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FRÊNTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFÉRI
CA MÉDIA: 1031.1 milibares; TEMPERATURA ME
DIA: 15.7° C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 93.1%;
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Celso Washington
SEPULTADO
ONTEM·

RIO, 10 (OE) - Foi se

pultado na manhã de hoje
o Cap. de -Fragata Lenna de
Lima. Como se recorda o

orícfat acidentou-se ontem

quando limpava sua arma

de fogo a bordo de um sub-

SINAUlAÇM
DO

TRM,jSIID
A Prefeitura Municipal (le

Florianópolis recebeu da

Emprêsa de publtcídace
"TOTÔ" Ltda.. com sede

RIO - 600 famílias japo
nesas serão trazidas para o

Brasli paio Serviço de Emi

gração. Destinem-se ao cul

tivo de arroz e pimenta em

uma área de 21 mil hecta

res no Pará

BOGOTÁ - Estudantes,
Universitários protestaram
contra o projeto de lei eprr-.
sentando' na Câmara que
subvenciona o culto católi

co nas escolas nacionais

RIO - O navio aeródro
mo Minas Gerais, está sen

do preparado
I
nos estalei

ros na ilha de FiscaL A

embarcação, participará com

outras unicades navais das

operações trnttas es.

BELO l-lORFON'f%: � O
sr. Tancredo Neves resot

vou aeejtar o convite do

presidente João Goulart

para Iíder do govêrno na

Câmara Períeral. Comunica
rá sua decisão ao p\-esiden
te da República. ant.es da

próxima reunião da banca

da federal do PSD.

RIO - Presidida pelo
Gal. Henrique de Almeidn
Morais instala-se esta tardc
a comissão de inquérito po
licial-militar, que vai_apl'_
rar as recentes ocorrências
no clube militar.

SALVADOR - Estão sen

do aguardados nesta cidade
os _srs. Paula de Tarso i!

Waldir Pires. O ministro 1a

Educação e o Procurador
Geral da República, discur
sarão nas solenidades de
encerramento do seminário
dos estudantes do mundo
sub·çiesenvolvido.

RIO - Será inaugurada
amanhã a nova pista é.e

pouso do aeroporto Santos
Dumont. Mede 1.250 me

tros.

MIAMI - A rádiO de Ha
vana anunciou que o pilõto
norte·nmericano Roberto

Ramos, aterrissou ontem
em Cuba. Cubano de nasci

mento, o aviador residia há
muitos anos nos EE.UU.

RIO - Chegou hoje a

Guanabara o Gal. Castelo
Branco. O Comandante do
IV" Exército não quiz falar
à imprensa.

BUENOS AIRES - In
forma-'õe de B. Aires que o

ex-presidente Arturo Fron
dizzi. seria posto em liber-
da A PX pre�idp:nte
enLem'.) c,'Jl1:mua

" '
... .'�I ,_nr V!lrlus <l'.

mantem
. .

primeiros
EM COMUNICADO T�LEGRAFICO ENDEREÇADO

AO GOVERNADOR IVO SILVEIRA, o SR. CELSO RAMOS

INFORMOU JA TER l\lANT.JDO OS PRIMEIROS CONTAC

TOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTADO NORTEAMl:;'

RICANO, DEVENDO EM SEGUIDA AYIST_4.R-SE COM OS

DIRIGENTES DO BANCO INTERAMERICANO DE DE

SENVOLVIMENTO E DA ALMNÇA PARA ° PROGRESSO

VAO, ASSIM, EM BOM ANDAMENTO, AS CONYERS.'\·

ÇÕES DO SR-CELSO RAMOS �O:\1 OS SETORES ECO

NOMICOS DE W,4.SHIN'GTON, PROCURANDO TRAZER

PARA SANTA CATARINA OS EMPRÉSTIMOS NECES·

SÁRIOS PARA IMPULSIONAR MAIS RAPIDAMENTE O

DESENVOLVIMENTO DO ESTADO.

contatos

COMISSAO' DO ENSINO
PELAS EMPRESAS

Em cumptimento a ce

ereto governamental, foi

constituida a COMISSAO
ESTAl'UAL DE ENSINO
PRIMÁRIO PELAS EM

PR�SAS, pesando a ínte-

���l���las:,s- ���di�gu�l�
de Siqueira e Antõnio Aurt.

no Fernandes, representan-

tes da Secretaria de Edu

cação e Cultura; e Carlos

Angelo.Fedrigo e Alexandre
Francisco Evangélista, re

presentantes respectivamen
te, da Federação das In

dústrias e Federação do

Comércio, do Estado à�
Santa Catarina. Preside o

referido grupo o sr. Cândi

do Abdon Goularl..

em

Homenageados em

Londres o Rei e a

Rainha da. Grécia
LONDRES, 10 (OE) - Os

reis da Grécia, que chegá
ram ontem a Inglaterra,
convidados pela rainha Eli

zabeth, foram homenagea
dos hoje com um banquete

oferecido
.
pelo Conselho

Municipal no Palácio Con

ststonai. Ante as manifes

tações de ontem em favor

dos presos polític.os gregos,
a policia londrina, voltou a

Reitoria da Universidade patrocina Concêrto
no T e a t r o a I v a r o de C a r vai h o

A OROUESTRA SINFÔNICA DE FLORIANÓPO�IS APRESENTAR·SE-Á SÁBADO SOB OS
AUSPICIOS DO DEPTO. DE CULTURA DA USC

Do ofício dirigido a êste

periódico pelo presidente
da entidade foi possível drs
criminar as peças que par
tlcíparão do Programa: 1)
- CONGl!:RTO N° 3 PARA
PIANO E OSQUESTRA, di3
L. V. Beetroven, tendo co

mo solista o acadêmico de
Medicina LUIS RICHTER.
Far-se·eo presentes. ale,n
das duas !la,utas, tambthr,
dois oboés, sendo que a par
te do primeiro estará à car

go do catedrático da Un:
versids.de do Paraná, Prof.
João Ramalho. 2) - RAp·
SÓDIA CATARINENSE, Cf)ln
temas folclóricos da illi:l,
do litoral e de origem aço

dp- riana, coligidos e burilados
veiculas' da Guanabara, de- pelo compositor Prof. Em;!
cidiu que os profissionais noel Paulo Peluso. 3) _

sbmente voltarão ao traba- MELANCOLIA, página de
com o governador do EIJ- lho, com a revogação da granda inspiração, compos
tado, não surtiu efeito. A di portaria de liberaçâo das ta pelo autor da Rapsódia
retoria do sindicato dos Kombis. Catarinense. 4) _ GRÃ

DUQUEZA, marcha triun
fal da ôpera do mesmo no

me, completamente restru·
turada. 5) - CORIOLA
NUS, tema lírico retratan
do aventuras de um perso
nagem medieval que Beethn·
vem destacou com geniali
dade. 6) - BERCEUSE PA
RA m,>l: MENINO DOEN

TE, executado sbmente �e
las cordas do compositor
paranaense Alceu BocchinQ.
7) - DANÇA ESLAVA, uma
peça extraordinária, escri
ta por Dvorak quando resi

dia nos EE.UU. 8) - SE

RENATA. para cordas, do

compositor A. !fepomuce-

Sábado, será a estréia.

Domingo, outra apresenta
ção. O concerto é patroci
nado pelo Departamento de

Educação e Cultura da Rei

toria da Universidade. de

BRASÍLlA, 10_ JOE; - A Santa .Ca�nna_ É g'(and\ a

�OtU úo
-

do projeto de eu- repercussão em tÔrno déste
mente do funcionalismo c�Concêrto que a já reconhe
vil e militar da União de- cída Orquestra Sinfônica -:lI!

vera ser concluída aínda Florianópolis levará a. eret.

esta tarde. Os níveis de to no Teatro Ãlvaro de Car-

AINDA O
AUM·ENTO

vencimentos serão os cons

tentes na tabela aprovada
anteriormente pela Câmara

Federal. O empréstimo com

pulsório, será na base do

organizado pelo Senado.

valho

AS DUJ1.S APRESENTA·

ÇõES

Segundo informações co-

----------�---------- ++r+:

SOLIDARIEDADE AO
GOVERNO FEDERAL

RIO 10 (OE) - -Para hi

potecar solidariedade ao

governo federal na sua cam

panha contra o golpe, e a

gortlança, o sindicato dos

vendedores ambulantes es

tará reunido na noite ce

hoje, A informação é do sr.

Zenóbio Fonseca, que adtun
ta: "Vamos estudar tara

bem a situação do projete;
ora em tramitação na As

sembléia Legislativa, que
prevê a regulamentação da
nossa categoria.

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

GENERAL VITIMA DE ACIDENTE
BRASíLIA, 10 (OE) ._

Vitima de um acidente :lU

tomobilíst;ico, quando se di

rigia para sua residência.
foi internado no hospital
de Brasilif o Gal. Nicolau

FiccO, Comandante da lIa_

Região Militar. Seu moto

rista, o Cabo José Maria

BeBo, morreu no desastre.
Estão ainda proibidas
visitas ao Gal. Picco.

ACÔRDO NÃiO SURTIU mITo
condutores autõnomos

RIO, 10 (OE) - Prossegue
a greve dos motoristas de

taxis. O acôrdo tentado

ATÉ O REI MOMO ERA
LIGADO AO IBAD

BRASÍLIA, lO' (OE) -

Prosseguem em Brasília os

t.raoalhos da comissão de

inquérito que investiga as

atividades subversivas (l.o

IBAD. Cêrca de 100 im-

plicados deverão ser ouvi

dos. Hoje a tarde, o ,sr.

Nelson Nobre, ex-rei Momo

deverá ser chamado para
esclarecer sua ligação em o

organismo internacional.

AEROVIÁRIOS E AERONAUTAS
UNIDOS

O sr. Juracy Costa, dos
RIO, 10 (OE) Abono aeroviários, disse que a sua

de em8rgência de 30% ser1
debatido hoje às 18 horas
na ai>�f'mbl�ia geral dos
p<er(.)v;::'il'if)�, Qs aeronáutas

J '1)';')1 i'lidaram n\ll)p�,
!ih" m,,�mo nllJto'tlVO.

classe e a dos aeronáuta.,;,
esti'io coesas na Juta para
melhores condirões de ,,

da. ,cont)'l:L.o golpe e qual-
'IU':l
mo.

forma ctt> reaciol1:1I';;":.

sical, o Sr. Emilio da SiI- Reitoria oa Universidade
va Júnior, soube a reporta- de se-ita Catarina, 'tem pos

sem que a

orqu.estra-Sinf��':_
síbüídedes de dParee

..

er com

ruca apresentará seu,pJ: ,�---------------------

�.� }�i!��!�a:;e::ri�.·
•

*" �IOlA -� VAI
cão será sábado, dia 13, RIO. 10 (OE) - O depu
mediante jeonvite. A eegunv tado Leonel Brizola vai pra
da será domingo, dia 11, cessar o jornalista David

para os estudantes da ca- Nasser. O advogado Wilson

pital. Lopes dos Santos, patrono
do ex-governador. disse que
o processo será encaminha
do à justiça nos próximos

A Orquestra Sintôníca de dias

lhidos com o Presidente t,ia
Sociedade de Cultura Mu-

HORAR!!?

Florianópolis apresentar-se
á em dois horarios: dia 13
(as 20,Gt)) e dia 14 (às lO,ü!)
horas.

PROGRAMA: PEÇAS --'

NOVAS APRESENTAÇÕES

Sinf0wo.:i:I di:

hrt'vrmimrr' ffl_

MOSCOU, 10 (OE) - O

govêrno soviético anuncicu

hoje ter realizado no Pari- _

fico Centr-al, em junho pro
va sumamente vítortosas
com foguetes portadores de

objetos espaciais. A Agên
cia TASS, comunicou que a

partir de amanhã, a área
de provas, cuja situação foi
anunciado em princípios de

maio, já pode ser utilizfJ.
da sem perigo por aviões e

navios.

rã outras apresentações.
Agora, sob o Patrocínio da

PROVAS,
E!PU!�"S
SOV!UrCM

GREVE
CONTINUA

maior destaque, pois é uma

Orquestra das mais exce

lentes, testemunho fértil de

que nossa Capital não este

cíouou Artisticamente.

CONVERSAÇÕES
PROSSEGUEM

MOSCOU. 10 (OE) - R"l

presentantes chineses e so

viéticos prosseguem hoje
em seus esforços, visando a

impedIr o fracasso das con

versações sóbre as diver

gências ideológicas entre os

dois países. Os delegados
sino-soviéticos, vem reaii-.
zando reuniões sucessivas,
depois de um dia de rece.,

so nas negOCiações.
RIO, 10 (OE) - Continua

inalterada a greve dos mo-
----------

toristas de taxis patrocina
da pelo Sindicato dos CO.1-
dutores -de Veiculas Autô·
nomos. Por outro lado, os

serviços de, relações Ipúbh_
cas da Central do Brasil e

Leopoldina, desmentiram
que existe movimento do.'3
ferroviários par�. aderir a

greve_

AINDA AS
REFORMAS

RJO, 10 mE) - Ao re

gresasr hoje de Nova YorJ<.:
o ex-mimstro Helio de Al
meida declarou que a bata-'
lha das I'eform?� !;ob o 'c')

mando do preSidente João
Goul!trt será feit.a em :::li-'

DESENVOLVI
MENTO DO

V
NORDESTE

BRASíLIA, 10 (OE) - O
Ministério tem reunião mar

cada em Recife este mês.
Na oportunidade o presi
dente João Goulart assinari

ctecrBtos, concedendo Vi!r

bas à SUDENE. para o d...

senvolvimento econõmico:do
nordeste.

REGRESSO!!
Rlá, 10 (bEl - Desem

barcoU hoje no Galeão pro
cedente da' Europa, o Se
nador Benedito Valadares,

ma cle trançnlilirlade, Adi.m-·. aue Ci1mn reuresentante do
tau vai reas�umir a ,.._senado, mtegrou :a__com_illvil

11" ('1UI) (!r-! �;, rio I)!\'sidenle Goularl à
clenjru.dr: I'pn(f\O fiQ I::'hj>;l (',K\iO \T_

utnízar hoje de todos os til' tranquilidade
seus recursos, para garan- lho real.

IDISTRiBUIÇllO
I

DE TERRAS
GOIANIA, 10 (OE) - As terras para trabalhar, pode

autoridades goianas distri- rão obtê- las gratuitamente
buíram esta tarde um co- em Goiás. Diz o comunica
munícado do governador do qU�Jós interessados, re-
Mauro Borges, anunciando ceborão alem das terras, OS

que os lavradores de qual- meios necessários para ex

quer. zstaco que quízerem promcâo agrioola.

NÓS, HES E OS CAVALOS
IJ

lWBENS DE ilHlWDA I!Ai\10S
Os guvcrmníurcs -crtcdoxos da Ui)N retovuram

se em boatar os problemas de ellergia ctéutcu do Es
tado com um eurtuuo TAO E::·II'�Ct'l.L, que nuuea

pessoa da saliv�'\! Nas iniciais promessas de r�ohê.
los, cm D1FINITIVO, às constantes ruiteraçêes dos

compromissos e aos prementes uuünctos WIS apertu
I-as dos racionamentos, Jamais usaram os verbos II')

passuuo ou no presente. Sempre, cm vez uc FIZ!-)
MOS ou ESTAMOS F',\ZE1'I.'U0, o que o povo eSC�I

tava cra I'-'Anli:l\'10S ou VAMOS I�AZER.
• E u ruturo se l'ez passado! E êles pasnram! I!:
NADA fiz(;nulI!

,\s pl'l"IlI'S�,IS. tudavin, num-n lhes l'altar;lln aos

pronnuciauu-utus, repctirtas, Jabu)u1;ms, reutejenqas,
Já-�Ill�f!:t tre'1Ovcufbio....�e· 19�1l; �la Convenção

udcilista aqui realiznrn, o SI'. Irtneu Bornhausen,
aclamado c:.uulitlato ao govêmc, assim enfettavn a

sun plataturma:
"Ainda no setor cconõnuco, tenho esque

matizado o plano de urganização de socieda
de etc economia mista, para tnstetação de
usinas hidro-elétrtcas. uo scnttuo de dar
maior «esouvou-tmento ao nosso parque in
dustrial e de possihllltar ii mecnutxoção da
lavoura.

'

Tais grandes usinas dessa ordem prccí
sam sei' instaladas em nosso Estado: uma no.

municipio de Curitibano.s com capacidade
para atender não só a região. serrana cume

õ vate do nío do. Peixe; outra no Sul do Es

tu-te, cujn rêue se estenderá por tôda a re

gião; e a terceira em local bem indicado para
se resolver também ° problema de luz e de

fõrça da Capital do Estado c dos municípios
vizinhos."

Derrotado nas urnas, em 1950 voltou a dísputnr a

chefia do. Dxecutívo. Falando a convenção. udenisla, a

2 de julho desse ano, retnoíutu as promessas das gran
des usinas no seu jll'ogramu de candidato., em ca[lí
tulo. especial, intitulado A ELETRIFICAÇÃO DO ES
TADO. São pala,'r�s textuais:

"Não. sera esquecida a instalação. de
novas usinas hidl'o-elétricas, nos moldes ,já
traçatlo.s em minha plataforma anterior.

Não Ilbstant9 111wer sido taxado. ,Ie

utopista lll'lus tímidos e céticos "(HEFE
RJ::NCIA ,\S NOSSAS CRíTICAS)" \'oUo ;t

insi!;til' nesse pro.icto. o qual, com a coopc

ração das classes lJl'utlutol'as, pUllel'a ser

perfeitamente exccutatlo, equacion:mdo-se_ as

sim. um problema lle capital importãncia
para a 1l0SS�� ,'ida -econi'imica. Mas alél�1 da

instalação d(' I1m'as nsinas, IIJ'!:,C a refOI·m:.
ttc algull1a� das ('XistClllt's, ('nhe as quais ci
taria n El\1PRESUL; tujo adhlllll'nto do pla
no. tle ampliaç50 de C�ll}acidalle velll :lC�I1'
retamlo nãu só ):;'I',lVes jlt'ejuizos às classt'..;
lll'otlulol':ls do. NOI·tc do. Estado como tolhen
do o descllvolvimento daquela região."

