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Miss Universo'é Catarinense7
Otimismo em lôrno d,o acôrdo para proscrição de Provas Nucleares

MOSCOV 22 (OE) - Tt>;- nho. Em Londres. o "Guac., -----
-

Flagrantes das dedaraçõs da
Turma CeI. Lere Ribas

REFORMA AGRÁRIA SERÁ
VOTADA POSSIVElMENTE HOJE

pos. vartos partamenta
res- começarem a rete-.
nar hoje à capital.
quanto o s.. M�!rt1ns' a,.,�

rlrrgues prossegue n-s en- 'tâmee diz que tôrtas as [n- •
que em Moscou Q término

tendtmentos vlaandc a formações precedentes .J? das conversações deverá

aceitação da �roJé1il a. Moscou. parecem indicar venncer-ee terça cu. qu.«

emenda constitucional. que o ecôrec está a cann- ta feira o mais tardar.

'--�-r����----

Escândalo llProfumoll:
Mais Figurõe$:

chantagem por 1)arte} oe idade, trabalha no Minis-

�:�����o�U:��\�em o: jt.� ���i�la d:c�U�::;�.,. nus n-i.,

êícnàno tem 45 anos( rc .,

BRASLLIA 22 (OE!
A carnr ue amanhã a cà
mara Federal deverá npr«,
sentar ·_>t'':Ul1oI3, uresi-

����e ���t:�t,�_����Ii� ��:�
tacão do !'lr::-jeto de r···

forma a'Jrária, 1e autoria

LONDRES 22 lO"':! - O

Trlbunal de .rusuca serve

hoje de palco jrara ma s

um ato do drama em tór-
no do escândalo "Flrofu
mo". O méütco Stephcn
Ward, no banco dos réus,
prcmete defender-se. tra
zendo a público os nomes

de todos os figurões que
tiverem rel ..çées 'om Kn-.
tine xee.er. F'ar,-,'� QVI'
a.em ue John s-orcmo ex

ministro da g'l -!.'3o h't

do Senador Milton cem-

binete Mac M!ll'ln en:VOJ -

vides. Cl amo.ente é ne

espectativa, em tõrnc das

declarações Que em sua

defesa, deverá prestar
.

C'

médico, acusado de vtver
a custa do alto meretn-
cio. Por outro lado, O Se,

viço de segurança Britâ.-
-

nico Começou a investigar
c ce-o de funcionários do
M.nlstério da Guerra. 11l'·
pJ.cados no teãncc de rç-

JURI RAlJiOfotHO DECIDIU:
REfORMA AGRARtA SIM

Superou toda e qualquer
espc-tatlva o retumbante
sucesso do programa UVO_
CE É O JURI", lançado ao

ar domingo passado pela
RÁDIO GUARUJA (20.30 às
21.30 hs j,

Produzídp e apresentado
pelo Dr. CANAGÉ CO'ITA,
o programa Iccalizou em

sua audição inicial o tema

"MUDANÇA DA CQNSTI·

TUIÇAO para a REFOR:i'I.\

AGRÁRIA".
O Dep. Est. Dr. (iENYR

DESTRI (Lidcr·fTBl de·

fendeu a tese da MUDAN·

ÇA, enquanto o Presidente

Reirional do PRP, Dr. JADE
MAGALHAES falou contra

Após os debates o pO'Jo
foi chamado a se pronun·
ciar .. tendo si�o tomados

15 votos, 10 entre as cen

tenas de pessoas presentes
ao auditório da rádio e 5

pelo t�lerone. nos primei
ros cinco telefonemas rece

bidos aoós a tomada dos

votos dos presentes.
Por 9 votos contra 5 (1

em' brancor venceu o tema
da NAO MODIFICAÇAO rta

Constituição, embora todos
se mostrassem a favor rIa
Reforma Agrária.
Os Drs. GENYR DESTR1

e JADE MAGALHAES estão
de parabéns pelo elevado
nível em que mantiveram
os debates, dentro' de - um

clima de absoluta c, perfei
ta cordialidade e comptCi'n·
são.

tarinense.

rão prosseguimento hoje
em M03COU (1.') ccnvers�

cões Tri-partite para "

proscrição das provas ató

míces. A imprensa oct

dental mostra-se cumrs
ta, quanto aos resultaJv�
dessa conferência. ent

mando serem b(vl.!; as pti.;
'srbllidade<; de u 'U ucõr�h.
Nr'S EE. UU. o .rew Yorl.

dían'. afirma que o úlu
mo discurso de Kruchuw,
contém que o ocidente nã •

deveria Igncrar. Otimista,
também "e rnostru a tn..

prensa comuníst.r. Em Pa

ris. La' "Jour", diz haver

surgtdc no bortaonte a e;.

peranca do mundo. O óv

gão do partido comuní-aa
ttaneuo . L uouee-. diz

Envolvidos

Hoje, às 19,30 horas, nos

salõ!:s do Querência Pala

ce ?otel, o Consul Geral da
Polônia em CUritiba e Sra.

PIOI"t Glowacki, estarão re

cepcionand(l. po_! motivo ela

data nacional daquele Pai,>.

Ramos para atender às ne

cessidades energéticas da

cidade de Lajes.
Para tanto, a CELESC es-

Lajes-Joacaba, obra que se

inscreve no 1'61 dsquelàs
mals ímportantés até hoje
"lrerui.upas no, Est!\io, ,D.�
se setor.

trato recem firmado. com

preta-se ri providência do

Govêrno para atender pro
visoriamente aos reclamos
da laboriosa população Ia

geana, até o finnl da obra

definitiva a que nos rere

rimos.

Ai esta mais uma prova
da atividade governarnen
tal no que se refere à enp-r·

gia elétrica.
Ai esdi a prova de que,

enquanto fi oposição fala e

critícu, a CELESC trabu,
lha e realiza.

O assunto e os participan
tes do debate do próximo
domingo ainda não foram

anunciados, o que deverá
acontecer no correr da se

mana através da imprensa ���-------------------------

escrita e falada.

A C'omemora,30 esUi')

sendo convidados e estarão

presentes, o Governador do

Estado e Sra., demais altas

autoridades civis, militares

e eclesiasticas.

ête ainda a círcunstancta de

ser fabricado em nosso Es.

tado, pela firma Hidrauh

ca . Ltda. de .rcecece. o que
põe em relêvo o adiantado
da nossa técnica e a exce

Iência dos' nossos produ
tos. J

O prazo de entrega está

previsto, em 6 mêses, pois ii

mesma terá um funciona

menta coqjugádO ao ·ger.l'
dor Sl'E;MENS, já encomen·

Como de parabéns. estão 4adO "pela,GELESC e servi,
o produtor e comandante -rã ;pafa C!;.tr{lpri� parte do

do programa, Dr, CANAGÉ . P;ianÓ ,d� emergência ,deter·

COTTA, e a direção da RÁ- 1flinad� �elo: Gov-êr�lO Celso

DIO GUARUJi,
.

que lant:a.. .l-_.,;....-'-'-__"--'----------------

;�m ��::,:��I'.� d::I:�.::
.

CONSUL DA. POlON!A RECEPClONA
:�n��n p�;:�����' '��I;n�:: AUTORIDADES CATARINENm
zia falta à radioloaia ca·

CONGRtSSO DA U.N.E.
FOLlCIA MOBILIZADA

S, PA' LO 22 (OE) p')- dos Estudantes, PlltrOC\.
lIciamento e�p�'cia! \:1- nado pe;la UNE. Como Eof'

"BrucutU'i'. sabe, em quase todós os

ENOUANT(JA OPO)IÇAO Fft.LA
A CE�C .TRABALHA

Na séde da éentrais'(1tlé.
tricas de Santa CatL-inn
S/A (CELESC)�, presentes
0$ seus Diretores, realizou-

togranas pornogl'.ficll,.,. se untem a assinatura do tá ccnstrutndo a linha

mai-:; dois menu, do v:," que teriam 'ildo ..,bJeto (h: contrato para." o fófneC'i· transmissão de Tubarão -

menta e

m9ntn�m
tUI'-

hiq"a destirrtraG à u .

=S�,�S:A I

mad.lJ.mente vinte e seis
milhões de cruzeiros, te:n Com, a aquisiçâc da tur-

bina. de acordo com o con

clusive dois
carro� ,'p3s, foram envi'l.
do !)elo DOPS i.l \'izinl�a

cidade d .. St('l. _'\ndré. h'"')

porque, será in3t�Iad(), eJ
ta tarde. n� estádiu Muni

cipal de Sto. Am!.é. o CGI1

gresso da ,púião l�acion'll

Circulam em Plorianópo
lis desde a manhã de on

tem, insistentes rumores

sôbre a possibilidade de

'Ieda Maria Vargas, Mlss
Universo, ter nascido em

Santa Catarina, mais preci
samente em TUbarão.
Nossos redatores entra

ram em ccntaeo com o-cor

'respcndente. de "O ESTA·
DOU naquela cidade, [or.
Jabes Garcia' e até o mo.

menta em que encerrava

mos a nossa edição não tí
nha sido possiver restabete
cer contato com O nosso

correspondente a fim de

confirmar os citados ru

mores.

Q triunfo de- Ieda lhe ve

leu um premio em dinheiro
de 7,5(1U:,tlólares, II"Ilu;is \Im

���tr�{��s��t��t�:· '������:
e. uma excursao de um ano

_pelo. mundo durante a qUJ.1
desfrutará de três férias
pagas no Brasil.

Ieda Jcomeçou seu atare·

fado reinado de Miss Uni

verso concedéndo uma en·

trevista à imprensa, reali·
zada depois de meia·noite.

Ao cabo de algumas horas
de sono, foi despertada pa·
ra novas fotografias e en

tnivistas. O diretor do con·

curso, PhilJip Bottfeld dis·
se que ela partirá amanhã

para Nova York, onde .je

realizarão entrevistas à im·

prensa e apresentações na

televisão. Acrescentou que
-------------------------------

Mjss Universo começará.
sua excursão mundial a

primeiro de ag6sto. fa.zenrio
sua primeira escala num

centro turístico da Flórld'l.
Irá ao Brasil em meados
de agósto e regressará aos

Estados Unidos em setem·

bro. Salientou Bottfeld que
a jovem brasileira já pro·

gramou apresentações na

Bélgica, Itália, Inglatefl'(l,
Espanha. Filipinas e outr0S

paises, porém não meneio·

nau as datas.
'

BRINCADEIRA:
ESPUMA PARA ENCHER MAIS

DE 10 MIL BANHEIRAS
BERLIN 22 (OEl - Ber

]in Ocidental, p:>!:isue um

re�el'vatórlo de :1.llua c,:'"Tl

capacidade para 600 mil

litros· cobrindo supNfícl",
de 4 mil metros quadrado)';
onoo 19 rcpuxo� sempn'

aTraem :\5 a cnç5cs pnpu·
lare�, Ontem. OI cspc�,ci'".

-��'�' f�,:I:i�liJI�.����)-:-·lg�:l:��in�ll:·:�l

cêdo, e alí despejaranl
grande quantidade de 'ia

bã� em pó. Quando os re

p os começaram a fun

ci ar, lançlJndo água
60 m.etro� de allur,l' pr'"

congresso::; da UNE, ent"oll
em chrque com �Iemen _��

extremistas exaltados d5.

esquerda, e da dlrf'ltél. A

p')li�ia paulista q� jã ��

encontra em r�glme ,Ie

prontidão. det�rmlnado

em por�aria pelo Secretá·
rio de Segurançl\ há um

mês passado, e�tá ad{_,·

tando as medidas neceSS<l

rias à manutenção da � -

demo

REUNIÃO DA COMISSÃO
INTERESTADUAL DA BAC!A

PA'RANÁ-URUGUAI
Em !::ião Paulo, nos dias

25'6 26 do- oorrente, estará

sendo' realizada li 77a. reu·

nião ordinária do Canse·

lho Deliberativo da Com�s·
são Inter-estadual da Bacia

Paraná·Uruguai.
A reterida reunião ob·

jetiva estudar problemas
ligados àquele importante
órgão, que congrega repre·

sentantes de diversos Esta·

dos da União, com uma fi·

nalidade comum, de mais

desenvolvimento e progres·
ISO.

No dia 25 pela tarde, a

GREVE: NÃO COBRARÃO
P/I;SSAGtNS

NITEROI 22 (OEl ,_ mento dQ acõrdo salarhÜ.

Reallza.'!;e às :':0 hora.;:;. na. pal·te que determina. �

reunião dos empregados deSignação de empregH-

em empresal! rodovlârlll.s do" C01110 fiscais· junto ,)S

d{l Eet.a,o'),1!9 ara i)f.'- emprê!-;as. A greve) con-

cidi]' sobre: a',lfleflagnl�ã,) �lstirá em transportar �),

l�.� �.::�;i�,li��;�l tJ:b<:\:�_�.�.,:;�
. � �)��:�:���.�,5

sC'm (·obrnr.:I;

� _l!",Q,...�, ;"'
:.�

');,nill',-

delegaçflo de Santa Catado

na. cor,lposta de assessores

do Govêrno do El"tado nos

diversos setores adminis·

trativos, explanará o pro·

grama de desenvolvimento
do Estado de Santa Cata·

rina, dando, aos presentlÕls,
uma idéia do planejamento
governamental catarinense,
através do Plano de Metas,

para o quinquênio govlÕlr·
namental do Sr. Celso Ra·

À rtr'.lnião estarão pre
sentes os Eng. Paulo de

Freitas Melro e Peter Sch·

mithau;;en; da CEE, Drs.

Julio 1-1. Zadrozny e Wilm!).r

DallanhOl, da CELESC, Dr.

EugêniO Doin Vieira, ti�u

lar da Pasta da Fazenda;
Prof. Osvaldo Ferreira de

Melo, Assessor de Educa

,.ão e Cultura do PI.AMEG,
eng.af:!."ro'momo GlaucO Olin·

ger, .lssessor de ap;ricuItu·
rn dn ?T,Ar.![E� � DT'. Ni'il

san Ahl'CU, Clwfc

Civil no (;0'0'<1'11".

