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"PronunCiados os autores da �O���II��JO
:::,;;��:;õ,�U:;''';:�:;�

Matan.ça· de Mendl"gos·raro para redigir um tra-

tado' de proibição tias ex

penênctas no especo có�-

mico, na atmosfera e sub- RIO 20 (OE) _ O .r.us gaiurntno dos sentes. o fazia o transuarte dc5
marina. O próximo encjçn- do I Tribunal do Júri 91":\- "Tranca' Ruaa". Os 1l'.0- mendigos, também rora rc

tro será na próxima S-;- nunciou todos os acusados toristas da cam.oneta q,w pronunciados.
gunda feira. «e matança de mendig t, ,.�

PRAGA 20 (OF) � _"05

autoridades tch"cas anuu

ctaram a uoertecêo de �

Bispçs católicos que se

encontravam nresos O

anúncio, rct interpretado
como um indício de maior
aproximação \ dos sotéittes
comunistas com a vauce-

atirado..; nos nos Guandú
e da Guarda. jp.;er,ninan-

/10 seu jutgameoro pelo
Tribunal Pr-pular ulnda

êste ano. Em seu ..: des,Ji'
cho, o Juiz Ta revgl a 'a.u

ce recont.eceu :1

cias de p.uvas
tas para tncrtmtnar

palíciais Alcinu Ptn to Nu
rres. José Mata e Pc.I- G

GRAVE ACIDENTE NA
RODOVIA PRESo DUTRA

A 6l1. eecêo dói, contere 11.

era. tn-nere.tc .entrc O';

EE. UU., Grã Brstanha e

unrêo sovíéuca.. terminou
as 9 hora. e 40 mmut.».
hora de Greenwitch. As ;!

delegucôes haviam come

çado seus trabalhes as 8

horas no palácio Spirtd
nnwka.

VISITANTES
RIO 20 (OE) - Um ôro

bus da linha cumoo Gran

de-Ponte Coberta ehucou
se na madrugada du note
com um caminhão na a' ..

tura do KM. 47 da recto

via Presidente Dutra. En

consequêucia 110 choque, Estiveram ontem em vi

seta .1 110.-sa redação c'>

jornalistas Sctembrini Li
!I1:l e EniC"1 suveu-a.
Em "0 ESTADO" os ncs

SOs conrroccs .n-mtíver-i-n
ccnttnt pnlcstra CllIH o t·'=! ..

dntor de plantfio.
Agl',ld('{'.�'Ill(')s a visita

Iormulnndo-fhos votos de
feliz e �lgl':ldfl\'el perm:r
nõncta em �:; -so meto.

moi-rcra:u -: motoneta de
curuinhn» e rlols mcno.vv

de um acamon-nentc.

P:l,.c:>ageiro,.c 'do ônibus ii

cura.m rertoos. acnrlo qj:.�
6 ainda estilo uuernnd-j
no da Uulve-s:
dade A :)p!íci", O:,
Sub-l'd,'g:H:h ele T[t�tlaí

u
'

Eng" 1'alllo 'Helio, Presaíunte. da CEE c Petet Schrnifhansen, diretor técnico du : 4

mesmo ór!;'á6 na sala de comando, ,já pronta. (Texto na II' página),
----------�,----------------------------

Brasil leva a ONU o projeto <ià desnucleariza·
çãc da AMERICA LATINA

WASHINGTO�:; 20 (O rastro Geraldo Carvalho ONU, U 'I'hant. pedindo a[.,lI'Csell(.ado -rtgtneuucn . :o:c!l:b!éia Geral· teve mn:s
I

dores, a Bolívia, o Chile!
O netecacrc i)"rm,llle.1:·::! Filho, enviou uma carta que o projeto de desnu-. te pelo Brasil an��a Ase tarce Como co-patrocina- o Equador.

do Brasil ante a ONU, Mi- ao secret.rto Geral da clearizagào da AMÉRICA

LATINA, seja incluído CJ"

mo terna elo 18° ceriouo de
sessões <la Assembléia Ge
rai. Éste período se inicia
rá a 17 de setembro
mã. O projeto de

l:;:cal I'"�compareceu ao

aeldenh-.

Rei'tor vai a Brasília"Você Juri"
,

e o Com destino a Br'asflia do seu Chefe-de-Oabjnete, Lima, Magnífico Reitor da
segue hoje, acompanhado o Prof. João David Ferreira Umveraídada de Santa Caia

rina, 'que. na Capital Pedernl
participará. do Porum .de

,Ç.STUDANTES PROTESTAM. ..' ,,:.
'

....
Reito,,,. ... \;

Netá o'flct�f "�dC··E:,M:h:,«ml"ta Plllf··;:f?1!��13�:��!�·u Ou uur� _ u pos, �m. .arasüra .tratara,
.(I. União Catarinense dos ") Que este jornal que tomada pelo Sr. Antônio ainda, Junto aos MinisM-

Est.udnntes, Órgão máximo tão oe;u exprime a reallda- Gomes de Miranda. vimos rios, de assuntos do ínterês
de apresentação e coorde. de nacional, contrariando portanto denunciar ao Go. se da Universidade de San
nação dos universitários de os interêsses de cOBhecidc,s vernador do Estado, à As. ta Catarina.
Santa Catarina, vem de grupos econômicos, conti- sem'bléia Legislativa e ao
público, através desta nota nuaria a ser vendido pela povo em geral, a grave ten. "O �S:ADO" apres.ent�ESCLARECER: UCE, para maior conscien. tativa de cerceamento da aos dOIS Ilustres catarmen-
1") qy.e a distribuição do tização e pOlitização �de livre Expressa0 do pensa.

ses votos de feliz e provei-
semanario "BRASIL, UR- nosso povo, quer queírall,1 numtÓ' em nosso Estado, tosa viagem.
GENTE" é feita sob sua ou náo., as forçaS -reacion::!- 3") Con'tra a maneira
responsabilidade direta. rias lQcãis pouco distinta e cava1hei-

Um o-ande 'rrtbune. rev r _. e o Dr. JADE

Popular, a .nar-ttr ue ho�r MAG1\L'SAES -csecretãrto
na Ráctb Guarujá. d" da Segurança' Pública) .-

20,30 as 21,30 horas. qua.i centra a mudança.
o- CANAGÉ ÇOTT�. pr. : ,_'
,��rã,.e riilla'�da):a., u(t,

.

f(,cOOa:'_d��I)$�.�\Iu'n�,
...;.�r<i.,n�., nJ\���h:'� - )'r.:x;k)',l:.. t:J.':):tf.�·,nt,é\1 ��i;i}.1i',litic9'; �'''''

'j, :��;;��:�C�� d:sc����i�!�): '<;;=�h����l['S����;���mic�;,
to.' pupul at-: arttsnc-. que interesse à

oprmão pública.
"'VOCÊ É O JURI"

que em sue audição ini
cial abordará o téina MTr_

DANÇA DA CONSTITUI- . Oompareça <la auditório
çÃO para a Rt:FORM'\ da RADIO GUARUJA. prü-
AGRARIA, no Dual deba- sencie Os inter.essantes de
tcrão o Dep. E�t. GENyg bates, E DE O SEU VOTu,
DESTRI (na jid.sr;>,pça cJ. a favor ou oon'1'a a :1l1l-

Bancada do PTB) - (l dança.

_� "- -cl ;.:c.:;i:}q'l·'i

E ... VOCll: é o Juri! ..

J'esca ctn Sr. Antõnio Gomes
de Miranda, o qua_r ao ser

interpelado por dirigentes
da UCE sobre o caso, ne.

gou·se de maneira rispida a'

fornecer as informações soo

licitadas.

3") Que o "BRASIL, UR
GENTE" como órgão oie
uma imprensa registrada:
tem circulação livre, garan
tida pela Co�stituição Fe
deral

Por isso, vem a União Ca

tarinense dos Estudantes

PROTESTAR:
1") Contra o ato ilegal (4€1

Sr. Antônio Gomes de Mi·

randa, titular da DelegadÍ:.'l
de Ordem Politica e Social,
que quis impedir na tarde
de hoje, a distribuição do

órgão supra citaüo, levan

do o estudante que o ven

dia, para ser submetido a

um interrogatório, na pró·
pria -delegacia. 'Queremos
esclarecer ainda que o fa
to se verificou dentro do

Edifício. das Secretarias.

w�V)at7t���aemess:st:��n�����
t.ico da famigerada PIDE,

Esta é -ã·fac·simile do]l.
vro "SEREIA E CASTI

ÇAL" de �éricles Prade, :.I

ser editado brevemente 9€'
la "EDIÇÕES ROTEIRO",
dirigid1. pelo romancista
Salim Miguel e contista Sil
veira de Souza. A capa e

ilustraçôes do livro são do
artista plástico Pedro. Pau·
10 Vecchietti, que há pouco
expô$--' no Museu de Arte
Moderna uma série de tape-

Emprestimo rural numero mil no OdE
teso Esta será a segunda
edição, em convênio com o

Departamento de Cultura
da Secretaria de Educação
e Cultura. Quanto à primflj
ra edição "UMA VOZ NA
PRAÇ�" de Silveira de SOll
za, o lançamento será bre
ve. O livro "Sereia e Casti
çal" traz prefácios de Lin.
dolf Bel! e Rodrig'o de H3.-

Outrussim, reafirmam ·os

estudantes ao povo de San
ta Catarina, sua firme dis
posição em denunciar qual
quer outro ato ditatorial
que por ventura venha a

ocorrer e lembrar que con-

��Ê�!;:�:�:t��:�;��� Madrigal ARS VIVA em Florianópolis
anti·d�!J1ocráticas de nossa O pliblico. dest.a Capitlll apres<�!]j,ando no Teatro At, O Madrigal, que é com-
terra. terá oportunidade de assis varo de Carvalho, numg. posto ele estudantes e pro-
Florianópolis, 19 de julho tir, quarta e quinta feira promllção conjunta da Rei- fessôres de mús.ica, tem co'

de 1963. próximas, a uma das maio- toria ,tia Uni,,:ersidade e da mo -i-egente o maestro KJaus
Rogé,'io Duarte <1e Queiroz res expressões do canto co· - Dieter Wolff e do seu-

Presidente ral em todo o pais. O Ma- Secretaria de Educação, repertório constam mW;;i.
Luiz Cados Hall'pap drigal ARS VIVA, da cida atravês de seus departa- cos da renascença, idade

Secretário de de Santos, �stará se mentos de Cultura. média e brasileira.

.. sou. MAIS PEl'I:fElTA DO IRASIL

E�es e os·' "Cavalos"
De uma maneira ba,;

tante �iln.ptes e objetiv,),
visanllo atingir e atendcc
as irea;; rurais du Estadt
O Banco de Desenvolv\
menw v.em "ealizan'.o
uma tarefa !'iUmamedte
meritória.

Com i;;to se pIes ta ho

menagem, ao mesmo tem

p"-,, ao Governado!' Celso

Ramos. idealizador do

BDE. e ao deoutado' H'o
:3ilveira. Presidente do L·�·

gislativo e ora no exerCi

cio du P:lt!<:'r Executivo. '

A liolenidade de as!:;ina
tura do contrato estivera!',,,!
presEntes o Sr. Fehpe P�

reil'a da Silva· agriculto:,
residente f da Palhoça

que re('cbeu () empres�i
mo nU'al núnWI'o mil. e ,�s
liiretore'-> do EDE Sr::;. Jo·

sé Gil. João José Cuperti
no Medeiros, no de Sam

placido Brandão e Jacn))
Nácul.

Nosso flagrante foi to·
mado no momento em que
o S�·. Felipe Pereira ::ia
Silva. presentes os dire�L'
l'e.� do BDE, assinava o lia·

cumento competente.

GOvÊRNO
H[�·SE.Rl0

( F'M)

Num periodo ('le aprox!
madamente sett? mêses,
foram ater.didm;, pela C�l

teira especifica, mil agr( ..

culto.res, recebendo o I.!m

prestimo rural <jue lnl's

pi:-;"ibilitari meHll)res. C(lI1

diçõcs de vida e .trabalho.

GO'lêllNO
lRIN�U
(1"(10)PREFEITO. ,DE PRÓSPERA

:NA: CAPITALNuma concidência baõ;

tante significativa. que é

ao. mesmo tetrlp� ul'na ho

menagem a dois illl"tr.��

homens público�. () ti�'l!n
número lT'il fo.I' entn:lgu'
às vé�peras do BDE COT-

Esteve recentemente em drini, representante daque
Florianópolis, I;!m contactos la região na Assembléia Le·
com a administração

-

esta· gislativa. De regresso à

dual, tratando de interêsses Próspera, o' Prefeito Antõ
do Seu municipio, o 'prefei- nio Londero da Silva, leva
to municipal de Próspera, a seus munícipes a satisfa·
sr. Antônio ..Londero da Sil-. çào de ver. atendidas vári�

reivindicações junto ao Go

vêrno· do Estado,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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REST,\UR,\'IITE ESTREI .. ':

y Comecrnerto:
'\
Sociais

�j'�,U{��
CASAMENTO DE PAULO E ARLETE, - MOEMA FESTE

JOU 15 ANOS - SILVIA VOLTOU -

1 _ Ai) som da' Marcha Nupcial dava

entrada na capela. Dlvfno gspirtto San

to. às 11 horas de quinta retra. a «r+a

Arlete. filha du casal SI. e Sra. Arnal

do Mendes para sua \)('u�:lo Nupcial co'";

o Sr. Paulo. Hlho do Sr. e Sra. Dr. Ru

bens de Arruda Ramo- - A singeleza e

meiguice de Arlete c-;tentava um custo

so vestlrlo em gehantung "DI?1''' pcr,

la. com delicado bordado a pedraria. ()

veu em tute rrnncê-. muito arruado prc

so -óbrc lindas flores, mcmcr destacava

o rosto da meiga Artcte. O nnivJ em se-r

traje elas-Ice casaco preto e calça li'-'

truda. também deu nota alta.

ctonêrta em Brasília. voltou a

em nossa cidade.
ctrcut..

A, faml1las Ramos (. Mendes, recep

cionaram os convidadus de Paulo c A,"

),.. te, n,.s Salões dJ Querência .PflI8Cf'
ond.<_, junto fi. bonita d('t:urar,ão "Ilada. lL
e�merado �erviç() de bar e C{lpa, ac()nl�

('eu ver,ladciro desfile de moda". A su·\ ..

ve musica d� conjunto de Aõ·lin<l(). e o

simpálico' amble:nte prendeu runvidad,;s

até alt,ls hora ... ,la noite. O mai>; novlI

casal de n.:ssa �Jcied[\de Sr. ( Snl. Pau

lo Ci"ta Ramo� I IAl'lett>l. está ci!'c�L

landn I'm Buenos Ai:·e�.

12
- Prrc·�dent(' do Rio o Dr. Samuf'l

Fonseca que na cida,le m !ravilhos:l,
participou dJ Congrc�s(' Bra�ileiro rle

Odltlliologia.

3 _ Em grandl' eXI)�clativ;1 :1 sucied�t
de de Brusqu(' para o baile :ta!-\ Debn-

10 O brotinho Moema Cherem R)_

S<L. com jantar emcncano. festejou on
tem os se-us 15 anos. Acontecimentos ;0

cíats cumprimenta r- broto em quea' ,\."1
com voto" dr- reucttacõos.

11 _ A movinwntada Iosta ua ra esc ,

lha de Mbs Elegante Bangu ,ld, cida 1('

de Laguna. elegeu Mlss Eleg;l,,�e. Lena

N;;.�cimento. suorcnte Ü� Mis.� E'eganv
Slhunr G"ulal'l.- e Ml'nçãll Hor.ssa- R)··
salla Corrêa ooutert. A renda da nonc

de elegância e earldadr-. reve-tcu

pról do Asilo Santa Irnbel

12 ..... Na próxima V':'ÇIl feira, h'rã ini ..

cI" :l lO Semuna dI) Cinema Italiano.

fN;t!vnl' que dara ene'lr.tl'r; Cn.l' n mun

dI) :<ocial elegante.

J3 _ Maria Regina Felipe. reeebeu e:fI

seu apartamentu tLll grupo de amigui
nha" para trstejar sl'u-·NIVER·.

14 _ O Gttvemnd.:r e SI'a. Ivo Silvei·

,a.
tleram presença na

r!,p:!l.rtlCãO
do

ca"al
menta ,te Paulo C,lsta RJ!noS IArletel.

15 _ Jâ e"ta de \'Jlla d:: sua viagem
a Curitiba, a elegante SilVia H()epcke Ja
Silva, que em r�cent(' reuniãl' J-Ieu no�,1
alta com Conjunto de Snln ê blusa em

u'cido Italiano azul.

16 - A ClIll.,ag.-ada mrlz Cacilda Bc ..

ckel'. sob ') alto oatrocínio d'J DL'puta·
ment'J dI:! Cultura, l'calizará em nos;;,'.

cidade no Teatro Alvaro de Cal'valh'J
uma temporada com sua fabulosa com

p'lIlbl-a. ,

5 .,.... Neydc Maria a cant0ra do "'8-

c1l'ty" SlU'tI rllccbllla pela »ociedade de
I1:1jaj. -:I rl)i�IQlf· :ái?ado ·e nã,,;.

•
on

tem rI),.. h;�t'IR ,sido dlvu,lg&,I:;..

17 _. o..._Cr:mllndante GeraJ da Policia

��:.����'1't��esLa:a �i:i�a��;
espeeiar.··;;;'�a--;;' �ol('flidnde ria (,Iltrega

6 - �:m Nova York o 81'. O ...mar Fon- de espadas aos oficiais Turma Cei. An
lana para comprai' os "DC 6' qua(]rJ- tônio de Lara Rlbn,..
mott)rcs qlH' fura a linha Fhrianópoti�
- Brasília. 18 - O "chemisier" em Schantung

"Dior', azul. confecção Lenzi. u.,ado pe_
la Sril. Ma!'ia V'onida Vieira. que tlnl'.",
eomn complemento" adereços em ouro e

rubi· tem sith assunto elll reun'õe;; Sr}.
ciais. A Sra Maria LeonJda tambêm deu
nota alta na recepção do Querência P?_
lace quinta feira.

PRn.ÇA 15. O 1I0lSSfl dinâmico conterrâneo sr. Orlando i\1:\.

ebado, que já tlfl'!ient('ou li Capital com algumas casas

c_optercials l' 'IUt' mantem agora a afreguezada. e bonib
"Casa das !'rutao,;" á rlla Feli]J)e Schmidt em estilo mo·

detno c atruf'Uit'. acaba de adquirh' (I antigo e também
milito conhel'itlu "'kl;laurantl' EslI't'la", li praça U de

�o'\-embro.
, A AJ!t�nda I'L·II).;'I"CS1;II, de propriedade do llOSSO estio

mado conh:rrfil1co sr. Artur Ueck, ao lallu do alutUdo 1'('0,;

�.taurante l' mais uma pequena agência ao Ja.ilo, \:fio .,e

!,:a:s�:�� ���a Il�aS:car l�r�:��r:����:r�!a�I�31�u�;:����� i
cimento c dota·lo de Iodo o COllfflrl0 para dar ã. Florial".i· ���������""",�""",�""",�""",�""""��""",�=""",��,,,
polis, no'·n e moderno nestaurante, capaz de satisfazl'l' BONN 1-- d d-os exigi""'" de "o.,," C,pital, "",,, 00'. de '''''<0''0'

. espera resu ta os as('ft"S("imento porque "cm passando ultimamente,

Segundo acaba de intormar á f(']lortagem dê5ta coln·
na por grandes modificações '·óli lmssar t) -Restaurante

Estrela'\ com rarta iluminação interna. e externa, mobi·
U6rio allqllado lmra rcapart>«r inl('!ral11enlc moderoi·
sado.

Dando em primeira mii� esta n�ticia, levamos nossos

par:lbens ao sr, Ol'lando Machado o homem das grolmh's
idéla.'i, d{'s{'jando completo exilo para seu novo {'stabc·
lecirnento comercial. Bn'\'cmentc ,oltaremos ao assunio

conl informl"s novos.