Assim, A ELETRIF.ICAÇ,<\O DO ESTi-\.DO -

"PROBLEMA DE CAPITAL B1PORTANC1A PAHA i\
NOSSA VIDA ECONõMICA" - o sr. Il'Íneu Bo.r
nnh:mscll tinha-o ESQUEI\'Ii\T1ZADO ('111 19M;. EQUA
CIONADO t'm 1!J50, e devolvido à estaea ZEHO em

1956, quando terminou scu govêrnu.
Na verdade, em mclanctÍlico discul'so (le 1)1'esta

ç'�o de contas. a :tO de janeiro d('sse üllill1l1 ano., em

véspNas pOl'tanto de dei:l:ar o J)o(\el', depois de sim
plcs alusão fi ne('cssitla(!(' de sc ius(alarcm novas

usinas, conl'essa:
"Sõmente 110 ílltimo ano do meu GOvêr

no. COI11 li aprovação {lO "Plano dr Obras e

Equipamentos" li que foi possível equacionar
"(ontra vez?)" o llroblcma, tendo !;illo eI1C�l

minhada, já, (sic) à Assembléia Legislath'a,
a mcnsagem com Ó projeto de If'i que au�o
riza o Poder Executivo a subscrc\'er 22 mi
lhões de cruzeiros p;u-a a constituicão das
em(lresas "Luz (lo Fôrça de FIOrianóJl�lis S .. >\._"
e "Ct'ntrais F.létricas de Santa Catarina S.A.".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



l ÃOQJiRA JA UM CARiÃO DO FABULOSO' "BI�IGO DOS RElÓGIOS" AJUDE A CONSTRUIR A IGR�Jh DE NOSS,\ SFNHORA DOS NAVEGANTES
'(- --_ ... �.. �--------------_.... - --- _ ... - --- ---------

I
Emprêsa�����i:�.��!.a�:" Ltda'lTeWOI'IIe ll)'.l2 - Caixa J'mtlal. 139

Eml"reco Tdrlr"ko ,,��T.\DO

nrnrron
Rubens de Arruda RAmo",

(;F.ltE:'>JTE
ncmtneos Prtnanchs de Aquino

REIMTORES
Osvaldo Melo

Pedro Paulo Machado

nF:D!\TOR·f"EC,RETATtIO
Pértclcs Luiz ele Medeiros, Prude

PUBLfCIDADE
Osmar Antônio Schlindwein

Dívíno xrunot

II
�:!' nnrt:n
558
Agentf's (' ('O!'rI'SP,lI)(\Cl1!('s ('m todo"" os municí
pios., ctn Sunln ('fltarln:\ - Anlincio� mediante
contrato de a�'ül'd() com .1 tBbcla €\11 vigor.
ASSTNATURA !\Nl'.'\L Cr$ 3.000.00 - VENDA
AVULSA CR'5 ln,I10
(1\ (lirt'çàu niin SI' rt'SI,nJ}"lahiliza jll'I'IS t'tlll1'l'itos

emitidos nu.:; adi!!o,; a"MIl .. ,ln�)

CONSElHOS DE BElEZA

MAGRElA E REVlME ALIMENTAR
Or. Plrçs

A magreza pOde ser en·

carada sob dois :tspectos
principais. Um deles se l"e·
fere ao desejo "qUt1 muitos
individuas têm de npreSC!l
tar o corpo esbelto, fato es

te que constitui uma verda
deira muniu, pois cortas ve·

zes ultrapassa flS medidas
do bom. son::;o. Quaisquel'
gramas a mais que a balan·
ça acusa torna-se verdadei.
ro pesadelo, com (I abste:'l

ção de aJlmentas.. ingestão
de remédios e outras medi·
das drásticas. O exercicio,
que deveria ser a unica
coisa aconselhavel para tais
casos ,

ê posto de lado.
O outro aspecto da qUS$

tão SE refere fi mngrelt"
constitucional, que cOincidp.
com um estado de saúde rtt
aparenda perfeita e cujrlf
causas s6 serão conhecid.1S
depois de um cuidadoso exa.

me. E' assim que frequente
mente'observamos magros
dotad05 de excelente aperi.
te, seguindo boas regras de

higiene, qunsi nunca �e

acham seriamente doente';.
não acusam taras organicas
visiveis nem certas moles
tias como diabetes. hlbercu
lose, etc. Em vão esses in
dividuos fazem curas li,..

engorda. tO!TImn medic,l'
mentos fortificantes, m,IS

tudo sem resultado.
O fato é que :;.:It este ou

aquele motivo a cntenda de
gordura, quer geral ou 10caH
zacta em determinada partE
do corpo, traz . em canse

quencis sérios prejuizos pu
ra o organismo. não só sob
o ponto de vista da soude
em geral como também. "m
relaçãO üs questões de estt-'

tica. O relaxamento dos te·

�,\I.I;U MIGUEl.
MORTE DE AMIGO -

III - Relendo as duas pri
meiros notícias publicados
vejo que elos pouco escla

rec)�m o respeito do perso

nolidade de Augusto. dos

Santos Abrunches. E se pJ.

1'0 mIm elas bu�tom, pois
que comple1o o que falta

com o conhcclmento, dlfe

cipais citaremos: regularj. to (rópidcs mos "impres"i
zllção dos sucos digestivos, vos contactos em São. Pau

tratamento glandular e '.lo 10), ou indireto (lrúmer�s
sistema nervoso, massagens cortas dural'lll� anes e dt

manuais e vibratôrias, al'a versos rivros e trab�l�o..;
frequência, vitaminas, h'Jr· espor,:es) nôo sôo suf'c,��.
moni03. tCs para c meu posslvel .El

Um áos de:cursos mais po- tor Precuro en�ão outra

pulares reside nos regimes mareiro de faze' o chegar
alimentares. Numa alimenta- mais próximo. Nõo tenco

ção pa,a engordar dá-se pre· o capacidade e (). podl�r d.e
rerencia. aos feculentos e fa- trasmi!'são oue ele possula
rinaceos. como batatas, mi- vcl10 às trasncrlçõe5'.
lho aipim, lentilhas, man- Eis cutro trecho suma
dloca, favas. As frutas se-

opa;) ap OATSSêudxa aluaw
rão escolhidas entre as do-

de lO 6 952:
ces e bem maduras: bana·

na abacate, mamão, pera.
etc. Algumas frutas secas

como tamaras, passas e fi·

gos são muito ricas em glu
cose.

Umll d'-olie diária de du

zent;.\� gramas de açucar,
tomadll de manhã em jejum
num pouco de agua, aum�n

ta regularmente o peso. Os

RUmemos serão ingeridos
semi-soiidos, alternados co:-n

liquidas, sem excesso. Co
mel' em horas certas, mas·

tIgando bem e lent..-Imente.
Note: - Os nossos leito

res poderão solicitar' qual
quer conselho sobre o tra
tamento da pele e cabelos
ao medico especialista Dr,

Pires. a rua Mexico, 31 -

Hio de Janeiro, bastando
enviur o presente artigo
d!,!ste jornal e o endereça
completo para a resposta.

cidos, flacidez do busto,
enl'ug�mento do rosto. siío

exemplos frizant�.
Em relação ao tratamen·

to da magreza devemos di

zer que os metodos empre

gado� para resolve-la suu
os mais diversos passiveis e

visando, SPJnpre, as causas

de molestia. Entre os prin

QUARTOS ALUGA·SE

It TRATAR A RUA ESTEVíS JUNIOR, 34

"
... O resto não será silên
do antes matérIa para
tl"ccarmos lmpre!-;sões- tan

(O mais qt.le me deixa !;'�rt.

pre lnsatisfe1to o: dízere
me simplesmete desde que

indiquem quo1s o", motivos
ou defiÔê;1cios, o recebp.r
um sorriso e a pancadinha
nos costas: "goste"i mu�o

daquilo e coisa e tal." Ce
bcár"io. Que vor e inte'l'ês

se tem uma opin'iõa destas
Já esvos"iel i meu soco de

vaidade faz hoje nõo sei

quantos anos, e ro lOS me

partam se voltar o enchê
lo. Prefiro antes uma co

maradagem amplo e de"

prendid� de preccnceltos
COl"'strutíva e sincero, em

que a critica Se exerço
sem melindres de espécie
alguma, Uma comarada�
qem -em que cada um pr,]
grida e oprénda, dando
tudOi o aue tiver e rece ..

bendo de "igual modo, E
em que esta. a�ão se exer

cll. nqc." entre íodos· M;>"s
que "".venho d�sdobrar-se
:tte- pt(fi'ol1te O leito!' OY �

.INFORMAÇ.Ã.O liTERÁRIA
aquela amizade e aquele ca

Iar humano sempre pron·
to a ser«ir.

VESPA

continua

..

'0 """:111...
' "'

.

.,

Salário Família
Doralécio sccre-

Es."ie país se brnoslr-rma
cada vez mais em c ...moo
abento para as ativiti,Jdl's
comunistas. oroutcindas p-r
um sérte de di:lpari1;HI(',.:
qu f: vêm colocar os fUl'r:! ,-
ná.rtos púbhcr-s em cr-udt-

�� ��e����;I�r,���':��' t!"a��;��'�
deras do Brastl
País em Inrmnçàc. tom

uma !,lOouhtl;ão "nillfanf'ta
p.rra vcreonna nos-a, ,,!1pe
rfnr a 60'1 ccrec-to de (_
e r nr-mia dl'p"ndt'litt','ce 1:1-
g.Ü. leite. rerjão. 'cujo! t-n
»onaeão engordou ]'lÚlt.·1!
porcos ... ). pc'rólrt/. e !l,n_
tas cr-fsas mll.h. se (Já.l" In
xc de fazer e-menus dr .

t .,_
'cerno de cinco dlaa, (J�la'l
do não quatro ? U't vezes
três. 9at� os ruaer-oerrcs
rederat«. já se gcncra,h·,ll
do no: urros I-� .t;J.';o.,.
quando dUkitc ore: ' cu
tárm para 64 qu.. _i' cllr��:..t
a casa de UM �.IrILHA0 DE
CRUZElROS.

CHEI:g m;: RED ..\ÇAO
Antônio Fernando do Amaral e Silva

DEM'O. DE !\SSINA.TUR\S
Mlljor Virgílio Dias

""'q'I,""I1-0"f'<:
Prof. Barreiros Filho - Pror. Osvaldo R. Cabral
- Prof. Paulo Lago - Pro!:. Fernando Bastos
- Prof. Alcides Abreu - Prof. othon Gama
d'Eça - Dr, M'{tnn Leite da Costa - Dr. Ru·
bens Costa - CeI. Cid Oo-izaga - Major Ilde
fonso Juvenal - Wnlter Lfln�e - Flávio Albeno
de Amorim - 1\ rnaklo 8. Thia�o - Doralr§rio
Soarrs '

C:l"!uli,i1,.� SO("illi:;
2ury MrlC'hn.do ._. L:izllro B;\:'IOlol11�'u

E·"llorh'�
Gilberto Nnhas - Maury Borge-s _ Gilberto
Pniv�

.

Crônica!!
Silveira de Souza - E,igon Nelson de Ubaldo
- Raul Caldas Filho :\larcilio Medeiros Filho

Síl��i;� ralr!t'irn Bustos - J.,túz Henrique da

.\rtf'S l I.ih'ratura
Salim r.Ii!l:lIt>1 - Ilmar Carvalho - Jair Fran
cisco Hllmms -- C:eorg:e Albf'fto PE'b:oto .- Lin·
dolr B(>il I�ocll"igo de Huo

(:otllt'llt;iri,'!!
João �ilo r.inhar('s

InFnl"lll:lf'ão .\'!ÚCfI]a
C. Jamundj

.

HEP!"ESE:'\T.\'TE�
R2prc�ntn(_'Ôl's .'\. S. Lal"a. Lldn - fli(! v:r:: I !t.
SenaclOI' D,lnlas -w - 5' andnr.
São P,IUI(1 - ]O:ua \ril.órin I:.�� tCilj. :::"-
I'õrlo .\kgl'l· h�Oh"l, - J.:. CeJ. �r:(od.te. 456

Belo llorÍiwlI1I' !-\l[' Hlla'" I ('arijôs, n

ii
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AS 19,30 HORAS O OUERENCIA PAlACE
AS DEBUTANTES DE 1963 - RADIAliSTAS

CATARINENSES TERAO SINDICATO
1 _ Lego lTI'J.'S as H'.30 luxuosa resldênc!a. rCLCl!"'11 do {' elegante' Cockta!!. em

J��:;�I�n�r�er:��i�e���;�e� �:1t: �O�l���t:1 �:)":')c��·� �:I�.rCe���:ne�l. ��ll.���':(' �\':�
tes rre 1963· para um ,'1-.-- um dos mais uestae.vt-s vld/l(les _!XI"I\ a- restas de

gantc e n'Ovlmc!1t.ado Co- na scctcc ..de de Concl.,,;j·� seu 1" babe.

�:�I1�o!Ueo c��:�::� 'i:J;�!:\:; 6 Também � -osat 1:". 10 Zilcla Ooulart PI"-

�CfPnte. �.i!���u ��le!�et� !"�:i�';��;:� ��:I��e d�:: �!�tt n���"��:�
Rl�di�is�as �I�so��;;l�ú c.::�� �atã�(';�l�:�� �1���lt:,.�:�,� �����, 0C(l�tlhl�·0'��n�ot��:
rina .. emitlade que bl'l ve- Colin (Marilú-. vestldo e casaco l'm t.�){�O
mcnte se tr;Jusf"t·mo.:f 1\IJ ltHllrll1"' x:reto. tratralll'ICIO

Sindicato d .. CI.I_Sc (')e- 7 - Nos s81õcs rio C!'-'JI) em viso" g&lo. A cuprLh·

gcu wu D!)"('tor!n.. Prr.·�. 1° de Junho 1111 "idrrc1:;: dt' S1t conrccçã� ('st�ve Jol) êl

dente Sr. ]';clgard B r",.� Sã" J')sé. !'eu;iznl'-J�:' responf;1:billdndc d .... ln i'l

siso Vice Prcsid",nle, Di" mais um? parad.1 de ('1" moso Costurei!";:! Len1.1

Jorge Chere:n Ant.:;lH'; gánCia Ba11Yu. prf)�l,,(.�<l
Seve\'o. Augusto Caser. Ca_ do G:êmi .. Ariston V: '11<1 11 - V"ltou a CJrc,d:-r.r

���I�OsCI�I!��a:ae:'JN:�{�;: ..�,,� ��S��?:I:' �ir�����:m I�' �:: i;�������e�li���(" B'�IU�'I� gan
lOS do Rádio C:tI:l.tll'".>;;>'I'. Junho ,IS srtml. Vania :,:a-

ria\Gedack. Leti Silva, ->.:- 12 - Com a b!Jn!ta E;!í"J-

3 _ Vasco Furl;H1 u li, lete Ccelho· Rutl-J. Ma.::"· - norll Riggembaek. ':rW"úlll

vem mllionál"lo da cl(:�cl' do. Sueli Dulce Ra:nt"' o::asamC'nto I) Sr. HelJr;(jl'f'
de Conrórc(n, afualml.l:h' J.mctc Coelho. ::elina M:,· Wendh'.IU�en. A '! I}")jv,.; ('

residindo tm S3.u P:l1/.� ria s�uza, Maria C. i\-f>J digna� famílias o,.: CUli1r;:l
circulou ria ·'(',r.cital (10 r(,'ra. Carmem L. Silva. J';lil: ��c���:. de Ae"'I!CClmU!h.:;

Tr,tb-alho". par.l nm '\\,'k te B. GerlacK. Gil:la D

(.nd difcren' e •
SLuza. V1a Lú�i,1 do;> p, u.-
za. O acontecimento r:t. 13 - Viajou ..:a"a C ..,,-j�

4 _ C!\SAMSNTO _ vizinha cidade· �sta tiba a exma Sn' Rulh Hae

Dl,;ls mi! oeS;;OJS a;--Sj<l - cada pilrrt o próximo �j.- pcke d<.1 Silva. r,,.., e("·.1'r::I�

rnn ao casamento da �I' J mingo, «brilhant"ldo p,l>1 nhia de sua fiJll.! SII"i t. I

��;�l�IOG�i:�:��idt::O��n
I) I�� ol"que�l\"a Ravena.

14 _ A cidade r:,. n:un,(>

maior,:,..; ac nlC'·�·',('nto<; o'; 8 - Carmem G ....�:','I"' n.au ,vai el��;r '"Mi"'·, i::lf'

sul do EStl1ÓO. c-idntllo: de R driguez, um 1\l�do bmti- g'lilt: Bangu. unHI _l.'I'G

i��:�;���;",,:":!'�",;;,:;; �,::n�'�i��. ;��a":�,,"��': ;�;����f�;ir;�i�:�"(��;altalllt."ti:: romeolad;l <:t1.

reuniões sorinis. r�:l'�i���%se a�;����:;����'" f:ésp��\��.1:1.nh��,,:10SrPJ��'(� i
5 _ O ca,.:al:Jr. Ol,'\'O tes de 63, com m,-.,vim"I'i.:l- Carlos Gome".

IRlg(ln tOlady;t),

pcctodcr. De irterêsse �

intensificaçôo hu,,",ana
.pcrtanto"

Isto h';dc vinho a propà
sito de uma carta que eu

lhe mandara onteriormen
te. E êle. entõo, conClui:

"Mos parece que estnl'

preter'ivelmente.
padre nc;;so, (juando a �UG

patenteio cloramente o

;:�:o ��.��� �: a:i���� ..
�,�

Lúcido em tudo que
fozIa. e dizia Augusto. dos
Santos Abro'nches realizo

va uma cbro de grande
mérito. Não eram apenas
"eus trabalhos, seus poe
mas e cor.tos seus artigos
de crítico e seus desenh�;;
kdos com uma qu,olidod::o
que o identificava de prol"'
to. todc Cem um estilo pes
suai. Era também o trabo-

�----.. -----------

lho. de aglutinação, de 0- ,---------------_�

proximaçãc que ê.�e execu

tova. Era a posslbiildod�
de novct; conRecirnentn:;
Livros que 'iam daqui, Ii

vrs qUe ros chegavam
de Portugal e co.lonio9,
contactos com uma gera-
çõo. 'inquieto e ,:!ue tinha

puro aqui <I ens1nor lhe o

��o m'n,ogem ° t,on'mi
',,,"'_ �

Foi assim q\le travamos • PlOIlEMA��
�:Z�:l��j�sen��voscOi�sc�ito�u: 'ARA RROlVER �

�Õ:i:�st�:c::e:��tUgl��r�sc: EM FlORIANóPOlI V /divul;ando, através das. COMPRAS '/ "
páginas d� "S:U�" ou

.sU.Ple.• ENCAMINHAR �(mentos hteranos. mUitos � ,

nomes que então se micia· • DOCUMeNTOS ..�.
� ..... �

vam e que, hoje, já tem um • 'NJIORMAçàrg "�À--�lugar de destaque nas le-
__

;�:'a:'I:::,tet�!�;:���:';,� PROCRAMA DAI 3� 5� E
balhos nossos foram por lá 'Ae 1& hORas..
divulgados.•
Isto se prolongou duran·

te alguns anos, mesmo de

pois da saída de Augusto,
mesmo quando êle já se

encontrava no Brasil.
Lã, outros amigos. conte

cidos por intermédio dek,
nçtl�?tn;

_

(li! �C!.J,!i, êle" com

Outra dl.·pari!l:ldt' r'(I"
tente. é no que- se h'�n["e
ao Saíârt- F'amEín. ,l.'lo!,:
do oelo govcrn, fcc"r:tl
Estãdual. Munlcinal. c ,,1"

ganizações dest(';'I dcpen ..

denl,:,s crll ('nCf!Ill:l!lilas. Il't-=
ciollal:sadas, ('11 �(,Isa (I.te
o va!hu. SUl"lW d:l.í as in,iu· .