Constituiu-se em acotll.q·
ciment) bastante signifi<.:a
tivo a solenidHde realizada

no quartel dn Policia Mili

tar do Estado e que eons·

tau dJ. promoção ao posto
de 2" Tenente da Turma CeI.

Antonin de Lara Ribas.

AO t;\o estiveram prescn

tes o Governador Ivo SiI·

\'eira; representantes d,Js

demais Podere�, Dunas ai·

tas autoridades CIvis, mi·

litares (> eclesiasticas e de·

des \m'SenlCs; no �egnn46,' � ct�, :9:-��'jiÚdaci'��'\>, �a ���!a
Ce!.' Lu-ra RUJas ladeado pe. IIoIllil;tr' . --de Sânt-a' Cdtartl\a
los 2". Tenentes;

. e no te'i-· ,ê1U��db I rot�lados, .'
ceiro, os novos membros /rr

. ,

AINDA OS ,INCIDENTES /'
. EM PORTO ALEGRE

dirigia o seu carro !)ela
PORTO ALEGRE 22 - Av. BOl'ges de Me.delros:. O

(OE) _ O sr. Jt'SUS Br;� . falO. ocorreu dura:nte .

os

mais convidados.
zola· irmão do deputad)
Leonel Brizola. foi atingi.
(II" !'lar um tljõlO. atirad·)

p,oi' um p!'pular, quaml)

inci(lcnt{!.� que marcaraRl

a ('�egada do �overntrdN
Carlos' LuC<!rd:\ à Parto

� Alegre
Compõe- a referida tUl'ma

os 2"' tenentes Adalberto

Luiz Verani de Pizzolati,
Adilson Hipolito, Carlos Al·

ceu Philipowski, Guida Caro

doso Zimermann, Haroldo

Pabst, João Fernando Ser·

ratine, Nilo Marques de

Med�iros Filho, Orlandq
Graciosa Filho e Vitor Cani,
tendo 5ido pai fano o Te

nente Coronel Ayrton João

de Souza e como paraninfo
o' 1" tenente Egon Thomas ---------------'------------------

José Peressoni.
Os discursos re5saltaram

n importância do acont.eci·

menta para a coletividade

e a corporação.
Os flagranh's ,;;cb'1linles

foram tomados na oportu·
nidade, vendo-se, no primei·
ro, o Governado!' Ivo SiI·

veira l"deado por autoridn·

MILITARES TERÃO. NOVO AUMENTO
BRASILIA 22 WE) -

Ao chegar h1l1� ti Brasi

li.a ü Minl .. tl'O da Guer: �I

Gal. Jair Dant,\s R.beit�,
Info�m\Ju Que já 2,;U1,)

. pronta·.i 3i'> labelas sôbre :I

revisão dlls nivlo'Ís de ven·

cimentos do"" O1HLlate�.

Acr",Jita-�li'. que .80 mcn.. )

gem psq�id-enci.al subme
tendo os novo"'; nivels à.
-apreciação do Congt�o,
seja enviada fieS prôximL';;
dia,,_

_"O ESTADO"

São 111> con"tituições, na luminosa citação de Neria
Hamos. cm 1ullo. inaugural da nossa Faculdade dê Dlreüo.
C.\UTAS 11'l10nTAIS, MAS NAO lNlJTÁVEIS.

A IItISsa, do no�so Estado, completa hoje 17 anua. E

nimpu'lH, de s:1 razão, sustentarã que t'la tenha deixado de

ser, IW�.�(' laJlSu de tempo, um in�trumento de ordem e de

tranquilit'ad�' l):u:a Santa Cntarlna.
Novas illljJlicl\(:ões juddieas, nO"1'O comportamento in!;·

lituciOlJa!, 1l0\:lH, s1)lieitaçik� sociais, jã lhe' ed�em uma_ re·

l'ormulação" . . ,
'

Ainda assim. de"emos c.xllltar nos constitbintl.'s que
n;,.la deram as l'inalidades por ela alcançadas depois de
mai� de três .luslros.

.

Antes d�' hl/lo. IIl'SÜI irnr;a 1]i; apl'ccll 'õcs assustáí[a5,
dil,lllO" "',11'"1111 'IU�', F'OI:A DA LEI NÁ,O}':-\ :-;iU.\(t\�,O\f),

da Cfl:;a

Em ,-irlude do dill dc lÍo·

.i�' ser ferirHlo esladual

"01/\ DA CONSTITUIÇAO",
nã(, daremo.'! I'XIJcdil'lIte t�11l

1l0SSU Redação t\ oficinas

motivo porque não circula·

remo .. Vlanhã. voltl\!ldo a

hlú··l', nnJ'lllaJm�'nh'

'.Iuilllfl.ll'im;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



FALECIMENTO
JOAO BATISTA TONOLLI

Em São PuuJo, onde fó':"
�ubmetido a meJ'indro�'t

intervenção cil'ur�ica, '.'e'u
- sr. JObel Furtado n faJeccr sexta.f.?lra! úHi .

- sr. Celso Campello ma, 19 do corn lte. no<;.·..)
- sr. Reinaldo Filomeno c�timado cbl1wt"�âneo. 5:'
- sr. Hipólito do Vale Jc:ão Batista T0'1011L ,',_

Pereira tigo servid(,r público apv"'
- jovem Luiz Carlos Soa· sentado.

res O extinto deiKg, viuva li
- Cap. Airton Capella exma. sra. Diamantlil!l.
- sr. Haroldo Hélio �le Vieira Tou')l1i e .YS segui'l-

Araújo tes filho_,,;_ todos ca�adó�;
- sr. Osvaldo Camilli 'I Edlo, Geraldo, José, R1-
- srta. Herondino Silva 1 drlfo, Batista e Maria 11:1
- Srta. Marllia Silveira de, Graça Oliveira, :':",DOsa ,_;�

Souza Dr. SauI Oliveira.
Os restos mortais do $J.:1

doso conterrâneo for.an

�r�::���ta��� ::�d�a���,�l� às 8 horas Ke��n8 c���:�an _ Gene SIH'ld�n e,,:

mil. 110 cemitério de lta..
Jece VaIadüo - Oc!Jte Lara - Mar:a ,

Crll'P,Pj",,*s 9 ho�as, nota,1-' 1 Lúcia Monteiro - em - O MUNDO FABU.LOSO DO CIRCO

dO�$Cl(!Mtens() acompanl'1:\.
BOCA DE OURO

.

- Tecmcolor -

�:l��a:�f�?'E'fo%��r�;� Ho-J':e"u,n,catél�n8"ne"' Sa-o CLlUDi.ccniDiRaLê""
Muito benquist0 em no��· II DRAoY,A

so melo, o extint� serviu .

INTIMO

����r:el�eC f�����;�����; Jose' e RI·lz ��1t����
:�le���I!�:iS ��emp�:t�i;� -

,

::�RUM
zou do l:lais alto apreço '3 JMPOSSlV[l
oon""lto."

i�A numero"a familia\ ora MlRCEUO � �
enlutada. ap:,�sent;mJ.03 Cli$Tltu �
n�sso" .�Incl'ros \'otos de :>*JOH1.� �

•

p�zar. :m�U?..!
-----------------------------------

PARTICIPAÇAO
EU01!:NIO C. SILVA ALCY DA SILVEIRA

c

ANTONLA S. SILVA ADA PINHO DA SILVEm.�
Tim o prazer de particIpar aos parentes ,0 pes�

Boa$ de amizade o contrato de ca�amento de seu!'. fi.
(lcortido em 1317/63.

N.lí:HIO EUGf:NIO eLiDIA Jl.IARlA
... confirmam

O AS�
.'

_;{§RfCIUMA
'.'

FLORIANóPOLIS

�. ..a..t...Iii...it..t......l . .....___ .__
' 424.-7•.63.--A

01lmTOlt
Rubens de Arruda Ramos

(iF.RE�"l'E
ncmtnecs Fernandes de Aquino

CHEFE ne RED.\(;..\O
Antônio Fernando do Amara! e Silva

UEO \TOR·SECltETARJO
Pértctes Luiz ele xreõerros Prncle

RF,JMTOIlES
Osvaldo Melo

retiro Puulo Mncharto

, rl'nI,TC'Jn,ulF,
Osmar Antônio Snhltndwuín

SECRET,\RIO CO'IERCI.\I..
Divino :Uariot

IlEPTO. DE .\S.�IX\T(';R \S
M..[or Virgilio Dias

Prof. Barreiros FlIho - Prof. Osvatdo R. Cab-ra!
- Prof. Paulo Lago - Pro�. Fernando aastos

II- Prof. A!('iell:s Abreu - p�Qr. Olhon Gama
d'F,r,a - Dr. M':(lon Leite da cosea - Dr. Ru
bens Costa - cer. Cid GO:1zít:;:-a - Major Ilde-

I
ronsc .Juvenul - Walter Lange - Flãvlo Alberto
de Amorim - Arnaldo S. Thiago - Doraléclo
SOMes

Cronístas Social::
Zury �1Ilchf1do - Lrianro Ba�h)loIllPu

IR�POttl''''
Gil.herto Nnhas - i\Iaury .aorces _ Gilberto
Paiva

I

CrfuÚC'.ts
SilveirR e1C' SO\l7:l. - E,toon Nelson de trbnldc
- Raul Calda!'; Pilhr- _. !I·I:.lrcilio Medeiros Filho

S-il��i;; Culdotra Bastos - Luiz Hcn riqtte rta

Artes t· t.aeratura
�alim illi..l.'1!f'1 - Ilmnr Carvrüho - Jair Frnn
crsco Ir:unms - cconre Albl'Mo Peixoto _ Lin
dolf BC'1l - Rodrhro de '{fAro

(:onwnlãri"s
João :"\ihl T.inhnn's

Inr11,nnõll_:ão .\!!l'ienl"-
C. J:mmnc\:i

IItJ-:l·nESE'iT......"TE�
R.."'Present::u;i'K's A. S. Lsl'Sl Uda. - Rio (GB) R. ISe:na.clor D:'tntas 10 - 5'> andar.
Sio 1"'.J.u1n - Rua Vitória 6.37 - conj. 32

IPôttn .\)('�I't' M-eOPAL ._ R. Ccl. \�k('nt('. -1.,6
81'10 Ilnri:wn\!' �rp - n':1 tI,;-:; Cari\t'�·. r:'

- 2' nn(tar
.

558
Agentes c C{'lI'l'c':;\)ond<.::nle5 I:'�� ;' :,i;(Js Oi' munido
pios de S:-lnla ('Marina .- l\Tt\.rJ'Icios ruedNinte Icontrn\o rle ilC'ÚI'c!O (,"('I!ll .1. tabcJ.a em ,-igor.
·A5SINATUR.\ ."�UAL Ci") 3.000,00 -- VENDA I i
AVUL.SA (;R.� lO.no

[ I(,\ tli',(:;��litlil(�:.. ",,�,:.�
..;.:.'::;��il:�:�I��I�:�'(tn<'('ftos

,II
JlIbos que seduzem SAo OLHOS "".TRATADOS

�r COM Ui.'1li1
- I (�. CLAREIA E HIGIENIZA.

FAz�:\r ANOS 1I0.IE:

- sr. Otaviano Botelho
- sr. dr. Itamar Luiz da

Costa

reira Oliveira

- S(3. Ana Soares da SiI·
va

- sra. Zilda da Costa Pe·

- sra. Diva Pino Gomes

Menino WALDEMAR LIIlt'l
RIO DE .rEiliU8

Com satlsCação registra
mos na eieréride de hoje o

transcurso de mais um an].
versárto do inteligente me·

nino Valdemar Libório de
Jesus diléto fJlho da sr').

Vva. d. Maria de Lourõ('s
de Jesus.

Ao aniversariante e sellS

familiares 0.9 cumprimento'i
de O ESTADO.

v Comecsnemos '
'. Sociais

, .'c7\, (U{ :""_L..�
�

NEVDE MARIA SEXTA FEIRA NO HOTEL

IBALNEÁRIO DE CABEÇUDAS I.
1. _ A Assocracão dos Enge11�e�!'f)S e _ Marcada oarn o próx\'�10 ,'liX"':

de Santa. Catarina reuniu no nll1111"
a resta de Deny-e Na�rin1t'n'"

.

Ilf'·r(' .

sábado para uma partida d·? Fukbe,1
tia 8$ Debutantes do baile "fi' tal �

entre cneartos e sottoiro-. realizar no orcxt-r». dia 17. 11-> c.u'i �

Doze de AgÕ.,t:J. f

2 - No autão de estai no dotei ac-

I
ncér!o de cabecuuae. n-attzou-se !1'.l

� _ E !)()� falarmo� c rn Clube D.?

noite de 'Sâbndo, elegante rouniâo da!'.'
de An:ô�tl) tnmb-m ,'sta send 1 C!:!l}Ol':"-1

cante nr....moçüo ,lo cronista soctet 5r'.
do' p la sua Diretor!,! os fest�'j s d

b('�tI� Reis. Compareceu iO "Society' 910 aniversario d'

.......
30 fl.lndaca"

..uajatense dando nota nlta- .e �an<;:1n�o
ao som da boa musica do ptnnista D:·

10 _ O Bra-dl esta de caraber» P?' 1

mas. a -ountõo ...e prolongou até as r,
vitór-ia de Ieda M:1I'!a Vargas. que. cnn- (

da manhã. qnlstuu o tituio Miss untvcr-o. A

IInd'l�gaucna que e natural da ddad" d' T".,

3 _ Cumprimentamo" a srta Ner l t barão Santa c-tanon. FlW,ra dará vo'

�:V�I;;IÕ��II���O fl���'\s ��t���<; sC�����l> ta ao muno!".
"

S.A. onde é gerente.
'

11 _ A ala 111"('0. ctn �/O('iednde GU1- f1rarry em ttaíat. d')mln�" próximo .. ('�. �
4 - Orçada cm 50 rrulnôes de cru- tara clcgf'ntlo a 1.:! Miss Bre! inh().

