificavam trocas, mas, ín

vel pela liderança udenis- trinstcamente, participação.
ta,

f2�
TAC - Cruzeiro do Sul

Novos horários e novos vôos
AViÕES CONVAIR 440

DIRETO PARA SÃO PAULO E RIO
SAiDA DE FLORIANÚPOLlS AS 1430 HORAS
PARA CURITIBA - SÃO PAULO - RIO

SAlDA AS 13,45 HORAS
SAlDA DO RIO PARA FLORIAIÓPOLlS

DIARIAMENTE AS 7 HORAS
AGORA AViÕES DIRETOS EM
vôos INTEIRAM'ENTE DIURNOS

nas de telegramas de .con

dolências, procedentes de

todo o pais O ministro

Carvalho Pinto, que se en

contrava no Rio. viajou pa
ra São Borja, afim de as

stsur aos funerais. '.J pre
sidente João Goulart deverá

noite.

RETROSPECTO HISTO-

V RICO

Em visita de cortezre. es- ocasião de acentuar o tra- do Estaâo que se traçou o o E"STADo' O sr. Luiz Bianehí, con-
teve no Palácio do Oovôr- bulho que vem desen-sol- governador Celso Ramos. • tínuando, afirmou que seu

rio, dia 8, ínoorpcrac vendo o Governador Ivo :estes dois flagrantes rc- partido, ao tempo que
ballt'8da do PSD. quando Silveira, dentro da- linba de ram tomados ill.V8lHe· a yj... ...... MMII_ .......... .ctdMIII.l .. apoiava a UDN, era inte-
foi levar seus cumprimen recuperação administrativa sita. flOrianópolis, (Quarta-Feira), 10 de J'llho de 1963 grado por um cidadão ilus-
tos ao Goverrjador Ivo Si!- ------,------,----------------�---------- tre e correto o sr. Martinho
veíra e hipeteoar-Ibe sua NO PLAM'EG: Callado Jr., que apontou
solidanedade por sua ín- êrros havidos na agrerrua-

��::�m:��::�:;:�:::�� Reunião para e laboração do Plano de �:: ::d�:�::tu�:::�::;�
�:i:�,�a��:i:�:�;��� T abalho e Propo t O tári

seguir a linha que se tra

n,oÀd::�::o�ai!�contrava.se r II s a rçamen arla ���:�e!�:::�ã:r��:�� �hamado co� urgência, o.médi�o, d.e chegada,!�

:r;s���e,Si�::��,d� ��.v��:�'. Çã�b��ti;�:: de\ra�l:!�r-: �::oe:as ed�6�o;:;��se;��:- t�r:.s �SP�cificos de Ener- :�iu!��d:�;I:�:Çã:s:s:�: tido a uma reformulaçân ,�: II!ed���;��:a:I����ti��:;����:���nt�' e proIi

bãl Ramos da Silva, Prese- proposta orçamentária pa- tes dos órgãos que asses- �:uaEl:t���oto� Si:���i�� no quadro p�decista.,,:.!, . �H, �9na;-t';mt�:i �i;, _;:� ,� �":. \; i�
dente do DE do PSD. ra o exercício de 1964, es- saram o PLAMEG nos se- estudou os diversos proble- ��lt�eud�to�suntos afetos

t li,,,. '.... 1, -. ou�� al.ta? est;�o'u � l;l�Íente .

.I .Na oportunidade, o Pra- teve reunida ontem pel:l.
- O AP�IO DO GOVJ:!::RNO

- ão! NI'uitb alta! i\ senhora andou desobedeceo

"dente da Assembléia depu, manhã, no PLAMEG, a co- 'Abertura do Curso de ProfeSS6res
CELSO RAMOS do minhas recomendações Tem usado ,"I na 'omlda",

taõo Lecian Slowinski e o missão de orçamento.
- Nã0, doutor! Minha alimentação continua

l{deI: elo Gcvêrno deputado Coordenada pelo Assis- O orador, a seguir, ·ma. mesma: totalmente sem sal!

��� c�:r�:�a�:m pC:r�::�: �:nt:o!e aG;�!�:�� ���t��: �ral"S em JOI"nvl"lle ��f���i�en:� deê���� d: = �;:::é� �:�-se aborrecido .. om problemas ..

-'t�_re_'_pe_,,..,_"_ta_'_'_tiv_e_,a_m_",_,,_o,_e'_T_',_ni_,o_'_d_o_p_lano . :!�al l����n��n��� �:om;:: = �::h;��o��d�e::r�i!S das releições?

Conforme está pr ma- atrallé.. de convênio. bosa e o Assessor de Edu· gião �llle representa, entr(: - Vai ver que anda escutando novelas emocion

DIRETORia ACADEMICO da dar·se·á hoje d. ",0,.<1. Na". solenidade de insta- cação e Cultura do PLA- as quais a melhoria das tes! Quando ouve rádio? Quanto tempo? Quais pr
solenidade de abert� de lação: efitarão presentes o MEG Prof. Osvaldo Ferrei- estradas de Laurentino, gramas?