------'-000---

O ROUBO ESPETACULAR DA CASA CARVALHO
(Matriz á rua Julio Moura). Continua a nossa polícia ris
voltas com o rumoroso e espetac\!lar roubo verificado no

começo désta semana, quando :iac.h'o!<s, penetrando n0

estabelecimento, rouonrRm um pezado cofre, contendo
'dinheiro e documentos. colocaram·no num carro e sumi·

ram com ele sem que tivessem sid-J moJestados na sua

eriminüSa e audaz operação ..

São dessas cois.'ls que parecem incriveis, mas, qne
acontecem para espanto geral.

Arrombar uma casa comercial no cenlro da Cidade,
roubando um cofre pezudo e, de madrugada. sumirem
com o roubo sem que fossem impelidos é caso SUIS G"'!:·

NERIS por estas plágas. Toda aquela rua tcm plácas oie

"Guardas Noturnas", IIlêm da rond':l pOlicial da cidade.

Vamos esperar que o misterio se esclareça e os aud,l'
zes gatunos sejam descobt>rlos pel. policia á qual está

atéto o rumoroso caso.

E' O que todos esperam da eficiéncin da nossa Polida,

VENDE-SE

l,lntes qw' .-e 1'('.:;:11" no p�'o"{!:,:', �á

b;tdo nos SnJõe;; �Ia Sr·l'iedad� B,lnct�!

rnntes.

4 _ Circulou I'm n, ,ssa cidn,ie a .e!:::-
scnh, ra D!'. ·Luiz Eduar,IJ Schwc:

IWallyl. d:\ Sociedade Cariocfl.

CASAMENTO: Realizl"-"'c-à .5;>.
badu prõximo, a ce�imônia nligiosa do
casamento de Zulelka Mu&o;l f> Dr. Car
h).� Albcrto Lenzi. Os noivo� recebenl
c(;nvida(los no� Salões do Queréncia
Palace Crlll elegante COCKTAIL. Aró�
a recepção Zulelka e ,carlos Alberto via·
jam pal'a PÔl't:J Alegre e BIIl?llOS Ail'o 19 - João Fernan,10 Scrratine um dus

formand().� da Turma CeI. Antônio de
8 - Jantando no Querêncla Pala:'(_::. Lara Ribas, que r("eeoou cntem espadim.

com Diplomatn� Americano. (I TJ-cputa
do Paulo Stuart., Wrlght. PENSAMENTO DO DIA: Não estâ::.

felicidade em viver muit'..l, se nâo e":'l
f

9 - DiviL M,ll'ia Carvalho. aita fun- vivei' bem.

negociações de Moscou
BbNN, 16 (lFl - Falando à. Rádio·Emissora da nina.

P...·,..nUICI'rr.,.._".'iJ

ESCRITÓRIO DE
. ADVOCACIA

/\DVÜ(iAf)OS:

Dr. Osvaldo Bulcão Viana
Dr. Frederico G. Buendgens
Ac. J. Márcio Marqu�
Vieira
eh'c! - CUIII':r('iu - Traha·

11.10 - Crime

l'RE,'TlJÉNCIA SOCIAI�
Recursos - Aposentadoria.
Rua Felipe Schmidt, 52 _ le

(lndar - Conj. 5

Fones: 224ô e 2651 - Rod·
1'io: 9 ;IS 11 e 15 !Is 17,30

6u, R�CITA OFICIAL
Um DKW - Velllilg Sedon cõr Caramelo mOK:n' 1.000, ,'! ["'P'II'

O.K. T'''" com BATISTA, lIotel Id",. n"t,.
5·7·63 Residência

QUARTOS ALUGA-SE :ru" T ..nentl" Silveira "lO 88,
Jnfl)rmn(Õt'B cOm I) en1'. Lf'O

(',,"linHO ,i mr"ma rlla nQ as:-

TEATRO ALVARO DE CARVAltfC

da

ASSOCIAÇAO OORAL DE FLORIANórpLJS

- 9 -10 -11 de agOsto-

FIZERA)I A�O� O!\TE'!

t.antes de sua "terr-a. cuia gação e lUlas é !>ar muíto

hhtôrla de bravura, abne- ignorada.
DD!s [campeões da arte

Indígena norte-amertca ..

na, opa" v.nes ano, de

trabalho persistente pare-
ce hover encontrado nnar-

��
.:.. •

"'.
ente

0. caminh.' .dJ êXitO.. �
l ,,: I!

•

'f.São eles Reglnal,l e GI·.l- -., • I' �tmotn. �ue constrUlram =. � r
'.

lar ,.m Jackson Hi1('. O'J. jJ
",,,,,"ho" "g,ão,"o oe�- """'"-:

. � �
te de wyommg- proximo as

Mo,.:tanha,; R"choS;�s. «?i ENLACE CoMICHOLLI _ SANTOS
Laubíns- contudo. na') �'1 J

índios ambora um ,ch�f"
t.ekota lhe-; tenha dLto

eerta vea: -vocês são me- I

mores índios d� quo nc-.

sos próprtos filhüs".

A ascendência de �:l"
bos nada apresenta em JLI�

tificaüva d� mvursor atr,:
cêo que cantem pük -; �a·
oítcs e tradições do ... ,n

rttos dos E.;tados unt.to-,

O -ut de Rc",'inald foi

pril�eir... oboisla da OI'

questra S;nfónica de D.3-

troit e sua mãe tjipl�)il1n\;l
em música nela Umv('rs.·

darle de CQrnd\.
De�de a infãnci::L, Reg

nald Laubin m')l1strou-;2

fa-scinadJ pela vida ,lo", ín·

dio� e assistinf\o aos con

certo4 sinfón:cos de seu"

pab. alimentou a id�ia d,'

apresentar um dia a. dn.n.
ea e a música (1"" mdlç,;
nrrt('-american{)�.

Ri'aUzou-se, ontem. o enlace matrimonial (la geri

til sanharfnha SfJlange Cemicholll, dileta filha do Sr.

Jo�é c,)mtcholli Filho e de sua cxme. esposa d. Yolan

da Garcia ccmícncut. com O Sr. Luiz Carlos Sank"

funcionário da Ri'il{"ria de santa Catarina. rIlho d')

Sr. Luiz Jonquim Santo� e de sua exrna. esposa d. Mo

ria do Carmo Santo". residentes nesta Capital.
A.� C<'L imônias civil I.' religkz.sa tiveram lugar

capeta du Divino E�oírito santo, às 16 hora».

F:::ram oartrtnho-. 110 ato reítgtoso. por porte r.l1

noiva. Sr. e Sra. Fredl'rico Pedro aavcsso. Ar e Sl'�

netuon Halln. Sr. e Sra. Dumíense de Paula Ribeiro',

��r:ia�I;;/��êrt�O��c����lt���·ce S��: �fO���' iz:
Silva, Sr e Sra. MaUl'i1i0 Santos, Sr. �, Sra. Luiz Joa
quim santos. e Sr. e Sra. MI'!andiJ Sant""

Paraninfar�m o aio Civil, ,901' naL-te da noiva, SI'

e Sra. Darcy Garcia, Sr. e Sra. Jabes Garcia. Sr e St·a.

A.lol-sl:;. Blu"i, Sr. e Sra. João Gurcia, S'-. e Sra. Osni
Sllva. Por nane do noivo, Sr. e Srã. Maurl Santos. SI'
e Sra. J')âo Bertoldo Santos, Sr. e S1'1I. David Snnto�, .�

Sr. (' Sra. Nilton Wahl.nmar da Sllva.

Os cenvldados f:;'l'um rece�cionados na "ede 11:-1.

As>;o('iação Atlética Bai1Co do B!·asil.

Ãpê, o� cumprimentos. os cihtintos nubentes -s".

gulram !'l,lra a cidade rle Blumenau em viagt.>m de lu"!.
d� mel.

"O ESTADO", ao registrar é"te aeontf'clmento·
cumpl'lmenta o novel par. formulando vçtos de mU!I'IS
venturas e prosperidades,

FAZE\! .-\�o�· HOJF.

!"iria. ElIsira D('lfino

Menina

HELENA DIVA SIGN<;'P.l

SI1."
. 4"lll Lourdes rlatt'

ELt.lr" ;'t.l:u·!" tio �"S.

marca, o ministro do Exterior alemão, SchrOeder, decIl'
lOU que o Govêrno Federal atribuía máxima importâncl'l.
as negociaçõe� sóbre a parallzação dos testes nucleare'õ.
realizadas atualmente em Moscou entre os Estados Uni.
dos, a Grã·Bretanha e a União Soviética e esperava que
;:epresentem o inicio de um desarme geral e controladr;

Acredita-se na Alemanha - salientou o ministro _

que um desfêcho favorável dessas negociações poderia re.

presentar igualmente um prelúdio à soluçi(o de ol1trC',s
importantes problemas Internacionais.

.

� PROGRESSOS EM BRUXEI,AS

bin foram r ....c9nhecirlo$ c

·.-mas \ exibiç,l",s arti:<tic�"
pas.,<:tr�m a -ser aclamad .. �

pela critica e pelo pÚbli':'l.
Concértos do grupo lide
rado por Regingld c G1..··

dy, integrado pJr índio�
autênticos feram reallzR'
dos em colégios, uniYer,;(·
!lades· teatros e mu,;eu,:,

para uma platéia 'se-,llprc
entusiasmada.
A companhia excursio'

nou também a Europa e

ao Norte da Africa. obten
do igual succ;j$o. A críUca.
foi unânime em ressalt.lr
a dignidade, honestidade e

pureza do espetáculo.
Atualmente Reglnald. a

Glady, em exibições indi
viduais ou com sua com

panhia, cumprem num.'
ro80S contratos em elubl':;
noí,urnos, cinema tC televi
são, onde reacendem n )

r pov-o noi�inericano '.)

)"(;){I!.�S05.._ Cadeiras ll�lDleradas ii. ,1·tltla, :illi,.rf.· interêsse pela arte c tr�·

______��ª<J "�R."i,�� ·...._::i,isóes QQs primeiros b.abl-

,�'

Interrogado 8 respeito dos resultados da Rew1ião do
Conselho dos Ministros em Bruxelas, Schroeder assina·
lou a significação dos contatos estabelecidos entre a Co.
munidade Européia e a Grã·Bretanha. no quadro da União
Européia Ocidental, que deve evitar que a barreira entre
os dois lados aumente. Os alemii.es esperam que ésses
contatos criem as premiss.'I.s para a adesão da Grã·Bre.
tanha à Comunidade Européia, "qu,:, em nossa opinião se

tornarâ inevitâvelmente, um dia", O Govemo alemão d�.

�ej,-, igualmente estabelecer contatos semelhantes com
outros pai�es, tendo a sua adesão à Comunidade em vis.
to. Os detalhes desta ques\.ão, tod3.via, ainda não fOrl:;,m
esclarecidos.

De"de a infância, Rc

ginald Laubin mo-,trou-se
fascinado !)ela vida dos

índios e a�SislindJ aos co 1

cert:Js �infônico� de seu:;
,

pai", alimentou a itlêia :l�

apresentar um dia a dan-

ça e a nlúslca d(J� indio.;
E' com grande satisfação

norte-americano>;. que registramos na d,ata de
Suas idéias não enCr",-

hoje o transcurso de m�is
trou incentivo 'l'Jer ('ntr"

um aniversário da prenda.
-os f.lmiliar-t's quer ent .. .::

dada e gentil srta. Eusim
<:s I <1migl).� por c.Jnsider�- Delfino.
la desinteressante ecolU-

A Eusira. os-nossos

m�:m:n;ert��i:a�,:�e'conl primentos.

panheil'R de escola, {lc> l,1�.
, �:edaG��;�d!;m�ejlliC��
preendido;::, resclveu cola

bot'ar inten�amente com

Reginald a fim de ver CO:\
Hoje ê dia de ie�ta. Di.

cretizada sua aspiração, ':)
de fe�t!l não pol'C;:le eh:\·

objetivo Cr<lllULll e o tr.:- gue ii nossa. ca")ital uma.
balho conjuntO JS aprOKI-

personalidade (\as mais .i_
maram a tal pontl) que ,)

lustres no concêl'to (la ilo5
c1)samento 5('ria o de",fê·

";8 nát:ia: nã�, l'm' ab"'l-
cln óbvio para .Iquela dll- luto� E' que hoje tran"C(jI"-

,pJa idealista. Decidido� J.
re o aniversâriJ naL:_lliclo

Jevar avante as sua;; pe�-
da inteligente menina Hõ"

qu�as sóbre o folclore m·
lena Diva Slgnor\. menin:�

dígina, Regitand e obd".�
que' d.!!ixa transparecer n �

pa'isam ,'s. verõe� instala·
beleziL dos -seus olh()s e

dos em .reas re�ervad:"�
na muneira dn" �·:'llS m·'-

���d�·p:le�:::::;���s"�(_'�_'(� �o:'l u�o:,��:�tel:f<���:�a�f;:
se indioS fõ;;scm.

as cria.m:ns sabem ter.
Reginald oe Gladys já { �

ram hõ,..pcde!-; da fllmlP�
Cerca.da da estima c :j:}

�����;::��F��;�i��:� ?;�,::�:����ci��E� E;�:'
�J�a:�d:ra:_��il��bi;_a-��'') Helt-nlnh". que cm'sa COrri

chefe "O Touro", o Qu�l ��a�d;' c�:!;p�in�::�lo ��
em c'cmoanhia de �eu j:'-' nwdelar "Grupo Barreir ....s
mão "Touro Branco" fr,'-:' Filho". de nO.�sa citlarl,:"
quen�emente visitava

1"')';"
ver-sc- .. h�jt., cercada d.)

L<1Ublll. '.
em .�ua tenda. carinho das

s.uas
amigui-

. con�. a ex�rlêncl� atlqt., nb.as diletas que, prestar.nda lll-!OC<". Regmald lhe-ão a� ma!" -.'ária" h'J'

Gl�dYS tornaram-se os � mCnale[l.'\.
.

ncl1'os -em Ilemonstraçc 'A Heleninha. bC'm com')
dc ll1U-lca e dan']a .indig( aos seus g�nit-<lres, oS cu'!!

nas nos Estado� Umdos f> pl'im.(!ntos de "O ESTADO
os único'> a apresentar U1�1 com vot.os de que pro�
programa. . Inteiro sóbr� siga, como (' vem fazen.],)
folclores indígena. O e�- o sr. de,;tacar n,;" eslud{l�.
fôrç,o e a arte do casal Lau

,..'

I

cimento Delfino

.Wnldete �uJol1lê de

sTta.
1<rtn.

\·ancb j{eglna LUa

CéU" Bw.r-nóli

menino Zeno de Souza Brito

TranSCOrrell 1)0 diu de ontem

mni" um l111ivcrs,írlo nlltnl4e'o

do Inlclil-."lnle e robusto mellh,o

Zeno de Sou7.a Brito, tli\(�to

t'.,lbinho do nosso ilustre a",l·

:.;0 <:-colahorador dcstll.fÓlh"

H, António e"dos Brlto cd..!

�l>n. eJlma. cspô>;u I. �rur!I;"

�il"e;1'lI de SOUZ1l- BritO.
Ao Zeno e lJeu� ,·('nlUrO.�09

"U"'l'rlm{'n

srtn. - Eleui Uild Diem

$Ta, - Lohtnda :Rothsal

8rll,""'" Y\', Ivone Brigmann
1"cal

Sr, - Cesar Bastos Gomes

ar, _ Lui� Gonzaga Pól!

sr. dr, - FrunCiB-co E":lngc_
Illta

sr, � Dorvnl Domingos do

Llvramonto

!Ir. - �fcrino Carvnlho Net<L

sr, dr. - IndoJéssio Arruda

Ir._ Clóv;s B, Ferrari
Ir,- AlUno Pereira

meninD - Jairo Albino Mar

':-õlt1da

menino-Juj,· Pi�l'"ilho.
menino - Sihio JOIIê

m�nino - ('arlos HenriqUe-
lio Amam! e Sil"n

_ )hlTla da Gl<Í:ria A 1_

m ....ida

H:I. - FJencdinn H, Srh-

mib

Srll,- 7.ilda Colôntalh:irl)!o
�:ra, _ MaTia da Clória CUll1tn

Hn, Epopéia Limn Grnm8

srtn, ,_ NCl\�a Anllllldll Sil.

,.clrnde SOIl'W

�fl:l. - 7.igomar Cnllndo

srtu. -

�rt.1I..
:fern"ndcs

NH;r Sih'n

:'olaria J)e!o\mles

�
f-;a!�dr" 7>[arin Ko_

�rla. -- Odllill. Ortig.
t�. _ Veda Lueta Oli\'eb'/l

�rta. _ Rita !tfalhelJos
JO\'em Frnncis('() Thomê

d" Souza

Jovem K",-Ciso .Adolfo C'e

chinel

sr. - F:manuel P, Pc-1UIIO

O'. I.audelino Ca)]oUi

Jaime Brido Cullho.

sr. _Jel-bnimo Bor-ges
Sr. _ Jose Luiz J'cI'eim

Orh'alrlo Coull1l't

FARÃO ANOS A)IANnA

I
menino AIL'rON f-:CHMIDT

rlnn�eo\"rl) uO dia. de "ma.nhã

8<.!u. (foUrlo ttninho o Inteligente
mellino iU!ton SChmidt, filhi
nho diléto do noS�o elltimado

..

,-,olegn de trub"lho Amilton

S,-,hmidt e de 8ua t'spô"o d.
Dilma. Schmldt

AO Ailton e seus dij!.'llo� pa

pnl� nOSSOS parabéns

menino Aníhal AfonsO de At�i

de Neto

sr. _ Roque,Filolneno
dr .. _1Iéllo SII\'eira de SoUlllL

sr. _ AI·tur HUmberto Ftr_

r:lI'l'si,

S. _ Nuno de Campos
�r. _ Osni U,-,ir:io RnU

sr. - AI'(!�nlo de Oliveira

SI', _ Leon Grnll!S

di', - FranciscO Cotardi
8fl" - Nculla BdríiO BOnauts

luta _ J.larlo. Stefano Kot-

zios

IIrta..-- Ma1'I& C4Ila Velea
6rta _ T;Jfnlfo. eis SIl\'4

�. 6rla _ DulvR Botelhn lI'íon�

tei:c�
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ri,l!)óp0!i" "1'. \\'"WIlnll' "icira,
recebeu expediente ,lo s'·. 11,,- )JEll'·!A;":TE".

1".10" �oa�cs ("Inv,,,,, dl;.::"i�"i-

mo Preatdcme d" Federação

do ÇOmérclo d" r:"tud<> ,kSan_

Ia Cab,·lnn ém o (lua I ,,).(T(<<k
ce a menSagem ['>I"Il\Ullld" J>l'

lo Senhor PrefeH6 atr""ês d"

1!�lizOu_se no di" 18, i,� 8.

hO":>5, no Gnbinelo do Prnfcit ...

UH reunhio entre ° Prcf�ito

vm�roduto '1
de qualidade lf
SIKA. ��

�,,.,,...,..4,
'.'

\

CONSERY�DO-p'�
tinta para fachadas

t'

-A
ª

pro.tege - emb;leza • i�p.erme�bíliza •

;

finto em p.O com vence cores �
SIKA : s. A. Produtos QuímicQ$ pena ConstruSã� ",

Vendas em FLORIANÓPOLIS: �
Tom T. Wildi & Cio. "-

Ruo Dom J. Câmara - Av. R. Branco - Tel. 2850· 3503�:rr:zà'

REX-MARCAS E PATENTES
Agente Oficial da Propriedad� Induslri;lI
Ilegtstro de marcos, patentes de lnvençdo, nomes co.
ftt!rc�ats, títulos t:.e estabeleciMento, j1�j{/1li03, traees d..

1)ropaflanda e Jnarc�. de exportação.
.