�).Ilzelrcs a cc>of'Jrtá\'e! e luxuosa re"i,!ên· Ditv-toria dn ala mor-a que -cm com

cio d') simuatico e elC'j!.'ante casal C.�- }:residentp Edú Can:;:\aní c�tá t'lTI f�'an

sal' �LlIcy)
-

Rnmos· na bonita p�aia dp cas atividae\es Cl'nl a prol1wC'_3.o. U,Cabeçuda".

o GOVERNADOR E SRA IVO SILVEIRA.
RECEPCIONADO HOJE PELO CONSUL DA POLÔ�!iA

7 _ Kátin Per."ira Ollnira de Curi·

!lb,l e N('leu Ramos Neto da GUflna

bum. um. l'Jm�llce ('fi incC) .na !l1al'av.�
Iho�a· pl'(lla de CabC'çuda.."i'.; \

I·

12 _ Sexta fei! a '[ cant{Jra elo "50- �
ciety" Neydf' t-4alia. vai d;11' '!'il-. ")\\," n,,�4

:;:'���a����:{tl��'IOC���.����:� ��:��;, f�:�� �
mn<:ão de 5eba..;t:ãr, Reis.

5 - O Con-u! da Pu!ônia 2 Sra Pin'r
Glowack\, c ...memorando a data naclO

nall rc('cpcillnar:\. l'lg', mais cr'm ele·

gllnte COCKTAIL no Querência P"la

ce. o O�v.crnadol' Ivo Silveira.

13' _, Acont"cend n,,,- !'('unic"s

gante� da cidadl' de I1aj;li. a suave Rn t
:-ani Ramos. sem!Jl'� 8c:cmn:1nnhade. .1,

j'JvCJ11 milion.;·io 'Carlos Edua!'e]" Hdn"

berg

6 _..!. Também está ..;endo Comenta.,)

o belbsimn c(Jnjunt,.. em
_ duas peç!l..i

t'on!ecclonallo etn 1l10s'\clina pl'êtu, u."a·

do T)(>la bonita sra L'iJyre .(Teteza) Go ..

m('�, em recente reunii'i:J. Compktava <J

cl)njt·nt". sapatos de 25 mil cruzeü·os. 14 - Está sendo recepcionadn

hOi.,!na cidade de lti1jaí .. Miss Santa Catari_

na sl'ta DIga j{'$1. \

15 - o ftr· AJ·t(' Mod 'r

-quinta {e�·a. dar·S_C .1 :1 Ita gUf:1rií.{'I d
la exposição de p'nlul'as ele> Eli Hei\.

-....,��

CINEMAS: C ART�ZES DO !)!�

", _ CENTRO --
_ BAIRROS _

gloriasão José
11,,.; 3 � 7 3/4 - 9 3/4 horas.

(Início do.· Sem,ma (1::1 Cinema

Italiano).

às 7 1/2 .;._ 9 1/2 horas
('o"llcl Wilde

Marcclln MastlOlll!
MicheJine Pre,;lc

O ASSASSINO .\tl�IJA tn'Jj\",\,

- Censura: até 18 ano� _

rifz
império

às 5 e B 1/2 horas
UniciCI da SClll,lna e\:) Cinema
Italiano).
Marcelln Mastroini

Micheline Prefile

às B horas

Mauricio Morey - Maria. Dilnah

PELÉ - em -

o PREÇO DA VITóRIA
o ASSASSINO

- Censum: até 18 ano� _

roxy rajá

R. s. I,('vi

"'Il'�. e ;,1·

\'"ll,cú'll' (lIa"

".val;
11"" 0< 'H ,.,. ,'0 n. "J'l<ll

iOll

d�rnll.
C""temp'\"ndn.o" "onel;,!"

ulhH "l�'llma "�!lri" ,I,;

'"nto· '" I jc "s, d� hnlo� \\_

he,;co. de· do, ",',n po:;.(

<liúJ, enhor,
d:i!o);,n.'·On ada" 'l'"T,,,,'1l

,;';10<':0 uI ,!Te ,(I.liJ.

ye'" rin, nO e lantO. ,., .•

nl:o 'lua" " _
O II" rerte�a, ,li.

s.e.JÚlio'li.

I COm cl'.mO.
X\O "u",·o no",. pOnsal' '1ue

111 C"' lrocando ... "u('rlrlo
"lI roi "lido, tu<.lo l'0l·ti til

hU'l.ht'O ...."b··?

f ('U "li ia l"'ns"ndo "neus
li. cO"'O ,. pu �iv(·l istn1 E,_

arC'i dcml'nl"?

diz. 1 u. I, rui '
...

�" I'or·

<tu<, c, 'r, r,I_1 e Com êl�, m_ s

,�_ c �e tu"" n;\o pu <(lu

li. 0, ;·,r,,-I· Julio. (um" I'oolcs
r q �U inda o RJlle. -c te

"n "5" emprc c s·, �"n·

,rsa ole: niio ""II mllj� idio

O. neix�-�, � termino

lu"a, �StOU ('an�ado de . <'1' p".

Jh:rco de de serrlr d,· hobo l'ro�

oulro,.
Júlio crgu,·-�� d"clrliolO

tudocheglll'iI <lo!i",

Engnne;.mo. I']f l'ntreolhlll'!lllI
' ... quando II Voz �'ol'\oU o �i_

J"cio que s" lIn1obrll. ('ntro

"Ie ° fez �Onl ,·nr·,rtcrht"'"

1,,·lx'-n1f·, C l1··"o.m('. I.' Incl'i_

; (I meu \'i\·e; j .. I' Irl�_

qu� pu." cSpl'Tn:

do_me de <tue atingira ao múd

1l\o'1"epo<l" a.lturar, Raíp:\

n;\i ii "Olll'O, n;o demoroU

nlllito, ,-i amboS i;llrgulhando
l'\'indojJelo corl'cdordopré_
dio de apnrtamentos.

FESTA MUNICIPAL DO MILHO
Domingo, as 10 horas °

secreta-to da Agricultura,
engenhuíro.agrónomo Luiz
Gnb rfel inaugurou solene
mente fi Segunda Exposição
Municipal do Milho. A duo

ração etc programa come

motivo vai até o domingo,
28 do corrente. Pretende
ser u-na resta de caráter

ruralista, com a participa.
cão do comercio, indústria

e reprr-ventnntes das cresses

uuorass.

Aspe('to merecedor üe

destaque é a intenção edu

r-i-uvu no cbietivo de for

mar, no produtor rural.
uma corw-íéncte do valor

cI') milho DR craenteccão
da \ d I dos povos.

Dnr'I'111> os d'"s que a 50-

gunca Fxposk-ão Muntcí-

pai do Milho vai durar, se-.

técnicas e demonstrações
educativas ilustradas' com

projeções de diapositivqs.
rão realizadas palestras
Tamhém é muito significa
tivo, as visitas que grupos ,
de agricultores e técnicos

farão às diversas proprie
dades rurais, já setecíone

das, a-Hm-de ser escolhida
a melhor propriedade do
ano.

A Comissão Diretora C�n·
traI da Exposição conta Uh
tezraunente. com 08 drliPs
de divulgação do muniçfplo
de C.onc6.rdia-- e .dcs. munltl·
pios vizinhos.
O encerramento d&.$e

gunda. Exposição Jofl,Ulici-pa1
do Milho será no cUa 28 do

corrente. também' scíemen-

M1NimR[O nA 'IlAÇÃO E OBRAS
PÚBUCAS DEPARTAMENTO DOS
COR!UIOS E W,EGRAFOS DIRETORIA
r.EG!O�AL DE SANTA CATARINA

l-(lNCOIlHf:NGIA PARA VENDA DE

"'\. SLCATAS DE VEfGUJ"os
EDITAL N. l/ô1

De ordem do Senhor Diretor Regional dOS Con'etOs e

rf'I"gra�os em Santa Catarina, faço �aber a quem interes

:;ür possa que se acha aberta nesta Diretoria RegiOM!. OOn
cOTl'i>ncin PUblica, para venda dos seguintes veiculas.:

I Uma (1) Limousine Chevrolet - ano 19'38 - placa.
�� _ n. do Motor 1845924. Possuindo sómente motor. CÀJV

sis [. carroceria. Em mau est.ado de conservação. pelo :pre·
ço mínimo de CrS 30.000,00) trinta mil cruzeiros.

n - Um (1) Jeep Militar WiÚYs - ano 1948 - .pia�
40, n. do Motor 1390 - possuindo motor, ehassis e'.eát'l.)

cerill, em mau estado de conservação, pelo p� ,mlh11rt,o
ele CrS 40.000.00) quarenta mil cruzeiros.

UI - Um (l) Caminhão F�ral - ano 1948 ...,:; 'plaêi

�: �n�o��a��t�: �����2!. !�::���� =�u�� �=:
serv3<'ão, pelo preço minimo de Cr$ 50.000,00) cmcoen!-,,- rnli
cruzeiros. ,

IV.- Um (1) Cam.inhão Ford - ano 1941 - placa 877,
I;. cO Motor 86366859. Possuindo chassis, motor, cabine de

aço. ('aixu de troca e diferêncial. em mal �t.ado dé coa:se.r
vac30, pelo preço miníma de CrS 50.000.00) cincoenla m!1

cruzeiros.

V - As propostas deverão ser apresent.ada8 até àS..l8,,30
hor!!s do dia 14 de Agosto, na Diretoria RegioDal ®s Co�-

reios e Telegrafos em Florian6polis.
'

VI - Os interessados encaminharão -sua proposta me

diante protoc610 ou através de carta registradn ao 6mhC!,
Diretor Regional dos Correios e Telégrafos. em Sad.ta Cat�

rina, sem emendas, razu�as ou entrelinhaS, �hte
assinada pelo proponente, com firma l'eC()nhecida em�
Jane fechado com a inscrição "Proposta para Co�r�i
PUblica n. 1/63". ..�

VII - As propostas devem oferecer preço pa{'Q PQg':b

menta imediato.
- .

•

il1le��:�d:-S�: �:�:;��: dV;i���à;��4ad�J;
Estreito. "�:.:.

IX _ O julgamento das propostas será. r�" JI.s

14 horas, do primeiro dia útil após o encanamento do

j)fIlZO de sua entrega, e facultada a presença. dos ·tnteres

sados.
X _ Caberá ao Senhor Diretor Regional 88� pelos

Senhores Chefes da STAR e da.- Se«áo 'tcon6mica � o

iul!?í<mento das propostas Que poderá aceitar a maia'M
t!llosa. rejeitar todas. ou ainda, anular a conootrêDê:ta s�rn
que de,>ta decisão caiba Qualquer recurso.

'

Florianópolis, 15 de Julho fie lÇj�'l
.

LAURO BEJt"I'()LD()'D'V'I'U
Chefe dos Serviços de Tra�nnrte de Aato�vel

da D.R. do D.C.T. - se:.

OQl.lJ)O ••1.0

ROUBADO O ''-EMPóRIO LORD" - Tocou a Ve'!

ag:ru ao "Empóri0 Lord". â Praça 15 de I
Novembro.

Ladrões I}cnetraram uelos fundos c flzeraUl O ser

viço. ao:oveÚanclo a madrugada de ontem. chlNOS3. o

fria com'o v.ento sul �oDrando fórte e fa�ndo os

guardadcres da Cidade "e abrigare'n para nã.o $C a!'�

rIscarem ao mau tem!}!).
Policiamento regular .e a presença dos guarc1a.s 00-

turnos com �eus ao:tos estiveram ausentes ..

Sabed:l'cs do ororriuo nossa reportagem esteve.
ontem, bem ced" no Em!lório para saber da novidade.

A gerência e em!1regadcs estavam dando balan.ço
para. se certificarem do prejuizo.

Roubar;lm dinheiro da Caixa Registradora. e mui�
tas bebidas cara". inclusive varia... garrafas de Whisky
do melho!.".

Uma quantidade de isqueiros e outras mercado·
rias· calculado tudo em mais de quatrocentos mil
cruzeiros.

Em uma semana Dois, já se registraram malli> do!.a
g1'andes e uudacioscs roubos.

Até ontem â tarde, como sempre. nenhuma plata.
Como também hada ainda foi dreIeoberto lÔbIlt o

espetacular !'oubo dÇl. Casa Carva1b.G. b& d1a& quaado
�té ° cofre rcubar.a}p, Não há duvida que '1Or_tao6po..

:��!' v�i �:;l.ito bem 40 setor na ladroeirá. impWlO que

Os gatunos corv,inuam a contar com hnpunlda.des,
,Como tudo progride, •• " .,IO -'--_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Projeto de autoria do Mario
T. da Cunha Mello agora convertido

o
em lei Beneficia Jaraguá do Sul

Lo!;O que se Inatnlaram projeto visando eximir a da estrada estadual, que O deputado Mar-io Ta1'�·

os trabalhos legislativos, () Prefeitura de Jaragua de servia, não somente o MU . .1i res da Cunha rcreuo foi i�·

deputado Mdrío Tavares da Sul da obrigação ele CO:1· cípio, mas tõda fi rogiào, liz na sua iniciativa, que
Cunha Mello, atual Secre tt-ibuir com um têrço do como moto de comunícacào aaora está convertida CIP

tá!'10 60 Interior e Justfc I, valor total das obras -te com O" centros produtor=«. lei, pots o deputado r.ecte»

apresentou ao plenário da ccnstrucão da ponte "Ab abrarurendo Blurnennu e 20- Stowi.tsld, Presidente cm

Assembléia Estndunl um don Batista", situada sede nas circunvizinhas, e 'CO"l exerci-:o da Assembléia Le-

ueque!e Municipio. E!S:.a preendendo, ao Norte. jot» g'islativa do Estado,
»brtgaoàc decorria de CO.l· vüte, SIlO Bento do Sul e de promulga-la
trato firmado entre Il Pre- Marra.
feitura e u covêmo do Es-

;�����::;:��::;�::�::,����a '�Notícias de JD�nVme
bancada do PDC, a regida
do Norte Cata rfnense e par
ucutnrmente '0 Murücip'o
de Jnraguá do Sul. Ê que a

ponte se destinava a Iran-

,,�__ "lorcr"IUII>v."'_n.. quer livre trânsito através
,------------------

,
RUA TIRADENTES esquina com a Av H. Luz - 3

quartos 'demais dependências.
'

RUA CONSELHEIRo MAFRA - Duas casos n. 109
e 11 J. ótima cportunrdede.