1iças, alem das di�]lilrklJ.(lcs
dos salário., ..atri�uidD" :'08
funcionários fcdt>rab <I .. t",·
qu'cos etc .. se pr,nica VEr-

dadeiráS injustic::õ" qu-,r:."
as dt-mais claM�;;. não . he ...

atribuindo salário [:."'1'::1
dt- .esoecie illguma. qU.I�(IO
são Os menos favOrecltic,;; ('

(Iue mais neces<tam.
Nã-J se justifica. {jU(; s("

��i��ac�._U�.�Ó��tl'i� ��'l ��;�
tros Cr- 2.000.00, Cr- .

1.000.00· CrS 5.00.00 etc ..

quando todos oue têm d�
pendente.,,· devC=-sc lhe:> '�"!'
o mesmo Ilil"ei'o
Creio que podc o Go\"êr�

�H;�I�fr��'��;S!��f��t!��!·r�:.
O dinheiro disp:'" jl'lo

Oro Aloisio
Monquilholl
CLíNICA DENTARIA

l'�atalllento das afecções
da bôca em adultos e

crianças pelo:. metodos cH
ni-;o e cirurg;co. C(.,nfecçao
de proteses parCiais e to
tah
Atende de 2" a 6" feira

das B às 12 horas e das 15
as 19 horas' ao'! sabadcs
pela manhã.

Exclusiva>nente com bo�
f', ma,cada

";r_,nsultôrlo; Edlliclo Ju
lieta - sala 104 - rua Je
ronimo CoeH,o

Vende·se uma equipada e

conservada. trntar com MEI-

��: �a �t1�oF�:����� �a��:: R O S O ?
nhá. f E ZITa

12·7,63

USANDO
REGULADCR GESTEIRA

A SENHORA TAMBÉM PODERÁ
SORRIR TODOS OS DIAS

ESCREVA PARA

"nEU REPRE!:ENTANTE:!I)

RDM" I�

pelo Oovêrno Fedcrul. os ,

tadual e munícipaf
.

,;.,rl
a recolhido a um. '1-

gnnl-"mu nacional, c ""':c
distribuiria em. ror ma co

um salario fnmilia UNICO.

por' depcn(\enl�', aos que
pcrccbesM'lTI sal�ri.os ,'üc
quatro vezes Il s<l10.1"I0 tr.nu-

��om dando prln�ipalmente
Cr:m Olt prlvllé'M:IOIt que J-.:('

soe funcltmártolf rcueruíe.

que vêm J)rcg",lrrl.ludd fJ ,?o
vêrno com um�HI; ...s d,: ,;!C'
ve.. ctc., sem cousld<!HIl' ,I

sl'unção financeira de; un

cãr-. com e"-lgêncw!I dc IlU

mental! q1le COIr!('.1 o r-re't

mente r-m tINldf" astro-o-
--_., ---------------

mico. fará com que .ouwas
classes também .::xlja"J. i
dênticos privuégtus. E; nà>J
nos causará surprcsa-. l'(!

dentro em breve os comeu
dr-s ãtnrtícats. exigirem do
oovêrno Federal, o mc-m-.
salário ramíua. . pago 0.,.13
tuoctcnátíos redcraís, ;'O!·:t
as classes uauaniaccrcs
do reís, ameaçando parn
rem :). maquina prmh.sora
da Nação.
Ao meu ver, têm cS Lt..1.

baihadoreg o" mesmo-r di
reitos oJls são étcs que cil
retamento cont, ibuem pura
o engrandecl.oonto er-cn-i

rmco da nossa mi.tri�

lSílveiro de SaUlO I

A CARNE D.E DEUS

Num recorte de je.,n:-l l.eio a estólin de um ,rito alu

clnnnlc da!-l antigas civlilzações in�a· maia C' lI�t('C,.t,
ulnda hoje Cclebrfldo nnlgumas t:ib05 de indics n'�:-:I
cnn(Js do México Central .e que veio :1' caU3nr tOI fJv'..l1

('scândal" na .... Unln·r,:-idade- �e Harvar�. Os sel'la!!,E'n<:

meXlcal\�s, durante :IS ccrimômai; cl:ts tnbo;;, comIam fi

"cnrne dc Deus". um cogUl!l,elo que cresce apenas lH��

quclu r(·glão. "um fungv que ccntém fo:·te do.�e. de �ulJ�,

tànch.' estuocfacientt'· ('1l!laz de !-rovocal' del'I'Jos 'lIu

c1l'ante,.:" Vou contar tôda a estÓl"i<l, de. acôrdo "{·'lI

recorte, aT}ena� para provar quão desprezivel e ,11h(Jt::
nho ê fi r:tual d("s bebedo:es de chope ali .la Ff!lIn·.'

Sehmidt. que inchados de orgulhO, não passam dc b.·b(·�

dores de reles "xix:" de unjo.
Em 1953. um professor Gordon Wasson, que O"len

t11va eXgedlçã-:- científica norte-americana no �l,·XtIH}.

��i��1 Qe�\t�����ori:r: :l;aub:� i�::��b;i�l�ltJ ;��da ctim-

de Deus". O "!'ofessor l'ecolhcu all',ulls !unj:(o', cm'i,ln

do-os a" direto!" ti') Museu de HiStória N<ltunl d,' J> :is

que. basbmte interessado, a,!)Ó.-; diversas viap;,'llS ao M'�

xko Central, catalogou dez va�iedades dêS5E'S c g:unl"
los. dos quais extraiu uma substância ativa: a PSILO

CIEINA. Ê uma substância que, ao conirári� (10" I··:·mé
dia" a'uais empregados na terapia das molestias ll't'n

tais, provoca e descquilibric. A personalidade se ci(·.<i:l�

tegl"H diz o jornal - obtendo-se a loucura lIrtificlt.d.

Ora, ac('ntcceu que hã dias, o escândalo ('xDi,'c!:u

na Universidade de Harvard, a. mais celebre do.,: E",t;;d.,s

Unidos. Doi_,. médicos. Ric!fa.rd Alpert e TL110thy I,".,

ry. esocciaJlstas em I)sicolrgia. foram �'xouhos dOI Uni
ver,;ldade. Por qU{l? Conhecedfres dn !,!silorib\!1a. LI .• ':k,;�

médic('s resolvNam tl"oca�' a p�icologia 'Jch usiJ.:..I'.I.rlu·

que. não f('sta a menol' dúvida, ê muHo mal., ('I;�(,('it'l

nantc Primeiro os dcis médicos experiment,t!'am (';1: .,i

própr'!os a substancia. tornando-se !lrbioneiros - c:;; u

jomal - de sens..,çÔCs sóbre-humaba,,". E, em ap(:I.'IZ
dois anr:S (" coisa começou em 1960)· a !)5�IOClbin�1 tu r
nau-se para os dois medicos a essência de uma nO'fil fl
JO,:rtla e, mesmo. de uma. nova )·eli-zião. En .rctant'l, �lS

filosofIas e as religiões carecem de ade::tos para :,c.bre·
viverem e dai os ryrofessôres pas,;aram ii alimentar �s

seu..; alunos da UnivClsiuade com a "carn(' dt> Deus'
Fd uma confusão medonhn!

Expul,;f! da Universidade de Harvard." ml'�dko
Lp::tJ"Y transfel"iu�se !)ara o Me,.:icr Centr,il. ;1 fim ele la

;):I�lir L7be��:\I��'il��t!����IOqt�a f:���::�â� b[�.��t0��a���'j7���
cibina.

xx xx xx
Para mC'l'gulh:õr nin(la mais Os bebedores de rhom· da
Felipe Schmidt. em negra frustação. dirri al�Ol"U :l.lI;UHS
eleitos dr, fflbu!rso co?:u"'�lo: 1) Além das '(')jaltaç(A;s ir:
t!'!lectuais. das intuiçõe!' deli�antes, a sub"tânria i)' 1)'>-,)_
ca tõda um;'1 sêrie de !)erturbações mentais idêntiCas B0S
ef<,ltos lll'imol"dlal,.., da �lIellação mental. 21 O indh'jdw!
lem [' sensaçã'J cl� partir oara a descobçrta d� um "lnJj
do sObrenatural, sem limites, perdend ... :"I noção do e".
paço. do t('mpo e das dimensões. 3) O individuo Ilue
absorve a "'carne de Deus" sl'fre, como o esqu'zofri>;,i_
('o· o. deSintegração m.ental e um desdobramento du pel �

sonaJldade· <llem de manifestaçõe" visuais que são "''::n
licas â de um l�uco. Mergulha então num mundo II ,'e:ll
de ilusões, de di:-,torções das distâncias. de vn.riaci,es
�c D:!]nO�, onde a- pel"ce!>Ção dos objetos crilldê� ph
lmagmaçao trrna-se fascinante.

Dizem. também. que a "carne de Deus" :lã,) (lri. I'(S-

CASADA OU SOLHlRA.
",.

USE

.REGULADOR GESTEIIÜ

Curso Preparatório Continente.

CORRESPONDÊ'NCIAo
ALFREDO �lllIA
RADIO DIÁRIO DA MANHÃ

(!)I. I?OSTAL,331 .,.,... F.LORtANÓP.oLIS.
'. ;:

.'. ;;'
. '.�.

. "� ).'.,..... _.�. <_;,::'�ic. '

".; -' .' .
.'

CURSOS ESPECIAIS
- Equipado :om máquinas novas.

PARA PROFESSORES
DE DATlLOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GINA'SIO EM UM ANO!
PRE·GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
DATILOGRAFIA
- Baseado nos mais modernos proce9SOS peda�
_ g��:ido �:

l--eu ;
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORA'RIOS: DIURNOS • NOTURNOS
Faço sua "inscrição à Rua Dr. Fúlvio Aducci on-

9a 24 de Maio,· ,71\8 - 1, andar,
ESLREIIO ......�__'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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no

e a Moscou, dentro d.' :..) ti

co tempo.
A notícia, víuculada n-s

melas comumstnx não se

víéucos. vem c,-.nflrms. ameace provocar um r-i-i

ma no comunismo intl'I'-
iminente atuação de u-n

..� ":._.:..���-I.;.- trffi;,A.:...Mj��"",,��."'�.��.i--;-:'-'::�
.

A
C A,

� .

"D�S��NTE DO MORRO DA =�o�·��. ví-.'

vem de manhã à noite pelos cates e Agências de Jor

nais falando em revoiucãc- e�y:.erand() revolueúc- alu-o

çando, jantando e cemnôc "revoluções que n'5.O tardam

a vir", "que jâ chegou li hora" � apurando os ouvidos

já chegam até a escutarem os tiros dos canhôcs E> das

metralhadoras, estão necessitando ele uroa distracâo pr.
ra acalmarem seus ne1-VOS tensos.

Então, aconselho ermo remédio. um passeio cnrrc c

chegarem até a Ponte nercnto Luz, naquelas imediações
há realmente uma grande revolução.

Máquinas e máquínas mei-:- parecidas com tanques
ele guerra. ali se movtmentem.

o' morro vem a baixo. já e-ta quase todo no cuõc.

enquanto epúrál'los nu greve contra a estagnação, ira
balham contemos. recebendo seu salário sem rectcn-a.
ÇÕ($.

É uma azáfama de todos Os tacos.
Cavam, derrubam. removem terra rara 'll,h'os trn

balhcs também em IIIcvimcllto e daqui ha POl.!-:O .... pra
ça-estará ltvre nat-a encontrar-se com a Avenida Pio
Branco ..

Aquilo sim é que é revolucâ.-. pelo trabalho, pejo
progresso. De_1}\lls, chl'gue atê o out:'o J(ldo da P"nte,
Como se trabalha! Cel1lo vão i.ldiantados os servif!ns
do grande Viaduto, nlJma corrida, 'lU'" ritmu que d�c-

,

ga � (:mpolgar ,

Dep�l.� voce voltlll'ú e não pensará em ()\Itra qual�
quer revolução a n::. \ ser naquL'ia:

Trabalho. PI·ogresso.
E viVi! sossegado e em l)az.

REPRESF.NT�.NTES
Fiemo no 1'ilm(' de MaqUinas e FE'rraJ11entos

n�c�sjto �ora, e:,;ta praça, representantes capazes e
ativos. li: mutll apresentar-Se �em experíêncía. Ca'rtm
poro Caixa- Postal 2702 - São Paulo _ Capital.

EXIGE-SE CURRICULUM

tU-MARCAS f PATENTES
Allente OlkiaJ da Propriedade Industrial
'legfstro de mârca". patentes de Inuençáo. nomes co
,,-e:rc(nb, titulas ':e es{abelecf1"l.ento, insígnia,. IraselJ d.

propaganda e marctU de e.:z:):lortação

Rua Tenente SilveIra. 29 - l° andar -

SALA 8 - fALTOS DA CASA NA!'t _ FLORIANO'
POLIS - CAIXA POSTAL. 97 _ FONE 3912.

GINA'SIO EM UM ANO
Afloro com ""oiores probabilidades _ Faço o

.5uo inscrição à Rua Dr. Fúlvi{l Aducci 74.8 CURSO
cnl'!TINENTE.

.

Pelo presente ficam cenvidados os Senhores pur
tadol1"s de con10rcvantes do pagamentó do ADICIO'
NAL RESTITUIVEL cr'icdo pelo Lei nO 1474/51, re
ferente ao- exC'rcício de 1954 a se opresentall:!m nes
ta AlfônÓ(!go munidos, dos réspecfivos comprovant.:j
poro necessária substltuicõo per TfTUlOS DE OBRI
GAÇÕES DO REAPARELHAMENTO ECONÓMICO ou

pOl'a"a. dcvoluçãf)- em dinheiro das quantias qUe nõo

,_�e��o total de CrS 1.000,00.

Alfândega di;! Florianópolis. 5 de julho de 1963,

João Frederico Hockt?l'.
INSPETOR
11-7-63

SAMDU
CONCORRENCIA PÚBLICA N° 4/63

Chamomos o atencão dos Srs. 'intere5sodos, para
os Diárío.s Oficiais do� dias- 28/6 o 1°17/63. onde t!<,
tá Dublicado n Edítal D<il'n AQUISICÃO DE 'ENCERA·
OEIRAS ELETRICAS DE 220 Vclts 'quantidade trt:'Z,.,
(13), Outrossim, 'informamos aue o' presente, ,concOl'
rência seró encerrado às 14 horas do dia (8 de julho
de 1963

RETIFICAÇÃO -_ retificamo� n it�m 5 onde se
lê 10% leia'�'1�, cau<;ãfJ de CrS 20.000,00 (v'ínte rn:1
cruzeiros).

Outras informações. a Ruo Alvaro de Carvalho
nO 70, S. Mater'iol.

Florianópolis, 1° de julho de 1963.

AILTON F. CARDOSO
CI·{'ft� da Seccõo de Mater1al

.

11 -7 -63

.,

rio
comunista

nt-ta húngara, cueünoa

;»elo /primeiro-secrdúr.iO
do Partido Ope6rio e pr;

u-íeíro-n.trustro Janos F'

dar, cneg-u hoje pela ma

nhã à capital sovíéüce. pc.r
ferrovia.

-

A notícia foi d!

vulguda pela agêucta rASS

CIRURGIÃ DENTISTA
Atende senhoras e crtcncas.
Método ostcolóçtcc mcderno-esoec.allzooc para crian

ças
Alto rotaçõo.
Aplicação tópica de tloor.
Atende somente com hcro marcado das 8 às 12 horas

e das 15 às 18 horas
RuO Sôo Jorce. 30

INSTITUTO DE CULTURA GERM,�NICA
Avisa que os matrículas paro nova turma de

alunos a começar no próximo mês de oqôsto ac�cm
se abertos, Horário das JS às 18 horas, à ruo Victor
M�ireJJes, 38 - 1° andor - coto 3

ELETRO - TÉCNICA
INDUSTRIA E COMERCIO

A V I S O _

Para 0$ devidos fins, e erettcs. informamos ,,0 co

mércio. estabelecimentos bancár-íog, e !1úblico em geral.
que o Sr. \ValmIr 1i:acheco. atê então Diretor secrerérto
desta aocícdade. apresentou seu pedida de demíssãn co

ref('rid� carne em data de 8 do corrente mês.

Plortanópotis. 10 de julho de 1.963

Aloísi" Ac�kio Pi;tzza
Dil'ctor Gerente

Juvenal Nelinho

Diretor President"

Dela presente ficam cc.m·idados os Senhores pot'�
tadorl2s de cornorrvontes do pagament6 do ADICIO
NAL RESTITUrVEl. cl''iodo pela lei nO 1474/51, l"�

ferente af' exercíc'ic, de 1955' a !<e apre�l�ntoref.ll n·�'i

ta Alfôndega munidos dos respecfivos ccmoróvantc,;
poro rl�cessário substituição por TiTUlOS DE OBR1-
GAÇOES DO REAPARELHAMENTO ECONÕMICO ou

para a devolução em dinheIro das quantias que nã�
atingIrem o total de erS 1.000.00

Alfãndega d.� Florianópolis. 5 de julho de 1963.
João Frederico Hocker.

INSPETOR
11 -7 - 63

---------y.J

PREV!DÊNCIA SOCIAL �,
I

____ a.�f"" Ifhdt.r_�

A. Carlos Britto

A PREVID�NCIA SOCIAL·

TEM PRAZO FIXO": - ()

Conselheiro Geraldo Cmn·

pos de Oliveira, que no siso

tema colegiado do IAPC é

repres�ntanle dos emprega
dos, em recente visita ao

norte co país, alertou os di

rigentes sindicais, em reu·

nião realizada, a a prevjd�t.·
cia social no Brasil tem pra·
zo fixo. caso novas normas

não sejam adotadas, Qlliz

ejizar êsse conselheiro, que

é autoridade em tais assu(),

tos, que as reservas do

IAPC nõo suportarão por
lU\litO tempo os novos gas·

tos com melhorias de peno

sões, concessões as varias

categorias de seguradOS. de

anosentadorias e beneficios.

Pela :l1.ual legiSlação, um

trabalhador com 44 anos de

idade pode se aposentar
com :1 média. dos últimos

saláriOs. Várias classes de

profi�<;jnnais liberais tam·

bém tf"m ac<,ntlladas van'a·

I!ens cta nova lei de previ·
dência. Funcionando esse

sistema na base de tres con·

tribuicões empregador, em

p'l'ccad0 e Govêrno - a si-

111116\0 estaria resolvida por
lon!'o nrn�>'O. Acontece que a

('t'lntribuldlo. do Govêrno
{'"tn muito atrasafta somar,.