Rua Tenente .Sílvetra. 29 - ]0 andar -
SALA 8 - IALTO$ DA CASA. NA!'� _ FLORIANO!

POLIS - CAIXA POST�L. 97 - FONE 3912.

A HORA PRESBITERIANA
Ouça todos os domingos pelo ZYT-25 Rádio Anita
Garibaldi de FIOri::l.nópolis ás 13 horcs e 30 minutos
A HORA PRESB"!T!:RIANA. Agradecemos
sint0nin

RUA CONSELHEIRO MAFRA - Duas casas n. 109
e 1 J J. ótima OportunIdade.

RUA TOBIAS BARRETO - ESTREITO - Confortá
vel caso de material perto da prai?

,

COQUEIROS - Ruo São Cristovão 3.0 lado da Igr.ej-3
Casa de 4 quorlos - 3 salas - COzinho - terrenc

de 11·550 m2

RUA 14 DE JULHO 953 - !:strelto soído da ponte
quem segue paro Coqueiros. Caso e terreno cam
782 m2.

RUA FRONTINO C. PIRES N.o 32 - Casa de madei
ro pagomento parte à yisto resto a combinar.

'fERRENOS
AV OSMAR CUNHA quase esquina com a Av. Ri\)
Brf\�co. Tel"reno de 296,40 m2 por preço de cr$

1.300.000,00 a visto· Apenas estará o vendo nestes

30 dias.

COQUEIROS - Ruo Juca CIO Loide, lote bem situado·

RUA ARISTIDES LOBO N.O 8 FUNDOS junto ao

Hospital Nereu Ramos terrena próprio oore ser loteu·

do, area de 10.000 m2 - Preço conv;dntivo.

RUA ESTEVES JUNIO� _ MagníficO lote paro resI
dência rl>e padrão fino.

JARDJ,VI ATLANTIC0 _ 1 mognífic'1 lote bem pert::
do asfalto

RUA MOURA - 3 lotes

gn Fa!<"nndes; Línhns Aeropor-.

represeutrmtes tu. Co�teir", Saco doI.< IJmôe$ -

de vcteoto- e 'rvnoeuo vcen., LUl"!<,o 1:J le ;-'1/1io

vv. "onccssionár1os dos u-nns-, l.lnh,,� Cfrcularcs c )!auro 1h-
porle6 cOlctl,·os que' servem >L mos·-, ludo do "QUicsq\lI!"
"apital e t"lllbém" Seerctnr;" Linha AgrGuÔm;<.\<, - Indo .1-:-

dos Negocips .I" SegUr"llp
Pbllcu ,sr. n,.. J",IC ),!:,gullu',es

para trai",. da mUdança de pon-

dif'í�;o II'ASE:

Linha Trindade frente ,.o

I·:dlf!cio cio TribUnal de Jus1'i_

to de estacionnmentc dos vcí-
.

conhccteo po" Gato Preto:

,,\110>1 <lue servem ,<o IrnnspoTle I �a.

d" pOJlu!",i.,o () ,,��unl(l cBüi sendo estujlu-
Nn ro-eso»t« l'eUniiio discutiu, .rc de"el1<lo_sc cheg-m':I t\Jl'li(

se �, "e�L1intt, ,,,,·Ia cone' lusão dentrO de nllX'tn�
ficnndo, entl'etnnw,
"ente as�cnt\1<io
Linhns São José,
�"'l�íl e Santo AllUlI'O -

dia,.

Bi- Floria"úl'0lls, te de jUlho!d�

MANIFESTACÃO POPULAR IMPEDE A
BALD'EAÇÃO DE CUBANOS EM GR�h

CAYMAN
Washington, - rnese (]

Departamcntn de Estad-o
que nunnreetacão Popular
f�i �evada a cabo. ontem.
n J Aeroporto de Gran

Cavman. contra a tran-

terêncie ali, de
roS de um avião p �

ra outro ela "British Wr"t,
Indles Aitwg�" (BWIA')
que se dirigia para King c

tono Jamaina.
Esta foi a última notíci 1

de uma série dada aqui,
esta semana, por funciona
rios do Departamento .te

Estado e relacionada com

n utilização da iil1a de
Gran Cayman. (las indH,s
Ocidentaí , Brltânícas. parn
a baldeação oc agentes cu

banas subversivos ou (ptl
teneiahnente subverstvo
t1e�tin!l.dos <l outros pont-:s
elas caraibes e Amêrin

Latina.
•

Os restados .trníoos
procurando o máximo
lamento da Cuba Colllun!�
ta e. ne-sse senudo, meu

têm contactos �om outros
!;':oVI'rn'Js
Em consequência da m-i

nítestecã- popular cm

Grnn Cayman. os runcro .

nártos da BWIA retirara 'TI

os passagelrzs cubanos ria
Hsta. do vôo 405, para
Xlngstun, exibindo, ao qu·�
se supõe. Que eles reto-.
nassem a Cuba.

COMUNICAÇÃO
o Clube n-ae de Agôsto comunica a seus llistin-'

tos A.�sociados que encerrar-se-à no próximo dia 25. :1

Inscrícâo da" Debutantes para o Baile de Aniversário.
a 17 de Agôsto próximo

A DIRETORIA

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS

:N�'_(iron,. .

.(ti:, fique você deve pedir' para ser

.n,inda. maís . eleganré l

Para quem trabalha, ?\YCI·(HJ,é,·Q
tecido ideal.
Você pode ücar sentada qunnto
tempo quiser: �::rCJ'OIl não amarrota-
Além de JOI' hom caimento, !'\ycl'un

'

�sE��:J'iOS tipos e cÓl"Os'lia;'a
.

�t�tfJ.���

Foram extravtactcs otverscs documentes pertenceu.
-tes à Firma IRMAOS LIVRAMENTO CARVALHO
LTDA. - CASA DAS NOIVAS - e �10 81". jO�AS DO�

:!6��: 'J�I::���'���a��Re:�:�'dO:e!::�osâ à �t:' � ·REGIONAl DE SANTA rAIAR!N�
Conselheiro Mafra, 57 - ao Sr, Dumiense de" Paula t_;()NCORRl!:NCt.'\ PARA VENDA: UE

Ribeiro, que será bem gratificada.
.

SUCATAS DE V�lCU['OS
.

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS DEPARTAMENTO �05
CORREIOS 'E mEGRAFOS DIRETORIA

COLUNA E.SPIRITA
brasilé'ii'o':'.' a -[('Vistol ate

má Dic andare ,'/elt de rta

t'-p.mbl·J ;'lc Hlá2', mns cjh

tríbuldn- ,illllm�llwnt(', pu-

1I1l1ft ,..C;Cil·(!."l!(l.1nf'!i-
1<:1l1:1'lHI" l.�'h:, J,ári_

eoiu 'fúlnJ,;htfl.r\;;.
.As ill1'ornlijl:ôr,.:, r-nnsmr

Úrbr (l1]1 carta. t":"!zef:. rr

SERViÇO DE ASSISTÊNCIA MéDICA
DOMICILIAR E DE URGÊNCI�_

(SAMDU)
CONCORR!:NCIA PúBLICA Nos. 6, 7, 8 e 9/63

Chamamos a atenção dos Srs. interessados, para ()

DIARIO OFICIAL DO ESTADO, dos dias 15 e 16 do cor

reme, onde acha·se publicado Edital para compra de
materiais de ESCRITóRIO E HOSPITALARES.

Comunicamos, outrossim, que mai01'es informações
serão prestadas na Secção de Material â Rua Alvaro d�
Carvalho n. 70, diáriamente, das 12 ils 14 horas.

Florianópolis. 17 de julho de 1963.

mIW DE DIREITO DA COi'fARCA DE S,\O JOSÉ

EDITAL DE PRAC.A

ATENÇÃO CURAS BIBUCAS
Segunda feira., 22 de julho as 20,00 1\or!\-':I, 110 Clu

Ix- 15 de �!)V,embro, na praça, $(>\':\ realizada grand
confcrência sôbre curas Bíblicas (' n. exibição do tlIm

"Anjo da Guarda'· conclusão com l'otl!'ldfl.s de valioso

prêmi("s. " ,
Aiudo. .�erá lançado um gl'ál1dc CúnclU'!;O do pel'

g:untas bib1ic�l', e muito� prêmios, como viagem d�

Avião. ónibus. Estrada de Ferro.

T;l1nbém há !>rêmio'> ·,em terido.�, cal\lD.dos, j6i::"t.�.
loucas inúmeros outl"us. rcnd:t .,crú. em benpficio

��� '��������iÇãO <le l;!.e(licamr>ntos' p;T!1.lul·O.,> !'1.G'> {')en�,�:'

Entraria ·FranC<l.

26-7-63

130b .n r(\.�p(Jnsabilida
dê du F. E� C.

:ORGAO . DE 'DIVULGA
. ÇAO DOUT'RmARIA

n·........ �UNDO ESPíRITA

,�ª��(��;��'��fl::�l�I:�i�:i::On��I�_;
-'''ç1'l"<l�.:l(l. do Mundo" j,

lll-el\rQrel; e mais eüc'cnt ':; .

vcí�\.ilO�. de dlvulgaç�c dO�1

tdüãria." Na pnmetra : de;
'til: seh"e .ct'._, 'notas, foeaJiza-

De ordem do Senhor Diretor Reaíonal aos. corrctos«.•ll1i·1;:·�),-'exc.�I,enl.e, trabalho
Telégrafos em Santa Catarina, faço saber a quem ínteres- t�ai�z�dq'.:!Jelo ·'Reform.n-
sal' posSa que se acha aberta 'nesta Diretoria Re&iom�J, Con- do)· .... clfl.Federnção Espir�-
corr�ncia Publica, para venda pos seguintes veículos' til. . Bm�ilelra. editado U')

1- Uma·.O) Limousine Chevrolet - ano 1938 - pln("f\ :ESbdo' da Gual13!Jara. HO:J
35 - n. do Motor lB�5924. Possuindo sómente motor. chLs, .'\9nk.�·.Ull'l pulo para () sl�1
sis l' carroceria. Em mau estado de conser'{aç.lL.O, pelo pt"e dn ·:}aís. vamo:; até CHI'.
co minlino de CrS 30.000,00) trin!.;>. míl cruzeiros

.
.

-

II - Um (1) Jeep Militar Willys - 8.no 1948 - pia":"] �:�ti n�a(l�t::[ il�;�'�����S j"r-
40, n. 10 MQtor 1390 - possuindo motor, chassis e C�Hn· ,llnis' e!mirita� editad::>s 1',0

ceria, em mau estadp de conser'vaçãQ, pelo preçe minimo :i3}"ri�iJ' -':Mundo' Espirita'
de Cr$ 40.000,00) quarenta mil cruzeiros 'Este' Ót'g:ão noticioso IJ

III - Um (1) Caminhão 'Federal - - pla..:'l clqul1"in,âr.jO, .já no :::':0
40, n. ,do Motor 1666326. Possuindo ch\lssis, cabi:'('

�ln.() ele .o;:xbténci;.,.
de :;>ÇQ, caixa de troca e diferéncia! em mau estHclo de con- ll1('lls,dml!nte. U!l1n id€i�,
servação, pelo preço minimo de CrS b_O,OOO,OO) cincuimta mli p:ll1Úl"âlllic;a do movimentJ
cruzeirosH hpi"rlta nJ Bra;:;il e 11;)

IV·� Um (1) Caminhão Ford - ano 19-11,- p1aca 677, lllundl' todo, o que venl
n. do Motor 86366859. Possuindo ehassisj mcitor, cabine dPr justificar S�U pr'óPriO !10'

aço. caixá de troca e diferêncial, em mal estado de cOns<;r·
mc:. Sob a direção do emi-

vaç50, pelo preço minimo de CrS 50.000,00) cincoenta. mil nenti!- confrade L'turo Sclt_
cruzeiros. la�d2r, '100m o Mundo Es-

V -. As propostas deverão ser apresenJ,adas até às lIJ,:lO
. pirita duas p.xpressivas

horas do dia 14 de Agosto, na Diretoria Regional dos Co;- intdlil1;ências a \'edatori:;i ..

reias e Telegrafos em Florianópolis.
'

Ci.,}"los Imna>lsahy
VI - Os interessados encaminharão sua proposta !11C, 01'")lil1(lo Amorim.

diante protocólo ou at.ravés de carta regislrada ao Senhor 1'1) estudiuso cto� assuI'-

��:,to:e�e!;�:��:s�s r���;:�o.so� !�����i���:S�m d��:��n���lt� �\'� �����'!��st� f�não�ne���,:
assinada pelo proponente, com firma reconhecida el'l"I env!'- dispensar a \.�itura dêsi,e
lope fechado com a inscrição "Proposta para Concol'réncla i m p o I" t a n t e In e Ii. ';:l-
Publica n. 1/63". 1'1[,). afim de que estej:::. \

VII - As l)ropost�s devem oferecer v.reço para pa�'.\- (:!illstantemen!w {�.Ti di,,-
menta imediato. com O" pl"ogres30s que a

VIII - Os referidos veiculas estarão a disposição do.,; doutrina kardccista veill
interessados na garagem do DCT, ii. Rua 14 de Julho s/n, no ef:n(Juist.ando em tôr!as <IS
Estreito. -

. • "

panes dn glcbo terres-tre-
IX - O julgamento das propostas será reahzndo us Extraída de "Mundo

14 horas, do primeiro di� uli! após o encarramen.to do 14 .. pirha" e a importante
prazo de sua entrega, e facultada a presença dos mleres- noticia. vinda da Alellln_

sad�. _ Caberâ ao Senhor Diretor Regional assistido pelos �;���l�:\\� pa�sam()s a trar;_,;

Senhores Chefes da STAR e da &ção Econômica - o "CHICO XAVIER ATRi'.-
.iulg&mento das propostas que pod(mi aceitar a mai.'S van Vil:S DE UMA REVISTA
tajosa, rejeitar todas, ou ,ainda, anular a conconênci:'1 sem ALEMÃ"
que desta decísão caiba qualquer recurso S'Jbl'C (J I títUlo "Chic)

F)orümõpo!is, t5 de Julho de 19':)�1 Xavirr, 'i famo'io médiu"i-'
LAURO BERTOLDO D'UTHA

ClIde dns St'I"\'iços dc Tral1S1lortc de i\utontn\'t'I
da D.n.. ii" V.C.T, - se.

'��'r,011(''i'I:i' i"� 111'1"1
tagr-m {li' "1<':1\0,'

A rN'!<;b, r-outro MU!l

do"! .1' de <..'iu"If;'I' ('<;pil':
tüati;;t:l (', pr.lS3 suas [1-

PI'l".'l:i\'ÕCS Inicials, demGl1�

t,rri IImIJG' intf'l'ê!\-e pr.l')
nóu'(·l· m�c1iU:n urasll"l

tcr,'qllf' é, rea,lmente, .Fr!ln
t"iS('" {'i'tnlli{}o' Xily!el" •

000':'\ notlel'l IDe,!! ('C
Arnndf' ,ilnpOl'hindn G:'ll"l

Ô f!lo\rLmento c��)irit.(\ .i ,1-
\ÍCl.1l1 1JJ:Il�IJf>il'O (, fi segUin
te:

.

NOVO ENCON!J:'RO COM
AS 'MOCIDADES .tl"r J..tU
TAS

P,or iniciativa dç nosQ,)

copfndc GCluvill Lim.l.,
dévcni. rCtlUi:U'-ge n � R' i

de Jl\néiro:·�cm' sctembl'{]
Pl"o,xím,;, o TI ENCOl\lTRD
COM AS MOCIDADES F
PiRITAS. Será ('studo.c':t
na oportunidade a obm ct-:>
um .es{',rI�or csplrltll..
A comlssiio Pntrocinndc

l'l.\, composta clt: d!v('l's.'"
confrD,des, Já l'E'al'izou S('')-

'sõej.: )lI'CP:1rlllóI'lIHI fi. fi", I

de a.�íit'nl:lr 1))'ovjd6I1ci:\,�
])(I,:tl <"\110 ,) .lI Ji:NCONTRO
COM A8 MO(,IDAD� ES

l'çspolHla' inlel1'amcnt,(> :!I)

flescjo clt' S(!It� {l!"v,nnl7.�
dores.

E�tâ prcvtst�, C(\\�lO par
te c1:l1; atividade:; SOCi�lj.
a. presençn ele mOço!; 01":
undos Inmbêm, ele de üutr:),;
]':stadus dos mais próxi
mos do Rlo de janeiro
Sel'á divulgado Q progl";'l
ma definitivo, inrllt':md
o loc:tl c <1

• .1101',<),
Illfol'mações: Genlvnl r 1

ma ..:... Coordenador do e�',

contl'o - Rua Mal'ti:
Ff'l'l'{'il'f't 57 - Botnfo�o _

..

EDITAL N. 'ljin

•·i�"��;���;'�:�:�:�I��������._ _'"'.ff- �
", '

'�D p..

APARTAN,ENTO =- Centro - 3 quartos e demo'fs
depend!?ncios - pronto paro morar.
CASAS
PALACETE - RUA NEREU RAMOS N·o 26
Vende-se em único oportunidade no centro da Cidad")
construido em ter·rena de .22 metros de frente 1-'01' 40
de fundos. Contendo na parte tt'!rrea - amplo holl de
entrada - 2 �alas - escritório - qUarto - copo -

cozinha - dispensa - quarto de empregado e res

pectivo banheira. Em cimo 5 dormitórios - banheiro
seciaf e amplo terraço. Foro gar�gem e dePósitc. A1bTON f'IRI\UNO CARDOSO

RUA TIRADENTES
-

esquina com o Av H. Luz -1 Chcfe da Secção de Ma��r:;)83
quartos demais cLependên.::ias.' -----------------

Faço saber aos que o presente edital de praça com D

prazo de vinte dias virem, que o porteiro dos auditórios
dêste Juizo, há de trazer a publico pregão de venda e

nrrelpataçãQ a quem mais der e maior lance oferece1', no
dia trinta (30) de a.gôsto p, vindouro, às dez (la) horas,
1\ porta do Fôro desta Cidade, no prédio da Prefeitura
Municipal, os bens abaixo relacionados, penhorados a

Teófilo Jacob Schi.itez, Leonardo Schi.itz e Lili Schütz, os

quais são os seguintes: - Uma (1) lixadeira de fita, ava

liada por setenta mil cruzeiros (Cr$ 70.000,00); Um (1)

tôrno tubular automático, n. 29.772, sem uso, em perfeito
estado de conservação, avaliado por cem mil cruzeiros
(CrS 100.000,00); Um O) terreno de campo, mato e fachi

nais, com a área de oito milhões cento e vinte e cinco mil

metros quadrados (8.125,000 mts2), com as seguintes CO:1-

frontações: ao Norte com terra,s de Matias Althoff, Ber·
toldo SeU e Roberto Schutz; ao sul, com terras de Bene

dito e Angelina Matilde Coelho, hoje C1e Heriberto Cordov'1
Ramos; a leste com a posse da Invernadinha e terras ô")
Berioldo Sel! e ao oeste com terrE.S de Pedro Matü:s
Koerit:h, Roperto e Teófilo Schi.itz, imóvel êsse .

que se

acha regist.rado às fls. 184/185, do Livro 3·J, sob os mi

meros 6.987 e 6.988, desta Comarca oe São José, avaliado

por hum milhão setecentos e noventa e cinco mil cruzei
ros (CrS 1.795.000,00), perfazendo o total de hum milhlio

novecentos e sessenta e cinco mil cruzeiros Crs ..

UI65.000.00). E quem nos mesmos quiser lançar, campa·

reça neste Juizo em o dia, lugar e hora acima deSignados.
E para constar se passou (j presente e mais de igual
t.eor. que o porteiro dos auditórios publicará e afixarti

no Jugal' de coslume. Dado e passadc) nesta cidade de Sao -----------------

�::;���s eO��:s�ia�:,o (�:a�eo j��10de d:o�;!)�o�:cC;��o: : GiNA '.SIO EM UM ANO
datilov,rafei e sli1fsCrevo. .

i\1alHwl \l,obão l\]lUlil !I(I'Qu('il'oZ
,Juiz Substitut'o.