JOSE ,BOITEUX mais um curso de a}1erfei- �ecretário de Educação 2 ra de Melo. cujo prefeito é udenista;
- Como udenista da velha guarda sbmente escu

çÇlall\ento para profes!i0res Cultura Proi. Elpidio Ba;·- wn trator para arar as ter- depois do almoço, A marcba dos acontecimentos,

NOTA OFICIAL
de zona rural. ras de Presidente Getulio; "Diário da Tarde". .

•

O citado curso, que. ser;í. adubos e sementes para os - Deus do Céu!!! Aquela gritalhada infernal?

inadiável a necessidade de'
levado a efeito

.

na uman:

CONVERSAÇO-ES lavradores do Alto Vale do um milagre a senhora ainda estar viva! Aquilo"arreb

melhoria dos padrões sala: chester" catarinense, n,o pc. Hajai; liberação de verbas ta até panela de pressão!!!
riais do funcionalismo pú:. r�ódo de 10 a 20 do' co�ren. diversas; bolsas de estudos: - E sera que adianta?

btico, por demais premidq te. contará com a partici- RECOMEÇAM' HOJE atendimento efetivo nas re- rádi�
A seMora já viu alguem ter medo de berro

pela d€scontrolada alta d!
ção de cerca de 20q profes. partições.

custo de vida; sares. sendo promovido 'pela M.OS---:OU,9 (OE) - Re· rei Harriman, que receberá Explicou, na ocasião os'

3 _ !:ste Diretório é fa;-
Secretaria da Educação e começarão amanhã as COIl- as instruções finais para. compromissos da última

vorável à construção do <

Cultura e pelo PL�G, versações sino·soviéticas em presidir a delegação dos eleição, com relação ao sr.

Conjunto Universitário, nu' �-----___ Moscou, interrompidas on- EE.UU. nas próximas con· Mario Tavares da Cunh<l.

bairro da Trindade. Con: tem, para que a representa· versações de Moscou, sObre

PRESOS ��o r��!�:�a ��:�çõe�em�� :le��::�ÇãO das provas nu-

SERÃO =!���� �póssusPae����a�: --T-E-R-R-O-R-I-S-M-O--ldocumentos qUf,1 definem as

LIBERTADO) po,i,õ" id,016""" ent,e
chineses e soviéticos.

BUENOS AIRES, � (OE) WASHINGTON, 9 (OE)
de Ciências Econõmicas pa
ra o prédio da Travess:l

Ratclif, quando tantos ou·

tros problemas de idêntica

natureza, reclamam tam
bém seu pronunciamento.
Fiorianópolis, 8 de julho

de 1963. i!

CARACAS, 9 (OE) - d
Comando das fOrças arm:l

das de Libertação Nacional
- Informou-se que o govêr-

_ O presidente Johnn Ken- da Venezuela. dinamitaram
no argentino através do

nedy, convocou para hoje a o oleoduto da CREOLEU""
ministrp do exterior, esta-

noite uma reunião plenária PETROLEUM CORPORA
ria disposto a, providenciar do Conselho Nacional de TION. O incêndio provoca

�itil��:r�ç:�d��;itr�Sol�e��: Segurança. Estará presente do pela explosão durou 2

da se estenderia aos mil4- �a::�e:��:r�olft�co�s��:, r�:i:aséo:: ���:��:. mate-
tares que se encontram a

� _

disposição do Conselho Suo

premo das Fôrças Arml:l.

das.

transferência da Faculdade

Hamilton PlaH

Presidente

-Busca-pés --
As eleições municipaiS em Minas estão causando pâni

co nas fileiras da ljDN e do PTB: nas udenistas pela der

rllta que o 1'80 IheK esta infUndo; nas trabalhistas pelo
irrisôrio número de prefeitos eleitos.

Comenta um colunista carioca, a propôsito, que se q

\';o"'ern:Hltr i\Ta�"llhãl'!-i Pin!n nijo �osse tntalmenlc carccfl.,

CAFEZINHO. NAol
CHE ZITOI

EMPREGO
_' PRECISA·SE DE UMA PESSOA COM BONS CONHE

CIMENTOS DE: DATILOORAFIA, ARITMÉTICA E POR

TUGU1!:S. PARA 'A FUNÇAO DE AUXILIAR DE ESCRITó-

"'f RIO. COM· POSSIBILIDADE DE PROGREDIR. OS INTE

RESSADOS SERÃO SUBMETIDOS A TESTE. INFORM!\

ÇOES PELO TELEFONE 2761. DIARIAMENTE DAS 7 AS
13 HORAS.

RODOLFO GERALDO DA ROSA.
Lamentamos registrar o falecimento, ontem, na Cas

de Saúde São Sebastião, do nosso estimado coestaduan

for. Rodolfo Geraldo da Rosa, antigo e zeloso comtsserr

da Policia Civil, aposentado.
Muito conhecido e conceituado em nosso meio, o ex

tinto prestou inestimáveis serviços à nossa população, q
recebeu a infausta noticia do seu desaparecimento sob g
ral consternação.

Os seus restos mortais foram sepultados às 17 hor

de ontem, no cemitério público de Coqueiros. com enorm

acompanhamento de parentes, amigos e admiradores. A ia·
mflia enlutada expressamos nossas condolências.
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