(1 ... a centenAS de milhões.
n�i a necessidade de nossos

l{'f'j<;!{l.dores, ('llll\ndo ap,'e
!'Anttlrem \)Toietos beneJj·
ciando determinadas catego
rias de ll'al)nlhadorcs, ve"j·,

ficarem das pMsibilidade:::

financeiras de cada institui·

ção.

SEMANA DE 5 DIAS:
Lemos na "Folha da Tarde"
de Porto Alegre, que foi

considerado modelar e de
bons resultados técnicos o

II Encontro Sindical dos Co

merciljrios que se realizou
na cidade de Cachoeira do
Sul (RGSl.
Todos os sindicatos de

empregv_ctos no comércio, a

lém da outros especialmente
convidados, como o dos

,iornalistas. dirigentes do
Senac e Sesc, contribuiram
com teses e sugestões pa�'a
oue vários problemas pr,::·

victenciários, sindicais e 50·

ciais fôssem estudados e su

geridas medidas diversas a

qllPm de direito.
Podemos destacar, entre

outros trabalhos, o do Sino

dicato dos Jornalistas, só·

bre a verdadeira poS1ç-;\o
oue as entidades sindicais

devem tomar atualmente,

contribuindo com sua par·
cela de esforcas para que
os vários problemas sociais

tenham soh}ção harmónica e

democrática.
O Sindicato dos Comerei·

:írio�, lambém apresentou
interessante e oportuno
trabalho referindo·se â ne·

eE'ssidacte desalário profis·
sinnat semana de 5 dias, re·

�llnl�=i�:C;ã�D:e�ê:C�:fi�:
�indicalos na direcão cio

IAPÇ, mui eSDecial� no

Olle diz resueiro a indica cão

de Delegados,

ES
SUBSTlTUICÃO OI URETIHA ETíUCI

o SERViÇO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO DA

MEDICINA E FARMÂClA certificou que os produtos
REBALSIN e

REBALS1N - PAPAVERINA

tiveram suas lkençcs modificadas e

NÃO MAIS CONTIM URETANA em quoisquer
.

de suas apresentações,

Z.b.rat&rh Far..c!Q.U_co I.,ttlrttachaal. S/J.. ;l.l'Oucda" •••h

5""1<;. nb lI�ero ."i. al1 'lu"\troce:lto. e cu'lu�:lh � ao.....

v1l1t� e c í.eee ." junho de :s11 lIov-e=l'Ito... g�.iI ..!\t•• 'tra., 'l0.

cl!r'tlti:;,u_ qu- ç. ,.,tC'ht05 Rllb:llsin ",,:>êlÔla, ,11cf'r.�. r.b .. r./

qu.troc_-etoa _ novelltn e trAa d • .ll11 llovec·,lIto,! a qU·\T-llt••/
s .. te, RGb .. ldn eo)ta., lic�llç. nú=\!TI qU8trec_ato._ 'Ilov,nt••

q)la�re de 11'1.1 nov"c-lI'to. e qu"ren�'a ,. aet-, R@bal..lll_papo,,_r._

r.a, trin�a 1I111e;r"t'u •. lLI!pôI"" l�c"n .. a cin«uento II oito d-/
.. 11 ecvee-eeee e ciaqu·lltll, RebaI.iD-?"F.v-rlnl\, CiD'lu-nh a1_

H'ta,.r.p,81"a'lic .. nç" lIút:: .. re,?ent�e,C1n'l1,l.nteeotto4.
.11 ov""c-nto. e c1nqu"nta e R-bnl.ill-I>",P.,'erl,H, glto., 1;.:-

C-IIÇI ._teo"ntol e trinta _ nov� '<l� .iI lIov-c-nto. e clllquf'lI_

ta e ".., todo. e.tia d�v1dnl'!-nt� licenCiado- pOl' .... " S"rvl�.1

tiver"a .u.. l1c ..cÇ!'I...odlftc,,-daa. C�R':'IF:CO qu� a. r-t-rid..

prcduto. tiv,.rllll .,.". lic-cçll. 1I0ditlc�dnl .. que, PQl'tlllto.n ..a

".1•• "'''II Qutrau apr"a ..nt.ço;';:. dOI l'p.í�rido. :;>l'odut•• coatl'll.!l.

::t:::�t::� ::::;�_
..

d��j�:C�: pr��1ç::�::t::::: ::::
l'tratn,!!tvel.ete, dat110grlt,.1.preg-nhC"rtldio, <tu,v,1

a•• tneel:l p e l0 S"n;,o1' eh .. f- de S" .. ;;:o COo frodutll. ::'rL.. o.u�1c...

<.:Ias a apicultura catarine.1·

A referência (Iue, in1.eres·

sa a nós como insentivo li'

estimulas aos nossos técni·

cos em apicultura e tam

bém, ao grande �rupo rle

apicultores, foram meneio·

nadas com as seb'uintes pn,
lavras: "O Estado de Slm

t& Catarina assumiu R lide

rança na criação racio!lnJ

de ab-=lhas. conquistando o

primeiro lugar entre todos

os Estados da Federação n:j

producão de mel, em quali
dade e quantidade, grar'lS

ao trabalho tenaz de ,ma

gente que adotou novos mé

todos na criação de abelh:ls

e industrialização do meL

Justamente, o nome e a

tradição que o apicultor bar·

Dr. SANDRO

MASCARENHAS
CmURGllúJ J)I!:NTISTA
Ex-Esl:llZiârio do Hospf,

tal Naval em Cir:lnda e Ch'
T'I;"" "'p h')ca. '-'for!rrnissinH
eom:Jltóno luturamn -

....... ,,�>c«' eufónca -- Alt;1 rv

��.::ã.'J.
R'u:l Bri;:wd{'lrn Silva l'a(''I,

n. lJ Tcl(.fonr: �5!l2
CHACARJ\ no r::WJ\Nfl.'

NADA DF
REBITES!

Exijl em S('U Cal"O

Lona de ftelr,s "rOI.Al"l,>\S' I

- 60% m81õl no aprovei' 1-

menta das Lonas

CASA DOS FR!lOS
Rua Santos Saraiva, 453

� ESTREITO

A Citação dêsses produtos entre os ,proibidos pela
Saúde Pública é indevida e está suieito às medidas

I previstas em lei.

O LABORATÓRIO
FARMACeUTICO
INTERNACIONAL S/A
LAFI

Ir-don'
conflito Ideológico

p'ano fonnulado hã tom- nacional.

lOD{I:�:��m�"���(�gJ"�1 !�I��'a :';��0�����0A ����\,�� Si<!a��d;m�:t:Úd��.1��dC��4
do Partido Comunista j n- foi definida como (iI! "br-a ch'neses, cujos imígl"8rlo::'

conéste _ o mais fOl't,' tlet vontade". de resto. constf tueru u-na

ésta. de!)('is dn ch!r.ê·, Os indonésios cssum r;,'ll forte enquotn (1<1 p-puln

C')]U mais de dois nü!rj)�s c.-ncl·etamente o DaQ:C' de ção das Ilha" tndonéc.c,

de filiados _ irá a Peryulr.\ intl';·:l.lBdiãrius -'0 CO,I!:;· Uma delegação gOVf'I'

to ídoctógtco que (]ivi�h_ o

Partido COlllunista ":,n,-

�:�nCl�in�s��rt���o���"l1li'�i�� Dra. IARA ODltA MOCETI AMMON

,

comunica:

REBALSIN comprimidos (que jamais

conteve urelana em suo fórmula)

REBALSIN gôtas e ampolas (agora sem

vretonc]

REBALSIN-PAPAVERINA

gôtas, ampolas e supositorn)s {agorg
sem uretanal

- encontram-se à vendo nas drogarias

e farmócias do País 'e à disposição dos

senhores médicos e farmacêuticos ;

-'- podem ser prescritos livremente e

vendidos pelas farmócias s\m restrições

porque suas modificações dt'" fórmulas

foram anteriores e independentes da

detertnincçêo que mandou eliminar a

uretcno. Isto permitiu a continuidode do

produção em que pese a demorei repre ..

sentada pelo estuda e confecção de

fór�ulas novas e expedição de novas

licenças;

- a inclusão de REBALSIN e REBALSIN.

PAPAVERINA nas listas divulgados pela

imprensa é, portanto, indevido, baseado

que foi em levantamentos nõo ofidois (I

iá antigos.

SEcretaria dª Agricultura
Mais Curso de APICULTURa

o chefe do Projeto rte

Apicult'll'8 marcou para os

meses de setembro e outu·

bro, dêste ano, mais dois
cursos de alltaliz�ção api
cola. Destn vez os cursos

vão ser ministrados em

São JO'lquim II no lugar Va·
raneira (município de Ibir'l.·

ma). O interêsse por con�e·

cimentos que podem melho,
ral' a aíação de abelhas,
tem :;:ido crescente, e o

têcnico Helmuth Wise pro·
cura satisfazer o �tendimen.
to.

Ainda a pouco, por oca

sião da realização da Se

gunda Exposição Regional
Agrapecuária de Blumenau,
foi anotada a frequencia de

visitantes interessados c:n

ler informações sôbre au·

mento, melhoria e negóci;Js
relacionados com a apicul.
tura econômiclI.

Muito da procura que che

ga até o Frojeto de Apicutu
ra da Secretaria da Agricul·
tura, t�m sua razão de ser.

Uma das causas, ê bôa 3-

corrospondência em ass;s,
tência de apicultura exis
tente €-tn bom numero de

pessóas, tembém, a corres·

pondência em assistencia

têcnica e ensino, que a Se·

cretarla da Agricultura. o�':'
roce.

Sobl"!! B tradição' do ena·

dor d,� abelhas ampararlo
·lOr bôa orientação técnica.
é condição conhecida, me!':
mo fora de Santa Catar!
na. POIS, numa publicação
denominada "Orientação E·

"onômica e Financeira", pu
hlicada. mensalmentci, em

PÔrt.o Alegre, na edição de
inOf>!ro do ano corrente, ')

técnico HUl!o Muxfoldt, co·

mentando sObre incremento
da apicultura no Rio Gren·
ae 00 Sul. fWl bôas referén

rlga v:!rde conquistou por
sua dCdicaç!lo, experiência p

pers!srência, como ainda.

pelo ,1llceio de melhorar

sempre, II t�cnica de criar

a\)cllms. é que o senhor Se

crelúrio dfl AgriCUltura em·

penha ateQção e esforç!\s
para o programa de reallzi\'

ção do", cursos de atualiz'\·

çfl npicola.

Os caminhos da apicultu·
ra como empreza estão n,

lJertos. o trabalho que é re

allzaclo tem como um dos

seus objetivos, integrar uma
mentalidade global para for·

mar grandes produtores ct<)

mel ele abelhas, naturalmen'

te, criando com técnicas H

tuaJizarlas 110S últimos co·

nhecimf'ntos da apicultllHI
moderna. Visando de certr

ponto,dc,vistJt, a criação df

abelhas em Santa Catarhli.l,
está cOll1pre<'lldidn como UDJ

dos oJ:ljctivos do Plano d':

Metas do Govêrno, setor do

Plano de Sa[ras, com vista

a maior prndu<:'rio clf' S\1i-

soda cáustica

CRISTALIZADA EM ESCAMA�

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. fLETRO QUiMIÇA FLUMINENSE
I

Embl:}lagem Industrial:
Soco, mulrifolhol (Papel e Pl6slico) de 50 qUitOl

Embalagem Don,ésticCl:
Coi>C(I$ de: papelão com 24 pacolu pl6stico,5 do 1 1/2 Ib

Representantes poro o,

E$!odol de SClnto Cojorino � Pororoli

BUSCHLE & L.EPPER S.A.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'1����!1!; .��� j!_forma nevos têcnic s para !nduslri
Americana de Educação In
dustrial, pau prestar maior
colaboração passivei ao en-

sino industrial do país, já
Inícícu desde 1" do corren

te prolongando-se até o dia
31, Curso de Aperfeiçoa
mento destinado a instruto

res da índústría e a protes
sõres da cultura técnica das
Escolas Indústrias e 'recat

cas, na Escola Qulmica e

Têxtil cio SENA!.
Estão inscritos alunos

provenientes de firmas in

dustriais, tais como a Ge-

nera1 Electric, Rio Lignt,
Elevadores Schindler, com

punhta de Cigarros Souza

Cruz, bem como de Escolas
Industriais e Técnicas, di

vididos em duas turmas

com o total de 80 alunos,
com aulas diárias das 15 li"
20 horas, sendo o curso mí

rustradc por vários prores
sõres de comprovada capa
cidade.

1-�i��O=IEAI[Ü._1M_. SANIA _.�AI4RI8.4����
um {l'abnlhu dos mais exce-

os irm�ús Bompeixe (Jóna- nal, cedendo aos frementes tevam do seu repertório, serrão. cujo bom gOsto oa- lhes foram distribuídos, 'vida simples e tranquila _:��idcao:e�nU:::i;tra�::;e\':
...

lentes trazendo valiosa COII' tas e Mlguel�',.ainda se apre- aplausos, SUbi" o velho rnes- entre outras operatas, a ra o teatro é de sobejo co- arrancando palmas entu- que desfrutavam as popula
l' tril,mição

_

ao entendimento z: (Ilag�lf�CO com J�Sé trc ao pros�ênio para ,di- "vtuva Alegre", "Casta su- nhecimento,. e os trabal.hos stésttcas em vários lances ções das pequenas cidades

J da evolução do Teatro em Auo.usto Nóbrega, ostentan- aer, entre nzonho e aca- sana", Sonho de Valsa", de cenografia foram feitos dramáticos, mostrando bom do interior! Hoje tudo se

Senta Catadna. Q autor ho- to cordados de general no nhado, "que não era mais "Conde de Luxemburgo", por Carlos Büchele, talen- Iõgo de cena e poses sim- acha �ão mudado!

���:s c�� v:;:�ri::�a:á�ii�e� ��s�er;���e�: �ê�:��� ��� ���:i�aeU�ã� :�r:nh::;a� ��: ��:::êi:s q�:!�ci:�a�:�iCiO�u� tO��r:mua!or'pessoal tanto �::�C�SJo�aã;��) s�::: t: el:á���n�eroosutr:�b'S�q�!��S� "Viu-se, pouco atrás, qulío

obras publicadas, agora apa- suntuoso drama "vrcenu- tusíasta acolhimento que pouco visitada por organi- quanto fizeram, vendo-se e com muita naturatídace do mesmo jornal, se nos ����:n��ad;o:o (��r:i�:�;e:'
�:�f!�e�ni:�: ::;�ge:b::�: �:� ':.YJt��:�rese���o�!��� ���e:�a ad��:��aen��ãO de:� �:::�I:;ál:�S:a�:i: q�: :� et�p��:ro�a���co�u:!�oe�� _:�:, t���/���to P��:�d�u: �����mma: a p���ó���u�: de (foi assim cognominada

tural. O Jornal'" O Estado" nio Raposo, Domingos JIi- distintos amadores que a teatro, quase que só se zeram, vendo-se em todos difícil também. Manoel gistrada basta para nos dar
o poco catartneãse, graças

que o tcm como um dos lia da Silva, Lucia Caldei- encenaram", _ o que lhe prestava às representações os comparsas, quer do dra- Cãndldo (consctnetro Ser, o índice do teatro de ama- ���: d:::a p;:: �il�C��
�u��:a:�'I�:.ma::n�:í:U:�� ���oM�::� �;:::len��O�: �:le:Pl;�::�eira

.

apoteose deN�m:�::is;O numero do ���o;l�ed:�;::::�o ;;: �:�r:�id��n g���!�O ���:� ��e�r�:����a doé�:C:' em

provinciana) pelos espetá-

nsrcno em apresentar ao de Carvalho, D. Porcina, D, Tantas outras magnificas hebdomadârio "O Munici- ra o bom desempenho dos do jôgo, e Antônio Serrão Essa atração pelas repre- �:o�re�::r��has��r��:7:�::
�cÚ�!�:d:� �:;!:;:�:�Se:t: ::r�;l��iS c, :t�bsti��� ::���!ea����mo�eVO�e!p�:: r:�'� �l�e ����o�ê.:: 2es: �:�:::eg::o.9�7c:�h��Ud�: ���racJ be� !�m:��:l f;! :�:�;�:s��:r:�:s, c�;t��: cêncía desse gOsto há pou-

d MIcOS anos observada. Não

��I:��'.����al?,�mo peça hls- v��ga,PO�em�����esFar�:g�� :����, ���m�� ��n��;�:� ;�;�!��o;::ç��.tí�:� u"'�'n�: ��p:lxtr��r�7s���d:od:ifi�� an;;;oc�;:!�e�:�cial VfOi- :��:oS�etr:!al=�mPa�aatr� foi teatro do mais alto o

"A REDAC:I�" ���:ld�o�::��;a, ��â!�:��� :<':Cod�a(�e!d�o�O:::e :�ha�: �� �:I�ri�� ���: :p=ia�� �:�:;�a�::pen��:anr�;::s�� â:' ve�o i��i��ssaerit�er:;�:� ;R�'" "DEZ DE NOV�M- =a e;��:l:�á;:' f:�!e�:
O teatro de amadores (e pes da Fonseca, Fritz Len?, belo te�ho da existência da, Gruno levou à cena, no dia tava, dando a Ilusão per- nes Segui no de donzela re- Incentivador desse gêne-

revistas de caráter quase

. aqui voltamos a tratar do Carmelina Caldas, Orávia Uf'l� p';pulecão, como a de 25 do mês rindo, o drama feita dE' um velho fidalgo çatadã, filha de um ass�s- ro cultural, o professar sempre local, onde a fanta

peculiar tema a que nos Serrão, Otávio Raposo e tO- .0:::. Pranclsco dn Sul, a olh::tr em :I.1\tos, intitulado "Ar· austero, moribundo; a cena sino de cinco mil e tania Joaquim Antônio de S. Thia- :�a à?-�:it��!e����:tas:uca:�
temos propOsto), embora da a coorte de esforçados hoje C'lm sl\udades para o tur, o Jogador" e a chisto- das recomendações e d:) pessoas e irmã de um es go que durante mais de

não mais exista o antigo amadores e amadorl"s que, te""'no flue passou.. S8 comédia em um ato "O morte foi admirável, Clce- trangulador e vUSlldor (e trin�a anos regeu, até 1916, simples registro dos fatos

teatri.nho da rua da Graça e naquele pequeno pEj.lco do Por ('ssa época (1912) llS- Velho Caió", em beneficio ro Cl<ludlo por si só cons· olhos, constituiram o clml a Escola publica do sexo da terra, tudo embalado ao

tenham há muito deixado "24 de Janeiro", com a sala teve em São Francisco uma do jardim da Praça da Ma- tituiria tOda a atração ,ia da peça, provicando gos- masculino da localidade, es- ritmo de musicas originais

de aparecer na ribalta O� repleta de assistêntes em- comnanhla de operetas, t.riz. O teatro estava reple- drama. Arnaldo Santiago tosas e sadias gargalhadas, creveu para o teatro os ou a_pressadas adaptações.