RUA TOBIAS BARRETO - ESTREITO - Confor+ó
vet Caso de material perto da prcte

COQUEIROS � Rua São Cristovão ao lado da Igreja
Casa de 4 ouortos - 3 solas - COzinha - terreno

de 11·550 m2

RUA- J 4 DE JULHO 953 - Estreito soldo da ponte
.

quem segue para Coqueiros. Casa e terreno cem

782 ",,2,

RUA FRONTJNO C. PIRES N.O 32 - Casa de madei
ro pagomertO parte à vista resto a combinar.

'fERRENOS
AV OSMAR CUNHA quase esquina com a Av. Ríc

Branco. Terreno de 296,40 m2 por preço de crS

1.300.000,Ou. a vísto- Apenas estará a vendo nestes

30 dias.
,

�OQUEIR.::>S. _ Rua Juco ao Loíde, lote bem situado.

RUA ARISTIDES LOBO N.o 8. FUNDOS. junta 00

Hospital Nereu Ramos. terreno próprio po�a ser lotec

do, area de 10.000 m2 - Preço convidativo.
,

I

RUA ESTEVES JUNIOR - Magnífico lote paro resi
dência de padrãO fina.

o

JARD�M ATLANT1CO _ 1 magnífte') late bem pert:
do asfalto.

RUA MOURA - 3 lotes.

RIJA EDUARDO DIAS (MAYKOTl - 1 lot&

soda cáustica

CRISTALIZADA EM ESCAMA�

FABRICADA NO -BRASIL PELA

PRIMEIRA VEZ

CIA, ·ElETRO QUíMICA fLUMINENSE o

Embalagem Industrial:
Sates muhifolhas (Papel c Plóstico) de 50 ciuilos

Embalagem Doméstica:
.

Caixas de papelõa tom 24 poto!", plóstico� de 1 1/.2 'b

Ropresentontcsparo os

Estodo� de Santo Calarlno e Peron6

ASSl'l\lIL O PREFEITO DE JOINVlLLE

O Prefeito Municipal de Joinville, sr. Helmut Fatlgatter.
que se encontrava licenciado, tendo inclusive realízac'n
uma viagem à Europa. reassumiu suas funções, no dia (I
de julho ütt.ímo. Durante a sua ausência. a chefia do execu

ttvo joinvilensen esteve confiada ao vereador coeteoo É"�
ra ria Silveira Junior, presidente da Câmara Municipal.

COi\"FF.IU::\CL\ SOBRE" YlIWILIO V.<\.RZEA

,-
Causou a maj� viva repercussão em Joinville a eonre

rência realizada pelo Sr. Nereu Corrêa, ministro do Trib',

nal de Contas, de Florianópolis, sóbre a vida e obra oo

escritor cetartnense Virgílio Várzea, cujo centenârio de na s

cimento roí htl pouco comemorado. Em sua palestra, re-i

Itzada no moderno auditório da asccie Técnica Tupy, o

Apesar do inverno, esta havendo presentemente, "01

Joinville, uma considerável evasão de estudantes rumo �s

praias do nosso litoral.
O fato está sendo Interpretada como decorrência rl.f>

vasta campanha. publicitaria levada 1 efeito em todo o Es

tado. com o objetivo de incrementar O turismo.

Começa-se entretanto. a perceber que até o momento

essa ofensiva publlcita na ainda não trouxe todos os resul

tactos que se esperavam. Isso por quo! o afluxo de turistas

é diminuto. os quais estão sendo suostttuícíos pelos est-'

dantes empenhados em apr-oveit.ar ° máximo as férias de

julho.
O fato esta dando motivo a que muita gente comente '

que, até agora, com tóda a promoção feita. o litotal cata.

nnensc Hindu se ressente de turistas e .. de divisas

Tlt:\N�I'OHTI�S COLETIVOS: "l'OVO SlS'rEl\1.'\

Foi pôsto em pratica em Joínville novo sistema ;1'.)S

transportes coletivos. As linhas de ónibus que servem

poputccão passaram a ter agora um ponto final úl1i�, la
praça da .R:;tn'''lt· \:', centro daquela cic1a{l� cnt�,.·�".
Adotando esse novo sístema , acreditam os, responsáveis
pelo transporte colativo na "Cidade dos Principes" re501·

verem vãrtos dos inconvenientes verificados anteriormente
e que deram motivo a constantes reclamações por parte
do público.

_:..-�

I��:::!:.:: :::t:
ern toda o Estado

QUARTOS ALUGft.·SE
TRATAR A RUA ESTEVES JUNIOR, 34

Nóvo estojo Gillette Campeão. "um acnadc" ' Com a

dupla notável do barbear diário: aparelho de uma só peça
Gtllette Mono - TECH. e o prático Munidor mstantãneo
das legitimas lâminas Gillottc AZ(II � ... Para o Dia do
Papai, o presente ideal e o novo estojo Gillette Campeão
- feito de, encomenda para o gosto do papai::!

Outra sugestiío muito adcquotfl,:
Novo estoto Anetocret . Com O lUXUOSO er-ereu-c
Gtnette 'vrorvo.. TECH dour-eoo. e o pr-ét co j\·lunlCj, .r

mcter-tôoeo das tegiti,.,-,as rêrmr-as Gruette Azul 1

'Cltt
uucu adotada pejo goveJ,m'l
com relar-âo ao caré. Expli
CO\! ') senador Attilio Ponta

na. lIL'�Sa oportunidade, que

t\JJ"I"�') rctets estão sendo

cPl1Stl:11iclas na produção d�

puub '111 1\ cntrann do Ti'

50 produto cm pmsos q
coutromm oro tõdu fi s

extr-usuo O mal dn ano-
couetutndo, russo o or

nãü te: o propósito de

OS PRESENTES IDEAIS PARA O DIA DO PAPAI

KO SENADO:

Pronunciamento du Senador Fontana
O Sr. Attilio Fontana ocu- milho híbrido, a rcattaar.so

pau a l rlbuna do Senado, na s'J611ndH quluzonu -tu

nu sessão do dia 8 de julho, mês em curso.

para tecer considerações s6 A seguir, o rcprcsentuutc
bre a situação atual que en-

.

cataríncnse tez comentanos
frenta o Pais. à situa::;ão politiça, dizendo
Iniciou sua oração re!e

rindo·!;;! à Associar,no Rur<\l

de Concórdia, presidida, ,e·
lo Sr. Ivo Rcich. qUE' pa·
trocin:J. uma exposição CP.

que os dias que enfrenta·
mos hoje SHO o reflexo c�c

crise em governos antNio·
res. Fez um l)lll"(llelo enfre
:administrações c prohl1;)·
mas. citou o abandono em

que se encontra o Homem'
como elemento capaz ,i"

mutiplicar as riquezas do

pais.
Teceu comentlirios sõbre

a situação elo café. e ;:t cÚJ·
tum dc diversos cercais em

vários Estados, recebe1l'.Io
seguid.os apartcs do sr. J:l

sé H�rmirio de Morais, ex

ministl'O da Agricul\lIl'a,
que endossando os eot1cei
tos emilidos pelo orado",

que lotes de laranjas e ele

milho apodreceram no p0t

to de Santos em vLrtude do

congestionmcnto, c classifi

cou, ainda. ele suicida· n po

Conselhos de Beleza
BUSTO SEM FIRMEZ;� f\'jam , . ...; dementos de am

paro do >'eio. tej'minam p,>

tes p::lr ced�rem à ação do
'PCS(' da glandula. POI'C'H
b'lema d8. aueda dos spi�
�e (juizermos explicar o P .)

de volume nal'm"ll c, �obl" \
i \leio l"ed uzida é preciso n,

tal' que a incapacidade d,:
"l�tf>nl'?cão da glandul(l'::'
l1lnU"s(:a oela �ntervenç�",

ele auil·a,.: questões muit.,

mais importante.� que nR'J

a lei da gmvidade, apena,'.
esse...; fat'ls sao inegav!'1
mentt'. uma db�')n�ã{1 d!:

um lig"lmellto �l1caJ"rcga<l<"
de su:--:pender o ::"i,.. e UI1':I

distrnfia co' re':'�stiment(l'
l'I{tinoso e C'utane'l. Para l"P.'

\lle;liar pplo disfarce () d'

feito pode-se lan�ar mi\'l

dos porl.<)--=ei05. N�s ea".'�

n"rmais [ica tudo resolVI
do l)orém nas 1)['''"OlÕl'' de

busto f'xub",ral1te já o pr'-,
\)l('ma da Queda dos se:f,�

ger ('ont'roado.

Uma 00..; questõ("'s CJ. le

mais !ll"eo('upnva II S('X1

fràgil e n rclotiva :lOS >ól"io
cai(i�lt Quando este f"�>l
�c v· �ifir'a apó>\ uma cur'

de em?�I'ccimelltp {u de

doelH'n" �l·n.\'es "inda 5··

justifica. Mas i"1 maioria
da" vezes e U!lla de�['"r:\ei �

sidade (jUl' ,parece,: '.1

uma razão de ,rI' aparep
te. cau.�and[) en')rm� dco �

f'-,to.

Para expllr:1.1' (':< mOIÍ\'.)
pelos QUols , s lo fica fh

rido ')u n 1('· c{.ufonne fõ.

garm' nte se diz. ['Xl {'.'l

diversa· (nlni;,e-.

O ('ollceito ch! ;,ico é s �l'

11 quéda j)rov!'n'ente <I')

'.'0 ['xces�lvo d,(

glandtll� mamp.tl:1 [","\1 I'.'

Jncii.o 11 In"uflr'lell<'la ti

qtH.' prnUrupa. deixa sem

pre umo eicutl·iz. Valera a

pena. Nos cn,;os b('nigno,
é preferiv.el não ""eCotTí-\"

ao bisturi, l1le.�11l0 porqu(J
existe uma sel'ie de "l1lt'l�

pnices>l()'!; capaz"s de s')]!l

c!onar o n�sul1to. Ca\110 i,l_

jeçõ('s 3proprladas feit·,�

em v('lta da zona mn!ll;lr:.l

aplicações de ltltm-sl)r,"
galvano-faradisação, pu",'
só cltar!ll(1" os prlncip<t13
A verdade é que a mefl;

cina já pOSSUI' meios adI'·

quados para letlficaro-=sej,
caidO' auxllíandr>, 3 ...:s1111. !�

númers." p'. .,soas que d".:'-

:xaV<l!l1 dt'
-

arrnn_illl' bon;

empregos 011 viviam e,,\

e"n"tantl' estado de hum'··

Ihação c'm facE' fi., aS\}C'("q
fislcu QUP j}lIssUoÍa::;:.

NADA DE
r�EBITES!

Eli:ijJ t'I/1 :'WIl

LOUil de frel"g "t"OLADAS'
_ r,w� n,; H no :'J)rUv':t \-

CASA OOn,RfI05
Rua Sn.nt'Je; Saraiva, '15:l

_ ES1'HgJTO

NOTA: Os I1C>S,Q� llJi··

turvs pnderilO solicitar (Iu'd
quer C01H"lhn 'ió!nc {} tr.\

ta.mcnto ôa pele E. eilbcl,:;
a'J medico e�pecialisLll D,'.

Pil"t". ii. rua. Mexico. 31

ICHEmlloo N�OII
\ C.. t ! 1 r� n! t
L---_�

('af(\, C'auridas nessa cultu- bal{'r ("]lIem quer ql10
m, para () produto não s{':' Afjrmou S{'f um liol
apl"O\·.'i::!do, nrlO ser vendi- p.ut.idário, porem um t

do. )J�lendell fi muior divn1- imlípendente. Deseju. ar'

gaç[\o f io\ rem;;nto da "pro- d, !ttdo, tt"a.�or n "dchpt,
ctuÇÜ\) ele milho. exemplifi· 1m Ilk'mus (tue nnJ"
cou n situação' vivida, hoje, Na�':;1) e colElbornr, r.om
por p:,ises mais civilizados, eX_)t'l'iêIlCh� pal1\ D soll
{' dd,.'ndeu a multiplicação daquel:::� prObll'mus, 1111"
dos r 'be-ldes para que nos- cancto sua soJldnrledarl�
so pa.is venha a proou.?:ir sr. JOü.o Goulat!, jXtr;1
carne I'm escala,> de expc:- \)os n. _.(.'om:olidar (J nu'

laç[lO, ih're dos males que Teginlt' (lemoNÁtj(a'

BOlSAS DE ESTUDO NA BELGICA
A Cltl1paoha Nacional de

Apcrfuiçonmento de PBS'
soai rle Nível Superior
(CAP1l:S1 r<omunica nos .n·

te rf'!'sndos que O Govêrno
da J3�lgiea colocou à disp'�
sição de candidatos brasi
leiros dnco bOlsas para PS

tuc!Os. pós·�raduados no.:;

s('�uintes ellmpos: Ciênci'ls
Fiska<; e :-.'ratemáticas, QnL
ltlÍe:!, Biolo;tia, Zoologia,
B,)!õ'mi"a, Goologia. Engc:
Ilhari". �1('dicina, Vetcrin!<
ria, Farmácia, Agronomi',
('iênc-ias E"onümicas e p,,,

rlagogia.
A c!11!'nçno da b6lsa é do

ze mes(!s, pociendo ser pI. l

longach atê :J6 meses. A bol

Intelectuul. no t:Uulstérln
das Helações Exterlore.:l
(Palácio It:uusrati. Av. M:d.
Floriano, l!J(i, Rio de Janr.i·
1"0 - GB) c, depois dr

preenc!1idos il"ês vias) o in<
1 ruídos ('.om os doc\Uneuto:

exir:idos (di})lomn o. certlf'.·
. cnllq� do cursos traduzidr.