VENDE-SE MÓVEIS
Por motivo de mudança. vende·se móveis em hom es

tado, ver á rua Hermann Blumenau n. 54. Informaçõ2s
CGm o snr. Guilhenne Gonçalves D'Avila, á Rua Alvaro de

Ca"valho !l. 12 ou pelo Telefone n. 3677.

24/7/fi�

Agora com, maiores proboRi1idades - Foca C1

�ua inscrição à Rua Dr Fú!vio'Aducci 748 CURSO
CONTINENTE.

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CACILDA BECKER, famosa atriz do Teatro Nacional,
vai acontecer una F1oriacap" - promoção do

Departamento de Cultura da S.E.C.

AqONTECEU
na quinta-feira, à noite. o primeiro en

saio da melodia - GAROTA RADAR, no

Clube "12 de Agôsto". Letra de Antônio
de Padua e Musica do Professar Abelar

do Souza. Na ocasião cantaram os srs.
NarcIso LIma e Zanzibar Lima. seu filho.
O destacado pianista oeateten, com sua

orquestra vai gravar a marchlnha que
vai fazer muito sucesso ao Bnsil. O Dr.

Lauro Línhares. assístíu o ensaio' e disse:
"Esta é com infra posItiva.

NA CAPELA

Becker e seu Teatro, estal'á nesta· Ca:-i
tal. n') fim do mês próximo, Por Interrr:p
dia do Dep:3I"tamento de Cultura da S"'!
cretaria de Educação Diretora. Pl'of��.
sora dna. Emellana doCarso da Silv'l.. flU.:>
tem se destacado muito naquele �par-:'
tamento.

l'BEM
-X-

po "el (]u.e est3 Culuna l'egl�tra urnr.
ca iltJat.a ao C')ncu!",.;o de Miss Objetl'lÕl
In nacional, que será realizaJo na Cl�
c!acle de Sã- Paulo, patroc!nado pP,(l
ARFESP. Idade; de 16 a 25 an:Js. Se ae 1',
tecer. quem 8{'rá?

ANA

Mar'a do VaP� Silva. Que fnl ':libmetidn

ti uma op"raQão clrurgica no Hospital
Naval, estâ quasl t:ltalmente r<::stabelec'
d,.

HOJE

f'm Salvador. de volta, o Tnnsatlântif'rJ

� Ter{'za Cristina. rm viagem <Ie tur!sn'l1

até Manaus; estando :'l. B�.!."do e SenhO'a
Kirana Lucas, casal Demétrio (Srd'�)
Kotzlas e f!lha Maria Cristina ,e �ety;

JOINVILLE
de agosto a setembro, estará em "órbl:.a··,
_ maravllhóaas expostcõe=. Vã.) acontc-�
cer: de orquídeas - <lo Museu Nac!')l1:JI'

de Emigração e C,:, loni'lação - �g!'\...

Pecuária; Jogos Abertos. �

-X-

NOTAS NA PASSARELA

Trncando de Idade hoje, a Senhora Mo
ria T ves - Dia 26 próximo na jJhtU"

MamPI�uba.
de Criciuma, sera apre['n'ado o "Show" - Char'eHin ã. nQ!�� p�r

Cel�o' P'.lmPl&la, pr-movido ��; lube
da L:dy. com brôeos e jovens",x.s3ilety"
flor:anopolitano - JANTANDO no�oynl
Hotel. os deputad-s Panio Macarani ,_

Genlr De-strl, send') bem atendido!! p-i';
"ma·troe" Lourlv.al 'Lino _ O dolar eslâ
custmdo Cr$ 850.00 MUSEU para o

ônibús nO oito da Av. Mauro Ramos _.

NO BAR do Lux H leI. o C'lmandanrri
Marcelo Bandeira M!l.!a. aem9anhado d"i�;
C?pitão Willy Mt'nclr c' TC'nente H'lml
t0n Bon:lto, - VISITARAM n(l3ga R�d(1-
ção. as r>rofessôra<". 'TIas: Ma�ia Len'r
Srares e Maria d� Lourdes :;'"I'lr.es, t'"
Orleans.

O DE HOJE
Amizade bE'm cultiveda produz
lhós-s frutos.

marav!·

...

MUS1CAL BAR
['ARA lf"! em! PA�SA TEMPO COM SUA FAMíLIA - REUNiõES SOCIAIS

DANÇANTE!'! _ ETC.

Drt.N<�\NTli:S COQUETEIS - FESTAS DE ANIVER:-;ARIOS _ CHA

AS""R TF:RRF.O 00 ROVAL HOTF.L _ TE"I. 2!i1.'i IPClrt..1.ria)

(OH'iEi'tCIDO CEUO RAMOS DE QUE
A ALIANÇA AJUDARÁ O SEU ESTAOO
WASHINGTON, - o Go- mente 1\ necessidade da eju

vernador Celso Ramos, de da externa para desenvolver
Santa Catarina, termina ama- em sente Catarina a agricul
nhã uma semana de conver- tura e a indústria, partlcu
seções nesta capital, firme- larmente os recursos hidro
mente convencido de que a elétricos do Estado.

Aliança para o Progresso n- O sr. Celso Ramos, que
judará o programa de de- veio aos Estados Unidos a

senvclvímento de seu Es- convite do Departamento de
Lado. Estado, seguirá agora para
Depois de uma reunião de Chicago e outras, áreas do

uma hora na Casa Branca meio-oeste norte-americano.
com o sr. Ralph Dungan," Disse o Governador 'que
Assessor Especial do Presi- está particularmente ínte
dente Kennedy, declarou o ressaco em ver os campos
sr. Celso Ramos aos jorna-' de cultivos, os métodos de
listas que estava vivamente produção de trigo e o cria

impressionado com os Es- cão de gado.
tados Unidos e com o rutu- ...
ro da Aliança.
Durante a sua estada de

uma semana em waahíng
ton, o Governador conreren

ciou com altos runctonãrtos

do Departamento de Estado,

Agência para o Desenvolví

menta Internacional, Ban

co rnter-emerícenc de ue

senvolvimento e Banco de

Exportação. Palestrou tam

bém com lideres de emprê
sas privadas.
DisS9 o sr. Celso Ramos

que suas discussões gtrar-am
e-n tõmo da necessidade de

uma assistência financeira
�

para o progresso quinquenal
de desenvolvimento de seu

Estado. Acentuou especial-

Dr. Aio:sit

Monquilhoh
CLlNICA DENTARIA

lratamento cas areccôes
da bõca em adultos

crianças pelos metodos cll
mec e eírurgtec. ocntecce.
de próteses par{'lal� P to

tolo

Atende ce Z" II II" rem,

das 8 às 12 hMIIS e das lf:l
as 19 horas !I.()� saoec,»

.peta manhã

ExcluslvamenL'
ra mareada
';:I,.nsultórlu t!:dJllch I,

tíete - sala 104 - rua /",

PREVIDÊNCIA f "'�IJ ,�
,

a.wl- 11Jn.i;t&-_�
A. Carl08 Britto

DISPENSADOS DE INSPE-NA GUARUJA Terezinha . Amlm, acon.panha que tras

às 13,30h;;. de hoje, estarei apresentando muitas novidades.
_x_

r

�h�:�:i:�:nad�R(li�:u�� �����de;;� :r�� COM "COQ" f.
de j'tonanépolíe e Marta Ligia Carvalh t- , No Querêncla Palace H'.ltel. pr6:<im3 t;l"�t
fino ornamento da sociedade portoale- ça-feira polônia, coÕlQmorará. Data l' a-

grense. ctonei, amanhã, s�!�m curttabe.

O SR. INGO

Erig está procurando montar be�1 n..

centro da cidade uma !lloder�a .loJa c nn

material fotográfico e eletrônico.

CÃO M�DICA PERIóDICA: -

TOmamos conhecimento que
nem todos 0,\ln8titutoll de pre_

"i'l�ncln Socinl estão cbedecen.,

do o que ãetermluu a Lei nu

01.008. de lO de julho de 1962.
p\lJollcada no Diário Oficial .:In

União <1'126.7.62, que dispensa
dclnspeçiiomédica periódiea,

DEPARTAMENTO CENTRAL
DE COMPRAS

FDITAL DE CO:-.lCORR�NCj).'

O rieosrwro-t-' r"""�:tl

de COT'��ras, toma pub:;�
Co que fará realizar, nu

dia 15/8/63, às 15 noras,
na sua séce. à Praça tev-

1'0 Mülle,:-, nv 2. CONCOR

RÊNCIA PúBLICA,
con:f;ções seguintes:

I - OBJETO DA

CONCORR:G.:NCIA

VENDA

1 - JEFP, ma.Jc(l. W11-

Iys, modêso CJ - M, s ��

rie 451 GB - 53.983,
motor nO 3J - 108.47A 60

HP, em rr,al estado de �O!l

servação de propriedade
d� Departamento Estadua:

d� Geografia e Gartografia.
pelo preÇo base de Cr$.
300.000,00 (trezentos" mU

cruzeiros).
- Um Quantidade - 1

PUBLICA NII' 63/07_018 .

('I ntral uc Comeras. :-�p.

as 13 horas do dia 14 d �

agosto de lfl63, medí an-e
recibo . em que menctcne
rã data e hora do recebi

menta, assinado por fun

cionário do DepartamentJ
Centra) de C,:T;>rSS.

c - As propostas ser:b
àb"rtas. às 15 horas do ,1\<\

14/8/63, e NA PRESEN

ÇA DOS PRoeONENTES
OU SEUS RIl:PRESEN
TANTES LEGAIS.

.' '

III - JULGAMENTO

No Julgamen�J da '�O!'

corrência serão' Ob,-;erva
das as dl�posições do ar�.
23. do Regulamento apro
vado pel') Decret.o n.o 6F

25-08-61/382.

A concorrência
ser anulada, uma vez que
tenha sido :preterida fOf
malldade expressamente
exigida }X!las Leis e a ('

missão importe ém prejui-
zo aos conc:-nentes. aJ

Estado ou à moralidade da
Concorrência.
r Departamento Cen

tral de Compras, por sua

Comissão Julgadora, reser
va-se o direito de anular i\

C.-ncol'rêncla, caso as pr ,_

postas apresentadas nal
correspondam aos interê�-

.

ses do Estado.

Florianópolis, em 15
Julho de 1963.

Rubens V!ctor da d!I":l
PRESIDENTE

VIAJANTE -- VENDEDOR
PROPAGANDISTA

Laboratório Farmaceutico Norte-Americano, possui V9-

ga para elemento ambicioso, com boa apresentação, instruo
ção SF!�undária e disposição para viajar. Idade até 35,anos.

Of'ERECE: Pli;RtoDO DE TREINAMENTO REMUN}<�·

RAI)O - S.>\T,ÃRIO FI�O - COMISSõES - mARIAS
PARA DESPESAS DE VIAGEM·_ MOTORIZAÇAO (jeep)

Interessados queiram procurar ANTõNIO MORENO,
Oscar PaIace Hotel. Horãrio: das 6 às 9 e das 17 às 21 horas

Cur�o Prp.oi1r�tlÍrio Conlinl'nle
PARA PROFESSORES

DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GINA'SIO EM UM ANO'
PRF."INASIAL ADMISSÃO DU�ANTE O ANO
DATILOGRAI=IA

- Bosead{'l "(l!=. ,"ois: mod.rnos �roeessos
CURSOS ESPECIAIS
gtgicos

- Dirigido ;>elo:

todos os apOsentados que eon

tem 60 an(16 de Idad� ou mail

c'e30anosdeset"viço.
Fomos informadas petc H.

Cláudio N<>cettL. chefe da Oi

vtsão de BenefíCiOs <10 IAP(',
que II Adminiat ruçâo Central

dO referido Instituto. tendo em

vista a Lei no. 4,908, expediu
a circular 210, de,erminando '

."flcam di�pen8ados de lnape

çiio médica periódica, todos os

aposentados que contem 60 (

s/Hisenta) IInOS de idade 0\1

mais de 30 "n08 de serviço, in

clulndo O r' Ido de inativida_
de.
Nessas <:oridições, compete

ao Servlto :Mêdi�o de Previdên

cia,quandose tratar de upcsen

to maior de 60 a"O� de idade

anular no laudo, na F 274 ou,

no mo�élo D 848, se já implan

tado, a exprcssâc "ISENTO DE

INSPEÇÃO M:tDlCA - Lei n).

4.098/62"

Mais adiante, diz I( eirculur

270: "A dispenSa de inspcçib

TIlédica pelo exercido de 90 a_

nos de atividade, nésta Inchd_

dO o período de inativ1dRde,

fat_se_á mediante reque'rimcn

t"do aposel1tado, após a COlll

provaçiio do; tempo de serviço

�f>gUnQo as normlUS previ�Uls
no' Item 74 da Clreular 248".
As normM acima não se apll

cam aoS segurados em gCl1\O de

auxílio_dOença

poderã.

Os segurados do IA PC que

estiverepl enquadrados dentro

da Circular 270, devem pTOCU1'flT
a Dlvisiio de Beneficios e ,,1"0_

vldêncillrem na isenção de Ins

peção médica periódica. Os se_

guu.dos de outros Instituto,.

que procurem recorrer da de

cisão negativa, n.:iste caso, ml'lI

clOna.ndo o IAPC como exempl".

Por WALTER LANGE
N.306

VOLTO
VIAJARAO a comentar o casamento de Arlete Meu-

amanhã, para a Guanabara, a aenn-re des e Paulo da Custa Rarncs : .'\ senha-a

Comandante Marcelo Bandeira maia. 0- Dr. Miguel (Tel·ezinha). Hêrmtnlc Daux,

eompanhada de suas filhas Paula oe Marta estava elegantíssimo. em modelo prêt.-.
Tereza, Na. próxima Quarta-feira, recep .. a senhora Laires (;-"131'·a Terez:J' Gomes.
clonarão convidados na residência do ca.=-:- com muito charme trajava um bonH�
sal Ccronel Vahla de Abre4. p'lra come- ver',;ido preto em n;azes; s('Ilh'Jra ,TM,;
morar os q]Jlnze anos de Maria Tereza. (Mariazinha) Mendes, muito elegante

com taler de r,enda preta, a blu,-a verdf:;
a 'Senhora Dr. R)lbens de Arruda (Oe",

do Divino Esplrito Santo, p�óximo sába- da cinza; Senh�ra Dep. Dlb lM.lrdl

di u Dr. Silveira Lenzi e a srta. Julelkl! Cherem em modelo elel!ante chantUITI
MU$:,I. r�eberão a Benção Nupcial. O� gêlo; Renhora D:. Renato (C1)dn) F.:l

- (!onvld9-do� serão ree'épclonadoi ho Qhé- 'm� da i!litva;'l1om �-nlfu'e e!';''!3'nt� mo·

rêncla Palace Hotel. d�lo-tai�r.de lã; Senhl'ra. D.r. Fulvio (Lei)��.mde) VIeira, em chamlslê de ch:mtum a,

CACILDA zul; Senhora Dr. OSD1 (Abce) Damiani.'.
sen, ·Ra..'Ilos, trajava bonito taier de r€{'

.elegante. em vestido d" renda ;-erde; Se�
nh�ra Ar,naldn (Edith) Mendes, vestiu'J
de renda aZUla0.

OBS. - O referido JE

EP,' encontra-se \10 pAUl)
do De!)artament.o de F;s
trada de Rodagem.

II - FORMALIDADES

1 - Os intere�ados d;
verão at-ender as seguin
tes formalidade::;'

a _ apresentar declara·

ção de c�:r..hecjmento '!

submissão às normas do
Edital na 001-28-1-1961,
publicado no Diário Ofi·

cial nO 7.226 de 6 de feve·
r.e·ro de 1963;
b - Os envelopes, con

tendo proposta,;; e docu

mento::;, (Ieverão ser entre

gues no Departamentl)

COMPROVAÇÃO DO TEMPO

DE SERViÇO:' - Voltumos a

insistir nQ seguinte:.nntcs do

requerer a SUu Ap06entndOr1u
por tempo de serviço OU AbonO

de permanência e mserviço, pro

cure eomphlVllr devldalnente

o tempo·mlnimO que. ê de 30

anos de ServiçO. Ni.,) requeira

s�� ante se'ar Cl!1"to, que o pro

cesso terâ livre anJamento pn.

ra uma. râpida soluçiio, Obser-
de ve rigorosamente o qUe deter

mina o art, 60 do Regulamen

tQ Geral da Previdência Soeial

Na ImpOSSibilidade de apresen

tar qualquer um dClS pocumentos
mencionados nas allneu a, b,

c. d, e e f OU nO caso de Insufi

CiênCia dos mesmos, prClCUre

orientaeão Ldéntro do seU IAP

:�/nl:�:::I�a d:}U;��ii:tR�ãClc:'�=
nrove ·0 tempo necessário, NO

Caso de justificnção adminl�

trativa de um documento qUe

�Irva de pOnto de purlid... Fa

ça requerimentO vasado ml1l�

ou menos nos seguinteS térm,,�

nece�8itl\ildo promover jU6lifi

cllçãollv!sa para razerpro\'u

iIe fato de seu interésse, vem

reqUl<rer l\ V. EX,.., nu forma

do art. 4.74 do RegulamenlQ

Geral da Previdi;nc1a Social,
DecretO no. 4.8.959-A, de,,�
19_9_60 e das instrUçõea em

vigor sejnm tumada� em dia e

hora que forem designadOS, 08

depQimentos da" testemunhas

abaixo artoladas. l"lra cujo

fim alega: (dizer o que de�eja

comprovar e mencionar o n{)lne

de pelo menos daaa testemu·

25-7-63

nhaa).
c:ssm:x as; u; !3:S:::CS::a:

Conforme uma estatística americana o nome mais co.

mum do mundo é o nosso Smith ou Schmidt. Nada menos
de 17 milhões de homens assim se chamam!

-----000---

N:\ mesa de um bar estavam alguns cidadões filosofa..,.
do sôbre o vinho. E um dos "immãos da opa" saiu-se com

esta lICI'UUçáO: "Quem bebe bastante vinho, dorme bem.
Quem dorme bem, não' peca. Quem não peca é santo. Por.
tanto: Quem beb� muito vinho vai para o paraiso."

-----000--------

Em algumas partes do Marreco a mulher é uma ver

dadeira escrava do marido. Nenhum outro homem porte
ve-ta, além do marido. E' uma grave ofensa perguntar pela
sua saúde! Em compensação as esposas no Tibct é que
mandam em casa! Lá é permitido uma mulher casar com

mais de um homem e, oficialmente, o marido mais velho
é sempre consi�erado com o "pai" dos filhos que nascem.

-----000--------

Petcr Mucller, de U anos, ex-lutador de box, após 165
lutas requereu u. seu registro como ,juiz de box ao Dep�r_
lamento respcuvc de Colónia, A "Aap", entretanto,.;e
opõe a acettã-tc alegando que cm 1952, quando êle ueren

dia O seu titulo numa luta contra Hors Stretz, realizada
ém Colônia, ête agred'iu o juiz Max Pippow, pendo-o k,o ..

----000---- '

Capitalistas pobres: Não é segredo quando ganham os

chefes de Estado, Citaremos alguns: O Chanceler alemão

recebe por ano 99.000 DM. Parece muito, mas a Inglater
ra paga ao seu cherc de Estado 10 mil libras esterlinas.
O presidente americano percebe 100 mil Dólares por ano.

Mas, quem recebe é Nikita Kruschew, da Russia. Pasmem:

Percebe, por mês, o ordenado de "fome" de 100 mil Ru

blos. Mas não é só. ':ele percebe por dois Iados: como che

fe de Estado e como .1Q secretário do. Partido Comunista

mais uma vez a mesma quantia � 100,000 rublos. Isto

tudo somado dá a importánclá de 2,4 milhôes de rublos

por ano, ou seja: 76 milhões de cruzeiros em nossa moe

da. Isto são seis milhões de cruzeiros por mês! Pobre

"capitalista"!