Arfamo Doin, os José An- polgados pelo ótimo desem- nrOCfldente do Rio Grande to, vendo-se ali representa- (Carlos de Mascaranha!'l, indo as demais muito bem. dramas: "Vicentina" que foi De qualquer forma, era a

penho dado ao drama "EN- d0 SuL contando em seu do todo o nosso HIgh�le. Demóstenes Segui (Dr. Men, todos os ral!azes do re�resentado com grande manifestação das velhas

GEITADA". da autoria de elf'nco IIi(11rns de prol. co- Par,: se avaliar do que foi o tlt�S) e Marcial.Veiga (/\n- 'Perseverança' cxito, �1(:hando.se ainda iné. predileções do povo, tra.·

Pereira, 05 JoJ. Jor.Quim S Thjo:gu, lll') f) !('!10r Rcni c li sopra- e,;pet:kulo, é bastante di- tônio, mordomo) consegui- rt\,�!v')s I':H�bens" - ", c1il,O; "A Órfã", "A Engci baHmda ,�elos .caprichosos

}entement.e chamaram o nu Ca,11erata que deu o seu zer·se que o ensaill:�or roi ram facilmente agTadfll' <;im a notida <'oncllua. tada", mais de uma vez]c da época
; ��� \ $ " -� .:...� o:: ':Gi:' n�(

i-,},:,.';':<:'>\�h;;�,;ii:rJr{;�...Ji�·ifik:'?(�'i�,,�-'l:,,'::· '.',_.
.: ,,;�.i.. '.';,-': JltL:�::�-�3M���\i �,;(L.:iier,:.q*:::),;;�{M

BAILE DAS DEBUTANTES DE SANTA CÀTARINA 1963

RAINHAS'E PRINCESAS O TURISMO

DA NOSSA CAPITAL ..

A ORQUESTRA ESTA

PARA til\! BOl\! PA�SA 'l'EMPO Ct)M SUA FAMíLIA - �EUNI0ES SOClAlS _

DrlNÇJ\N'Ib:� (,'OqUETEIS - FESTAS Dl: ANI"'ERtiÁRIOS _ CHA
DANÇÃNTES - ETC_

ANI,.\R TF.RREO 00 ROYAL HOTEL _ Te!. 2:í15 crnrtaria)

COMEMORA,O
O CENIEHARIO

DO fUnDADOR
uO ISd

Come ....u.rou-se, ontem, o

�X:Il...e;I .. no ue nascimento

de João Ribeiro de Oliveira
'-' . iuzu, n.ncador do Bnn

co do Brasil, ex-ministro da
hJ.Zena.J do gcvêrno Del

fim M')reira e que fundou,
também, o Banco Mercan-,
th do Rio de Janeiro.
Como diretor da Cartei

ra de Câmbio do Banco do

Brasil, mtntstro da Fazenda
ou rmancísta do governa,
João RIbeiro se destacou no

comêço do século pelo com

bate à especulação e por
ter aído o pioneiro da nossa.

estabUidade cambial,
1D07.

FUNDou BB

De volta da Europa, em

1906, fundou o Banco do
Brasil f' logo a seguir, o

Mercantil do Rio de Janei

ro. No dia de S11a posse co

mo primeiro presidente do

Banco oncíaí- o câmbio ele

vou-se vários pontcs.
João Ribeiro de Oliveira e

Sousa nasceu em Minas

Garàis e faleceu no Rio, a 7

de novembro de 1933. For

mou-se em Direito em São

Paulo e Iundour o "Diário

de Minas", órgão de prcpa

ganda reoubttcana da ctda

de de Juiz de Fôra.

ICAfEZl�HO. NÃOI
CAfi ZITOI
'-----

OFERTA DAS

PEREIRA OLIVEIRA
\LOJAS

pés95

.000
saldo em suoves mensalidades!I!... e o

3 lojos o suo disposição:

Rua Conselheiro Mafra, 6 Ruo 15 de Novembro, )409 Rua Trajano, 23

Blumenau FlorianópolisFlorianópolis

Altino Flôres no estudo que
em boa parte deixamos re

produzido no inicio dêste
trabalha:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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LIRA TéNIS CLUBE -- SABADO - 20-7-63 APRESEN TA "Bossa E Jazz" COM ElIS REG!NA CANTORA DE RÁDIO E TV E O CONJUNTO "Bossa Cuelri" SO!REE '

LOM INICIO AS_2Q HORAS - TRAJE ESPORTE - RESERVA DE MESJlS: JOALHERIA MULLER

m�ol�li[a 'ro����u� 'iol�nla �m MIUI�
víéucc. Fontes ecmunts- deêegaçôca mantiveram gravar as relações entre declaração, puh'Icada pele
tas autorizDdas declaram contatos durante o dia de! os dois reíses comuni::;las. -Pravda". retere-se espe-
que houve um '.':!ceSSJ na s ontem. embera sem i celt- A acusação esta conti;Ja cl.almente ao urna coovcn-

conversações depois de In zar nenhuma reuntão toe- em uma declaração do Cri- eaçê.c realizadn ante- ..
n .

'�erc�nbio de ct�c�m�llt( s mal. mltê Central do P C sov:',�- tem em Pequim em apúlu
que fixam a posrçac ide�- Em um de seus at jques uco. fi qual arm-a que (IS de três diplomatus e 'l'}l�

lógica de amuos no; �rup( s. mais severos à China co- diligentes chineses ��.tãJ .estudantes chineses re.vn-

As mesmas fontes qualifi . eunlsta, a União Soviética prccurando sabotar :1., (;<II} temente expulf\ol> da URSS

(IS delegados chínesea 1Il- curam de rtdículas a" in- acusou ontem Pequim de versaçôes de paz entre Pe- segundo se toro-meu. o

tcrromperam suas couvcr- formações que circula no empenhar-se nuraa ram- quim e Moscou que ora se ataque soviético foi pn.vo-
saçêes a r 'H de esperar exterior segunda as quais panha deliberada par;l r·.· realizrum lll:!sta cap.tal. A cado pela distribuição de
novas insta ucões de Pe- os delegados chineses na- um memorand de 25 pcn-
quimo O» informantes a- viam abandonado as ll?!i -- A HORA PRESBITERIANA tos com criticas a xnrucnt
crescentnram Que a' uan- ciecõee. Acrescentaram que chev que os chineses pre-
versacõee ceverã- ser rei- o recesso é apenas tempo- Ouç.. ludo� Ul> oorrnnqos petc LYT-25 Ródio An1tl.J tendiam oferecer com" te-

niciadas hoj.e 11'1 sede no rár-ío, não h-uve ruptura Gal'lboldl de Hcrtenccoírs os 13 horas e 30 minutos máno à presente reunião
Comitê centrar do P C so- nas conversações e as dolas A HORA PRESBITt.RIANA, .. ·Agradecemos o SUl,. ideológica. O memoroJ.!idc

smtoruo era tão violento que os so-

víétícoa proibiram sua pu

blicação, embora os elune

ses jâ. o tivessem d:.;tr!

buido em Moscou e em ou

tras partes do oets, inclu
sive nas estações rerrovtn

'rias de passagem do ex

presso China-URSS.
Pela primeira vez. trans

piraram algumas noU;;lês
da conferência sin.:--sov:é
ttca. Clrculos bem Inter

mados aürmara-n que c

chefe da delegação ctünc

sa. Ten� Hsiac-Ping cro

pÔs a reaueaçãc de uma

eonferêncla lT,'lndial de

partidos comunistas, a , .......•.............•.....................................................•.. ,

exemplo da realizada cm

Moscou em 1960. A ceie

gação scvíéuca apoiou eu-

tre a politica de c-exts- '==="" ===::.:: ,

têncta oacínce -te I<hIU

chtchev e' a política 'de li

nha dura de Pequim.
Os tntormaotes frisa'

ram que, durante a reu

nião, os chineses propuse
ram um nôv,:, sistema de

voto. Em lugar de un' vo

to por partidO. çs chir..r'l;es
não apenas propuselilm
que os vetos de cada pa,'
tido fõssem avaliados pel/)
número de sells adeptos
cono. também !)eia p0pU

lação total do ;Jais g"vl·r·
nado pelo PC. Isto .Jar;a
automàticamente aos chi

neses o domini� do movi

mento comunIsta mur:.u;a�,
uma vez que t010s cs mü
ses comunistas !:.1nto!'õ ilã')

pudem igualar a prpui3-
ção chln.". E,ta p,opo'- ORGANIZAÇÃO PAULISTA DEVENDA
ta chinesa provoc-:u rU:l:õ- R. Des.Westfalen. 285,2.", s/8- CP 913_Fone: 4-89
res de flue surg:ra uma TelBgrama D'URADECA - CURITIBA _ PR

ruptura nas reu:llões sin.) ..

soviéticas.

s. Catarina pede aoBIO' ��fba�
para duas usinas Elétricas 1

lu.�
M:lsrou, 10 (VAi

ApÓt; um enérgico atcque

sovtéucc, a delegação chi

nesa nfi'l compareccv à

sessão de ontem das con

versucões ieleológlcas s.nc

.fO'\�,étic; i círculos dipnas
de crecu- tntormaram que

FABRICA DE TECIDOS
CARLOS RENAUX S. A.

BRUSOUE - SANTA CATARINA
"AVISO

SOCIEDADE PRO DESENVOLVIMENTO
DO ESTREITO

Pelo presente ficam convocados todr s os membros
desta entuíade, nara a reunião de Assembléia Geral

Ordinária, u reanaar-se nó dia 30 de Julho de 1963. às
20 horas, na sede social desta sociedade, ii. Rua Afonso

Pena, neste sub-distrito do Estreito, nesta, com a :se

gülnte ordem do dia:
l°) - Eleição da Diretoria, 1/3 do coeseni- Delibe

rativo, do Conselho Fiscal e resnectívos Suplentes, pa
ra o período 1963/1964.

2°) - Posse d-s eleitos.
Não havendo número legal cara a pr.ímeira ccnvo

cação, fica desde jé e pr-r meio deste, convocada 6. AS
sembléia para meia hora mais tarde, quando funciona
lá com qualquer número,

P,cnom-sc à dísposrçõo doo sennores oclónlstas
desta Scciedade, na séce soctal à ruo IOde Maio
N° 1283, nesta Cidade, os documentoo o aue se reh':
re o ort. 99 do decnato-lei N° 2.627, de 26 de setem
bro de 1946, referentes 00 exercício encerrado em 30
c'i� Abril de 1963

ASSEMBLtIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convoccdos os senhores ACIonistas a "e
reunirem em csaembléra geral ordinária, em sua séde
socrcf, à rua 1 ° de Maio N° 1283 nesta cídcde de
Brusque, no dia 30 de agôsto de 1963, às 10 horas �

pera deliberarem sôbre a seguinte ORDEM DO DIA'.
10) Exame dtscussõo a oproveçõo do bolanço 902-

. rall, conta de lucres e Perdas parecer do conselho
fiscal I� demais dccurnenros referentes ao exercício
de 1962,

Estr.elto, 10 de Julho de 1963

\ Pe. Quinto Davide narcesser
PRESIDENTE

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

CONVITE M:JSA
,2°) Eleição do Conselho Fis-cal,
3°) Assuntos de interê!;se social.

Brusque, 26 de Junhc. de 1963,

A familia de
RODOLFO GERALDO DA ROSA

agr�dece sensibilizada a todos que o confortaram no

dc1oroso transe por que passou e convida os parentes e

amigos para assistirem à Missa que fará celei)rar sexta
feira, dia 12 do corrente, às 7 hO'ras,-na Igreja dE: Nessa
Senhora de Fátima, 110 Estreito"

Por mais este· ato de religl.'ão e amizade antedpa.
damente agradece.

Roland Renoux - Di.retor Superintenden�e
GuUherme Renoux - Diretor Presidente
Dr. Erich Walter Bueckmann - Diretor
Carlos Cid. Renaux - Diretor

11-7-63

•..e as horas�con� em prazer
o. dpl.... uma espontbea

-ll"1!l& palavrL__ o

WASHINGTON, 10 - O

governador d-: Estado de

Santa Catarina, Celso R<\

mos, pediu hoje no Bôlnco
lnteranlericano de Desen

volvimento (81D, qu� fi
nancIe d:::-is pr.1jetos de

eletrificação naquele E.;�a
do brasileiro por u·m vall,r
total de 6.100.000 dÔli!rps. Informa-se que Celsr)

Celso Ramos fêz tal soltcl- Rannos traz UID'l sérl� CP, Escritório de firma comerôol estabelecido
tação hoje, par ocasiãc' Je 'Projetos por 25 milh5es de Florianópolis, necessita de uma m'oço, com lnstr
sua visita ao ELD. O pre"i- dõlares que incluem, al(nl secundâria, que tenha boa prátka et'\' datilo.gr ia.

�:��ra,d�ecJ�:�o�o ��:��� ��p�;:;:i:,iC:l����a:i::n��: Schm���er��s.odo, tratar na Cosa Regina -:-.•
F

•
pe

nador ,estadual brasileiro tribuição de água e i:SCC!- Inú'tel apresento r-se s�m os requisitos

�:�, °a�;;;�'t:,t:'::b'" '------;;C�IN;;:EM�A-:-S:-:-C--AR-'-AZ-U-DO-D-jl--Em dezembro ele 19tH o .1" 11..

!I�r����e�eusa�t: �r������ - CENTRO -

_ BAIRROS':'
�:'m���e;�;aJ!�r�: ;��.� são josé gloria'

�

o estabelecimento de U'!13 às 3 e 8 horas
fãbrica de :papP.l. Até o T:·av.er Howard
presente -:- BID .entr,'gr·l: Dorcthy Dandridge
àquele Estado bra.,l;eiro Edmund Purdem
dois milhões daquela im- M A L A G A
J?Ortância, enquanto o pro- Censura: até 14 anos
jeto segue seu ceseal·(.'i
vimento.
Herrera ofereceu um al

mõço ao visltan�e b:'élsi
lelro, que� encontra u.;(,nl

panhadc do' diretor tio
Banco. de Desen'/olvimt;>nt0
de Santa Catari,'la, Al:::Ce,s
Abrou. Celso Ramos vis-i
tará quinta-feira, na C;;.!,U
Bt·anca. a Ralph A, Jur.

<:an, assistente "!spec'd.\ ii)
p:ee!dcnte Kennedy, se
gWldo ;.lnUncy--u o In�titu
j" de Alividad"s In,lf-
Cnv("na:n('nlai". Qlll' i1'-
11'",,"11):, ,·lI:! I-J,,i),, (',:1.,,--,

?,aU103 ConV8L',\iUla' am3.1llH'i'
; .. \'.". '., ",�, .. \'

o FÔRRO
MAIS

BARATO
QUE
EXISTE!

PLAQUETA
POPULAR "PP"

DE CHAPAS
DURAS

DURATEX
o melhor fOrro para sua construção é rene cem Pieque
las Populares (PP). Num instanta, V. forra tôd. a obra

aumcuslorealmenteinferiorqUllqualqueroulrotipode
fõrro. E as Plaquetas Populares (PP) são fabricadas
em diversos desenhos e recebem qualqullr ["ntura.

OURATEX S.A." Ind, e Com.· Fébr;Ca: Jundi.i:
Vendas: R, Libero Badaró, 582 _ 8.·and. _ S.P. _ Cap,tal

REPRESENTANTE NESTE ESTADO:

cédo com funcionã.-jm:

nOI;te-amelfcanos encar

regados dos assuntos tIi

plomáticos ccrn seu pais,
e à tarde confereIÍciarâ.
cdm o c'f,rdenadcr norte·

americano da Aliança· Pl'l'
ra o Progr.esso, Tecd rc

las. da�(es nOl't.e-amerlca 'JS

O visitante compareceu, ,receteram seus dipIOl:l' 1>,
na tarde de hoje, a uma dep-:-is de tere� comp}r ;\_

recepção na embaixada do seu curso �m Idj' llR

brasileira· onde 80 e<,;�u-' pC!rtuguês.
'

Moscoso. DATILOGRAFA PRECISA-SE

às 8 horas
Antonw Quayle
Jane Mansfield
A MULHER QUE SOUBE ÁM

- Censura: até 18 anos _:_,

rilz império
às 5 e 8 horas
V1ctor Mature �

Hedy Lamar - em":__
SANSÁO E DALILA

- Censura: até 5" an�s _

às 8 1/2 horas

Anfho.ny Quoile
Jayne 'Mansfield

A MULHER QUE S�I:III'E.

'__:_ Censura: oté 18 anoS�� .

rajá "?roxy
as 8 horas

Richard Egan
II::Iyley MiLs

HONRA
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PEDRO PAULO MACHADO
48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE �M COLABORADORES ESPECIAIS

MAURY BORGE!> r- GILBERTO NAHAS
GILBERTO PAIVAPROL D� SANTA CATARINA NO

�ISI__ ._..,-_r.u
'--'-.-. --

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

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

SETOR 110; ESPORTES

nhecidos os participantes
do torneio além de Plcriano

polis e Itajai, a Federação
Caterlnense de Futebot de
Salão determinou às Ligas,

1 uma sorte de duas partidas
que serão eliminatórias, seno

a" do uma em cada cidade.

já inicIaram esta série de

jogos porém o resultado a-

das pela. entidade satonísta.

A seguir, tendo os dois ou

tros concorrentes conheci

dos, a Federação Catarínen
se de Futebol de Salão dará
ao conhecimento da. impren.

estádio SANTA CATARINA.

O campeão do 'romeíc se

rá o quadre base da seleção

catarínense que participará
do brasileiro, em Pórto Ah:

gre.