P:U':I I) Í1"8ne�s, certlfJcnt
l\t' s.."1"ÚdG (' 3 fotografl:\
::;r·} uO cncnmlnhR(\o� ô. mE

m:l· nl"i'J'lfIO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



MISS UNIVERSO DE 1963 IEDA MARIA VA.RGAS
CONSUL E SRA PIOTR GlOVACKI RECEPCIONARÃO

- AS 10 MAIS DOPARANÁ - STA CATAR!NA
da polícia Militar de gantn Catarl,na

aconteceu no sabado a. ccd�,õnla �e
Pr 'moção dos novos ofldals ar: pos ... J

de
o

Segundos Tenentes _ Adal�ert.
Luiz V. de Pizolattt, Adítxon

.

HlpoUto

Carlos \Alceu PhlliP"v-J,li, O\\.do Ca.:
dosn zímennann- H�lrl)ldo Raost, João

Fernando Serratüv'. NBo Marques Me

deiro's Filho- oriendo (jraclosa Filho f

Vitor Cani. Turma CeI. Antonio de La

ra rubas: (patrono, 'ron. CeI. Ayrton

João de s-uea: Par,mini') 1(> Teu. Ego.

Thomaz José Per,essoni. zstívcrum pre

sentes na Solenidade. altas :wtoridade

civis e míuta.cs e ceie. íãsncas. ,i\.��

convidados foi aervldc "'COQ" l'

'- Cassino dos aliciais.

o CASAL PAULO I)da Costa Ram-a Arlete MEntil"'�
Ramos, no di.a ti� SC'l En�;'�" f-i'ln":",
recebeu reutcnacões de varias .centc

nas de nesscas da" suas rel9.,ç�,..,s de

amízada e das de -seus pats. Episódio
raro : entre r esses rcucuoc.es estavam

as de dais govern�d"l'e� ('," Santa C'l·

tarina '_ O govprnador Ivo gtlveh-a,

que as apre,sent:lU ocssoatnionte. '': ,�,

��j:o;��n����g�:��� �;�lll���iC��:. as
en-

A bela bra�ilcira Ieda Maria Vargas,
eleita Mbs Universo ele 1963, aando a·,

BrasiL o cobiçado tílulo doe beleza ;d.t
mulher universal.

ELI HEIL
na próxima ounta ren-a vs' aT}r�'l'n,

tar uma E:<.,n�;(,i\o cc P;nl.u·"ls n) l'�,';

seu de Arle· Mede!'!l:l' rua Tenente SIl

velra n.o 69,
IEDA M[l.RIA vARGAS

a bela \l:asilcini, na madrugada de

doming.o foI" c!eila Mbs Universo d.e
1!)63. l'm "Miami Bcach", Ganhou mu.

lhares, de dólatt:s, que currepondcm em

muitos rol!ht.c:t' de cruzeiros, Hoje, ser<i..

homenagth!l;J cm No,,"'": YOI k, dev-en�o
regres.-,ar ao Br;'jsil nos primeirc!;. diaS

de agô,�lo e. voltará aos L.D.A., c::m se

tembro, de bnd� iniciará uma ex�nsa

gira _pélo mundo.

QUERO AOR,\DECt'R

a r-cnti'·"za do C n \lI P 'tr r.l..,w1.c'"

que me o!erl'lU t """H':""'" ,'"

Long-Pll!YS, 111'5 onnls um (Ie Chopin,
Nu meu pr'U!r'lTn �IJ" ai eh Háii" f+ll'.I

rujá, d,e dem.n(':'l, fr> fi') ar um:t M'.'l ·t

ca U_:l:ra da '}.>t,Jc\'li::·. /) (lU ,I r,osl,lm,
muito de (luvir,

E�tados UnidOs nO Brasil IHOS-

tra espectes da vida eccnêmíca

social e' cultural norte_ameri_

cana-slllientando emespetlnl
a vida de um ttjrícc operário C�

pedalizado,

I'Qf outro ladO �Qb o me�,i,,)

tema de A)(ado no progfosso
a EXposição I.Ipre6enta alguns
prodlttos fabricados !lQ Brasil

por tompanhias brasileiras n

filiadas a firmas norJe-IIIHeri_

eanua, demonstrando que Bra.,

sil ". Estudos Unidos t.robnlb-in

do juntos dentro da esrrutum

get�O��U�epÚblica. EopulaT da Po

lônia e- f\ Sl'nl1.Dlifl Piotr. Olov��1 :ta<:)a00;
às 1�.••Wa:,!l,�.. :.JlP �Ql,lerc.2.c.i� Peljpe tê:"
cepciinnrãc o mundo oficial e 'Soci.\i)..

CD! iaDopollt:no .

com um Coquitet,' C('
menlJl'ando o 190 Aniversário da LibeJ�

tacão de seu PaIs. O Governador Ivo·

Siiveira e Sra, -esta; ão presentes.
Luz Fon'es e Sra, Dr. Júlio L:relhr) <I
Sou7a e Sra. Fern<tndo Nery e Sra.

MADRIOAL M'U":TO
Ars Viva", Coral da Cidade de San- I'''J·''n�:'n�a in (I (i"n-.inrp n1 Mu�iCJ

t-s .d:rlgi:::lo pelo Ma.estro Klans WOI- B?r. J:J.'{'(I'r:1 n? T';1"frnn ,," R��tauran:'
IH· ammhã, cstani. no Teatro "Alvj� dr') R"yal H',t"1. A :,�rfc'�� .... ra Alzl,;,".
ro cl,.e Carvalho", às 20,30 horas, num,l. Santcos da zO�'i, dadt· �'J\lli�I:! ceu shQv,

�:,°l:���cd�� tI�'�;�tt::�ntos de (:UnlJ-
r'

Ile .:>ll<no e fei muit') :tplau:::llda.

t.(', NOTAS ·N� PAFtSARitLA

AEf,'DEZ r·,'rAIS Rll:C'lFI ci'i'\lUf (lo Côn�ul G, '. d,{
Ell.;antes Sf'nhl!ra<; do para;na e S'ln Rep, Pt':'., da Pr)l,'m a Sr Pio:.:' O wa-

ta &\ta::ina. Vl'ão apl'esenl.mln.s pu!' cki. :".11'3 a R::-cf'�(,J." di' no
.

u.;:-

êstc Colun:sla e 9('1 Cronista Sochi rênCla V1A,TARA Danl Sã,
Dino Almelca· do Dlario do Paraná e P2.u]o íl j�m�l'qa Mim Md'al�_
TV - Canal Seis, PulJhcare,llo;; no pr'- CON,íZNTAM que M'ss Unh'f.!l·sO de 1963
meiro d::min""o do mês de dezemo"o ê catariner.<;e I1'lSCl(h em Tubarão ._

próximo, com 5 nomes de cada EstadL'. HOJE Dia da C_n�titll;c<iirl r� 'actua! _

ponto flCU!ta�i"Cl A DEBUTANTlt
GERSO::-l' Elza Bcna�,�is, t!mnrlf \I confccdol1<u' I.

seu vestido no Ri, de Janc:ro· para (

Eaile Ofi'!ial d,: C'ub,' "12 d' Agôst1)'
- MARIA L'�:'l ('�,:va!h '. l·egre:'Sar'l.
h .ie, rH:l Pi,- o Alcor,r,'. _ TROCOT,�
de j'l'ld.e nn't'!ll. a 81: Ivone Bru�
gU2.nn L,:;.I C.\�ARAM-SE saba.
do a,,:·' [, l;)'l1".e C micholi e Sr. LU1�
Carlos San,os.

.. NEVh'S. dcstacad� e conhec'do pl').
nista fll,ri, llt'�}olilano vai a,re,entll.'·
um Conc.·;i'cC de P:ano, no próximo rli'!
trê;; de a':0 to no Teatro "Alvaro
Carva'h' Fm benefí� o da C:mpl,
nha de câncer,

CIRCULANDO

na "'l<�l rlte< ," b rasai Dr, Ces Ir
ei·m:,'.1 Ceára :-r'Jcedente de BI·asi1j.1
que ,,�I() ,

,r:' o ta°!lIrv'ntJ ,le sua S')

brinh�, ['J.nd:'a O. Fermndetl.

EI,rs
R ?,ina f' C::;n.iunt� 'B{'.;�a Quatn)' (.I(

L'liz H"n:'iGIif', ;1 I a t:'ação que acento:!,
ceu ra Sl'irêf' no Clubc da Colina, l'!'

sab;co qu.:;> _9;.tSSouNC COMANDO

to e Lucinda. s'lci"d?':e gl1;rn(' =,"rq Rlu>nev1lí, (
paulista, alie f'l?'P;1- Dl' J,aquim, 6 Djl'et.,�
do uma vi?gem d,:, tut" Arrr'l-I":;!"imico da Sandt,:,

tio BrllA'1.

de sun tnldlúonal

contr,ibue", �"r" o progr�sso

que amba� as 'nações ap�es�n_

tam.

De "olta ao recinto coberto

da expoaição,osviaitant.es.\'.êrll
o e(luipamentO usado pelos po

lit!'üt norte_ame,ricanos para

dirhdrotrânslto,
Na seCção seguinte moStra

$e CPmo ê feito o conlrille do

lr(lff):o n6reo, vendo_s.e II m�,5a
de operaçno de Um aerOPQftQ
Qnde são recebidu aS informa

çÕClldevõo pllrllndireçiiodO
tri\f!'A'O uéreo, Vê_ae, ohldu., o

modela ti eUma nacele de ttviii�

1\ JlltO,
" �{I(l.l]mln�llto a� cllletn<l e

escola nll ijec�ão seguinte' tnOS
V" o (Iue está sendo feito pará
njudur o profC9s0reOa aluno'

nu aula d9l1ulll.. A aelluir V'ê-ae

Uma ijala-de-lIulu modélo e na

�ec�ão contigUa um equipamen
tO eletrônico demouotra o mais

moderno procesO de ensino em

IIl!torea tais COmO o estudo de

lInguas C9trllngeif�s,
SeJl:uese Uma exlbi�ão do e

qUipamento elUrlco e eletrOni

e\) para laboratório médico jun

dos Elltndos Unidos, nu 5e�ç;io

,

O D:?partam,el1t,o, de 't'rabelhc

::�:�n��e a;:::e:d�: u���:njl:�::
"tnente a pergunta mala COl\lUIIS

relalin.sao-triÍl1alhadornOrte_
ameetcano Nesla seoção eru-oe.,

nam_Se representantes do mn

vimentos trabalhista 1)05 Eata-

dOs Unidos,

maquinaria 'do eaor1tóri? pro-

métodos de manuseie de mi-.

lhôea de dados inrormatlvos n"

Sistema tie Prevtdêncra SOr I'

,J.,q Est�dos Unidos, para apcsen

um trallsmisO'f autOmático de-

escrita mnnual

Em �ell;ili<ln.
vêm um'a ..)a' de Jl:rllnde� dl_

menaÕ('8 Contenda exemplo de

materiais e pro'dutos fal;riradoa

nO l!r.o.'sil' por braS'ile1ros afllill_
dos- a inqu�trlas. norte_a{"erl_
t1l.na; éo:imo AHadóa no Progres_

ili'�,res,sa;.t!o8 cril minoraid, há

I clli.' e�pooiçáo Uma máquIna

mvviJa: a gasol'ina para mlne-

,- A segu��j 'e: ����d,:Pa ';�J�S�ÓM
� !:�'��od;";:
do"S, 'eX��'ean'do_Ii'; como fora OI

)C{1JltSAildosessee'eslubelecimen
tos 'de ;'en!Íi�o, 'graças II tér�a8

,cedidas graciosamente pelo GQ

vfrrn·o Fedc-ral II cada estailo,
D1ostrandose'tambêm comO tra

b'alna � Departamento de Agr;

cultura,' nQrte_amcricana em

cOI�jUntO c�m as universidades

eosfazende1ros

Na biblioteca ]ocaliud$ mais

a'dtanleeanteâqueQsvlsl\.an
tes e!ltrern 'na usa pré_fnbric�_

d� de três quartoa tipiCa de

uin Operário médionorte_ame_

rlcal�.d., são apre.e!ltadas ce nte

na8 dI! livroa, em inglês e por_

tUgu.ês, A. casa é fIIbr\ellr1a em

Iinba de n,onUtcem" pode ser

e�cuida em· apenas uma semana

A seeção de-invenç,ôes a pos_

guisaS apresento u maluno nor_

te_americano de escola secun

dá�ia deOlOnstrando ia funcio_

namento da máquiná' de calou_

lar que disputa o "iõgo'da"e
lha" cOm qualquer visitante,

Uma se(ção Intitulada "Vi_

site o&'Estad06 Unidos" é &.

pteiient:ada.

VENDE·SE MOVEIS

VENDE-SE

Por motivo de mudãnça, vende-se 'm6veis em bom es·

tatio, ver á rua Hermann BlurDenau n. 54, Informações

I com o snr. Guilherme Gonçalves' D'Ávlla, á -Rua Alvaro de

Ca"velho n. 12 ou pelo Telefone n. 3677.
•

• 24/7/63

----�-----,..--_
..

_-

filma O <Íe�fil�

dC modas

Um DKW - Vemag Sedan cõr Caramelo motor 1,000,
O.K. Tratar com BATISTA, Hotel Ideal, ne.;t.a.