Um jornal carioca trouxe o seguinte anuncio: "Desejo
casar com uma mulher que pese no .minimo, oitenta qui.
los, isto por que eu sou de construção" fraca e preciso
que alguem me auxilie. "Pouco depois teve lugar o ca.�a.

mento. O anunciante encontrou a espôsa ideal: Casou

com uma cosbmeira que pesa 115 quilos, Parabens!

.'';'-� .

A policia descobre tudo. .. até uma noiva! Um médico

de Schanghai telegrafou ã policia de Estocolmo, solicitan
jo à mesma que procurasse uma "noiva" para êle. Quan·
do lá chegou encontrou 13. moças que aceitaram o con·

vlte Escolheu uma casou com ela e mandou um tele

grama a policia com os seus sinceros agradecimentos!'

Você sabia que um hOMem só suporta uma pequena

"voltagem"? Já aconteceu uma pessoa morrer ao receber
uma ,"oltagem de 65 volts. Para wn rato basta 35 vts.

para cair fulminado. Enquanto iskJ um sapo "aguenta"
a tê cinco mil!

Você sabia que 50% de tôda a humanidade - prind.
palmente da popuJação da Asia - prefere estar sentad3.
"de cócoras" do que em cadeiras?

Você sabia que o tirano romano Caligula. era um

grande amante de cavalos? Chegou ao ponto de unimcar"
um dos seus cavalos ravoritos para o cargo de ConsuJ.

Você sabia que o maior edificio de escritórios ê o

chamado "pentagun" de Washingtõn? ,No mesmo traba

lham nada menos que 30 pessoas. Para dar um exemplo
de sua grondiosidade: os corredores entre os diversos

apartamentos desu: colossal edificio medem vinte e nove

quilômetros!
..

Você sabia que só uma pequena porcentagem da hu·

manidade come com faca e garfo? Sómente 230 milhões

assim procedem, enquanto 7tu milhões comem com os

dedos e 530 milbões com outros objetos como "pausi-
nb()s" etc.

----=-----000----
_

T§.lentos precoces: LAMENNAIS conhecia, aos 15 anos

o latim, o grego, o hebráico e varias linguas vivas com

perfeição. - COETHE, aos seis anos jã deu mostra d9

sua poderosa inteligência - BYRON, aos doze anos, fêz
os seus primeiros versos e aos treze compôs uma bela

tragédia que o tornou famoso. - BACON, antes de com·

pletar treze anos foi enviado para a Universidade de Cam·

bridge onde causou geral espanto c assombro com o pro·
gresso rápido que fêz em tôdas a.s ciências, _ TASSO,
aos "seis meses já falava perfeitamente e aos sete anoS

sabIa também perfeitamente o grego, o latim e rimOu os

seus primeiros versos.

George Washington morreu no sábado, 31 de Dezem

bro de 1799. à meia-noite em ponto. Portanto, o primeiro
presidente dos Estados Unidos, deu o seu úlilmo suspiro
na último minuto da úitima hora, do último dia da ulti·
ma semana, do ultimo mês do úlÜIDO ano daquele século!

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

Ora. IARA ODILA NOCETI AMMON
CIRURClIÃ DENTISTA

- PROF VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORA'RIOS, DIURNOS e NOTURNOS
Faço sua lnscrtção à Rua Dr. Fúlvio Aducci

go 24 de Maio) 748 - 1. andar

"."" ..
, .)�i ,:

..',jll��{��.u.���I=Qm .�áquina;s n���s. t.�'_�."
� .. ·""..,.•-t��:#J.�!��IClrf. � .J;..' '>"� 'I. �

Atende senhoras e crianças.
Método pSicológICO nloderno-espeelalizado para crion

Uma máqulria de e5crfl· ças
ver S'FANDARD _ Il\'ltca Arto rotação.

:����R����n��r':a�:{t��� �ç��c���������ac�� ���:.m�rcado. das.8 às 12 horas A
tar Com BONETTI, "·......1:- e das � 5 às 18 horo�. .,,_.�,.. .,

�

'I." gação Ho�pcke, Ruo Soo Jorge..:. O
. .� '. "i, (._�, .e;

.. �';;';;;'/".'''''' '",,, '1k...._. i . .'�
.. �_,��� ,�:'�5;:��'v',f

� ',.�

VENDE-SE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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-PA.Z NA TORMENTA. COM A VIRGEM DOS M'A.RES A iGREJA DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES'- ADQUIRA UM DIPLOMA E AJUD

-------.��MM�M-�-------- -------------------

OPlt�IOES SOBRE ROTAR �1IiIIIIIIIIIIII�-IIIIIIIIIiI!IIII__,

CO'nseJbo� d'e Bel'ezali çil.o divina orienta os l;lomens, ROTARy

grama diária de albumina �ê$:::deal:�;OS�eP:l:ta::r::.. :$� Rotary auxilia II tornar eM":
!�rC;I:��a�U!�n��i;::S�� plrltual que ímprtm!u à obra mem senslvel A necessidade;

cada vinte e quatro hera.;, Ninguém nega qUe todo êne irnpel�_o II pôr em lIçiio o seu

três gramas I de proteínas movimento brotou do imagO conhecimento especial e II sua

Por quilo de peso. do aeu coraçãO, &xperiência e, acima de tUna
II agir sozinho se puder OU em

COmpanhia dos $eUS semethae-,

tes, se êBSll fó r o melo.

PELE APERGAMINHADA

D;R. PIRES

Fr.equentemente recebe,

mos carts« solicitand:) in

formações aôbre um e.,tado
de pele com aspecto de

pergaminho. 'rreta-se co

cutis finas e secas, vísta s

raramente nos tndívíducs

jovens e adultos, porém fa

cilmente encontradas nas

pesseas Idosas. Um dos lu

gares caractertstícos de 1:>_

ceueacã- desta des

graclosidade é :.ns pernas.

podendo-se di1;tingui:: u

mas especies dO' pequenos
ilhas onde a pele é muito
lisa e 'como que enverní-sa-

da. lustrosa. Nessas areas

o sistema piloso é PoUC!}

ee-onvcívtco. até mesmo

reduz' do ou inexistente
formando neste l,timo ca

so placas .de p.�la1a. P r

aparecerem com mais a.;

slduidade nos ínêwtauos ".('

idade madura contume-se
dizer que tais tipos de p.�
te são decorrentes de ..1':\

estado de cequexía ergam
ca (abat-mento senil) . an.

vista de tal falo, nccnselh-r;
se aos poscutdores de }r,e

apergaminhada que racarc
um tratamento endocrinc

sério, ao lado da rereicõcs
contendo substâncias pr,-
tetcas. A essas peles. tem
bém chamadas � cequécn
cas, antes da inrlicaçãQ Oe

medicamentos visando o

o lado glandular, é pruden
te' o médico solicitar ao

Iabj-ratórío um exame .íc

perfil endocrtno a fim ur

julgar qual iu quais os ór

gãos erastaoos, embora g t» _

ralmente seja citada a u
reotde como a parte com

prometedora. Quanto à par
te aumentar indicada par-r
as pel€',; apergarmnhadas.
o importante é que as pr-i
telnas) sejam ricas de act.
dr-s amtnados. Esses acídos
aminados são Indispensá
veis para o equilíbrio 0'
ganlco e 'Se encontram em
boa quantidade na carne.
no leite, nos ovos e no-r

peixes, onde constituem' Q

grupo c�nhecido como su .

perlores ou de prtmelra
classe (albuminas ant
mais). As p:otcinas do r<;!i_
no vegetal são ccnsrderx.,
das como inferiores OU de
segunda classe e isto paio
tato de que os amín ... ac..
dos que as compõem

-

têm
em baixo valor biologico 0'.1

melhor, elas se acham des
falcadas de um ou mats
�mlno ac!dos -adas com;>
mdlspensave;s.

Localmente são tndícadcs
cremes vitaminados �'.. l

fricções pela manhã e ao

deitar. Havendo placas J,!
pelada são I aconselhadas
pomadas à base de oíeo d 1

cade, rescrcrne ictlol, en
xofre precIpitado. Alguns
médicos estão tentando os
Implantes de placenta (ma
todo de Filatov) para recn

perar 3.S peles apergamí .

nhadas. porém os resul, �

dos não têm convencido.
Nota: - Os nossos ter

tores poderã� soüctta
qualquer com"'�lho sobre o
tratamento da pele e cabe
los ao medico esoecíans-a
Dr. Pires. à rua México, 31
- Rio de Janeiro, bastando
enviar o presente al'ti�,j
deste jornal e enderece
completo para a respost;:t

CONFISSÁO Amilcar Men.de� Gonçalvee

Hoie, quando ll\��tamos 8í1�
bre Rotery, ccnclwímce que

hli momentos em que a tnepí ea-

GOvernadc r do 461)

• X x

Fritz Wche�
ex_Governa;1or

(Boletim do BC de Sprlng�
dale)

FREQOf:NClA

,
A rreqüêncie nao é computar

ee registros, maS sim para for

mar-se rotarianos.

• X ,

O J'ROFESSOR

The Rote

(RC Miami)
.

Ape-lar psra o professor, am-.

parar o professor e ccnftar no

professor pCa qUe êle supra
a n095a criminosa deficlêncte

niioapenasensinaado,maeedu
cando e, sobretudo, orientando
a noese juventude a fim de qUe
ela eSClareça, se contenha e �e

capscitedequenoterrllnocl_
vtco a sua luta tem qUe ser pe
la deshição da democracia.

AMIZADE

Certo estou de que, 80b a é_

gide da amizade, prosseguirá
Rot..ry na 'sua marcha lumi_

nosa, contribuindo para que,'
neste Inquieto mundo aêbrc o

qual psiram tantas emeaeaa,

aejam os homens mais cordiais.

Adalberto Bueno Netto

(ex_Governador).

!
(Relações Píiblicaa do R.C. do

EstlettO).Dr. SANDRO
. MASCARENHAS
ClRlIRGIAO DENTISTA
Ex-Estagiârio do Hospi

tal Naval em Círurgfa e C11'
nica de oóca. Moderrüssímr
'ilu,hultóno futurama _

Cadeira eufórica - Alta rc

�açâ.o.
Rua Brigadeiro Silva Paes.

n. Jj 'rererone: 3552 _

�P.Ar,ARA I')() F.:SPANlL\
--------------------------------------_.

Existem no' feijão, arro.i,

trigo, batata, milho, etc. A

propô-ate da quantidade
da ração de proteínas que
um individuo deve ingerir
por d a e para melhor ori.
entação dos leitores dire
mos que o Comité de A.'1-

rnentaçâo da Liga das '�,l

çôes aconselha que u.TI 1.

.........................................

'�ÉNOSSO
TAMBEM!

o

�
'

o

POIS, O SEU PRAZER QE CONHECER UM FOGÃO MAIS ECONOMICO, MAIS PER·
FEITO E MAIS MODERNO SE EQUIVALE AO NOSSO. NOS, DA INDUSTRIA ME

TAlURGICA VENAX, TEMOS O PRAZER DE TER OBTIDO O PRODUTO DO MAIS

AVANÇADO CONHECIMENTO TECKlICO E Te·lO APRESENTADO EM CÔRES MO
DERNAS E ACABAMENTO PRIMOROSO. ISTO SEM ENUMERAR AQUELES PREDI-
CADOS QUE V.

DESCOBi=OGAÔO
A GÁS VENAl(.

VENAl
METALÚRGIGAVENAX S.A.
Rua Osvaldo Aranha, esqumo Getúlio Vargas - Telefone 66

ex. Postol, 61 . End. T�leQ FOGO'ES. 'Ienóncio A!res· RGS.

"VENTO IMPRESTAVEL, O VENTO
SUL DA. MINHA TERRA"

R. S. LEVI

Porém, aí! que a saudade já me assusta!
Que terá acontecido com o ncss a birrento Vento Sul?
Parece-me que fustigante camarada anda foragido, ou

terão as experiências nucleares alterado sua rota secular?
f Pois faz tempo. e bastante, que não comparece á Ilha

com os uivos de sua atrua de louco c naquela visão sotur
na de Adamastor dos Ventos.

Por onde andará o transviado Vento?
Para onde terá ido êste "velho vento vagabundo", tio

emío ímpénítente de nossos horizontes e demente ínsubcr-
dinado de nossas ruas?

.

Que é feito de ti, Vento mãscuto, Vento rcliqula, e

Vento safado Também?, .... .

Em que baia, em que en�, em que Terra melhor
te abrigaste, Vento voluvel?

Vento imprestável, quem te afastou de nós?
Vento de controvérsias, se te perdemos que será de

nós que te louvamos tanto? que será dos íntelectuaís que
te incensaram em prosa e verso de Rei neste canto pró
digo e tropical do Mundo?

Vento, que te afastou de nós, Vento berrão?
Ai de mim, que não sei se amo ou se detesto este

Vento, se devo falar bem ou se devo salientar o que há
de mais desprezível neste Vento qU2 um dia vi trazer a

Morte.
Vento assassino, vento impiedoso, vento carrasco que

afundou o barquinho e tragou num sorvo só e míseravel
a nõr menina que ia nele.

Vento malicioso, falso e indócil; Vento que vi mutilar
e vi devastar, que vi indomavel e nervoso, prepotente e

frenético, louco a cavalgar o dorso das vagas querendo
tudo subjugar.

Vento possesso, Vento malvado, Vento imprestável, o

Vento Sul da minha Terra.

Ninguém te suporta, Vento maldito, nem os lanchei
ros, fica aí longe mesmo e perdido, tumultuando outro
mar e rugindo por outras ruas.

Esquece-nos, redemoinha outros ciscos e outras folhas
zune por outros beirados e por outras frestas, brame em

outras praias teus requiens pavorosos, enrosca·te em

outros vagalhões, e contorce, curvo e quebra árvores sem

historias e flores sem carinho.
Peregrina por aI, repousa ai, perde-te por ai Vento

ordinário.'
Fica·te aí, Vento imoral, só assim têm paz as saias de

nossas moças e sossego o guarda-chuva de todos nós.

Aquieta-ee ai Vento sapo;ca, Vento que faz saudade.
Vento arrenegado, por que te foste sem o fragor apo-

teóúco de um adeus? Vento voluvel.
.

Vento imprestável, o Vento Sul da Minha Terra.

UNIVERSIDADE DE SANTA CATARINA
DIV�s.:]�!EN��/:IAL.

Concorrência Pública n." 14/63
Proposta para o dia 16 de Agôsto de 1963

O Diretor da Divisão de Material da Universidade fie
I
Santa Catarina, devidamente autorizado pelo Magnífico
ReItor, faz cieDte aos interessados que se acha aberta Con
correDcia Pública, aprazada para as 14 horas do dia 16 de
agOsto de 1963, para aquisição de materiais de construção
para a Faculdade de Medicina da Universidade de Santa
Catarina.

Divisão de Material, em 16 de' Julho de 1963
J080é Fortkamp

,Diretor

VENDE-SE URGENTE
VENDE.sE UMA CASA COM TERRENO MEDINDO

260 METROS QUADRADOS - A RUA HERIBERTO HUI.
SE, 258 - BARREIROS.

TRATAR A RUA ANTONIO MA'ITOS AREIAS, 367 -

ESTREITO.

RAMUU5

)

-o MÁXIMO EM

RfAlISIO Df SOM
T R A N 5 I P.H O N 9 3
- 9 transistores. 3 faixas dE;t onde, antena telescópica.
tomada para antena externa.

TRANSMOBllTRAMSORBI

�
�

TRdNSMIRIM
� 3 faixas de onda. 9 - Para automóvel. 9 • 7 transistores. poten- -\

transistores. tomado transistores. 3 faixas te alto folante, fundo.
poro antena eder)na I: de onda.' bltó' fdlan:.. 'J1na com 4 pilhas ti'pô
e poro toca discos. tes,

'
I lapiseira.

(Cont. da últ. pág.) (A iamilia do Prefeito de
CELESC DÁ CONTAS AO Lajes é de Palhoça)

ELETRIFICAÇAO RURAL GOVeRNO

DESPACHOS

MODELOS AVANÇADOS REPRODUZEM TODO o REALISMO DO SOM!

o Govêrno Dja a Dja

Na Pasta do Interior e

Justiça, o Sr. Governador'
em exercício assinou de
créto aprovando contrato
entre o Estado e Cooperá.
Uvas de extel'lsão de redes
Turais de energia elétrica,
'para as localidades de Re·

tiro e Riachinho, no mU!1i

cipiO de Jaguaruna.

Combinando com o Sr.
Governador Ivo Silveira
data para a leitura do Re
:3tÓriO da Centrais Elétri·
cas de Santa Catarina S/A
referente às atividades da
E;mprê.!'a no ano p. findo,
estiveram em Palacio os

Srs. Dr. Julio Zadrozny, Di·
rfltor Presidente da CE·

LESe, acompanhado do Sr.
Herm<lJino Largura, Dire·
tor Comercial.

DESTAQUE

21-7·63

Diretamente de washing
ton, o professOr Alcides
Abreu, que lá se encontra
assessorando o Governador
Celso Ramos, envIou ao

Ché,fe da Casa. Civil, o ,,�.,
guinte cartão: "Nelson! ·Tu·
do couforme previsto ... Mais
uma vez o otimismo

r �a
MaU o parada! Abraços do
A1cldes'�

,
' •

Sem' comentários.

o Prefeito de Lajes, o di·
nâmico Sr. Wolny Della

RoÇ�, es.teve
.

em Palacio.
send:l recebido pelo Sr. G0-
vernador. A salda, perguo·
taranl ao SimpátiCo' édU' .()
que êle achara' do GOvér.
ruidor interinór 'visto que 'o'
efetivo era da sua terra e

concerteza dispénsava-Ihe
.

um tratamentó' mais afet[
vo 'e sentltnental.

.

-. AbsOlutameiite - res
pondeu o Dr. Wolny':_ Não

seny �e�uma ditetençãl
E preparando·se para

"MEU CONTERRANEO" ...

PREFEITO TOMA' POSSE

No Salão de Despachos
do Palacto do 'Govêmo, to
mou po!se di 9 ult1Irio, P
Prefeito Pl'ovi!;óri<) do mu-

C:'lnt('Cclono·st' Cluolque,- quantidade, no m,lhm
QuaJ:ondp p me'nor preço

'

.� � Ed ZQhia - 7�o QndQ�;Q�to; I�l
• IÍIIII__ÍIiIIIÍIIII ..ii. .....=:::.. --'_�:.,_"",'···_'_'·,�·:.::·.::.·��··"_'�··",-�·",·::'L-' �,f,""':IIi·.íii}Oíi·II1I]...iiiil!!!!:!!!:� .::. a.,.",;:, �,

safr�

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

, ...N.:t>:'�:'

O Governador Ivo SU�
ra, despachou com 05 ...
guinte_Secretários de Es
tado e Chefes de Serviço:
Dr. Milton Leite da Cos

ta, Procurador Geral do
Estado;
Dr. Jade de Magalhies,

Secretário da Segurança
Pública;
Dr. Eugênio Doim Vieira,

Secretário da Fazenda;
Dr. Annes Gualberto. Se

cretário Executivo do PLA·
'MEG;

Dr. Luiz Stoltz, do lRASC;
Dr. José Boabaid, do

IRASC;
Dr. Rubens Moritz,

Procuradoria:
Dr. Paulo Melro,

C.E.E.;
Dr. Luiz Gabriel, Secre

tário da Agricultura:
Dr. Fernando Osvaldo de

Oliveira, Secretário da Sad·
de;

AUDlENCIA

Em

cebidas diversas 'P!:=ssuu.
'; cUJu,", "UUl"" tlh.'''''''l.o$· ; ...

no::.;:.Oo V'VA>lU'" .....YI\;Ui •

.i�i' ..J.O
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



R�DATOR
PEDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE, r GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

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

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL DE ANTA O\fARINA NO

<sr F ')O� ESPORTES

DUfLO DE GIGANTES

:>1 X -Figueirense, o cartaz sensacional
V Volta ao Murro vai empolgar

A V Volta. ao Morre, destaque da primeira vol- De São Pa,ulo aqui es- além de dezenas de Qutr(05 tra em condições de ser-

pr-vá anualmente dispu- ta do Estado de São Pau- tarão' cteustas oertencen- venosos premias que e..;- vir etc ccnár!o para a gn-u

tada em níssa capital, de- lo. patrocinada e organj- tes as equipes -do MO- tarão em disputa. de maratona do pedal.
verá empclgar ! Cama doe zada pelo jornal "'A FÔ_ NARJ{, paulista, no mr- A prova deverá como r.'l T('dnvin. a última p'l.l:'_
vêaeê antertoi-es. aqui' eu- LHA", Também Rolr Klcrr: menta lutando ueuouaoa- vez anterior ser de-;;enr',- vra será dada pela comts-

tarãc desfllanrto ....eIQ� ke, Anazário Barcas e mente contra equipes da Iada. pelas pnncípaís ru,;, são 'da, s'edoracãn At1E!t:

pí-inolpais
_

ruas da ,cldadc�. Carlos' Schu"t-�, primeiro) Argentina e do Chile pe- da capità! do ��tado, urr-a ca cetartncnse que íns-

ctcnetes de vàr.as l)";nt:0 .vence;dol' da V.olta ao M,:r- la supremacia da I voJta vez que a pista em vO'L) peeien ará () tecer 1)3.1':1. d Ir

do Brasil. 1'0, deverão, diz;�J; presen- Internacional do E;;tado ao mo.ro, não se encorr- sua palavra Hnal.