S8 a tabela a ser cumprida
sábado e domingo, com jo
gos a serem desdobrados no

inda não havia chegado ao

��::;:��::f;ªBasquetebol Juvenil [rumocorrer desta semana realísa- Como é do conhecunento interior do Estado, bem co
rêc às elimínatérlas, exíg! do puolico esportlvo, a sele- mo nesta Capital Assim, pe

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

ção ceterínense disputar'; '18 vez primeira, uma sete-

ter Bueno voltou a mais um oampeonato breei- cão de basquetebol receb=u

l. Ieiro de basquetebol juvenil. Integral: apoio, num esrcrço
Este ano, a FAC, modíncan- inaudito por parte dos diri-

W· b I d
do 'Um pouco sua organiza- gentes da eclética. E a sele-

em Im e On cêc, no que diz. respeito à çãc ai está, quase pronta
formação ao. seteetceedc pare SegUI, viagem, bem. en-

ceses marcavam o retôrno procurou dotá-Io de todos' trosada e nada lhe faltando.

de seus .representantes, .li os recursos necessários a A responsaóilidade, portan

que desde 1930 nenhum rran- uma boa apresentação. Com to, é' verdadeiramente extré

cês chegava à decisão. Osu- trabalho de doiS meses de ordinária por parte de seus

na, a grande vedeta mexíca- antecedência, formou-se a
.

componentes. Nós, daqui,
na, conduziu a dupla. ao ti- seleção, que entrou logo em . ficaremos acompanhando a

tulo, reeditando a façanha treinamentos intensivos. li. marcha do selecionado, cer

de 1960, quando venceu com direção técnica foi entregue tos de que os jovens catari

a norte-americano Dennis ao conhecido treinador Ha- nenses saberão honrar o seu

Brasíliaa
Join -íue e Jaraguá do Sul,

Mari
laure

LONDRES, 9 (UI'T) - A

grande parada do t rn (1-

dia! foi enc "1" ia ontem

com br 'b- nu ), d C 'n

jogos.
"

Enfim, um Título Para
o México

do-se os títu

feminina, d

dupia rr:

linnnoi.C
ternactcr at ct

tendo C'J:'lO ..

auctrau-nc

A final de dupla mescult
u- na. pela primeira vez nos úl

timos unos, não teve roque-
'1, tas australianas, pois os me-

'lo x-canos Rafael Osuna e A�l·

tania saterox enfrentaram
e venceram os franceses

Jean Ctaud Barclay e Pierre
s ne-mon uor 4 x 6, 6 x 2,

6 x 2 " x 2. Se por um lado

os mexicanos estavam ten

tendo 'l. conquista do primei
ro título comnleto, ou seja,
com dois mexicanos, os rran

milton Platt, que convocou

os melhores atletas da cera

taL A parte física ficou sob

a incumbência de Moracy
Gomes e a médica ao D:.

Luiz Gaiotto. A Federação,
por sua vez, elaborou um

programa de ação, procn

rendo cumpri-lo à risca. ef;
tuando jogos da seleção no

Estado. De antemão, semeá

conhecedores da grande lu
ta que será travada pela se

leção. Sabemos do ascectro

que sempre rondou os nos

sos combinados de basque
bel: a cIassificacão. A tão
cantada e decantada classifi

cação 80 turno final do cer

tame. E êste Campeonato

Ralston. Os feitos de René

lp Costa, Jean Borotra c HP.n

ry Cochet, os famosos três

mosqueteiros do tenis rreu

cês, continuam assim sem

seguidores, pelo menos ato.!

a próxima jornada nas qua
dras de grama de wímbte
dono

praticado. prtncípalmente
em Florianópolis, quando f)

basquetebol não recebe o

devido apóio financeiro. A

seleção que está prestes a

empreender mais uma jor
nada, merece sem dúvida di

guma todo o nosso respeito
- que vêm se esforçando lui

mais de- 2 meses. não medin

do secrrrícíos pessoais, fi.

fim de mostrarem que em

Santa Cutarlna se prOCUN
fazer esporte em proporções
menores, porém idêntico

em sua base como nos grar..
des centros. A fólha espcrtt
va dêste jornal, que aconi

panha de perto a formação
do selecionado juvenil, dedí
ca esta reportagem aQS a

tretas e demais membros da

delegação catarinense, for

mulando votos de felicidade.'>
e que todos estejam imbui·
dos de alto espírito de de�

portividade e que em Brao;i

lia, honrem, quer na vitó·
ria ou na derrota, o Estad'J

Barriga·Verde.
No flagrante os componen

tes da Seleção, momentos

antes do coletivo.

mesmo, tornaram-se mais

remotas ainda. Não dizemos

de sua impossibilidade, mas

acreditamos que muitos
obstáculos terão que ser

suplantados. De 16 partíci
pantes, apenas seis ctasstn

car-se-êo ao turno final. Dês
tes 6 finalistas, é certo que
cariocas e paulistas obriga
toriamente já estão incluí
dos, mesmo porque, são os

maiores centros do basque
tebol brasileiro. Desta rov

ma, restam apenas 4 vagas
que serão disputadas por
cêrca de 13 Estados, Incjutn
do-se o de Santa Cetaríns..

Infelizmente, ainda em nos

so Estado, por retores

alheios à vontade daqueles
que militam no nosso bas

quetebol, não se encontra
um indice técnico capaz de
enfrentar pelo menos nos

sos vizinhos, como o Rio

Grande do Sul 3a. potência
do basquetebol brasileiro) e

o Paraná. Nos, fSIta muita
coisa. Nossos clubes que já
são pouquissimos, lutam

com dJficuldsdes tremendas.

E tim esporte caro de ser

de 2rJ I'!

ma �a'

não al

tentcüv; c.
deixou

dupla f.
sfk-íra 7'T'

sus.s c.

das
rtc.u- 1"

nal, dr-o
traííana, p

Brasileiro se apresenta co

mo um dos mais concorri

dos. Nada menos do que 16

Estados rer-se-ão represen
taro Nossas possibilidades
de classificação, porisso,

:�,�; frrm:nnu O Certamesalonisía Iri O Paula Ramos
cetro pôsto do certame.

O Caravana do Ar formou

com: Sobrinho; Moracy e E

duardo; Dilson (Dilmo� e

Enio. Doze com: Moraer::

Perrf e Míltinho; Dourado e

la pct 1

vatn E'
tulo de campeão da 'cídade
ficando de posse definitiva
do troféu FEDERAÇAO CA·

TARlNENSE DE FUTEBOL

Foi realizada na noite de

anteontem no estádio Santa

L -arjna a última rodada do
c .mpennato saíonísta da ca

pital do' Estado.
Na preliminar jogaram

Paula Ramos e Barriga Ver

de, oportunidade em que ,,�

n penas um empate daria con

dtcões ao tricolor praiano na

'1.,
•

ra manter o titulo em suas

r.ãos. nela terceira vez CO!!·

somente a 1 x O, mercê de
um bloqueio bem desempe
nhado pelos auétas do Bar

riga-Verde, especialmente
na destruição.
Na segunda etapa o Paula

Ramos procurou fugir ao

bloqueio antagonista e isto
� conseguíu em parte pois con

quistou maís dois tentos

que lhe garantiram a vitória.

Na v�rdade o Barriga Ve�

de atuando a base de um

grande entusiasmo dificul·
tau em grande parte o tr:t

balho mais coordenado e

produtivo do Paula Rnmos,
nesta jornada.
Assim, o Paula Ramos con

quistou pela terceira vez

consecutiva o cobiçado ti-

ravene do Ar e do Clube Do
'e.

Para ambos os clubes só
mente a vitória interessava,
pois contavam com 6 pontos
no passivo.
Na primeira etapa fazendo

alarde de uma melhor pro
dução, o Caravana do Ar re

gistrou 3 x 1, o que prâtíca
mente ar;segurou a conquis·
ta do vice-campeonato qU9
foi conlirmada na fase cotr.

plement.ar quando o club'õ!
marcou mais um ponto. 4 x

2, foi a contagem final.
Enio 2, DUSOD e DiImo go

learam para os vice cam·

peões enquanto que Melim
e Mlltlnho, marcaram para
os dozistas que foram S�

j\Ultar ao Bocaiuva no ter-

tes ,at..
com a de.:r

9 x 7.

no foi a c::
mcts f ln J.

x fi c DE SALÃO.
O clube TriCampeão me

tropolitano formou com:

Marco; Cabrera (Dionei) É·

rico (Borges); MaUrilio c

Manuel (Roberto).

Borges 2 e Manuel const

ginaram para os t:ampeões.
O Barriga Verde alinhou

com: Alceu; Cabral, Meir�l

les, Salum e Nazareno.

Com o titulo de campeão

iá em poder do Paula Ramos
tivem03 a luta de encerrfl.·

mento do camDeonato retl'

nindo os quintetos do ea-

Melim.

Arbitragem normal de

Hamilton Berreta e rend-i

de o-s 1.600,00.
A classificação final do

certame foi a seguinte:
l' lugar: Campeão: I'f.Ulfo

nis do

dupla tC:'2. a

ta ne.;·a
Althea OI

gu:nd �e c

pies e'

dupla. C()

ra d::l nu
Darle:,c Cll

11 d"! 5111. "'e(':1ltiva.

Na rcalidade o elenco pall
l('ino oue era aDontado co-

Ramos com 4 p.p.
2" lugar: Vice campeã.):

Caravana do Ar com 6.

3" lugar: Doze de Agõsto e

Bocaiuva com 8 p.p.
4" lugar: Postal TelegrÁIi

co com 18 p.p.

co� l:a;.�.Barriga Verd�
_

mo fa"orito confirmou os

1.. n"o"l1Ôst.icos estabelecendo
? cnnta<7em de 3 x O.

Na primeira etapa o Pau

la. Ramos conseguiu chegar
:'ia "!.:slcr ti'!

tuaç5:.J, n

mais pndeT'('! k i

saques, fazendC' c 1

seus milhare, d _ \d :-ndr-

o PROGRAMA DOS FESTEJOS DO
ANIVERSARIO DO IPIRANGA

o Ámuo PrQgr'l1:l de

Mar:;aret' A diretoria do Ipiranga
Futebol Clube de Saco dos
Limões elaborou o seguint�
programa em n.,<TOzijo à pa$
sagem de mais um aniversá
rio do simpático clube dR·

quele bairro.
Dias 6 a 14 - As 19,OOho

ras - Burraquinhas na Vi
la Operária.
Dia 7 -·às 9,30 horas -

Partida de Futebol entre vc·

teranos do Iplranga F. C. e

Ferroviário F. C. em hom;.!·
nagem ao sr. Euclides Tei·
xelra e Casa A Sedutora, res·
pectivamente.
Dia 13' - As 15,30 horas -

Corrida de biciclétas na '-li
la Operária, em homenagem
a um grupo de associadog.
Dias 14 - ÀS 9 horas -

mn��r �.::!';çime .....to

�
e,

Torneio Esportivo de Clube
Der'f'nCla o vence .ar. Varzeanos, em homenagemtendo a iovem Barbosa ht

ao Dr. Arnoldo José Régis e
tado muito. o OUlE! resul·" Deputado Dib Cherém res.
tau uma partida interes pectivamente.

'

-sante Dia 14 - As 13,30 e IS,;.'.!)
Ié'NIO - 1 x horas _ Prosseguimento do

SONCINI - O Torneio Varzeano de Fute-
; Vit�.., esnetacular 'e boI.
im!'\�evi�t(i (coro 1)9 e".. Dia 16 _ ÀS 19,30 hrs. Iní.
tenrlidosl do Dr. lônh cio do campeonato de domi.
<;nh� .. o Dr Silvio Ne� n6, em homenagem aos srs.

S ....... ,.'ini CC"'mneõo de Vereador José Manoel p�.
Cidade). alliondo-o da se res c Prefeito Municlpul
ounda colocorõo E' denu Waldemar Vieira.
bando as DOssib·ilidn�s d. Dia 18 As 19, 30 hrs -

Dr. Soncini s8Qror-se ven tpro\;'a de resistência na VJ�a

cedor dêste Torneio. r�
'. Operária, em homenajem ,\

n;"' .....tl'ad" e venôda C{H" um lõ('MlDO de associados.
"m'" h"", n(1r.;d'" mUlt, Dia 20 - As 5,30 hos. -

grande cute.ocria sendo e
Prova de equiliqrio em iJi·

ICont. na " p;"lg I c:ic]ptao; na Viln Operária, em

homenagem a um grupo de

associados.
Dia 21 - As 9.30 hrs. -

Diversas provas infantis no

estádio do clube, em hoTP!'!·

na�em a diretoria.

Dia 21 - Às 13,30 3 15.30
hos. - Encerramento do

Torneio ESDortivo de Cl�:·

bes Varzeanos.

Dia 26 - As 19.30 hrs.

Encerramento do Campeo
nato de Dominó.
Dia 27 - As 22.�O hrs. -

Soirée de aniversário no

Cluhe Recreativo LimoensH.

Dia 28 - As 9.30 hQras -

Partida de futebol entre sôo

cios veteranos do clube iui·

ran!mista em homenae:ens

ao Th:!nr\sito de Bebidas F;o

ri?T\Óllolis.

Dia 28 - Às 1330 p 15.:jO

horas - Partida de Honm

ent.re Ioiranl!'a F. C. x Os·

valdo Cruz F. C., em home·

nal!'P'1'l ao vereJlrtor Bfl.ldicé

ro Filomeno e Denut,lldo Ivo

Monte�egro, respectivamen·
te.

Continua a se desenvolver
na Vila Operária, em Saco

dos Limões as barraqui�
populares em regozijo a �
sagem de mais um aniversá·
rio do Iplranga Futebol Clu·
be. Hoje a noite, as barra

quinhas continuarão funcio
nando a partir das 19.00 ho-

Vários�es encontram

se em�tações porém os

IB(ft\tores do tricolor ainria
não se decidiram.

1//
Deverá chegar nos próxi

mos dias, de Pórto Alegre,
vários remos para as inúme·

ras embarcações do Riachu·

elo, especialmente enco

mendados.

De posse dêste material o
Riachuelo poderá contar

com maior nümero de em·

barcações para os treinamen

tos.

Tre7.e r"'n tr,l'f

ravam n sbe

ma n.a o'l�dra
Wimble'i'ln, n

r n' u de
" ..fI",o1';

por W L. de MedeirM tava melhor na altura do
ITI:::io jôgo, -chegando \0
um final tranquilo CO"
superioridade de uma De

ça .e três peões o que lhe
deu a vitória

.

JAIME _:_ 1/2 x

THESEU - 1/2
Boa partida que foi

sU5J:)ensa quando do seu

570 rance, com a vanta

gem material de um pe--'
ão favor do Dr. Jaime H.
Cardoso, apresentando-se
no tabuleiro .em posiçôo
de difícil pro';jnóstico 00

ser reIniciada de 'nado
valeu 00 Dr. Ja'ime a van

togem de material, pois
o a=1 Theseu D. Mun'iz
•
...i:l.lziu-fse muito ,em.
obtendo o .empate e Com

êle monteve a Invencibi
lidade nês-te Tcrneio.

LISBOA - 1/2 x

IONIO - 1/2
Outra boa partido dês

to rodada conduzIdo com

grande acêrto rY10s de'"
gladiantes, sempre em

níveis equilibrado dêsde
o abertura até ao final
Quando o Dr. IOn10 lutava
cnm um bisoo contra dois
_0"( .. <:: 11'"'' "'l/e ,.",,,,,tltou

:� "Jtil for. 1 ntanc', 'urn
Justo empate, pois- que os

dois o"dversór�os lutaram
de iQual para igual.
SQNCINI x MARTIM

ra mrtratnn

�����J;;,
".�

e t a :.;� CJ:L THESEU MUNIZ

mej,.a. �'iMriH, s n dr);\ AINDA INVICTO APOS

.8IOrte-M-l1eri�",nn 'P;1ll J' n Sr.IS PARTIDAS - SON

M'1ffit.t. oue vi- h'l e1h·... ;".,'1. crNI BATIDO NOVA
do,!'" T'1"i� h...,,,,,,s tfll'l1 ',s MJ:NTE
do re"'''T'f1fl ('O...., (l .,. � '? r; x Em and ... rrento do- 1

4. MJI"<7�"et rcrr>hp.'l :><; hr,u- Torneia do eX.F. foram
l'flS dn HtU1'l, () nrj''I1r:olrf) al- efetuados no fim ·da Últi
cançado por uma T( ')'I'ÚS l' mo semona, Os jogos do

SO e 6° Rodadas- Que fo
tante da �'··�r<i.rfl. ,<;e'111""e l'rtn 'muito dlsputaó('s a

com f",:t,..,,,,., '1' _. 'I t,.,...; '1"0; p'l<>se,.'lta.ndo-ncs portid",s
e (111'" h' ,�;" 1'1 !" n.,t·'lf) d� hr>a au�lid�de. A 5°
st:'úe"� A 1\ �rI�rln trrnsc-.·reu flOr-
sP'Tlli .. P TI 1""" .,,; '1, malmente nõ- ... ferecendo
MfI"I>'�-f'� e T':' ....P"'fl ('Iua.l"uer sur>rl-" ;ó na

s(1fre..�m n c1 ,.,." - f' '11 a sexta rodnda tivemos a

lI(Ilria ""dp' "l'" l--t '1, n"!"r>�e surorêsa de ver o
com m";'1, , '" - ........... <:'1_

Dr. S'lvi" Nev S"'ndni co
tivos. ri" � n tin" g"''''' r

'p."Orl('amente batido cela
h "'" <I.

Dr, lf.n:,. José Ferreiro,
1-" � o1i -

0<; tesultrdos oardais dos

rh r"d�r:I,,<" pm oue:;tão foram
c- <;o .. ,.,"�,.,..."':

011!"'ITr\, R0nAnA,
B"Oo"",S" - O x AR' � 1
Vitória de Ari ç. dos

S",nt<,s com relativo faei
lid<1de, pois Barbosa nãd

l' ,,�, I enm oqrtso;ividode
ar>re�ent-'ldo n'ls suas ori
1""'"; .. ",, ",t",..,.;:;p" ,.."e fo

'_Í'Í!'l'�""'-�_"-�_"'""'" Vi...., ,...,e!�N.p.. <1 ....

que os !'uos duas' últimas

opr:ese�tações, ATi jó es

Pflrtlda adiado deven
do ser jogada hoje con··

ferme determina o· regu··
larrt-nto do 1 Torneio do
CXF.

SEXTA RODADA
MARTIM - 1 x

PARBOSA - O

.ras.
1/1

A diretoria do São Paulo
Futebol Clube resolveu for

mar uma comlssao especial
para 'ht!dar das futuras o

bras da sede da agtprmiação
que deverá ser erguida na

praça da Bandeira.

11/
Os festejos do aniversário

do Ipiranga Futebol Clube,
em sua parte e.iportiva vão
ter sequência na tarde do

próximo sábado com a e

fetuação de uma corrida de

biciclél.as a ser realizada na

Vila Operária, às 15,30 hons
Domingo, às 9 horas será
iniciado o Torneio de Clubes
Varzeanos em homenagem
ao dr. Arnoldo José Regis (:

Deputado Dib Cherem.
As 13.300 {. 15,30 horas

prosse�uimento do Torneio

11/

1/1Vitória do jovem Mel
tim, qUe foi superior e:r

tAdo o trnnscurso da C�1

tIdo, Que foi deCidido pel(

Já se encontram abertas
as inscrições para a. sensa·

cional prova .ciclistica V

VOLTA AO MORRO, organ!
zada e patrocinada pelo De

partamento Esportivo da
Rádio Guarujá agora com a

supervisão da Federação A·

tlética Catarinense. Nomes
famosos do pedal brasilei r:>
estarâG competindo em bWl'
ca do 1 itulo e de vârios e V'l'

liosos prêmios que futura
mente serão expostos ao �:l
blico

Dia 30 - Às R no horas -

Missa em intenr.ão dos só·
cir,s f�lp"itif)S na mlltTiz

Nossa Senhora da Boa Via

gem.
Dia ::lI - As 6 horas -

Alvorada com salvn de 21

tiros.
ÀS 20.00 horas - ScSS;\o

s""'pne de enr:errJl,m",,,to.
01'\' pnt,..q"'f!,. ril'l nr ....,,;"'$
a"",'5 'II(:l1cc{lnrr<:. (111<; f['�ti\':
d:}(ie�.