!'ERVIÇO DE ASSISTEMOA MEDICA
DOMICILIAR E DE UR6�NCIA

(SAMBU)
CONCORR�NCIA PúBLIOA Nos. 6, 7, 6 e 9/63

Chamamos a atenção dos Srs. interessados, para fi

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

lellte, onde acha-se publicado Edital para compra de
materiais de ESCRITóRIO E HOSPITALARES.

Comunicamos, outrossim. que maiores Informações
serão prestadas na Secção. de Material à Rua Alvaro d'J
Carvalho n. 70, dlárlamente, das 12 às 14 horas.

.....el"".nimClI.1Ds d:" e.x,posiÇ.,UO, pU7
__.-._�__......._,-,-_� .......__ -,---__ ="-,_�_:·:..:�,-i.l�h,,,.,.,;.,lI'!9JlJ�'���Ilt1t6f:!&'r�r:'(IV/'f.

Florianópolis, 17 de julho de 1963.

.. AILTON FIR,lfl!,>!"O CARDOSO

-r' 'I' Gli'efed""'Se€ç8ô�e ,Material
,. ,���; 24/7/63

gues no Dep�rtamenl;(' Rubens Victor da Silva,
Centl'al de Co:npras, PRES�DENTE 'I

t': ��lg�:t�O�:S 1��3�;�1l��Ja��.� .,��·,ti�:: i����,"G��"

Outro SUhtema da exposl�iio
é 'lU<l O BraSil e os Estudos U

nidos trabelhundo juntos sob

u él!itc,da Alillno;.a para o Pro

greeso, têm leito muito e ain_

da f,urão ma!s nO sentido de

Icvnr avante os ideais comuns

a tôdas as Repúbucas Ame-

Á entrada d<1 Exposição �.

U_A. vê_se Uma rot"g�afia d:l

Presidentc Johll F. Kennedy c

Uma mensagem �audanda os

\'islt>ll\� do Cerl.üme

\lá também, Uma rotografia
em IUnlunhO grande do operá_
rio nort�_ameriC'llT\o típico, a

primC'irn de '·1 fotos aprese,,_

tad:Hl n" exposiçíio mostrandO

ul�o d� Illodo d� vida de uni

tr:lhalhudór nó!> E}lta'do1!tI u-

cionamento de uma .pcquena

Impressora, uma máquina pl:is
tica de imprlml� (Iue confeccio

na clichéS para rot"gralla com

uma cãmara Poluroid� qu� re_

ve!,.. o rilme no mesmO mOmento

have",fo narrador pa�a e"pJi�

cor o fUncionamento des�as

má'luinos.
En' segu;da vêm_�� aparelhos

I>rasilelros e ncrte_all\l!�ic>lno�

d� televi$�o Um televi�or 1I0r

t>Ítil, "ádlo�, um conjunto do

ai la fideIldnde (l' um gruVllrlor
e loca_,Jlscos estereofÔnico pa

TI. mostrar os \l\lIls moder,noil
mei98 de �ntretenimento domêe

tirOs, Ouvem-se igu"lmente

::1�:::' :::v:�:: n;ã::��:o ,��:
prOduz18 mil discas eapren

"1le-se cOmo eles são feitos

Uma máquina para e�trair

SUCo de laranja, de tipo indus_

tdal, demonstra como us ga

rras podem �àpldamente ser oon

vertidas em produtOG graçM

ii automação, A máquina fund

onuavtswdosvisitsntes,(Iue
em se�uida, entr"m em contat.o

Con' um" série de a"�,ectos da

agricu\tura tlarte_amer1cana

pur meia de filmQ8 projetados
par máquinas 'o<:lIli�lIdas atr>i.8

da tela ede fotqs com lcgendaS

�xplicando o progresSo du 11-

I!rloulturu nos Estudos Unido�

Hã também fotos de' tn;clalivll�

patrocinadas pela Aliançu pnTII

" Progresso most�n\ldo o desen

volvimento da agricultura lia

Brasil Ji:�açss li. coOperação prO_

piciada por uquele programa.
O pavilhão segUinte c"n!ém.

Uma exibiçãO automátiea de

avicultura, onde o visitllnie

terá ocasião de ver J;!.":dinhmo:

pondo ovos e pintos s,tindo dnll

VVOij numll incubndora. O IHI�

",dor eXl'lka aS vant"Jl:('-n� (Iue

" �reSciment" l\\ai� rÚI,itlo du�

!!alinhaSprOpQrcionnnotocnn
te iI mnior producão de curne

e de "vos grnC"s à automn�áo,

Os visitantes vêm o rril.l\ei�'.,

aspeCtO exteriol.' da eXposiç�o

:10 descerem Um" ranlpn de

cOncrct" rUlllo "o próximO pa_

"ilh:,o pró_rubricado onrl�. é 11-

p'·C1\Ont4Ida. ul\,amáqulna têxtil

em operação, flund" e tecenrlo

COMUNICAÇÃO
O ClUbe Dr-ze de êgõsto comunica a seus uísun

tos Atisoc.ados que encerrar-se-à no próximo dia 25, :1

Inscrição das Debutantes para o -Balle de Aniversário,

a 17 de Agõsto prôxímo.
A DIRETORIA

DOCUMENTOS EXTRAVIADOS
Foram axtravlados diversas docum.entMõ pertenceu

tes à Firma IRMAOS LIVRAMENTO CARVALHO

LTDA. _ CASA DAS NQIVAS ......,. e ao Sr. JONAS DOS

PASSOS LIVRAMENTO CARVALHO. Pede-se à pcs

soa que os encontrou fazer entrega dos mesmos à Ru.l

ConselheIro Mafra, 57 _. ao Sr, Dumieflse de Pa.ula

Rlbelro, que será. bem gratificada,
26-7-63

DEPIlRTAMENTO CENTRAL
DE mMPRAS

.: ;0;;:��Pe;U�re;A, ����
rte 451 GB -' 5::q183, .-' - .. ,

.

motor nO 3J - lnR(t7f1ftl ,'No ·JUl!la(ll:n:.l da ron

fIP. em 1T',al estado .� �,!l; corrcncra serao observa

ser"pcf!o. de pr-üpt.,eílll;.?�! elas a's d,;,poslçne� elo al'�

d: Departamepto.. Estàdua�; �23,.,_dq_, Regulamento apro-
de O('Qgrafia e 0artografia, vai'lo peh Decret-o n,o SI"

peJo preÇo base de Cr$.' 25-08:-61/382,
'

!�������. {trezentos m!r
'; A ·'.concorrência poderA

'-- Um Quantidad-e _ 1 ser anulada, uma vez '1ttC

�' _' ,�J�ha sido preterida for·
malldade expressamente
exigida. pelas Leis e a ('

n\Lssão importe em prejul
zo a�s conc:r�entes, ao)

,-
Est�do ou à moralidade C:a

OBS. :......... '9 ')efcrldó
.

JE-:
EP, enêontra-se' 110 p_átlo
elo' Departamen't.o ele f;,:.-
tfada de Rodagem, , 'Concorrência. ,

I} _:_ FORMAfII)A�FJ �r� d�g::;;::��or C:;{:
Comissão JUlgadora, reser-

1 ,- Os Interc!"Sados d�- \ia-se"o direito de anular f\

verão atender :l'S ··seguin- O�n'corrência, caso as pr._
res • formalldade3: ,.

'

po�ta_s _ a2��sentadas niiil
- , "",'. �-'� �t:Ir.'reSPOndBm }'OS tnterês- I

ç� ;e a�;��t:�l��a;�rs·es do ESfãdo,
sUbmissão 'às '�I'Ih'as -(1p

'. � .', -

,_' ,

EdItal nO OOl-2ª�1-Üffl.t:··.. �;', F)orhinópolis, em 15 de
pUblicado no' Olàrid", Of{-�" ;Jtl:Iho'tle 1963.
ciai nO 7.226 de 6 de !evtõ-.
re-ro de 1963;

-

b - Os envelopes, CO,:1-

tendo propõstas e cJocu
menl,os,' deverão' I:'er entre-
gues no', Departam��()

�:[lITAL UE rONCORRE::NÇIA

O Dep9rtamrn: c:"-, ,.,1

de comnras, torna púb.l
'" que :ará roauaar, n"

"" '<:;;8/€3, as 15 horaa,
n� "U3 r�dr. à Pt'RC<\ L'H),..

" Müllp . nv 2. CONCOR·

R1:"!'·c:r.... P(jBtB�A,

,'I::if "'.' "'�gnirotes;

I 'Oqjl':'T'O nA

CON'ÇORRI1:NCI,A

VENDA

J>UBueA NO 63/07-llt8 ,

(','ntl'al ril' õomorus. ��e

às 13 l1.ryI8'; elo dia 14 d�

agosto de 1963, m-cnsn-e

recibo, em que menc'ona

fi data e hora do recebi
''''1''." assinado por Iun

cíonérro do Oepart&.memJ
Oentra l de C '19f3!".

.

C _ Ai;j propostas serã i

a�"rtas, às JS �()ra� r!o ,li"!.
: 14/P./a.a, e NA· PRESEN

,PA .DOS PR1i�0NEN'rg::l
ou SEUS Ri:i:RRESEN

.

'�NTES" LÊ:GAI�.

especittlista e meconomla ' do

mé�tI{'1! Rj)tesentnn<lo algumfta
das qu.ulidttdesdcalgodílo t.ra

tudo - algodão que se torna

impermeável, QlgOdão resisten

te ii umidade e algodão fabri

<)ado pnra tecidos qUe podem

!toru/i./ldOslogoapóalavadoa,
V ('h'mento femlnlno se Intc

r"sllur:i certamente pela secçã ..

S(>f:UlIItC. onde modelus fatem

lcrnOn6trn<:ucs re Iratamensc

de beleza com cosn.êuece pa!lI

,,1:>Ju,e,oftcabelos,easmãos,
\\Nlelos hrusileiros apreeen-"

r-r» a� ltimaij criaçõeada ino;la

nor1c_americlIl\R em tl'ajes de

pn;;<' médio no tiedile a qlle

sé 188iste an, seguida. Os mo

(.�IOS exibem 15 trajes dlteren-

sôbl'e UH'" plutaforma loca-

e,1I dm.a du pequena piS

elnllnollrlivl'e, apresentando

roupue e8110l'te e- "té Um �estl_
10 de noiva, tudç em algodão,
Em seguida a placina, há u-

UmR nrea reservada pll.�a acam- ,tê!e�::�::i:��::ea: ::n�:�::
pumento e esportes onde se Nê

�\.i"ma cozinha do !)ituro com seu
uma séri, de reboque. e outros

���::Sf�t<���tff�
A6 t!ml",,.cuções e molotes 'd�

'}ola 'pUJ1.C ex'l�rna, nn '8111'pla
pÕ)lH t;:'!1I por fim ·demollstrllr

arens sob as
.
.haluJ.eirall do Bra_

(lue u.ilhiies de n!lr'tc-amcrlea� ali. 'e d�s Esta'dol! .unkt�s, bá
"'rins são boje l,roprietAr�os?e dIversos. tiRoS de máquina pc_
bHI'C"s prolluúdos em massa

.uilll\ para USQ na engenhsrla
Íwra qUe melhor uproveitem civil e.na agriculturs. Paar 0'
6uastêrinsefc-riados.

In. _ JULGAMENTO

Rubens Victor da d!lv!l.

PRESIDENTE

25-7-61

DEPAIÚAMÉNlO' CÉNTRAl
D� COMPRAS

EDITAL DE CONCORR�NC!A
PO'BLlCA N° 63-n7-017 1;

A concorrêncIa." podem
ser anulada. uma vez que

tebha .sIdo preterida for

malidade expr('ssam.ente

exigida pelas Leis e a o

missão importe em prejUl)
zo aos conc,:rre.ltes, <:i,J

Estado ....u à m;,.tcdlidade da

II - FORM·"\i..iDADES Concoriencia.
I - 05 Int.erc."OSddos d�'-

verão atender as seguln- O Departamento Cen-

tes formalldadeii': trai de lJompras, por SU·l

a _ apresentar declara- Comissão Julgauora, re;er-

ção de c>;,nheclmento e va-se o direno rle anular fi

submissão às n,..,rma;; dJ C('nwrrénéia, caso as pro,

Edital na OOl-28-1-1qe.;�, po�tas apreE€n�adas nâo

pUblicado no DI(lrlo Of\- correspondam aos Interê.-

clal nO '7,226 de 6 rle feVP.-- ses do Estado,

r.elro de 1963;

O Departamentc Central
de CÇlm9raS, torn.a públi
CO que tará realizar, 1l.J

dia 15/8/83, às 15 bora.i,
na sua séde, â Praça Lau·
ro Müll&, DO 2, CONCOR
RtNCIA PúBLICA,
condllções seguintes:

I _ OBJETO DA

CONCORR1!:NCIA

VENDA

ba�edeJ��:'150��,OO i);:}�
to e clncoenta mil cruz�l

ros), Unidade '-'- Um -

Quantidade _ 1.

5-7-63

OBS. - O referido JB.
EP. enCJntra-se deposlt.J.
do na Mecàhlca No:!,·.(J

Martlnello, em Criclu:11"1,
em mau estado ele cons��·

vaçãa,

reeibo, em que .:nenclona
'fã datà e hOra do recebl
mento, assinado por fun

cionário do oepartament.O

�entral de CÇ-mpras,

c - As propostas serão

abertas, às 15 horas do tljti,'

1418/63,. e NA PRESEN

ÇA OUS PROPONENTES

OU SEUS REPRESEN
TANTES LEGAIS.

I

III _ JULGA.I4ENTO

No Jul;:amentJ da con

corrência serão observa
das, as dlsposlçôes do a:t.

23, do Regulamc!J't.o apr,
vado pelo Decret .... n,o SF
25-08-61/382.

b _ C>.; env .. l'lpes, con-

tendo propostas e
_
ocu- JulhQ_de 1963.

mentos, deverão �er eíiitre.