De Santa Catarina vr- te a esta .competteêo et- de Sao 'Paulo, organ'zar,Lo
rão pedahates de. São .roa- ct'auca organizada pel a de A G�ta Espurtíva.
qulm, Jolnville, =numeneu. Departamento Esportivo Também paranaenses e

Lajes além de stonanõ- da Rádio Guarujá, con- gauchos, e prlvavelmenre
polis. -Virão também et- tand-. sempre com o pu- cariocas, "'ão lutar para
custas rem-ses de são troctníc da.s famosas fá- levar para fleUS 'estados c.

)
Paulo, Pôrto Alegre e CH- brícas fie otctctétes MO- 'nr-réu FLORIANóPOLIS,

ritiba, dando a prova e;l- NARK. oeerecído Dela Mona-k,
rater interestadual.

H01E A SEGUNDA
EUMINATORIA
Na manhã de hoje, TI'I

baia sul, serão efE:tuad'i<;
novas e'iminató:la<; par��

apontar as guerntções que

disputarão, em Pôrto Ale·

gre e ri: Rio, os JOgos üu..

aes-arasneírce. As pro
vas são em números -te

três, a saber: Skiff, qua
tro com e oito e serão

controlàdrts pere- FASr.::.
Os dlsDutantea - Mar�:.

nelJi, Aldo Luz
. e Ríuchue

lo _ estão em firma

S€-quiosos do ta-tunso.

o cltrque do ano: Metropol
o Do ueimeira anresentação
se apd .. a conquista maior
mpe nato catarineose do es-

,.

d

p u-t

v

tosJ;
que

r- '11" ti o mais caro de quan
Ir, dar combate a um quadro
'vte em matéria de futebul

vtce-iúter do certame regional
1 "'ara iy'u�.1 CO'Tl a ee-nadra

Ic ando que reedite sua estupenda
a última, quando logrou do-

a0 Al·nírante Barroso, impondo
e uma derrota contundente:
ncha o fino do seu futebol,
que nada fica a dever aos me,

lERMINOUO CONTRATO DE ARRUDA
SALOMÉ COM O COMERCIÁRIO

. Terminou em dias du

�����10 p���:� -
.ç. Ar��:

Salomé 'com o 'Comerciú-
, rio, de cncíuma." ao qt-nl
serviu DOr três meses pe

ríodo' em Que o clube da

terra do carvão dí-putcu
treze enceutros, tendo obti
dó' n . vitórias, marcando
23. tentofl' e sofrendo l.�.

portanto com um saldo li.'
. 10 tentos. Conquistou n

COll1erclarlo anUla Q titu
lo. de vice-campeão d')

torn�io.!injcio da Llg-l
Atlética Região Mipeil'a..
fio tel'mirUlr seu víncu-

lo CQll1. o clt\be criciUlllt'!l
se. J'ecGbeu o profess_.·;
Arruda Salomé o oficio)
que· abaix') pubUcl_\mos :1,.1.

.1nt.egpl:

Clube durante toco o ps-

AMANHÃ A lU·
VANCHE

UnOM X PATTER·
SON

dado da Vigência do CO:I

trath que .m-a finda.

Ressahamr-s aqui a Inu

neza de tratamento que

V. S. se!llDre dispensou.
não só :1OS dirigentes, "::0-

mo (! principalmente a t:"\ ..

dos os euetas e Iunnscr-a
rie-,; do clube, o, quais \'1<)
tcretü Conhe.ciment-:_ dI)

término de v. contrato e

que V. S. il'ia, por raz<jL':,
de o:-(I:'ln partícular, d ... i
xar ,e�ta cI!hllIC, extCl'na
l"Bl1l a ndmiraçiio e o re!S

peito, que lhe �!edicam,
Sr: Al"tiu(a Sn)omf.. V.

S. pelo mélodo ;Je tl'ab�l
lho, pelá dC'dlcao:;iiQ. cor.. )

que desr-mpenh:3. ",uas fur..

çôes .. deixa-pos uma 1<'.·

� a nnttcos valores Dor excelência.
eremos Rubens, o titular absoluto
deticiandu o p-tbrico com . suas

atre zagueiros firmes na marca-

omo são Piloto, Arpino, Hamtl
la "meia cancha" ardorosos e

-n quarteto atacante que é o

""ias, formado que está por
[I. Como se verifica, alguns dos

'a "50 desc'mhecidos do núblico

�efJuj(\so para vê·los em ação, rea·
leiro malabarismo. Do lado dos
retornou à atividade pAta re·

tendo no confronto intermuni.

los esteios do triunfo alvinegro;
re Sl)nhl)U o Fi�leirense: Mar·

� n(..el, todos excelentes marca.
.

"lO, a maiol' COJlouista do

1)', D'Irl" ser considerado c0-
I nm':: ao pelotão alvinegro;
e St'r�", tãcnicos e comba

O' e"tida.'i do quadro visitan·
i "0 a linha de frente que é

Peaaüstas catartnenses

�sde algum tempo V�!!1

se preparando cara es- 1

prova que 3)1'0 nete s-r

sensacional. Em Lajes, o

sr. Domingjjs Silva, gran
de adepto do ciclismo em

Será p.manhã. ("ln LH Santa Catarina vem pr!'!
Vegas, a luta re','anche e !- parand-c uma eq!Ji� par"t
tre Sonny Liston e F!<Jy�i, conquistar O titulo e os

Patter:'lon, !'leio_ titulo ma.ravilhos prêmlus que
munt\i"l d,;,s pe;;os nesa,- .estarão em disouta.
dos Q_ue o primeiro '),!"·C.. De Joinville·

-

virão cer-
batou do �egundo no tamente JoaqUim Wendt.
paRsado. ,ciclista .qu'e recentemen ..

te p!lrticipou com algur�)'

EXEMPLOS DE DESPORTISTAS .

Citaremos, hoje- dois no

mes que realmente amam

o eSPorte da nossa terra.
Desfraldando Isllafl ban ..

fIeiras de lutas, lançam
se de mangas arregaçada,�
e c'�m üS pés firmes noo;

estribos da coragem e d;l

,espet"iança, o pensamentG
mUIll futur�·mais promis·
Sal' para a nosaa querid1.
'Santa Caturlna que, em

'ro�açõ.o a 'outl'OS Estados
da Federação, -ninurj. 'vÍ\'e
:apagada em vários set')
�rcll �p""rtJv:)s de imbito
.NacloMl.

Od_y Varella e Osny Mel
lo são· cntrc outros. exem

plos dignificantes da épo ..

ca e do m-üio em que vive
lnQ!;, apesar dos fatores
adversos. Não esmorecem,
nã(' �ê acovardam. Lu
tam sempre.

às autoridades.
�iém de novos vestué

IiOS, com c-rtes indepen
Qen�, pnagníficos aloja
mentç.s com capacidade
para vinte- e cinco atleta",
com perfuito e modem'}
serviço de copa e cozlnhp.,
ilsto dentro da capac!

elade
-

l'eaJizadora que lhe
é peculiar, sendo que n,)

terreno das disputas, apr.·
sal' das;; no�as dlflculda�

des finanéêiras, no Cam�

pü('nato Brasileiro de 19CO
granIRCamds o 'título de
Campeões do Sul do Bra�
sil, quando abatemo-o;, C;c
forma magnífica, nossos

·'!hlaiores a-ivals. parana.en
ses e gaúchos, perdendo
para os mineiros por qu�s
tã(' de azar.

JSuas decisõru, partindo
de um princípio de justi
ça, não sofrem a influEm_
da de amIzades, C:ubE"s
ou Regiões.

ção I'

ten e
"

VITÓRIA ,E DERROTA DA SELEÇAO
JUVENIL DE CESTOBOL OE SANTA

CATARtNA

a"'re!litamo�,
preencel'e-

cuna
•
qlle.

dificilmente

Crjclúma. 16 de jUlho de
1963.

mos ..

Agradecidos e .!esejan ln
a V. S. felicidg_'!es .(! q'lf!
seja sempre. c')ooo o fui
no Comerciário IJ.. C.' bem
'Sucedid,), '�u\)�crevelmL'-

nos, enviando :audaç6{'s
.

esportiva".

!Imo .. Sr.
por ,. IS

C'· "

doP' �ITl

Segundo noticias cbe-
gadas de. Brasília, o selo-
cionado barl'iga-ver<1.e de

basquetebol juvenll Que
f"'i bem sucedido na es-

tréia. quando venceu. na

sua se!1;unda apresentaç:!:)
foi batido :pelo Rio Gun
de do Norte por 60 x SIl.

Arruda salomç
Ne.,ta
Prezado Senh'lr:'

horas.
"r' 'i - Cr$ 200,00 e GeraI" Cr$ 100,00. Tem a !)resen::e 1>01' �i

nalldade agrac!e<::er a '1.
S. OS SC!vlçrl> pl'estaJG,5
ao Comerciário Esporte

--------,-------------- Para êles. as maiores

vitórias o;:e estribam
sanar tiS grand,P..s dificui

�.dades, as lncomi>recn"õ('s
que, paI vézes. cc incen�
delam nos coraçõês ,-I�

ctubllOtas l"Ipaixonados, ele

ment!llida�e estrábica,
que, em parte. contribue:n
pal'a os n(i.'lsos lnsuces ..

sOS.

Osny M�á anos vem

sendo reeleit(' Presiden
te da Federacão Catal'i
mmse de Futebol, numa

:����:a���ü�:�:,a,in::-
testável. da boa atuação
que "em desenvolvendo �.

testa <lésse.ôra:ão esporti
vo.

Graças ao seu dinamis
mo, tem('fl, hoje, para or

gulho nosso, o 'Adolfo

fKonder' compJetamenlJe
remodelaclo, apresentan-
do a cancha. totalmentc

coberta por grama pau
lista..
Cabine para. � impren

fla falada e escrita, ilum!
na.ção para kgos notur
nos, alambrado. acomodn

çoos da geral e arquiban
cada, tôdas em cim.enb
annado com reservad03

ta Catarina vença também os capix'lbas, estará classific9..
da para o turno st:mi·final, enfrentando a. seleção dn

IGuanabara.

xx xx xx

Para o cotejo intermuruclpal desta tarde, o Figuei
rense deverá se apresentar com a mesma formação que
derrotou ao Almirante Barroso por 5 x 1, ou seja: Domi;
Marréco, Ztlton Carázinho e Manoel; Valéria e -SéIgiO;

M",·.,. 8oro-"!. Wilson, Ronaldo, Héllnho e Noronha.
de hoie, na Iaia olímpica da. xx xx xx

as eliminatórias visando às dispu· Prosseguirão hoje os festejos de aniversário do Ipj·
Brasileiros. ranga Futebol Clube de Saco dos Limões. As 9,30 hors'S,

r;úl Sidm"y Prats pelo Clube haverá divertias provas infantis a ter lugar no próprio
in 11i, Alfredo Lino Quadros Filho, estSdio do clube alvi·verde da Vila Operária, em hom&

lhe N";utico Riachuelo e Edson nagem a diretoria. Às 13,30 e 15,30 hrs. será efetuado o en.
n ata Aldo Luz. Como se observa o cerramento do Torneio Êsportivo entre clubes varzeanos.

a l'ala duas guarnições A e B, no As festividades continuarão até dia 31.

Antenor Ang-ploni
P!'esidentc.

.

li: o que se pode chamlw

o pulso forte jo e,.,porte ..

rei catarincnse. i
Ody Varella, outro e:;:

poente máximo :ientr(l ·d)
esporte' amador. Empu
nhando a bandeira CO!ll as

côres da )paciência, com�

preensão, bondade e mul
to .trabalho, tem realizad,:,
verdadeiros milagres co�

mo !'Iresidente, reeleito
por vári('s biêni<Js, da F.!·

deração Atlética Catar! .

OBJETIVANDO A CLMSIFIC!CÃO
PA.RA;AS' SEMIFINAIS, OS CATAíu.

NENSES ENFRENTAM HOJE OS CAPI·
XABAS, EM CAMPOS

A seleção �atarinens'�
sOb as I ordens de Amorim,

que tão brUhamemente �e
houve na estréía no Carl

peonato Brusileiro de Fu

tebol Amador quanj,}
Ao assumir, pola ve'!: derrotou os baianos pe1,:)

primeira, a direção des"a elástico escore rle (j x J,
entidade. encontrou-a t'J- realizará, esta tarde,
duzida fi. quatro parede:'! Campos, seu seg;mrlo e0'11-
exteriores e mais as bor- promisso, dando combat�
boletas do portão princl- il. seleção do Espírito San�
pal.· to.•.:Jperam os '"catari-
Já que a" nrquibanc:\-, __ _ _

das construídas, Jnicial

mente, de madeir:a, expos
tas ao rigor do tempo, b
talmente aoodrecidas
lieram ma'l'gem para qtl�
os amigos do alheio pene
trassem em suas depc.r,_
déncia-" e furtassem tud:"
inclusive o pt'ó!"}�'1) alam
('·ont. na ,-a pa�lnll)

nas" nõvo oe ,:!"petacul�r
triunfo que os classl!ir,

rá para .enfrent'lr oS' C\l.

riocas, nns semifinais. :J

quadro �('rá n mc,mlO .:j':"

derrotou os raoa::;('s .Ia

"Boa Terra". cU seja: {\

cácio; Binha. J. Silv'»
Deodato (' J. M!\rtins; R:

ga e Va!tinho; Gil,.:on. M')-

7elli, jMlItlnho. Cava!laz?:i
e Adibon.

xxx....rjreo de xx xx xx

A Federação Cat&rinense de Futebol de Salão dentroxx xx xx

') ('-om o Oito Gigante, o Riachu,-- dos próximos dias deverá enviar à ConfederaçãO Brasilei·

!i('?,T'JrIo entfio as disputas entre ra de Desportos a relação dos jogadores que estarão ves

O vpncedores das eliminatórias tindo o uniforme da seleção catarinense, no brasileiro
"-óvimo dia 2 de agõsto, mareado para outubro, em Põrto Alegre. Marco, Renê,

Érico, :enio, Maurilio, Cabrera, Borges, Cesar, Melim, se·

rão nomes certos que COnstarão da lista.
r nerante o calor de sua tor·

ense Pu,t.ebol Clube, após golear Prosseguirá esta tarde o Torneio ltajaí·Joinville cqm
1 o elenco <io Almimnte Barroso �lássicos regionais. Em Itajaí, preliarão Marcilio Dias e

ido pelo pr�fessor Walmir Dias, Almirante Barroso em mais um grande clássico local. Em
,,_ f:1'-:') Que falbtva ao preto e bran· Jolnville o público reviverá também o seu maior "Der·
nte PA<;<::OU a jogar dentro das pos- by": América x Caxias.

1I�. surcnndo então o rendimento da xx xx xx

m �()ntra o Almirante Barroso e Revendo as atuações dos clubes que estluão se de·
I idA. esta tarde diante do Tri- �rontando, Marcílio Dias e América levam certo favorj· \

�smo. O Marcilio Dias, venceu seus últimos compromis··1':X xx xx
.

30S contra o Ca.xlas por 4 x O .e América por 2 x O, enquan·
..,. '\f! "'m n(':osa clrplt.81 ha um 3.,'10 to que o Aménca venceu ao Barros� por 1 x O e perdeu 1
<I 1'Hima vez Que ahlOU em F!o- oara o Marellio Dias por 2 x O. O Caxias, perdeu para o

1 "" .. ,.'íli.., Diao:;. na deci<:ão do Cam- Marcmo Dias por 4 x O e venceu ao BaIroso por 4 x 1. O

'P!lt.f!hol. oU'lndo o clube criciu Barroso perdeu paro o América por 1 x O e caiu diante do

in ons últimrs minutos através da Caxias por 4 x 1. 1:ste o cartél dos clubes que disputam o

!' "Nilzo. O Metropol atualmente ramela Itajai-Jolnville.
.. ('(1'1ouist!ldas no mereado ga'l.

.

.

"S "'est.acar Ctilita, Piloto e Bedeu Está resolvido definitivamente que o cotejo Santos x

(1 htemll�ional, de Pôrto AI'). .vretropol será realizado mesmo no estádio "Adolfo KOil.

der", na capital catarinense. Conforme já noticiamos, o

,." v�· xx conjunto santlsta condicionou jogar contra o Metropol
, ,..1" "n;llrj'1"e<:: f'IlP o<lrticiu!I do na �apital catarinense ou gaúcha, preferindo os menta·

1 "" <lt!}<>rl.Ol'�'! vai disnutar seu se. res �o clube criciumense' a capital catarlnense, dando as

., t ... .,.rt� de hole. frente o elenco da -sim ao público esportivo catartnense o. oportunidade de

�o. C('\mo IS do conhecimento do assistir a umo. exibIção do Campe5.o Mundial Inter·CI',:·

1 ·jga.verde venceu seu prim.r::j. bes.
.

do cont.ra os �tanos, pela con·

!J";1finho 2 e J. Martins foram .,s O jogador Nilzo, que foi contratado pelo Snntos FI!'

P�'""!'!i!!"'--"""---,,,,· "",-nlx!'!.ba.c;. 09 "catart- reboI Clube" poderá. ser lançado oficialmente no __elenco
n """�c:rno on?R. rl<:l'- e ..�ré1" ou '160 o;antista na. tarde de ho,ja, tntee;rando :l ofensiva do onze

]"I ''''rlpto'G M. Martins: Riga e neixeiro, no cotejo que sustentará contra O Noroeste, e'm

:-, ,r ·minllO c Adilson. Caso Sa=t seq�ên(ia ao certa�e paulista.
�,

------�---------------------

.�I"."'.�\I"· �.
para ."

sua '

ble/e/em
PNlSUB • ,.'

DUNIIOP i
� MARCA DO eoMPNI<'" ...

.. . .