11/
Aprest:lm-se os tenistas CD

tarinenses com vistas a par·

ticipação do certame brasilei
ro em C'Jue estarão intervin·

do a ter por sede a cidad>.l
de PÓl'to Alcgre. Alvaro Luz

Filho. campcão individu:<l

A dirptoria do Silo Paulo
cleooj", (Ip- forlnar a comissão
csu')c'rl,l da con.::trução na

sedo própria. passou a es�\!-
r o nome do desoortis

cttw ('tl� nto solúne colo(,�lx!'i
:'I pe<lr:1 (undnmental.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



l�f'ri�;;ff�--�-:' 1�:1"i/l!)13 ;p.�';��7';;�(�H�·��ri�!,.':"'_
____�-.__ . .1-.._

ONU INVESTIGA DENUNCIA SÔBRE
USO DE GASElTÓXICOS O IEMEM

GENEBRA, 10 (OE) - O

secretArioIeral das Nações
,Unidaf. U Thant, declarou
hoje ter determinado uma

_ sin<l1clrrlaia em tôrno das

noticias de q�1'I as fôrças
egipçiM teriam usado �s

_ venenosos contra as tribos
realistas do remén. As in

vestigações serão efetuadas
.

pelo gen. Carl von Horn, da
Suécia, o chefe do grupo de

observadores das Naç6cs
Unidas no têmen, AIJOl'B
com perrmesãc de regres
sar etn breve para êaane.
U Thant declarou aos jor
nalistas que

.

dera. ordens

para !IS investigações, on

tem. U horas antes de ser

oüctarmente clentilicado das

in!of]l1flÇ(ies pelo chefe da

delegáçüo britânica em Ge

ncbra, Charles Scott. M no

ticias n resp.o dos gases
venenosos foram veicula
das publicamente, pela pri
meira vez em recentes .-1,,<;_

pachos ao "Daily Tete

graph", de Londres. Enhe

tanto, o Comitê da Cruz

Cerm�Ina Internacional re

velou que delas soubera

pela pnímetra vez através de

relatório do MinistéJ;io de

Relações do Exterior da.

�rábia. Saudita, no começo

de junho.

·RUA CONSELHEIRO MAFRA - Duas coses n. 109
e 11 1. ótima oporrunrdade.

RUA TOBIAS BARRETO - ESTREITO - Confor+ó-
vel Casa de material perto da praic>

COQUEIROS _ Rua São Cristovão ao lado da Igrei�
Casa de 4 qvortos - 3 soles - cozinhe - terreno

de 11·550 m2

-RUA 14 DE JULHO 953 - bstretto soldo dd ponte
quem segue para Coqueiros. Casa e terreno com

782 m2·

RUA FRONTINO C. PIRES N.O 32 - Casa de madei
ro pagamento parte à vista cesto a combinar.

·"ERRENOS
AV O:'MAR CUNHA quase esquina com a Av. Rio
Branco. Terreno de 296,40 m2 por preço de cr$
1.300.000,00 a visto Apenas estore a venda nestes
30 dlcs.

COQUEIROS - Ruo Juca dO Loíde, lote bem situado.

RUA ARISTIDES LOBO N.O 8 FUNDOS junto 00

Hospital Nereu Ramos ter-rene próprio parô ser loteu
do, oreo de 10.000 mi - Preço convidativo..

RUA ESTEVES JUNIOR - M09níficO lote para res�
dêncio de pcdrôo fino.

JARDIM ATLANTICC - 1 magnífico lote bem pert;
do cvfotto

I

bas e outros.
N. 626 =.Crícnrma - '1-

gravame: O IAPETe -- a:"
gravado: Aüatar Ferreira.
N. 631 - Cr�o::lúm" _ a

gravarite: José t\n",ek de

N. 2.053 - Blumenau - N. 1860 - a-mvmc
apelante: O Dr. Jüli de 01"- apefante: O 'Dr. Juiz de Dl
retto da za Vara, "ex- or- retto. -ex-ctüeto" _ upc
nctc'' - apeladns : Wil!y lados _;_ Antôeto Gonça l
Gessncr f' sim.

RUA MOURA - 3 lotes.

RUA EDUARDO DIAS (MAVKO-n - 1 lot..
Vasconcelos -

O IAPETC.

CAMIN.HÃO
tão brasileiro
quanto BrasíliO!

DESQUITE

�:iO rcço caridade, quero apenas s,=_: � 1.1- ) ·i:., �:�):l C:;d.l':� � t c. búc:u', ser úcil,
COIll :1 :lJuda. que rne deram, j:í sei dar :u.;:'];:;; p�'::.;ú .. !:lprenéJ a ler e escrever. Mas :t.ind<l.

posso melhorar �lIito, tu c milhares de outras crianças defeituosas que queremos ape
uns Ul11a oportunidade de reabilitação. Colabore com a gente, ajude a nossa Campanha,

. -

(
.111lr·1n1u Pr(,·Cri:lnç:t Dcfeiruoss Associaçio Bl':lSil;.ira..

Dirctor-ExeCUtivo

•••••••.••............•••
.Jayme Torres

<\.1 ( I 1.1n\.1 [)d':lrl!()<� - A ItC,!). r.mll�'\(ll>;EcunvA "ACIO�"'!.. Secretário ••••• o •• 0 ••• ' •••••Luiz Philipc Rezende (intra

P
_

I
Tesoureiros ••• _ •••.. Alberto fl};llleredo c Carolllo Ansarah

�'��:;�I�:;�� ::� �:�:���h:l ..

: :'.. : : : :: �::: :��;�:�::a��� ���;j::do�: .:����'�::::'.: � �·.���;��c�i.r;�rsi�� :�)�:;�

CAMPANHA PlltCBIANGltOEFEITU_D64

i.
EH\'IE StJl GONTRIBUIÇAo PARA I CAMPANHI PRO-CRIANÇA DEFEITUOSA, A ENTIDADE FllIlDA DE SUl CIDIDE:
�,<" ,�::' �J, I

\ :,,��é�:Jr; �;,��)�[:F�nUls�:, ".�lnA (",1) .h- P,of �::)��'��r;:;'�c7':,�;�aJ: ��if:s,;slên.:;. , Crj�I,3 [)e{muo<.

�."'." ,.1" ,I. E'p"r.n,� Rua [mr�,..rru l..eol�,Jdin", 9 Sam". '''ociaçlo S�"�16rio Infamil CrlPt. V.rJe· . "',· . .)anJltn, 100! !'lll P�ulu

A.,·,,,·, ��.,,, N",,, Scubora. de LoOtdCI, Allen J Suo C�" d� 'I.i.er'
\

l
As�ci�çl() S.nh Caru;n. de Rc.bilillçio- Rua G�J. IImcncourr. 102 ,-

(0'.1'· \v. CHud, 1 Rw, CcJSLI, SO _ 5"DI0.. Florl�n6pol;ç_ I

'-............,....
0 MI,,�i ..�$}; ...çJ" _ A, M, R _ "",nida Alon'" �:)�rS�Jr:::i,:�� de Fi,Ü)l,r�r,a c Rrumnologi. - .... ,., Getúlio \'ar,at.

�tC .. 3 _, '.:"�'i"\�"3 n,eul"nc; (. r;ih1'i�1 Plr!111rft" ftlla l ihn..
)69 l..""f"n.,

sim.

ves e sim.
N. 2.054 - São a-acu.m

_ apelante: O Dr. JU\Z dr.
ptretto _ "ex-orfíc o .

apelados: r'ranctsco M:l�,'s
de S uza e sim
N. 2.062 - Rio de Sul -

apelante: O Dr .. ruta d'Õ! Di
retto da la Vamo -ex-orn-
cio" - apeladas:
Torinelli e sim.

JULGAMENTOS

AGRAVOS DE !'_�Tr \.' liO:
·1;:--

N. 603 - J�iUVlllc -- ú
gravante: O Dr. P"om:J
te'r Púplico da la Vara -

a1"ra.vado: Euth!mio d:1
Silva. Relator: O Sr Des.
Vit-r L·ma. Advogado; D!·.
Paulo Medeiros. O<!clsão:
Unânimernente, �ão
nhecer d��rso.
APELAÇõES GTVEI8;

N. 5.456 - Xa.�ere _

apelnntes: Arlindo;;. Mm
sueto Cunico e �/rn _ !)._
p�lado: Raimundo 'Stal'l:K
R,�lator: O Sr Dc�. VIl?r
L·ma. Advcgad:s: Drs L�
no Bergam'nn, l!d!i;'.pn
Meirelles Spenmdio, R"J
bel"to Machado e Ma:l' rd
José Machado Decisão:
POI· votaçã� Unânime: CoJ
nhecer do recurso e. pui"
ITrajorla. dar-lhe prO·/in.en
�- para, cassan-io a SC'1-

'ença ave'ada. c!et::'lT'ln-'r
'lpôs !lrofer:do o desp',ch.)
saneador. !lfossiga a Ado
c�mo de d·reito.
N. 4.768 _ Palhoça _

apelante: Estev�o Ivo C;�r
doso - apelados: O Espd.
lio de J�sé Pedro AhE'!s e
outros. Relator: O Sr Dcs
'.{arciUo Medei;o.,. 1I!t\·,)-

VErtQE·�COU
PfRMUTA·SE
Uma casa de mat�rl\l •.

Prêço de ccaslão, à. Av.

Ma.uro Ramos· 196. Tratcl)"
c'l1n O proprletã ri' à rua

fra!. Anacleto Da..1J.m:,
nO 9:" N"rgt�.

N. 5.479 - }1'lorlanépc
ns _ apelantes: J('sé Cu
nha Júnior - apelada : L.

Marques Petry & Cia. xe-

�

APE(A NI
de que você precisa I
Na qualidade de revendedores autOa

rlzcdos, podemos resolver seu pro
blema sem demora. Em nesse estoque
loeê encontrará - com certeza - a

peça Ou o acess6rio que procuro, o

preço ce tabelo, genuínos, testados
em laboratório, gorantídos pela mar

ca IH. E, no coso de qcclquer con

$uha sôbre o seu Infflrndtionol, tere

mos o máximo prazer em ctendê-lo.

O

"prolAtanl. I{I Dista cidadl
CI. SOCAS S/A
COMERCIO E

REPRESENTAÇOES
FULVIO ADUCCI 721-

ESTREITO·
Um tetço a visto e o resta

em 12 prestoçôes juros
de apenas 1 %

fiAMULA�

c-n-e-e com o origj';!l!.
Afbert-. Luiz "ia. Cosm
Enc. de Se".',

VISTO
Liillan Gonzaga Prazei C3

- Chefe da Sec -ie J ur.p.
C Pubs.

Conteccronc-e, cuorqve. quantidade, no melhOJ
-luaJioout" c (T't!flU) preço

Ed Zotuo - J.o cndor ocre 70 I Fo,", �494

(Cont. da G' pág.)
te a sequnca derrota do
Dr. Scncíní, nc Torneio
ora dísputcdc.

JAIME - O x

LISBOA - I
Partido Jnteress::rntl� "a

(jual o Dr. JaIme tinha tu
do para venCer, dada a po
sição conquistado através
de belo sacrifício o que
s6 não deu a vitória ao Dr.
JaIme H. Cardoso, pOr foi
ia de ccmplementaçõo do
seu ataque O nível técnico
da partido fOI muito bo�
Com tosto vItôrio Lisbôa
possa a ocupar (juntamcn:
te com o Dr. lôni.:;:) clerceI
rf'> ,,�d .... no quadro de das.
sif"ícoçôo.
THEoOU - 1 x ARI - O

Boo portida com "início
violento e dispu:ad1ssíma
na aual a vitórIa pendeu
ao CeI. Theseu D. Muniz,
pelo suo maior experiên
cia e acêrto no conduzir
suas peças man:endo-a e

dlnda invicto no presente
Tcrneio. tendo a jogar s6
mois uma partido, já sen�

do virtualmente o campe
ão do Torneio. Ari C. d09
Santos qUe jogo,u com

§lrande exatidão e fez pe
rio'-'r o 'in"",nc1bilidode do
CeI. Theseu o QUe mai.s
,,-I-riz')IJ a vItória do H
dr.

CLASSIFICAÇÃO
� a seguinte o classlfi

coçõo dos participanteS
do r TorneIo. da CLUBE DE
XADREZ DE FLORIANó
POLIS. após a reolização
da 50' e 6° rodadas:

10 lugar _ CeI. The
seu D"mingues- MunIz

:��VICTO). com 5.5 pon-

:20 lugar - �tlm A
fcnse oe Haro, com 4 pon
to,·
30'/40 lugar _ l�et

cio Lisboa e Oro Iónio J�
se Ferreira ambos com

3·5 p6nt�
.

!)b Jugor � G>r. SiJ,vIo

PRECISA· SEZany Gonz('\ga..! Oftttilio
José Uba. nee.são: 1"01'

votação unânime. conuc- MOÇA OU RAPAZ COM CONHECIMENTOS DE
ccr d- recurso e negar- RAIS DE ESCRITóRIO. QUE SEJA BOM OATILOGRA
lhe orovunento. FO (A). COM BÓA CALIGRAFIA. ORDENADO A COM-

N. 5.353 - A'rurangc!\ _ t3INAR-. CARTAS DE PRóPRIO PUNHO PARA CAIXA

apelantea: A:ino Va1eUl;In POSTAL N° 455 - NESTA CAPITAL.

da Silva - SIM. e outros 14-7-ô3
- apelados: Edgard da" -----------.---- -

Cunha Carneiro. SIM e

X-utros. Relator. O Sr. oee

sereíra- or'vetrn DE:ci�ii.·):
Unânmemente, conhecer
do Recurso e nega- - :\.ie

provuneeto, cara ccurr
mar a dec.sã :e"orr!l,'t..

G<;.ntl

N. 5.416 - xanxerê -

ape'unte: J ão ""'ar!>:l dr:'
Goelai e ape!adIJ: Ma-!c:J
reira In.:1u-' tr'aI Xam[�'''e
Ltda. Relator: O Sr. D_s.
Vitor L-ma Adv-g:ldo$.
D.s. R -berio Mac/"!a:t0,
Mnnr,rl José Machado. J.
A. :M: 'en Nácul, Ayr�:'
Cezárlo Pereirl' e Lal.ó.rind,)
Dario Lun:udi. DeCI�lI l:
por Unânimidade de ve.toa
c-nhecer <lo TeC!lrSO e aar
lhe provimento. para anli.
lar o p�ocesso a part': do
despacho de fi&,. 51, Inclu··
slve, a fim de que d� des
�acho que negpu a Ii�'ml'
seja, também: tht�mado o

advogado d'))':" ap"'IAnt�,
pr 8seguilldo-se depC'is n'l

Ação como de dite:L

ADREZ
Ney Scncmi com 3 pon-
tos;

•

6° lugar - Arl CeSÓ'"

���.d2s Sentas. Com 2 pon

70 lugar - Manoel TO'"
móz B" rboso, com 1 pcn
to e em

hO lugar - Dr· Jaime
Humberto Cardoso, com
zero ponto.
l-'Rü·A.IMA RODADA
A 70 e última rodada

do I TorneIo do C X.F., se
ró rr:olizada hoje impre:.e
rívelmente cem início os

19.30 horas, estando prO'"
gramrdrs 09 segu'intes io
goo: Lisboa x Cei Theseu;
Dr. Sonôni x Dr. Jaime;
Barbosa x Dr. Jônio e ArI
x Martin
LOCAL: Sede do Çlube de
Xod�z de Flor'ianápol15
sita no Edif'cl() Juheta (Ru
a JerônImo Coelho), con

junte de salas> 208.

ENTRADA fRANCA
TONEIO DE SELEÇÃO Pio
RA OS 4° JDGOS ABER
TOS ·DE STA. CATARINA

Encontram-se abertas as

incrições o todos ln.eressa
dos em part"icular do TOR
NElO DE SELEÇÃO. QU"
apontará os repre$ntan
reg de Florianópolis. nos

próxImos Jogos Abertos
de Santa Catarina a se

rem disputados no'ódade
de JoinvIle de 29 de agôsto
a 8 de Setembro.

Os intteressados poderão
fazer sua inscrição med·;"
an_e o pagamento do taxo'
de Cr$ 100 00 (cem cru-

1:elr05) com' o Diretor Téc
nico dã Federação Catari
nenSe de Xadrez, Dr. lã
n"to José Ferreira, na sede
do Clube de X. de Florlon6
polis, nos segu'intes horó-

,.
i 14-7·63

..

,��-:"".,,�n,""'LdcR�al,,!Jr�çiO'_1I P 1\

·,t

N 50423 - C()1l�6rdh -

apelante: ALnJ1 Web"r e

ape'ado: � WiI\y Tf!iCh(.
- Relat-r: O a-. Des. Vi
tor .L:ma. AdvCra.'dos: Drs
Júlio Cezar Ribe:ro Ncv!:s
e Geraldo Ghunter. D..:-ci··
são: P.-r unAnimidade de

votos, conhecer do rectll'w
e dar-!he ,rovlment,... (!m

parte, para reduzir a Cr ..

100.000,00 ? Indeni?ata 1

dcv'da ao :r.pelado, m.'.n

tidaa as d'mláls com na

ções da sentenc:a.
N. 5.397 - 8ão Bentl d ...

Sul - apelantes: Antonio
P,erelra e sim. - apeh'_,:;i:
Móveis Cimo S A, Reino':
O �r. Des. Vitor Lima. Aal'o
gad�s: Ors. Osórlo de Sou
za Fre·ta.;; e H?lIadlo 01-
sen da Vrira. Declsio: po:
UnâniJnicade de voto.;. c.)

nh-::cer do !'CCurs: e nel1/"1'
lhe provimento. para c(m
!Irmar 8. sentença pela SU2
COnclusão.

'

N. 5.474 - Blumenall . __

apeltjpte: José J,:ão fi. !'_
sinl - a.!)elado: Udo B:-l
tram!n' - Relator: ("I S.',
Des. P.ereira Oliveira. Ao'.')
gadt'ls": A",lr C��Os Mf,
c Wilson Edcl' Gra!. D�:I.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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WASHI�GTON, 10 (V.A.) RUSK falará amanhã ante apresentada para votação.

- O secretário de Estad'J O comitê comercial do Se- Também esta semana os

Comissão de Jaraguá
do Sul e-m�Palácio

Com o objetivo de tratar
de tnterôsses da sua regtuc
esteve em Palácio, uma co

missão composta pelos se

nhores Roland Dorbusch,
prefeito de Jaraguá do 8.11
e os vereadores Cleman
ceau do Amaral e Sllva,
Erich Batista e Tomé Tei

xeira, além do presidente
do DM do PSD de Braço -Io

Norte Sr. Oswaldo wesrtie

phal.