Fiorianópolis, em 15 (\�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Secretário LuizGabriel ercor- onde

re o norte do EsiiJ-:lo e��i��r
agricolas catarinenses, es- sua equipe, to�,' �.�� pro: . I�j8í. 'OUViU com satisfa·'
timulou o sr. Luiz Gabriel a prio, "In loco��- ���- � 'um 'robusto colono

mente 'dos probl� �tle afirmar: "gste homem faz

cada região. .A. 'drt1�I'�ez "'. máquina agropecuária an

que visitou o alto Và1e do �.ar".

A fim de verificar de per
to a côr .cos problemas
que pesam nas tarefas do

nosso produtor rural,. o Se

cretário da Agricultura, Dr,

Luiz Gabriel, foi e. um con

tacto direto com os ho

mens que lideram a pro

dução agrícola catarinense

no norte do Estado. Desta Em uma dessas incursões

vez foram percorridos os do Secretário da Agricultu
muniqipiOs de São B�nto 1'8 ao interior do Estado,
do Sul, Rio Negrinho, Ma- um jornalista indagou-lhe
rre. Itaiópolls, ,Papan�uv3., se não dispunha de uma

<.;anoi,lhas e POrto UnIM. equipe especializada que fi

Neste! último munlclplo o zesse
.

as inspeções em seu

secriáriO
Luiz Gabriel par- lugar, A resposta veio rã

tícíp de um debate sõ- pida, na forma daquêle ve

bre s aspectos da Relor- lho mas sempre oportuno

ma rária em Santa Cata- dizer popular: "Quem quer

��;J já ��: nO��a�:;��� :i.'.���mCO�:I�i��rror�::
agr!ir!a qU9 lhe é perucu- do que dispõe de técnicos

lar.' A seguir, manteve ré- para orientar o produtor

pidos contactos em Caçador rural, porém, nas suas vís

e Mattos Costa. gens de verificações locais,
,..., ;' .. Hn de."""<; .,J" .. " .... ,l� além do estimulo que leva

mIla
.." dos problemas aos técnicos que compõem

1-
,_.

i �STlTUTO DE APOSENTAnmUA E
! PENSÕES DOS INO,USTRIARIOS

�ft����!'�,�o��,�:SA�;��A�l����f�:
dot e locais indicados, ins- INM, INP, LB.

"'t'
ões para preenChimento Taxa: c-s 200,00

de cargos para o �er'1Ço ,�u-,' Vencimentos: nível e

'blí o . federal e A1l.milJistn- C. � 587 - MENSAGEIRO

çã Indireta. IAPI, IAPFEP, IPASE, HAS.
Taxa: CrS$ 200,00

. ,1-.j;:;lJtUÇOES A SEREM Vencimentos: nível 1

>'�
.... .::; l"J:.:LO IA.P.d. das As taxas de inscrição serão

8

111 horas Aberturd pagas diariamente, na Dele-
:.! / 6� encerramento .... gacte do IAPI, Edificio

cs u /63 às 17 horas . IPASE _ 2" andar, das 8,00
C. '576 - DA'rILOGRA_ às 11 horas, de 2' a 6' feira.

FO o SPF Os
�

candidatos do interior

ampliar o seu roteiro aos

rnuníclpios do Sul, Oeste e

Vale do Itajaí. Em setem

bro próximo serão visita
dos os municípios do lito
ral de Florianópolis.

Não tem taxa podem Inscrever-se por pro

curação, que deverá ser

acompanhada da taxa de

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

vencimento nivel 7

C. 579 - ESCREVENTE
DA'I'ILOGRAl'''O do SPF
rvac tem taxa chapéu, para cada concurso,
Vencimentos: nível 7 título de eleitor e para os

C. ;,118 - OFl<':IAlJ DE candidatos do se",", masculí-

��!��:t���--�;>��PL ��'e���:n:� ��: ��,:r:
Vencimentos: nivel 12

lNS<.:RrçOES A SERE:4
FEITAS PELO DNER dus
15 às 1'J horas
C. 568 - CARPINTEI-

serviço militar.
05 candidatos que estive

rem im.critos nos concursos

de Datilografo e de Escre

vente-Datilografo para a Ad

IJtinistração Indireta pode
rão igualmente inscrever-se,
para os mesmos concursos

do Serviço Público Federal,
de--�endo esclarecer tal fato

aOF��a:;���ii3°de ']Jno!
de 1963r"i!i I., !.' ,., r'H

Amaury Cabral Neves
Delegado do .IAPI

RO do SPF

Não tem taxa

Vencimento; nbel8
C. 586 - MECANICO DE

MOTORES A �MBUS-
TAO do SPF
Não tem taxa

Venci�entos: llivel 8
INSCRIÇOES' A SEREM

FEITAS PELO IE'ASE das
14 às 17 horas

C. 58t1 _.;, ESCRITURARIO

Igual, nunca!
Enganar, épossívef..•

,

�\
I

���

En") sete
belíssimas côres!

Estojo de couro
.

finíssimo!

Transbaby II
- produto-da

.�
la

_ excetêr-icre em eletrônica!

��T�r:�!�c.' �Bfy1BC!p ':�lh:��ra�mpel�u:an:!il�
o Comando � te-ndQ' prestando servíçc-s à cole

em vista. a conel11Si.ô 'd_ag_,- tHidad.e w.gu�ense.
obras de rc.(orma, '40: �4\"

,

. 0 Crnt·. Geral recebeu

ondf> 00 lnstalan tlt9,iS6. � também. do Del�gado Re

riamente a se. put' Ml�iâ..
.

gionaI de Policia de l:)i,r

em Porto UnJào�, dete�-· B,ento do Sul, teferêncJ..1

minou o des1oca'U,nt<i�ClG1' elogiosas ac sgt. JoSé Du'u

seus elementos,'. atuallJ)efJ te� süve, Cmt. do Destaca

te adidos ao _a�. �J:Jt\l-' menfio" e Subtenente DU!-
..

ÍIII ll!I!'i__

�:�:.Inhas, �ar�:�:g��,:�.��, ':,:�t,:�:e�:, d�:�M� e�; 'T'DJ\lTCID l\DVn
'

.

�. .

. .:.;' . .

':i2l',";-""<canoiiilia,' 00' ocasião d. O MundQ é seu com o J.1VUWUlll)1 :CiO .serr-jaoo'
REORGANIZAOO -!i:\'" C;:'-�A:> ::�éh:o :'ultimameme cene- 3 �

02��;�;3é/s39��'�����':'.'I'" .. g.,;ad.:.:�raqUela cidade. .

O futeb61' .� música as corridas, a notícia - o mundo é' seu�c.t;>m.'o thigua-

seco o Cori!"elhd.Ad.ni.lnt��·'; :AU'tO�IDADE POLICIAL téve! TR�'NS'�ABY 'I-I, da EMPIRE. Duas faixas de omja Pbt�.rif(�$i��S: sorrr
trativo da. P ..": 'Foi'-,designsdo Delegad( nitidó:e .\�,m,·�.·�?I transistores super .. aperfeiçoados - e a econ.:,.o�.J�-.',?�,·,<�fp,,",•. ·Ci,O-julga

.
. ,..

r: 1j:!i�Cíal ..de 'P)llcia deCon·· �-

rama Gerai:'�'9�1�"'!I' .,;:_�r�!·�, -. o lo.1fen; Dinlz, de n�mentb 'g�'r'ântida por 3 pilhas comuns de lanterr:a:. NasJ0g,a,s.;.·t)o·� pas-

(�� o��:!�:i:ifi�ç�.��;,� ,;. q;1��:.�:. �lihO; ..'
seios, no�, p.i·�Le-ni'qUeS, em casa- tenha ao seu lado u�_ ��:-0R�� de!r�l::sgria

lhe são comet1daf,1:1o��âri::"...,:'rB;_q;1J-s..9�S Dli3C!P.LI- e· d�versão, corn O TRANSBABY II. .

-� ..
;. :

le Decret0t" �;' ��_':OP�,h;::."�.::: -'-���tJ1 e�cluldos dlacipll-
ELOGIO� f'" _

.

. �fM��te fis . �ds. Elpídlt:l
O Dekga-dO. . �'-�dllha e Nelson Antônio

Laguna, em
.. #enriguê;

-

sorreràm pena

ao comangC' . df1,'-..�1Q>lllsão os sds. wus.,»
o rlestacanten ;P.ett,USÇllm Stanesyk e GII!-

quela clda�e,; .-,_JtC�J!1� Augusto ela Silva

Cmt., 20 Siot.,'J_Q.!_� 1:�Qd.o}o. -

___,_,.':;,I'ii��·" � ',f:<:-"' ...
VIAJoO, �4Q;O' _to O DEPUTADO
'MARIO JA'Y.JfS DÃ;CUHHA MELLO.
SEC.REt

' '
..

':INTÉRIOR E JUST!t�
A rim çl�' ,( :;,J:,�"',/.�'r

...I .....f
rêsses =lI'IiI====
gados à FLORIANq:tQÓS�IJOS� ANTE'RÓ BATISTA

• ;<R:�a. D�e Sehutel. 55

�. --�--�-----------------------'

Confissão de
Interro!i:'ad'o pc''' um

põ"rter do- Jol'nal ..o Est.a,_

do do Paraoa", ,quando àe

sua. passage� por Curiti ..

ba. na.. últimà segunda
feira, se. o .séu nome esh
va sendo crgltallo para a

�ucessão w.�tadual catari

ne�, ·r��J1.deu O.Depu
tallo ,ArolQ.o' I ��Ça-rvalho:
'�pdo _o . h,omem �í?úbtico
que teIn· cladQ OS melho

res de seus. esforços, em

bimeflclo d'e, seu Estadc,
tem o direita de querF!�
servil' a sua terra como

seu OoverIlaOOr. Pode.'B.
ler candidato e vencerá :)

pleito de 65, nquele que
contar com O 3pôlo d·).'

�mals part.tQos. Reflrc,-

me a Posição da UDN c ,

mo partido de oposição:.
Sem um esquema: \ nesse

.se,ntldo, nem se podeM.

tnsar
em derrotar a

ma.
-

ina montada j..oela atuel

ministração que eSiá

®cepclonando goS catari-

tnses. .

.

Êste é um tópico da e"

trev:'''ita elo Dep. Barole!,

Carvalh-:-. c,:mc.?tlida b.í'

jornal "O Estado do Par'!.

. ná" (Curitiba 1. quar.::o
recentemente !lnr ali P·h·
sou. Alêm de confes�"'.r

�ntecipadamentn sua d!lr ..

rota no !:uturo pleito para

Gov.ernador do Estado, h:\.
aquele veneno: "Não se

pbderá peT1�al' em derro ..

tal' a miquina m�JntaÇl.a

pela atual administ;raçio
que está decppcionan:io
aos catarinen,ses."

Nem sempro é fácil descobrir um� camuflagem, Veja o cala <10$ razedor•• do'
peça "de imitação" para máquinas,Caterpillar, por exeÓlplo;pbr Is..O;.cuidadoI'Sémente o Rolete de L,ubrlflcação PermanenteCaterpill�rofét.ce'i sóà máquinatOdas as van!agens, Nao arrisque seu capital. Exija Peças Catér'plllar ,G.enuínas. '

__

A ,"_ad,lsP.Slçao em:

'FIGUERAS S. A. ENGENHARIA E fMPORTAÇAO
Av. As<. Brasil, 164 - PORTO ÁLEGRE

�4t�'!.' .CaCLOtt;,'d do Sul, "FIO;ja�'óp�jí�' o �Si�m�na�·
;';';ç

C1terplllar e Cal são mlr�l$, 'egisl"du di t:alerpillér Traclor C�.

;'.';. Ôr. Aloisio.
1tf{onQuilhoH

• ','o . CUNrCA DENTaRiA

'�)'ta�mento tias afecçõe.8
. «". ':, I::I:Oca em adultos e

co deverá -tam � çCJ 1Dçks pel01:l metodos cU·

ciar, em ê�rlt� l\:"I ..�ni'·O : pl;o � ·cirurgico. C(Jnfecçao
Govern9.dor Ney l;Ifl�, 'iL(:ê�- �I! p'rote:ses. parcial, e to�

ca de probleina;!;, ,�� J�
aos dois ��',;��•. '�I'����Dde 'ae·p a sa fetra
prossmundq. '��ls ��� a. � 8 Ü 1'2 boras e. d!lB 15

. �.: .J19-_h� aOtll la�adó,
.,PIt;Ut .�nhâ. i. -,i
,- \1�\t81v&lpente �ai ho-

_- '?J:::��J; Bdlfi:10 iu-
,,�,-, Illila 104 - rua Je

,;_>�"Co�O I

Pelas afirmações 110

��t��tr:�::i�iS;:;;:o q�
Estado está dcr>;!xionall
do oS catarinen :;e's.
Os cata�inens:" entre-

tBnt .... e não sO"l::!nte o�

cata;inenses c').no tõd,l

agente não nas�::lda nesta

terra, ma.,; que aqui vivc

e trabalha, têm olhos p.,

ra ver e r.ao sã") ignoran ..

tes como pensa e julga o

&RA-BRETANHA E·OS USTESNUnEA
RIS NA ATMOSfÉRA

assegurar a cancelação das

prop'Jstas provas galesa�"
"O govêl'n,:, britânior.:

, confiou sempre. afirmou

Macmillan - em que o

govêrno francês <lderiria .).

um tratad') de prolbiçã-J
das p::ovas. O gnvêl'no
frances acha-se I-)em c")ns

ciente disto e ,19.0 creil)

que, no !'l'('sentr>. fõ�se de:!

alguma valia reallzf'll' g".i
tões como a ora apresen
tada".