(. B. D. ENVIA REGULAMENTO À FE·
DERAÇÃO SALONISTA

A Federação CatariMi"'.- eliminatórfas uma vez q!l!!
se de Futebol de Salão, re- Guanabara por ser O E'>
cebeu nesta data da Coro. tado campeão, por sin .... !

federtu;âo Brasileira d,} Bicampeão, São Paulo (

:Desportos o regulamento pôrt:.o Alegre, !,>OI' 5er a sr�
dI"' Campeonato Br.asilel- de. encontram-se cl::tssif;�
ro a ser desdobrado em cad�s para o tumo final

POrto Alegre. em outuhn Assim sendo, o tlegn-

próximo.! ma enviado ao sr. Abiar

No regulamento não es de Almeida. secretário d:'i
tão previstas a� <!limlna- CBD consulta fie San�.a

g!'€'.

possibilidade de Snn� .. 1 dal�"

Catarina participar d.ls

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



AO SOL
TU que aclaras a terra, sol brilhante,
Que a vivificas em festões dourados,
A espalhar fulgores azulados

Pela montanha agreste c ondulante

'Que. és promessa nos vales adornados,
Frutificando a casta nôr pujante;
portentoso fulgor. disco gigante.
A colorir os prados perfumados ..

Sejas bendita, luz que irradia

Ardente fôrça c perenaI grandeza,
Maravilhoso feixe de alegria.

Lembranç� augusta, da gternet Realeza,
Tu és a Conte onde brota o dia,
Em majestosos raios de beleza!

Fp6lis. junho 63.
HELENA. O\MINHA BORBA

No dia 22 de julho de 1647 nasceu em Lhantecourt,
{França) Santa Margarida Maria Alacoque, a quem o

sagradO' Coração de Jesus recomendou a sua devoção.
Tudo por Vós, ó Sagrado ccracãc de Jesus!

(Jaculatória)

PARTICIPACÃO
ALCY DA SILVEIR..'\EUGENIO C. SILVA

<

ANTONlA S. SILVA

e

ADA PINHO DA SILVEIRA

Tem o orazcr de oarucíoar lUIS parentes ,- pes

soas de amízade o contrato de ce-emento de S€IJ� n

Jhr s. oearrtdc crn 1317/63.
NÉRlO EUG�NIO e LíDIA M..I\RIA

confirmam
CRIClUMA FLORIANóPOLIS

24-7-63

o 'PROGRESSO DA MEDICINA MAN
TEM VIVOS MAIS DE DOIS IM!lHOES

.

DE NORTE-AMERICANOS
pelas ccences da gravid�'3
também 136 por o:ento, pe:-�
infjucnza. il3, :>ela pl'l'li'")
mi('liLe 90, pela conQueh'
che 100 por cento, pela f(!

bre re'.mitica aguda 83

Por cento, pela disenteri�
86 !}Or (',�nt�, peb. sim!s 79

P'x cento· por apendicit.e
81 por cento. pela nefri�<:

aguda 62 !)"Jr cento, pe' a
pneumonia 3J por cenf.co. .�

pela anemia tamb:"!m :U
]XlI' cento.

NOVO YORK, - M�":,

2 milhões e 600 mi! nort ... ·

americant'lS esl[t� 'l"lvos J�!
je gl'aca" aos l1!ogres'i ; ..;

médico.'i rC'g'.'<ltra10'i de"d'!

1944.

Est..'l rlpre·.•cntaçiio do,

pr�gres!>o havid'J na '::011-

qui5ta dos docnws estil

contida numa pUblicaç:i(!
- <ODes Medical Res'>earc�
Pay Off'?" fC'Jmoeruam ;iS

Pesquisas Mé{jicas?l, do
"National Health Educa·

IncOl'pi_tion Commitwe.
rnterl"

o relatório atribuiu e:;,

fillS conquistas ,��s traba-·

O relatório compara �'.<f lhos de pesquisas finanCia.
indices de mortes cnus,,- d�s pelos institutos Nacj(.,-·

das ]l0r moléstias (' as p)� n9is d.e Saúde dos Estades

puJaçóc" nos Esta.dos Uni - Unidos e "aos g'.'andes es

dos, .entre 1944 (' 1961. " f:lrç0.s desenvolvidoS pelaS
calcula que o número dL agências volun�.árias jP.

pessoas Falv3fi é de • _ .. ! �aude.'· j
2.674.144.
Entre 1944 c 1961. hou':�

dramá�icos det::inios n0

númel'O de mortes cau...Q-

!lns pelas mais graves do.

ençns:
As mC'rte,> cauf'adas �I.l

tuberculose soft·eram Url

declínio fie &6 por cent'),
1- . --'

SHOROSOl
sI) CAfE ZIT9

CONVITE PARA MISSA
EMBAIXADOR EDMUNDO DA LUZ

PINTO
Por alma do nosso Amigo e Compadre EDMUNDO

DA LUZ PINTO, falecido no Rio de Janeiro a· 15 do co!'�
rente, mandamos rezar missa no próximo dia 22, segun
da·feira, às 8 horas, na Catedral Metropolitana.

Antecipamos nossos agradecimentos aos que campa·
rec9rem ao piedoso ato.

Henrique da Silva Fontes e Clodilde da Luz Fontes
FlOrlanópo\i::::. 19.7.63.

A UNIÃO CATARINENSE DOS mUDAN
TU FAZ AGRADECIMENTO OBRIGA

DO DR. GABRIEL
"A União Catarlnense dos Estudantes vem de púb1.ii'o

ngrndecer ao Sr, Dr. Luiz Gabriel, Secretário da Agricm.
t�ra, pelo decidido apêlo em pról da criação de Coopera

�l.vas Agrícolas no norte do Estado, campanha esta que
lsa beneficiar a clnsse rural catarinense.

Realmente, a cooperação de tão ilustre autoridade
nêste empreendimento, o dignirica sobremaneira, ao me�
mo tempo que nos incentiva a realizar no futuro outras
promoções que visem proporcionar a liberdade do agri
CUltor catartnense.

Italterando nossos sincerQi Bgt'adecimentos, com o

pr��lglo!lo auxilio que nos con�e. tudo faremos para :'l

CH:);tcretizaçiio des�(.eaUSQ Justa e nobre".
-

.

-

.... � ,�

lNSmmo.OPAPOSENTADORIA E
PENSÕES DOS INDUSTRIARIOS

DELEG4CIA EM SAltTA CATARINA
Paço püblico que se en

centram abertas, nos pede
dos e locais . indicados, ins
crições para preenchimento
de cargos para o serviço pu
blico federal e Administra

cão Indireta.

INSCRIQOES A SEREM
FEITAS PELO I.A.P.C. das
B às 11 horas Abertura
?:2/7/63 encerramento
09/08/63 às 17 horas

C. 5'16 - DATILOGRA
FO o SPF
Não tem taxa
Vencimento nível 7

C. 5�9 - ESCREVENTE
DATILOG� do SPF
Não tem taxa
Vencimentos: nWel 7
C. 588 - OFICIAL DE

ADMINISTRAÇÃO do SP.?
Não tem taxa
Vencimentos: nívei: 12

INSCRIÇOES A SERE.\[
FEITAS PELO DNER das
15 às lO} horas

C. 568 - CARPINTEI-
RO do SPF
Não tem taxa
Vencimento: nível 8
C. 586 - MECANICO DE

MOTORES A COMBUS-
TÃO do SPF
Não tem taxa

Vencimentos: ntvet B

INSCRIÇOES A SERE�I
FEITAS PELO IPASE das

14 às 17 horas

C. SBM - ESCRITURARIO
- IAPI, IAPB. IAPC. IPASE,
IAPFESP. IBGE, HSE, IM,
INM, rNP, LB.
Taxa: Cr$ 200,00
Vencimentos: nível R

C. 587 - !otENl=;AGElIW
IAPI, IAPFEP. IPASE, HAS.

Taxa: CrS$ 200,00

Amaury Cabral Neves

Delegado do IAPI

Washington, - Estudantes
de 56 países - inclusive o

Brasil e 12 outras nações
latino-americanas - estão
concluindo uma estada de
um ano nos Estados Uni:
dos, eoee semana, com uma

visita à capital norte-ame
ricsna.

visitam Washington
rã um concêrto em bome-

_

-nagem ao Programa do "A

mertcan Fietd Service".

Os estudantes, em sua

maioria, começarão a re

gressar a sua pâtrias sexta
feira.Os 2.560 estudantes rre

quentaram ginásios norte
americanos e viveram com

famílias norte-americanas,
durante um ano de acõrdc

. com o Programa de Inter
câmbio de Estudantes do
..American Field Servrce''.

ExemulDS de•..
brado. e, ainda mats, In

·cendic.ssem a próprin se

de, com tôda ríocumenca

cão existente.
D� lá paru cá, todos (H

,e"r�rço� foram empl"ega�
dos.no MiJll. W'. iÍm_P.La rp

cupet9ção.
A urincinio o aprint'J

da Quad;a e secretar:.!.
para que pudessem
Jn')v'mentadc., os vádas
setores a ela at,ribu'da.
Post.eriorme,:tc, com au

xilio do g-:vêmo estadual,
a total e compl�ta recons ..

trução e aquislçã::. dos dr_

mais ma.teriais
rioc::.

Ho.ie, o Estádio da Io't

deraçã� Atlética Catari
nen . .;e, para Ol'gulno de to··

dos QS Barrigas .ierdcs .. �e
const:tu!. como d maior

e melho:: quadra. desc{'

berta de todp o país.
Dentro do setur das .;:t:Ir:::

petições. embon com S'!

crlfíclo,::O FAC cump:�

flelm,(!ntc S'i:U cal.E>flctâri<),

Vencimentos: nível 1

As taxas de. inscrição serão

pagas diariamente, na Dele

gacia do IAPl, EdificiO
IPASE - 2" andar, das 8.011
às 11 horas, de 2' a 6' ren-a.

Os candidatos do interior

podem inscrever-se por pro
curecão. que deverá ser

acompanhada da taxa de.

inscrição e de 2 fotografias
3x4 tirada de frente e sem

chepeu, para cada concurso,
titulo de eleitor e para os

candidatos do sexo masculi

no, documento que compro.
ve estarem em dia com o

serviço militar.

as candidatos que estive
rem inscritos nos concursos

de necncererc e de Escre

vent&lJatilografo para a Ad·

,....;Tl;<i�ra...ãc Indireta pode
rão igualmente inscrever-se,

para os mesmos conearscs

do Servícc Público Federal,
devendo esclarecer tal fato

ao ato da ínscrtcâc.

Pln-..i<>nópolis. 19 de julho
de 19(j3

Amanhã pela manhã, os

restudantea deverão' enccn

.trar-se com membros do
Congresso dos Estados Uni.
dos.

Depois de um dia livre
para resseros, quarta-feira.
os estudantes voltarão a

reunir-se para uma visita a.
Casa Branca, na quínta-fcí
ra. N.l tarde do mesmo din,
serão recebidos nas Embru
xadas de seus respectivos
países.
Na noite de quinta-feira.

uma banda da Marinha da-

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

tanto .Regional, corno

setor Nacional.
Temos como exemplr..

d'1 momento a ida da i�

Ieção Juvenil de Basquete
hui (I. Brasilta, -noc f'l{

'JJar�cipar do Campeona
to Bra.<!ile-ll'o. ctagu{llil. Ul �

dalidade. Que ora se re'l.·

liza. Sab�mos. tamb&lr.,

que aos medalhas e tr')
réus sáo pagos após a.=:

pugnas, <!Os atletas vit)-
riosos.

·xxx
A ê�ses dois al'!'�jadflS

desportistas nossas con

gratul9.Ções !)"lo emérlt·l.
conciso <C Ilespretencio . .o

trabalho até 'aqui clab::.�
rado.

São, portanto, exemplri:;
dignos de serem €mlta
dos, *incipalmente �r
aquêles que m!litam �

testa de ,:utras entidad'�',
para que oossa'lloS num

futuro ben� próximo co

lher frutC"s sazonados.
A êles. nossas feliclta-

necessl.\-

·ções.
DRILDO LISBOA

Washington, - Decla;ou
o Departamento de Esfado
que; Gana "tem longa histó
ria re relações cam o Oci
dente, havendo um fator
básico de boa vontade de
seu povo para com os Es-

A nomeação do sr. Cot- . tactos Unidos e o Ocidente
tam, atual Sub-Secretarlc de em gera!".
Estado Assistente para os Em d�laração tornada
Assuntos do Oriente Médio pública, afirmou o Departa
e S.ul da Asia, será. encamt- menta que, "a ajulgar pebs -

nhadu 1W,. S,en3Jla. seguccia:.""" info.rmações desponivei.$, na·
feira, para confirmação. da há que justifique um:!

Natl!.ral de Ul.ah, {) <;!'. insinuaãção de que Gana s�
CoUam chegou ao Rio de transformara nur.n satélite
Janeir(,) a 9 de setembro de soviético".
1956, chefiando a Missão da A d�Iaração do Departa
USOM. No ena .seguinte, tor· menta de Estado seguIu.se
nou-se Mínis�ro de Assuntos ao depoimento prestado pc
Económicos da Embaixada. lo sr. K. A. B�sia perante .a

Sua designação para o De- Sub-Comissão de Seguran
partamento de Estado, em ça Interna do Senado No!".

Wazrungton, verificou·se a J
de novembro de 1900. Servi·
ra anteriormente em Roma
e Haia.

VENDE-SE

te-Am'3ncano.
Em introito à transcrição

do pepoimento do sr. Ousia,
disse o Senador Thomas J.

Dodd, Vice-Presidente da ci
tada Sub·Comissão; que "o
depoimento insinuava cla-
ramente que a Gana de
Kwame Nkrumah se toma
ra o primeiro satélite sovié
tico na África'l.
Diz o Departamento de E:;

tado em sua declaração!
"O sr. Busia, que prestou

depOimento na Sub·Comis
são de segurança Interna do
Senado, a 3 de dezembro,

de foi o líder da oposição no

Parlamento . de Cana, de
1957 a 1959, quando, -eor

discordar do Presid�te
Kwame, deixou o país, pas
sando a Viver no "exterior.
O Departamento tem por
norma manter-se atualizado
acêrca das informações sé).
bre Gana e outros paises.
As informações disponíveis
não justificam a insinuação
de que Gana se transfor
mou num satélite soviético"

Um tios melhores pontos
de negSeio, ótima in"italaGão
para loja. Rua gel'al - Es
treito - (Canto). - Tratar
rua Tereza Cristina, 160 -

Estreito. ,
24-7-6.1

CINEMAS: C ARTAZfS DO DIA·
- CENTRO-

- • ,
I

SilO lose
_ ti.: 10 hs.
_ MATINADA
_ âo; l'2hs. - MATINtE -

Os melhor�s Desenho,,; COloridos
WALT DISNEY - em -

FESTIVAL DE MARAVILHAS
- Tecnicolor -

ás 3 3/4 - 7 - 9 bs,
_ Pró CLUBE SOCIAL PAINEIRAS
Lili Palmer

Sylvia Syms - em _

UMA SAUDADE EM CADA ALMA
_ Censura até 10 anos -

rilz
- ás 2 hs.
Os melhores Desenhos Coloridos

WA1.T DISNEY - em _

FESTIVAL DE MARAVILHAS
- Tecnicolor -

- Censura: - até 5 anos

-âs4-79l/4hs,
PeleI' Finrh - Angie Dickinson _

Roger Mo�l'c
UM RAIO EM ctu SERENO

- Tecnicolor _

- Censura: :lté 18 Dnos

. roxy
- ás 2 11s.
às 3 horas
Mauricio Morey

Maria D'lnall - eJll _

O PREÇO 04 m'I'óIUA
.- Censura: _ a tt'õ 5 anos

ás 7lá h<;,
Il

2l

Os melhores Desenhos Coloridos
WALT DISNEY - em -

FESTIVAL' DE MARAVILHAS
- Tecnicolor _

O SECRETAR tO DA AGRICULTURA
PERCORRE MUNiCíPIOS DO NORTE

Maurício Morey - Maria DUnah _

PELÉ - em -

O PREÇO DA VITÓRIA
- Censurn: atê 14 ano:<; _

- BAIRROS-

ás2-4-7-9hs,

Kevin Corcoran - Gene. Sheldún
-.em-

O MUNDO FABULOSO DGl CIRCO
- Tecnicolor -

- Censura: - até 5 anos

DEPARTAMENTO· CENTRAL
DE COMPRAS

EDITAL DE CONCORRÊNC!A
·POBlICA N° 63-07-017

o Departamentc centrut
de Co'rn;'l!'as,. tQ:-:la púb.i
Co que fará realizar, no)

dia 15/8/63, às 15 h')ra.;,
na sua séõe. à Praça teu

ro Milller, nv 2. CONCOR+

RÉNClA púBLI·:;:A.

c{)m,!i�� !;.oguln:ffl:

l-OBJETO DA

CONCORRÉNCIA

VEND:\

1· _ JEEP :,>elo t>r��)
base de CrS '150.:100.00 (C.�'l
[O c cincoenta mil cru:; > ,"

losl, Unidade - Um -

Quantidad.."" - 1.

OBS. _ O referido"' rs

EP. enc:mtra-se> deposit.;!"
do na MecánicH N�··."

Martlnello, em Criciu.r:'l,

em mau estado de cons��

vação.

li - FORM.\i..IDADE8
1 - Os ln1.ere .."Sados do·

verão atender as seguin·
toes formalidadeil:
a - aprestlntar declal'd

ção de c-:nhecimento c

submissão às tlr!1'mas à.J
Edital nO 001.28-1-19;:-3,
pubUcado no Diãrio OH
cia! nO 7.226 de 6 ele feve
reiro de 1963;

b - Os envfl1fll)es, con

tendo propostas e docv
mentos, deverão "-er entre

gues no Dep'l.rtamen+.(l
CE'ntl'al �Ie C::.:npras. at9
às 13 hnl'a� do 1ia 14 de
agasto :f.e l!)83. 'l1c(li�n;_t

imllério
-ás 2 hs..

Victor Mature
HeeY Lam":lr - em -

SANSÀO E DUILA
- Tecnicolol' -

- Cf'nsura: - até 5 anos

de

ás 5 hs.

lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

Inseticido3 er:r, pó ou em liqUidO. Diversos
lipos e JôrmuJos poro O e)(lermlnio de qual
quel espêcie de progp do lavouro.
Ervicidos Talai e Seletivo eliminam 05 er
vas doninhas eVItando assim o improdullvo
trabOlho de capinar. Faço uma vlsllo ou

peço inlalmoçõas aos Icbricontes;

Kevin Corco�an - Orne Shcldon e:r.

O �UNDO FABULOSO DO CIRCO
- Tecnicolor -

- Censura: até 5 anos _

ás 7Y2 - 9J/2hS .

Jece Vala.dã� - Odete Lara _ Mar:a
Lúcia Monteiro - em _

BOCA DE OURO
- Censura: até 18 onOi;

rpiiÍ
.s 2 - 6 8 hs.

BUSCHLE & LEPPER .•S/A.
"lOINVlll� WA. oe P,lI!NCIPE,. 121
6UJM;;NOI.U· 110. 8liilSalJ� 1�
CURI�r8.<\: DESE"'B ..RG"OO� WE.ql'HlIl�N•••7·'

Dercy:Gonçalves - em. _

COM MINHA SOGRA EM PAQUETA

Conforme a decisão de ir ver, de perto, a côr dos pro
blemas que pesam nas tarefas do nosso produtor rural, o

senhor Secretário da Agricultura foi a um contacto etrc

to com homens que lideram negócios da produção ag!'i
cola.

Desta vez foram percorridos os municípios de São

Bento do Sul, Rio Negrinho, Mafra, Itaiópolis, papanduva,
Canolnhas e POrto União.

Nêste último município, o dr. Luiz Gabriel participou
nurr, debate sôbre aspectos de uma reforma agrária pa
ra Santa Cetaríne. E frisou, para Santa Catarina. de vez

que nosso Estado tem aspectos de uma organização agrá
ria que lhe é peculiar.