Acompanhavam, a Comis-
5::0, us deputados wetce
mar Sanes e Lauro Locks,
achando-se presente o Dr.
Aderbal Ramos da Silva,
presidente do Diretório Re

gional do PSD.

Na oportunidade, a Co
missão, recebida pelo Go
vernador Ivo Silveira, ex

ternou suas reivindicações,
tendo o Governador em

A CRIAÇÃ'O DA JUNTA
MEDICA DE BRUSQUE

Pelo depoimento ao jur
nal "O MUIüGlPIO", .po
demos uvatíar a ótima 'l'(�.
percussão que teve o eco

do Secretário da Saúde e

Assistência Social, ao criar
a Junta Médica Oficial de

Brusque. O pronunciamento
daquele órg'ão está contido
nas -seguíntce palavras:
"Quando esteve em nossa

cidade, recentemente, a ser

viço de sua Pasta, o dr. Per
nando de Oliveira, Secreta
rio da Saúde do Estado,
ficou ciente de que Brus

que não possuía junta mé-

dica oficiaL Os Iuncíonâ
nos públicos eram obriga
dos a tocomover-se para

Itajaí, sempre que precisas
sem submeter-se à inspe
ção médica e isso causava

serios inconvenientes ao

funcionalismo e ao prõor:o
andamento dos serviços.
Compreendendo a gravida
de da situação, o dr. F€r

nando de Oliveira vem de

criar, em carater perma
nente, uma Junta Médica
Oücíat em Brusque, preen
chendo. assim, sensível Ia

cuna na vida administrati

va do Município".

exercício, declarado que tu

do faria no sentido de aten-
dê-las.
o flagrante fixa um as-

pecto ela reunião.

norte-americano, Dean Rusk,

procurará esta semana ob
ter o consentimento do

Congresso para as novas

leis civis entr-segregacíonís
tas, propostas recentemen
te pelo presidente Kennedy.

nado de Washington, um

dos vários que estudam

agora os pontos de vista
dos partidários e adversa
rios da nova lei em favor
dos direitos crvís da popu
Iação negra, antes que seja

governadores dos Estados
norte-amerícanos e os pre
feitos de todo o pais, ex

pressarão ante o mesmo

comitê sua opinião ecêrca
da lei proposta por Ken.
nedy.

te que os municípios se

iJ�ESTAD
,

,. O lUIS AJrfT!GO OIU!O 0& SANTA CATARINA �

Florianópolis, (Quinta·Feira), 11 de Julho de 1963

Timbó: I Desenvolvimento
ultimamente o município

de Timbó, tendo na admi

nistração o Senhor Mário

Schuster, vem impriminúo
Sflrio progresso. É de S9

destacar a preocupação do",
administradores no sentido
de estruturar vivamente a

sua economia. Dentro os

seus mais variados aspectos
de desenvolvimento, salíen
ta-se o setor comercial e In
dustrial, demonstrando que
o município se encaminha
efetivamente para uma po
sição privilegiada
certo das regiões.

PERSPEctIVAS DA CI·

DADE

MUit.0 breve Timbó

sua avenida e ruas com

paralelepípedos, para li. SR

tisfação dos munícipes. Oí-

A CRISE DE ENERGIA ELHRICA
Jornal "O MUNICíPIO"

edita::lo em Brusque, na

sua edição jle 6 do corren

te, publica a seguinte ma

téria, analisando o proble
ma de 'energia elétrica no

Vale do Itajaí.
O Vale do Itajai, a regfâo

mais desenvolvida econorm

camente do Estado, esr.t
sofrendo um terrível colap
so em sua produção indus
trial com a sêce que vem

se prolongando desde o co

meço do ano.

O racionamento de ener

gia elétrica, motivado pela.
prolongada estiagem, tem

provocado a quase estagna
ção de muitas indústrias,
acarretando enormes pre

[uizos à economia catado

Saca-se que o Govêrno do
Estado, a quem estã c

problema, vem de
vendo constantes
des para alivi,ar a

EM SETEMBRO: CONCURSO DE PIANO d'A";,�����;:,ono
Em homenagem ao l' );:m��o _

de it�n.�� d�dOS. a. l ;��g::e;ç:qUi�irCentenário de Ernesto N,l- Coml�sao decldlvtdquanto' l �()rça e' LUzi e
zareth, o Departamento de ao numero de ptk:as a se· SIA em razllO cl
Cultura da Secretaria de rem executadas pdos canoi·

Educação e Cultura, pro· datas.
moverá, em setembro um

"CONCURSO DE PIANV'.

Ampla cobertura está s�n

do feita, através tôdas as

prefeituras do Estado. Se

gundo informações as inli'

crições deverão ser reit"�
no Depto. de Cultura -

Rua Saldanha Marinho ,

Prédio do antigo InstitutO
de Educação Días Velho.

Constará de duas provas :)

concurso, aberto a pianis
tas de Santa Catarina, terá
duas provas, "Sendo U!l1J.l

eliminatória e-outra final.

Os seguintes prêmios se·

rão conferidos aos três p�·i·
meiros colocados: I" lugar
(Vinte mil cruzeiros) 2;' 1.1:
gar (quinze mil cruzeiros)
3" lugar (dez mil cruzeiros).
As musicas estarão à di!>

posição dos interessad6s no

Departamento de Cultura.
Com esta promo_ção vem se

destacar a Secretaria de

Educação e Cultura, de
monstrando seu alto intE-

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

rêsse pelos movimentos ar

tisticos.

CONFERENCIA SÔBRE
OBRA ASSISTENCIAL

No interesse do grand:1
público Catartnense, estará

proferindO importànte pa·
lestra sObre Filantrópia e

Assistência social, o canoa

cído p. Edgar BergOld, que
fará apreCiação quanto ao

trabalhd de socorro man! i·'
do pela Obra Ass�.:itenc;al

Adventista em nosso País.
Já é sobejamente conhe-�

cido o que esta organizaç}C'
tem feito pelas pessoas a são que representa a citada

quem atinge por meio da Obra Assistencial. Dia e

benemerente obra que faZ hora: - Domingo, 14 de ju·
ativamente em 185 palses, e lho, .de 1963 às 20 horas.

Esta conferência setá:"pú
blica, com entrada franca,
à rua Visconde de OUl'O

Preto, 77, na séde da Mis-

de capital que a e:llprêsa
fez para solucionar de vez

o problema.
Dai por diante, ativou·se

a condusão da Usina Pal
meiras que só não entrou
ainda em funcionamento
em virtude do desastre

que ocorreu na fábrica, �a

Itália, que está construÍ"l
do as máquinas que devem
acioná·la.

Se alguma culpa existe

para o que está acontecen·

do, as pessoas de bom ser,

so e inteligência s6 podem
atribui·la à terrível estia·

gem que vem assolando o

sul do Brasil, pois mão ca·

be na cabeça de ninguém
que esteja o govêrno ou

quem quer que seja interes
sado nesse lamentável esta
do de coisas.mui especialmente em nos

sa terra' em favor dos ne· É fácit de ver que o go
cessitados. • verno só pode se interessar

Venha 'conhecer de perto pelo aumento constante das

esta organização_ que tem fontes de energia elétricA.

ajudado os que sofrem, tan- -do Estado.

to nas cidades como nos

sertões e nas selvas:

Busca-pés
Entre as "v('<;(llis" ('ue assinaram 11m pedido de inqlJ6·

rito na Assem"I(.il1 estãl) "s elo PTB c entre est"s a "vestal·

virgem" dos rC"lédios d� 14lf{Una - sr. Walmor Oliveira.
Esse imeu"oito rlp"€' ,'ir mesmo. porQue vcm na hQra:

abre prc,.p ... ,."ip ""rl\ ""I"os. que já deviam ter sido feio
O"

Basta atentar para o fa·
to de que a grande soma de

impostos que o Estado ar

recada vem exatamente das
Indústrias do Vale do Ita-

jaí, que são, atualmente, as

maiores vitimas do racic·
namento imposto pela e.:;·

cassez de energia elétrica.
Não se justifica, pois, qu�

alguém queira, com fins

politicas, ludribriar a opj
nião p'lblica, concitando as

massas a provocar deso�·
dens como se isso bastasse

para resolver o problema.
Se alguma causa pode

ser feita, nada melhor que
pedir liOS nossos represen·
tantes na A�<;emhléia q�le
facam ol1vl� :'t� su:."\;S V01.e<;·

que a imprensa e o rádio
iniciem uma campanha vi

gorosa alertando as euton

dades; que a Câmara e o

Executivo Municipal to
mem idênticas provídên
cíes.

De nossa parte promete
mos, solenemente, apoiar
tôda campanha que vise,
honestamente, a influenciar
e convencer as autoridades
em favor da solução denru
Uva do angustioso proble··
ma de energia elétrica do
Vale do rtejar.

dade localizada àtimamente

região, ocupa lugar de

exceléncía, e é considerada

pelo govêrno como o muni

cipio ce tendências e pers

pectivas .econôrnícas ím

portantes.

INDÚSTRIA DESTACAD.\

Paulo, Bahia, Rio Grande,
Curitiba e outros estados
de gabarito econômico nu

cional. Desde 1948 esta tn
dústria vem contribuindo
positivamente para o desen
volvimento de Timb6. São
com índústrfaa deste quita-

Industrial
consagram no panorama
desenvolvimentista.

OUTRAS OPORTUNIDADES

Devido a falta de tempo,
"a reportagem H não pode

são mais acentuada do pr
gresso de Timbó,

terá

A reportagem do �Esta

do" teve a oportunidade de

tecer considerações a res

peito do progresso dêste

municipio com pessoas ce

tegorizndas da região e en

controu opiniões excelentes

sõbre sua situação indus

trial. Mantendo contato

com o conceituado homem

de indústria, Sr. Walter

Muller (não é O ex-deputa
do estadual) teve a opor
tunidade de visitar a in

dústria de sua propriedade
e ficou seriamente impres
sionada com seu desenvol
vlmento. O referido 'índus
trial é quem dirige, com

propriedade, "A FABRICA

DE LAVAR ROUPA TIM

Bó". Percorerndo tôda a

firma fi reportagem consigo
nau seu alto gabarito. Sou

be que até fins de julho S€'

rá lançado um nôvo mopê
lo de máquinas, para todo
o Brasil. li: de importância
ressaltar que estas máqui
nas são,vendidas em São

Sily�rô '�e �ouza: Urna Vóz na Pra�a
Brevemente será o lança

menta da primeira edição
da Editôra "Roteiro", com

o livro "Uma Voz na Pr;t

ça", do conhecido contista
Silveira de Sousa .. Seguncio
informações, amanhã a Im

prensa Oficial dará por ul
timada a confecção. Salim_
Miguel, um dos diretores
da Editora, afirmou que o

lançamento será dos mais

originais e importantes. Lo

gó após o lançamento serão
encaminhados os originais
de "Sereia e Castiçal" livro
de poemas de Péricles Pra
de. Depois serão apresen
tadas ao publico três anto

logias, compreendendo sele

ção de poesias, contos e

crônicas. Ainda êste ano a

edítôra apresentará tam
bém um Album "Boi de Ma

mão", com desenhos do ar

tista Ernesto Mayer Ftlhr-

SEMINARIO FISCAL: EXEMPLO DE
SANTA CATARINA PARA O BRASil
o Governador em exercí

cio, dep. Ivo Silveira, rece-

o Carvão
'o o

Com êste titulo e nêste
jornal, crorüst que desco
nheço e cujo iottvc de

da- malquerença
Ida- rou, com ar e

orço
nai:)

�1�a
t :'i:i'itlfl.
11mento

que não ter .rumentoe
nem etevaç expô-los
só pensam .:,rir, ínsí-

nuaçôes n; � _
IS 1 e invt:r-

�aes. � -

/ �
Direito s(; r:ão lh"o ne·

go, o de do:'b!l.';:;r ao seu mo·

do, pois cada um dá o que
tem e oomo pod;.
Não são, entretanto, as

insinuações que vou abor
dar pois, ao encetar a

atual fase de defêsa da de·
mocracia, imico sistema de
vida em que sei respirar,
já coucava com as explo
sões da intolerância ideo
lógica, da paixão politica e,
sobretudo, da mediocrida
de esoiritual.

Apto, pela experiência de
meio século, a avaliar a

gama dessas explosões, va

riável da insinuação à in

fâmia, decidi não levá·las
em conta.

A crônica, todavia, dá·me

pportu,1idade de pôr nos

devidos termos, de modo
claro, preciso e decisivo.
certas inverdades que po!"
aí correm e que deixo ao

juizo dos homens de cará
ter.

Relativamente à campa·
nha .jo carvão, ora iniciada
pela Academia do Desen·
volvimento Integral, col
meia de moços mais volb
dos aos problemas concre·

tos que à exploração dem:>.·
gógica das ideologias el\Ó
ticas, só a. má' fé me pGde
atribuir qualquer entrave.
Há muitos anos ven!1o

em minhas crônicas com-

batendo pelo carvão como

solução básica para a .eco·
nomia catarinense e a pró
pria A.D.I. teve meu incen-
tivo, meu apOio e meu au·

xilio.

Quant(J ao acusar alguem
de comunista, deixo elar')
que não conside�o apodo
nem acusação o sef comu,
nis(a

-n, mistu
Iade dos

Bem ao contrário, em

sendo sincero, respeito-o e

reconheço-lhe o direito de
lutar pela vitória de sua

causa, ressalvando-me o di
reito de lutar pela demo-
cracia.

"Regressando seu grande
Estado, feliz como brasilei
ro por tudo o que ai vi,
destaco extraordinário su

cesso lo Seminário Fiscal,

��:ã�ieir��:��pe���:n��. -----------------�-....II

cretário �a Fárellda, 'cuml; ,
exemplu ilé 'Sânta Cata"rimi: 1

'para o B�:lsjl: Grato .ten·
çães· recebidas, Affonso AI

miro, Diret�lr FINCO S.A."

beu do Prof. Affonso Almi·

ro elogiosa mensagem te

legráfica congratulando-se
pela iniciativa governamen·
tal, através - da secreeerte
da Fazenda, pela realização
do 1° Seminário Fiscal de
Santa Catarina. Eis a men

sagem, na integra:

Não merece porém, o mt
nimo respeito aquêle que
usa O comunismo como

forma populista de satisfa·
Zer Slla ambição politica.
E náuseas me causa aquê·

le que sendo simpatizante"
continúa, por mera covar· -------

dia, a usar a máscara de
democrata.

No que toca à origem do
financiamento da Ação De
mocrática Popular, tranqui·
lizem-se os pundunorosos,
pais neo r.!cebemos dó�a-

o dinheiro é cá de-c.ass,
ílorianopolitano, catarinen·
se, brasileiro e quem o dóI).
fá-lo de seu próprio pé de
meia e não da Petrobrás,
do IRCA e de tantos orga
nismos estatais que lidam
com o dinheiro do pÔ�IO.
Quem recebe dolares _

e a pedido - 'para assegu.
rar a paz social e comba·
ter o sub·desenvolvimento
é o governo brasileiro.
E (1&:0 creio c6rre êle

por isso, como não enrubes-
ceram os russos ao recebê
los (e não pagaram) para
combater Hitler.

E quanto ã minha luta
pela democracia, como

creia firmemente' possam \
ter solução todos OSI pro·
blemas sem restringir essa

liberdade que dignifica o

homem e lhe dá personali
dade: não serão insinuações,
ofensas, ameaças, comissões
parlamentares de inquérito
ou outras mordaças que
me farão calar, pois intem

péries maiores já as en

Crentel.
Fins.lmente, quanto (I:)

cronista, gostaria debat.�.s·
semos como pessoas edu·
cadas.

COMISSÃO
Vf'io a esta Capital uma

delegação de Botuverá e

Brusque, a fim de encami
nhar importantes assunto�
do interesse daqueles mu

nicípios, junto às esferas

do Govêrno do Estado.
Integram·na os srs. Se·

bastião Tomio, PreCeito de

Botuverá, o vereador brus·

quense João Baptista Mar-

tins e o Secretária Execu-
tivo da Câmara Municipal
de Bmsque, sr. Aurinho de

. Souza.

Sá�ô�O a �Dsse úa Diretoria
�os Ha�íalistas

Sábado no esteuc.nto Aoutra nota unarcant
r- i dada pela firma S '{f
VIO ORLANDO DAMIt ..

ClA. LTDA. que. em :l(.n

de suas recresemedae. -r
reoerá um

-

CCCKTAIL cor
RON MONTILA e COCA
COLA E VC-DKA 0RLLO
cem CRUSC':'

muda canário não canta_

A alusão, por evidente, não nos ameaça.
Se a gente não canta não é pela proibição da m

da: e pela tristeza que tudo isso que anda por ai noS

infunde.

Outrora, quando se chegava à borda de certos abiS>

mos, o gesto era meter as mãos na cabeça. Hoje, met&'
se o dedo na garganta ..

��
TAC Cruzeiro do Sul

Novos horários e novos vôos
AViÕES CONVAIR 44a

DIRETO PARA SÃO PAULO E RIO'
SAiDA DE FLORIANOPOLlS AS 14.30 HORAS
PARA CURITIBA - SÃO PAULO - RIO

SAlDA AS 13,45 HORAS
SAlDA DO RIO PARA FLORIANÓPOLIS

DIARIAMENTE AS 7 HORAS
AGORA AViÕES DIRETOS EM

VOOS INTEl AM'ENH DIUR�!OS �

(,R�t;�TA��C.O�A-V!�6t�C:O� A�A'�:<�,��::�,:���JPÚ��� fAJU,DE-rC�����[��'� ..D:-ss:��!3t��:� ;\U�-E����

do Lira, às 18 noras, a pr .

meira Diretoria ca '�.:,'1:1

fundada Ass.ciação d'lS
Rad.aüstas de Santa Ca
tarina estará tomando pas
se perante o Delegdo 6.')

Ministério do 'I'raba
convidado que foi, P-l'3-

presidir a Sessão.

PREFEITO DE AR.RÕIO TRINTA

EM FLORIANÓPOLIS
O município de Arrô;')

Trinta encaminha suas ret

vindicações aos ó�gãos es

taduais, por seu Prefeito,
sr. Iria Zardo, que se acha

em Florianópolis. As ma

urgentes necessidades d

EMPREGO
PRECISA-5E DE UMA PESSOA COM BONS CONHE

CIMENTOS DE DATILOGRAFIA, ARITMÉTICA E PO
TUGU�S. PARA A FUNÇAO DE AUXILIAR DE ESCRIT
RIO. COM POSSIBILIDADE DE PROGREDIR. OS I
RESSAOOS SERÃO SUBMETIDOS A TESTE. INFORM;\
ÇOES PEW TELEFONE 2761. DIARIAMENTE DAS 7 AS
13 HORAS.

Dizem que Laura Muller di3se que cm tempo d.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