Depois de. POrto União, continuou o roteiro de con

tactos com lideres dos municípios de Mattos Costa e Ca-'

ceder.
Tendo couitdo êxito nestas viagens de vertüeacões,

NAUA Df contactos e troca de ponto de vísêa. estuda roteiro para
visitar OS municípios do Sul, da Oeste e do Vale do rte

jat. Quando aos munícipics do litoral de Flo-i-·lI'i ....ous o

J.<!tôilt)!, eermor 'Secretãrto da Agricultura. programa vísttã.tos duo

hXl... .. •••,......... ..t'� .. <. ran�� ���:st:et��:;�� do dr. Luía Gapriel, se n.10
Lv),,,, ue Lt::.lu::i. -: ,u!fllJt1..::i -dis!!,unha de uma equipe ·para raeer êsses contactos díre-
.,.... ·0"'')'' 't'l:> 111.1, 7'ruV.,:' r. tos. E recebeu a resposta de .que. um velha e sábio díae-
."'on�� Üã,., ....."la.:.., popular ainda é oportuno; "quem quer vai e quem não

CAlA 001 fREIO:, ���s �:�:�:ie�t:;�l:r�'d::!�������o��,d�:sÕ:u: �;�:
NOMEADO EMBAIXADOR DOS EUA ����':J���J�J,"""l'aIYa, .. :;lo) gens de vermcações locais leva estímulo aos técnicos da

"''' n.", Secretaria. da Agricultura e também, toma connecímeuto

NO KUWAIT EX·CHEff DA MISSÃONA:'O CRÊEM or E"A �� ::;,:�:m:,.,:n:,ê:l�"�:::�' o�d�Oie::"i,��d�u:n�;
DA ADI 1I0 BRAf'l J U agricultor do Vale do It.ajaí referiu-se a viagem do secre-

Washington, _ O sr'. Ho

n
Kennedy !�baixador dos � SEJA t�HA UM ::� �a: �gr�C���: a;������:e:n�7..os:

"�stes ho-

::r�s�� �tt:;;�:i:.c;::�: �;:��o�o �::��. no Esta�o "SATÉLItE
�i�:e�:��i)m��toBr!��I�n;�i m��r. ���:ad�::á �o�:! ,SOVLÉTlCO"
nomeado pelo Presidente Amenf'AnO com funções ex

cíustvas no Kuwait. Até ago
ra, o Embaixador dos Es
lados Unidos na Saudi Ar:!.
bte, Pcrker T. Hart, ínclutn
o Kuwait em suas responsa
bilidades diplomáticas. recibo. em que nenc-one

Tá data e hora '.10· recebi

mento, assinado por fun

cionário do Dellartamenf,O
Central de ç-mpras.

c - As propostas serão
ãb�rtas, às 15 horas do ,l.in

H/8/63 e NA PRESEN

ÇA nOs PROPONENTES

OU SEUS REPRESEN

TANTES LEGAT'3.

III - JULGA.dENTO

No Jullament'J d9 enr'

corrência serão observa

das as di<'poslçõ�s do a: t.

23, do Regulamento apr
vado pel) Decreto n.o SF

25-08-61/382.

A concorrência podem
ser· anulada, uma ve:>. quo
tenha sido preterida for

malidade expr{'f,s!lrn.ente
exigida pelas Leis e a o

missão importe em pl'ejm
zo aos conc,:C'"e'ltes
Estado :lU. ii n1;>ralidade ri;).

concorrência.

o D9partamento Cen

traI de Compras, por su.t

Comissão Julgadora, r.escr·

va�se o direito rle anular a

C�ncorrência, caso as pr(}.
postas apresen�adas n·io
correspondam 30s interês·
ses do Estado.

Florianópolis, em 15 c1,!.

Julho ce 1963.

Rubens V!ctor da SU'·f!.
PRES:DENTB

2::i-7-'I3
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Ow : E-s.'WfA-·D·As 8 horas da manhã foi � I-
celebrada Missa Campal presentes. Compareceram \

__ r O MAIS A.HnCO DIAJUO DE SAlITA. CAlARIIU, e-

.;;e:-m_a_,_ão_de-;:-",-:a:-,a_,,_,_ea-:-li_.--;-al_ta_,_a_"t_o_rid-;;,=de;-,_,_,v_,,_,_'_<>-:-_a_'o_"_te_d_m_e"_to_. Fl_o,_"_n_.:.ópOliS, (Domingo), 21 de Julho de 1963

Presidente' e Tecnicos da CEE visitam -�sin
Palmeiras: este anoImais 17.000�Kw para o vai

No tutx da ultima semana geradora. operaçao a primeira uni- gião com carência de ener- com resultados desta
o e�g" Paulo Affons� ce Só com a administração dade de, 8.500 KW e logo a gía. E o Vale do Itajaí, reza, bem demonstram
Freitas Melro, presidente do Governador Celso Ra- seguir (em dezembro, apre- graças a compreensão dos nova vitalidade com

da. ?Om�SSãO de Energ!� ffi?S o governo do �stadO xin:adamente) a
.

segunda homens que hoje dirigem revestiu o Govêrno �:
��e��c�é;���� c��u�c���� fr�liv�:ii:���;;o d�a���st�� un�::�oe ����miguamla��têln7.'O�aO· os destinos de Santa Cata- tado a partir da Chefi

.. .."",. '" '} rma. logo terá à $ua dispo-

��: ���i��,al!����S ds �:g�� �::j:.�ss��;�;e�:n;6���� !: ;d"Vleteandeo�gl"'ao �;I;tte'miC� ct� sição energia elétrica surt-
• ",.,.. " ciente para continuar a de-

os engenheiros Peter Sch- tornando-a concessionária FORÇALUZ, duplicando a

mithausen, Diretor do Se- do sistema ,energético mano sua atual potência instala.
'tor 'recmco, José J. Esptn- tido pelo govêrno Estadual. da, para atender uma r-a
doJa, João Kalafataz, wal. Com esta determinação' a

ter Castellan, Jurij 'rertíts- Usina Palmeiras passou a

chnij, Dr. Aldo Belarmino, ser obra do Plano cuínque
e ainda, como convidados nal de Eletrificação eíabo

especiais os eng-s Newton rado pela Comissão -Ie

Borges dos Reis, Almiro P. Energia Elétrica e a nova

Oliveira e Aires Gonçalves, concessíonãrta viu chegar
da EFSC, além dos Eng"s. os necessários recursos pu
Kurt Hoffmann e Reinardo blicos para que a nova ron

Schrmthausen, da FORÇA· te geradora fosse concluida

LUZ, visitaram a Usina PaI· no menor· prazo tecníca-

meíras. mente possível.

r
Realízou-se na manhã de

ontem, no E�tádio Renato

Tavares, do Quartel Gene

ral da Polícia Militar, a eo

Ienídede de promoção ao

pôsto de. 2" Tenente da Tur

ma Cel.·Antônio de Lnre

Ribas. Os novos oficiais ti

veram como patrono o rc

nente Coronel Ayrton João
de Souza e como paraninfo
o 1·. Tfnente Egon ThOmaz

José Peresscni. Compõem a

turma os 2" tenentes Adal
berto Luiz Verani de Piz..

EX PRESIDENTE DA CÂMARA JUNIOR
Encontra-se em visita a

nossa Capital o Sr. Alfredo

Dummar, ex·presidente da

Câmara Junior do Rio de

Janeiro e vtce-Presídente
da Câmara Junior do Bra

sil (la .. R�gigO).
Em' Florianópblis, o nus

tre visitante, foi recebido

pelo Sr. Deodoro- .Lopes
Vieira, presidente ji� #l�s,
sa Câmara Junior. ".,
Ao Junior AlfredO. .�.

a sua excelentíssima

ESTADO" tor
de uma agradá
permanência em

nosso meio.

BRASíLIA:" DOS POBRES HÕMENAGEM AO CLERO

HOmenageando uma das

grandes iigtiJ.as do clero

catarinense, "o Governador
Ivo Silveira .asstnou decré

to, na Secretaria da Educa,

cão, criando um grupo es

colar na localidade de Bar

ra do Sul, munícípto de

Araquarf com a denomina

ção de "GE. Dom Gregorio
Warmeling" .

minhas que o Sr. Celso Ra

mos abriu para a educação
da criança. Hoje anuncia
mos a criação de mais 3 es·

colas isoladas:

Linha Bonita, município
de_ Campo Belo do Sul;
Rio Perdona, no municio

pio de Treze de Maio;
.

Linha Caipora, no mesma

municipio.
A propósito da criação da

Escola Isolada de Linha

Caipora, ouvimos de dep.
watdemar Sales, represen
tante daquela região, 'que
somente agora. no Guver
no Celso Ramos, Caipora
teve sorte.

(Cont. na 5" pág.)

Ma�� uma 'vez �itã.mos a

presença do Sr. An.wagner,
Prefeito de Palhoça �'(terra
do Guvernádor em exercí

cio) em :r;al.ácio. Sexta rei

ra última, .por exemplo, êle

lá esteve ooriíerenoíantío
com Sua Excia.

Após fnlrodusí-tc no Ga
binête Governamental, o

Major Ed"n'íMdo voltava ao

seu pôeco na Casa Militar,
quando alguém perguntou
quem estava com o oover

nadar Ivo Silvera.

Resposta do Major:
- O Prefeito do "Distri·

to Federal":
'

MAIS ESCOLAS

É raro O dia em que o

Chéfe do Executivo não as
sina áto criando escolas
pelo interior cetartnense,
continuando assim nos ca-

Sangrentas execuções na S)�ja
BEIRUTE 20 IOE) ....,...:) qUe ldomina .tctatmente o de levante de ,lp"Jsih

governo sírio d.we h�j3 pais, apesar dos rumores stementce revoluctoná.nos
na região norte dg pats;
após :.:I execuoã .... em massa

dos �aJ't cioantcs da re

volta arruzada por lan

q�es e aviões a ,iat�. A f\
-dío de Damasco disse qUI!
8 militares e 12 civis f,)
ram executadcs .ntem per
pelotões de Iuzflarnenur,
cV>pois de breves jtugu
mentos· pOr um Tribu:m;
de, Segurança do E_,;tado

LOTERIA no ,mADO DE
SANTA CATARINA

RESULTADOS DA EXTRAÇÃO DE SEXTA·FEIRA:

4.671 - CR.!: 1.000.000,00 Rio Negrinho
3.975, - CR$ 150.000,00 Flotianópolis
2.591 - CR$ 80.000,00 Capmsal

����r �'���
'.

��':;:6� ::��:;:;HS

Amigos do pr. Luiz Hen·

rique Batista, Contador Ge·

ral do Estado, prestaram·
lhe significativa homena·

gem, por ocasião de sua

data natalíc'ia, oferecendo·
lhe um jantar. Os flagran·

tes acima, tirado� na OC>1-

sião do ato, bem demons·
tram o entusiasmo � a�

�

gestão, por parte do Sr. Se- viços afetos ao �""I selar.

cretário da Fazenda, Sr. Homem de elev:!r' capado
Chefe da Casa Civil do 'Go" dade funcional c de traba·

vêrno cio Estado, subalter· lho, l)em"quisto p0_r todos

nos da Contadoda Geral do ����:�, �ri�a�r.d�u�uaH����
Estado e outros setores da

que Batista uma da� pedras
Fazl:mdl'l. Estadual, e amigos ãngulares sôbre a qual esta
do Dr. Batista.

O GRANDE SIGNlFICADO
DE PALMEIRAS PARA O

VALE

A visita teve .pcr rmaü
.

dade
. mostrJr aos técnicos

a situação atual em que se

encontra a construção de

Palmeiras, tendo . a carava- \: Com resultado das provi
na se entusiasmado pela dêncías tomadas pelo Go

fase de adtantamontq em vernador Celso Ramos a

que se encontram todas as equipe de técnicos dirigida
obras e pelas caracterrstt- pelo eng- Paulo A. de Frei

cus técnicas apresentadas, tas Melro, encontrou ii. üst

mostrando ser um verda- na Palmeiras com todos os

deiro modelo de usina hí- seus serviços em fase final

drelétrica. de construção. Já em se·

sembro deverá entrar em

nauenses são os homens
que se lançaram à tarefa
de c(lnstruir a Usina PaI·

rr.illir�s;: i�d�' cíjr�gÉ\n'té6 li 'dai:
Emprésa Fórça e Luz Santa

Catarina, Expressóes autên·

tigas do que de melhor se

<;lncontra no espírito aud ... ·

cioso e empreendedor da·

quela gente piçmeira, os di

rigentes da FORÇALUZ ini·
ciaram com seus próprios
recursos a construção da
Usina Palmeiras, de' .

17.000 KW, em 1953, desEl·
nada a aumentar em dó·
bro o potencial instalado
do seu sistema ...

Começou ai a soma de
muitos esforços, para ven·

cer toda a sorte de dinc!;l·
dades financeiras, cada vez

mais agravada em virtude
da elevação astronómlca do
custo da mão-de-obra, e

equipamentos, �onsequência
latural do surto inflacio·
nário incontrolaveÍ . que O

País apresenta nos últimos
-tez anos.

'

GOVI!:RNO CELSO RAMOS
EM SOCORRO DO 'VALE

DO ITAJAi

O sistema da FORÇALUZ
atende todo o vale do Ita·

jai, área de maior expres·
são econórrllc:a do territó
rio catp.rinen�� fornecendo

energia à R Jr<" ':imadameu·
te 40 mil cc,nsum}dores.
Sem energia di:>:l)onivel pa·
ra atender a cOT!tento are·

gião, todas as esperariças
se CO:1centra!'am mi Usina

Palmeiras, que representa a

duplicação da capacidR'le
inslalada do sistema. No

entanto a emprêsa construo
tora ali esgotou todos os

seus recursos e sem que
viesse em seu socorro ou·

tros capitais de outras fon·
t.es como recursos públi-

servicos ao
.

desenvclvimento de Santa
Catarina, que o credenciam,
possibilitando, como vem

fazendo, o crédito oficial
fácil e desburocratizado ao

agricultor, à mectia e rye

quena industrIa, etc.
Tendo como diretor pre

siden;:e o Prof. Alcides

Vist" '1<: ruufos :i.'. "asa de rõrça da usina Palmeiras omte estão em montagem
final os equipamentos eletromeeânicos.

'

COLABORAÇÃO AOS MUNIC[PIOS
b,e Guias Especiais; porque
essa atitude além de bene·
ficiar o Estado, vem trazer
colaboração aos Municipios
do Interior.

Sempre estaremos ao :3-

do de medidas dessa natu·

reza, porque acima de tu·
do visamos o progresso de

nosso Estado."

TA( - Cruzeiro do Sul
",

novos horários e novos vôos
NOVO AViÕES CONVAIR 440

'

RESTAURANTE DIRETO PARA SÃO PAULO E RIO
É bem "'ovável que, n' SAíDA DE FLORIANÓPOLIS AS 14.30 HORAS

':loemana vindoura. se veri-
fiqu< a ,naugu,",ão do no PARA CURITIBA - SÃO PAULO - RIO
vo Restaurante Marllú. io-

,,,1ii,ado n, L,"63 d, Coa· SAlDA AS 13,45 HORASceição. Sua construção e:;·

��e:r��:��adca�� :��al:tf. SAlDA DO RIO PARA FLORI'ANÓPOLlS
�:�:","�:���::P��l:��,n� DIARIAMENTE ÀS 7 HORAS
11""OprietáTi')�I()

::�n�eer���.l'���'c��d�)rs� c<;" ;�GORA AViÕES '�DIRETOS EM
:'::!,:��;:,iC�iP,.-OI+dC�._',_'�Jc' _�{;�.

"

.VQO� �INTElRAi�'�;rr�}�'�I�.;�.��;:íJ;:���L

KRUSCHEV
E JANGO

BRASíLIA 20 (O E)
_ O Presidente da Repíl-
bUca, recebeu a-;;: cair ,'Ia

noite de cntem, menst!

gem de pesar do premi·�;
Nikita Kruschow, par m)'

tivo dJ falecimento da

mãe do sr. Joã.o Goul'l!.'�.

É justo que externemos
.'

nosso aplauso e apôio irres

trito ao .Decreto n? SF

O Dr. Eugênio Doin Viei·

ra recebeu do Prefeito de

Brusque, Sr. Cyro Gevaerd,
missiva de expressivo apéXo
as finalidades do Decreto

SF 23·04·63/218.
A respeito diz a missiva:
"É com a máxima satisfa·

ção que vimos acompanhan·
do sua brilhante e signifi(;a·
Uva atuação a testa da

mais importante Secretaria

do Estado de Santa Cata·

rina. $I'.
23-04·63/:218 que dispõe so·

O.os pejo SI

mi do Es�ado no senticlo

.' " •... _ ..•. ,_ C apóio de �Uil elc mnior CllCi_hCl,j 'lU;'ii s�,'�

S:NH:n�::çã:E :�::,:) BOE: ' Um' ano de
Palmeiras partmdo da irn- '-
ctaüva privada, com as de- Completa hoje um ano econômico e social do Es·

ficiências de recursos im·. de sua instalação o Ban- tado."

primidas pela própria lei 'co de Desenvolvimento do E exatamente o que tem

que regulamenta a explora- Estado, uma das promessas sido feito. Néste seu prí

çêo da indústria energéti- do então candidato .Celso ' meiro aDO de atividades, o

ca. não permitindp lucros Ramos em sua platafo'rma. ,.novo estabelecimenfo de

além de 10% sóbre o seu Ao ato de instalação, di· crédito jã tem a seu favor

"capital, foi encarada publi. zia o Chefe do Poder Ey-e' um vulto de realizações em

camente como um plano cutivo Catarinense: "o bano prol do maior progresso e

q::: :s��t:ári:� vffiionario :�1:�:!��e:�� iS�� �� Será --e-m--o-u-t-u-b-r-o---a--I-'-.-C-g-n-y-n-_n-ç-a--o-lencontràmos na �istória de mento em que o propús." E " ii

��;:��:'��i�lt��:�Ii�:: :F��;:�ui:�r:�::�::: Estadual da Câmar�s Junior,
je a,?resenta. E blume· no, catador e orientador

das poupanças individuais,

órgão de fomento das ati·

vid<J..�es produtivas .e pro·

motbt'!�l, tIo desenvolVimento

Sob a presidência do f:>::. l(!�i�ento do Diretor Seiu Lopes Vieira, Antonb
Deodoro Lopes'.",:/ieifa e':;�"h. �B.!;;6� .. jiOi'lrll 'Níl'f L'rwat�r�';' Grmo e Emmanoel Ca
ve J'eun�do on�,l?m !o, �on�/; ,Q:'ue :s�. ieêl;av� ,\'1iast�doHi�. L �4.1, 2 segunda, Antor.;

selh.o DIl".etor qa
. pâma.l"�I"� '$�s; tunt;:.��,.� � !�'a}�t j tldl<1ndo do Amaral e Si!

JUDIai' de .FloJ:la'nÓ�Oll". �entQ qe,�a�det ','"" \!,�,: Joào Nilo Llnhares
Na Opol'tuDldad�, fot"i.liI"

.
A Connnçao· marcad.. Paschoal Apóstolo e final

debatir](-s inúmeros assun- para a primeira qô.linzenn rr:.cnte, a terceira pelos i
to;,; de interésse do juniD- de Outub:o. tem t,gS .)- nior::; Paulo Roberto Pel
rismo em Santa Ciltarin�. mi.s·. .;ões, Organizadora, R�_ ra e Oliveira. Mareio Coi

lações Públicas e Rec.cp;3_'J. laço. Ronaldo Satum e L
A primeira, foi campa ,_ .Alberto de CerqueiI'B Gin·

ta pelos juniol"s Deodoro tra.
Após terem sido designa

das Comis�;ões pg l'a erga

nização (' ter :sido marca

da a data da lIa. Conver

ção Estadual, foi aprese:l
tadi ao Conselho um' V,:h(;
de r.egozija pelo restabe-

AÇÕES PREfERENCIAIS
DA PETROBRÁS

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
RELATIVOS AO EXERCIC!O DE 196
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - "PETROBR..t'

'avisa que, a partir de l7 de julho de 1963 e até 31
Agõsto Vindouro, efetuará, aos acionistas residentes n

!a ciúade, por intermédio do Banco Tndústria e Comi
.

de Sta. Catarina S/A., o pagamento dos dividendos
exercício de 1962, relativos às ações preferenciais, na ba
de 15% sôbre o valpr nominal das mesmas.
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