LONDRES (BNS) - A

Grã .. Bretanha .1ão reaU

zar� provas nucleares na

atmosfera uesde que' ou�

tros naíses nãà aà façam.
info�ou nà Câmara do;;

Comuns o Priml,Mo .. Mini;;·

trl' Harold Macmlllan.
Esclareceu MacmilJan,

pOrám. que éste fa'to n:i.>J

representa rum suttstltutl
vo ao tratado de probiçâ')
das IJ)rovas nudeares.
O Primeiro-Ministro res ..

pondia à uma inte�pelação
feita Dor um membro da

bancada ipOsicionista no

Parlamento que pergunta
ra "sé, em vista da decla

ração do Presidente Ken

nedy de que os Estados u

nidos não seriam os pri ..

melras a reata rem as pro
vas atmosfétilcas. não fa
ria (o Prlmeiro .. Ministro)
uma dee'araçn.� -semelhan ..

te em no�e do gov�no bd
tánico. alem de prumover

gestões junto ao g9vêrnO .. <t, ...-""".....---_.J
fl'E-.nçê$_, .n� esp_�_pp.ç� .dfi!.:'

Residência
Vende_Se "rlisid"nc1" sJta:l

rua Tenente Silvelrll nO 88,
Informa<;Ões.-.cOm I} CU". I-eo

Coutinho li meSma rUa "o 86.

Z5 .. 7 .. 63

Dep. Ca(vá.lho. E por is:;'}
.... d'é�igta. e,IS� o' Senador

compreendem que as P'.l-·' . Jrin.iú�'ver"tPft a c'lncord;:r
lavras' do Dep. são . un..Õi. «;'OAl;; �ss.a candldatura Ji
formal confissão dI!" �ta.

.. P9t. s,i .�s;t:'a quehp.ada.

RU-MARCAS. E· PATENTES
Agenle Olici81 dá :rroprleíláde Indns1rlal
&t:fl1stro de mareu", J'(Uf'ri��:� IrÍv.tn'Ç'40, BOnN,' o.
"""retalS, titul08 � e.!ta�m�tó� ,jtsignüu; IrUa di

propaganc:tG fi �CGI � ,eiJwt,ação,
'

Rua Tenente Silveiià, 29 +' lU andar -
SALA 8 _ (ALTOS DA CAsA NAI� -'PLORI_
POLIS - CAIXA POSTAL. 97 _ 'OIlE 3912.

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ

EDITAL DE PRAÇA
Faço saber aos que o presente édital de praça com "

prazo de vinte dias virem, que o porteiro dos auditórios
déste Juizo, há de tr�r: a pUbüCQ pregão de venda e

arrematação a quem mais der e maior lance oferecer, no
dia trinta (30) de agõsto p. vindouro, às dez .(10) horas,
À porta do· Fóro desta Cidade, no prédio da Prefeitwa
Municipal, os bens abaixo relacio�dos, penhorados a

Teófilo Jacob Schütez, Leonardo Schütz 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)
tõrno tubular automático, n. �.772, sem uso, em perfeito
estado de conservação, avalia.do por. cem mil cruzeiros
(Cr$ 100.000,00); Um (1) terre:no de campo, mato e lachl
nais, com a área de oito milhões cento e vinte e cinco mil
metros quadrados (8.125.000 mts2),' com' as seguintes con

frontações: ao Norte com terr�s. de Matias. AlthoIf, Bet;.
toldo SeU e Roberto Schutz; ao SUl, com, terras de Bene
dito e Angelina Matilde Coelho, hoje 'tie _Heriberto Cordova
Rarrws; a leste com a posse da In..emadinha e terras de
Bertoldo SeU e ao oeste Com terraS de Pedro Matias
Koerich, Roberto e Teófilo �hütz. i�6vel ês6e que se

acha registrado às fls. 184/185., da_Livro 3·J� sob os nú'
meros 6.987 e 6.988, desta Comarca de São JQsé, avaliado
por hum milhão setecentos e noventa e cinco mil cruzei.
ros (Cr$ 1.795.000))0), perlazendo o total de hum milhão
novecentos e sessen� e cinco mil .crilaelr6s Cr$ .

,1.965.000,00). E quem nos mesmos quiser lançar, campa.
reça neste Juízo em o dia, lugar e hora acima designados.
,E ,para constar se .passou o presente e..mais de igual
.

teor. que. o porteiro· dos' augitórios· publicará- e' afixará
no lugl,1r de costume. Dadq e pass_!ldo nes.ta cidade de São
José, aos onze dias do mês de julho de. mil novecentos e

.

ses�ent� e tres. Eu,. ú\rnaldp ,'M, de Souza), Escrivão a

datilografei e subscrevo.
.

Manoel LobãO' M� de Queiroz,
Juiz Sub�tltuto.

VENDE-SE URGENTE
V1!lNDE·SE UMA eASA COM' TERRENO MEDINDO

��. �5�T�0�A�������S -_ A �UA H�RIBERTO HO,Ir·'··

TRay,\?)A RUA ANTONIQ MAl'TQS AREIAS, a67 -

�S!�I�;�\,:,. .• �: :�_.t.,..� .. �_...:-
i
• .____,_..... '-T.r'-_�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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48 ANOS DE L,(BUTA CONSTANTE EM

PROL D� SANTA C.'TARINA NO

SETOR I)()� ESPORTES

t.U..'j.iTt.t

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE� , GlcBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

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

ORILDO LlSBUA - MARIO INAt:IO
COELHO - MANGONA

m�!�i 'c�� I [�e enYer��a ,'ura n noite �e 3man�ã: ft�ueireD3e x �nmerciário
LO G, E :;r � _

'

�.

.�

t' (�::=it&($ lJt�O) KRrCLS Hf.H!!t,M, L��[ KH! À 'KOlTE O PÚBLICO FLORIAKOPOllTAKO URÁ A O�ORTUNIDA!)E Df

PRE.E�Wl ... ,5. � �:�.l_ l tL�L ULf�O,JO IHEíit.m�j,JP!llJ4!HO$O, REUMINDO FIGUE:REN SE, LOCAL; E COMERC!ÁR[O, Df CR!(fI.lMA AGUAR-

DErOS,
I

Esteve com tudo, ant,�
ontem, o FlgUe're;t"e '1

voltou a ernpolg.u- o r.�.

bUco com uma "perr.rr
mance" estupenda, mer- 1

do ardor combuttvo e ha.c-

mania técnica

veis. Goleou nad ... mais �u,

da menos do que o E;p'); I

Clube Mettopol. que osten.,

ta \ o cetr
_ de tricampeã")

C' 20- t.icn: e. FOJ a reedt-

o (e SUfJ bela .tuação de
.

la' at.us. quando. duma

y c.: per tõdas. lI"ng:)u e,�;

recultados nceet'vos para

se ir,1p5r a uma da',! ma-s

podoroses equipes de scn

ia Catarina. O Atmíran+c

recebeu umn

goleada em. regra. cem-to

pelo elástic_ marc.níor .�

cinco tentos.
Voltou a alvinegro diri

gida técmce-.- -,':1 pa.»

professor Valmir Dias a a

tuar c:m classe e c:'_'.ienvoL

tura. comandando o jõ:!""

do prlncíp'o ao r'm e pri
porctonando ii. sua t,':·ci'l�

e pnrquo não dlze� o ru

t.eo��1 f1o-i2n1p lit a no. :lo

sat: .racãc mcoouüe c'e

um fe�t'l memor.vel p-een

do o -Furncâo Negro" en- •

rrenter quuquer t.me do

pau sem mede da possibt
lidar'e de um f:'�z;;_"�o -e

sua u-va e valen:e esqua

dra. cnde não encontra-

mos um único �onto fra

co.

tentos a um, (' quadro q'v>

representa multo da putnn
O .públ'co vibrou com ca do futebol bar-riga-ver-

urra tntensíríru!c como l>:.'t de:

voltou. isto aos 9 minuta

quando Ne ronbn. em íoga

da »eescat estabelec.>u,'

marcador rle 4 x 1 que par -,
durou ate' o fin rl ..

uma conduta que nos fo§-:>;

recordar os seus grandes

dia". Secundaram-no: D:)

mi, cue realtzc.u um jn

nhado de tnterv-ncões !'"

gura.\ alguma .. das quais
bem difír:eis. "pndo que I"!')

gol de ho\lr<) d-s vísttant s

não teve cutna alguma:
züton. npr-snr do "cochn.."

do tento metropolitano:

Marr-eco, enquanto jogo"
R-naIdo. wneco e xoro

nha. õstc o gr,nde bomeru

da tinha de frente, ;;('1\·1)

que- de sr u�' p- ,. surgiram
os Iene-s que redundurai-.

nos tcnt«. do Figueirell_,r:.
Nu vencnto. cumprtra.n

boa atuc-à-: Piloto. 'I'e ..

uC'nte. A'; ildo. CaUta e Hc·

li'J. éste 'J !n�!h r hom!:',.1

da esquaC"a, Rubens fr,1

muito não se via, vendo nn

cancha um quadre coeso,'

técnico e ardoroso escre

vez por tõdas, apagou seus

nttes do nosso futebol. f:,

zendo baquear. por quatro

SUfPlê�â i fS EUrninaiófi,s Re remo: Oito do
Marti"eJi u�lahtadD �elB �. Luz; h�je a decisão
Foram Iniciadas na ter- clubes n:iuticc" da c?pltt'.l cãveL p.l "� 9.. ·a a deci :ãn. Nt) poude H'r corrid-;: pe'!_.._�

de de sâbado a,; eljmin'. N'o ·J:á�·"o de Quatl"J Na "ãr'o ce SI:iH, f) M", Quatro Com o Martlnel:i razões eX!Josta� dev�nóJ

tórlas dos conjunt(l,; cat-,- C,llll, o A1do VlZ apen<,.� tinelli VEnceu c�:on o C:J'T- foi ';";n�'ed:r e� ando p:-r entretan!o ser disputru!ü

rtnerue" que parLicip3.. � P,S '<;u TI:'. raia ja qu� n'>., pecniss:n10 1I.�anuel S;lvc - tanto credenciadn com o na manhã de hoje jnnt<1-

doa li Jogo:> Lus(';-.-;-Bm;- teve cC'mpetidor, ra· ha"endo por!;anto n,�- Aldo Ln? a .!1CJ":,\ eUmina- mente com o Skiff. f

!eiras. No páre1 de 8kiff, reg:';- ces:.,ldade de U!.1a V_'rcA'). tór:tl, O :)áreo de Oito n;;,;;

KOVA GOLEADA

O M�· ;'opol dobrado pelo F�gueirense: 4xtl

Com a des�i�ti'r.;::·r

clubes do interl 1". �'" I �

param das

apenas guarn:çu :; d
�.-à,.'

PALM�IRJi � r' ��
O GAUCHO !iJf,l

MA

t.o!.l-se uma surprêEa Cc_',

" V_t<'1r11. do "i�,!lista r;_,.-I

tllucLn; !\i-:'redo QU!l!!' H

�i ho sêb;(' S!d�"y
.1: 1\1: !'�!ne:a, que ·::1'0

favorito. com u·

E-� dif€'l' nça de do:s ba�

c;s e meiu, apr�xlmali:;-
mente,

Nu p1reo de ')ito c(?iu :J.

supremacia rio Martlne111
doi ,me de uma ::];ilarniçll')
do Aldo Luz, to, 'lU' da .

1"1

.1 :; 'J

l\A -,rro ern

a y' Voltá ao

B:c'cleta
Apenas al'Y,uns dias m.'E

Heparam da V p:'Qva cicli<:_

ticn Volta ao Morro, :mun.1

mente (r.<:putad:t em I1:)S�:>

capilal.
'

o Palmeiras de B'umc- c'me:. (la h"l'a, per :'Jequen.l

nau pstá interessado ::1 d:f?r,'nca.

c"'ntrat�ção do j' �ao. I'
.

Na manhã de domim:,)

gauch" DiRlma qUf' n� 1" :mlllatÓl':a« tive:am

ve rpal''''andotestes no M:�,· 'Sel"juênc'a. nrrém nli pu

cUlo IYas· Tamb';m o .. -� de!'<J:m tcnnínar dev!do au

:é�tr��a:o�nj��l:d�r���t��e �o:t:c::�� ��c,Q������'U�'
continua livre, tornando a rala impraE-

MELIM NO PAULA

RAMOS

o atacante Mel'm, C;lle

perteneeu ac CIllbe Doze
ele Agósto e que f'Ji o :'..".

tilhe1ro rr:.áximo do Cl'rtu

me sa�on!sta da Cgp:�.
temporada de 1963 vem 1e

se transterlr p,ra a eqld

IPe paula.lna, Tr:Camp�h
da. cidade. Reforça-se as

SIm o quadro pau'aino \":.

aando a conquist� dr> S'

Campeonato estari'üal.

ROBERTO NA C�PITAL

o atacante Roberto, Qlje

pertenceu ao Avai Futeb!)l
Clube. encontra-se ne<-'!

Capital onde vel:l a p��..

se'o. O jogador "Cob:erl"

enc-:ntra-se ,radIcado n,)

fUtebol blumena'Fnse ClU

• ata!! na €"I l",Je ;,Jf",

Cipa] do Florest�(

TRIBUNAL FUNCIONARA

o Tr.brnal �e Ju T'ça
Desportivo da Fe1�ra�iio
catar'nen�e de """It-""�I c:.'>

Santa Catarina c.cverá �;
Deunlr na noite jp h?ie
quando jul�u., pr ê"')
Jntel'}Y.ls!o _vela Li"'a ,1'1)1,:_
VWense, com r�'�_O t 1 ;")

parUda kavad:l ....n"tn: .'

seleçôes de F:r('lr,_: l!_'.'
• de-_J�nvm. .

los metrapoJitdI'!,lS !�
5. Alegam ('s �(;,L __

,
\ ,

que os !lorianC'p.Jlitan:ls a·

dentra:'sm a quadra 30 r;ü

nutos apõs a hora marc�

da.

PAUL!\�"':OS VOLTAM

AOS TREn.'üS

A equir.e d:::. P!1.Ula R<.:.

ml'S vaj voltar a intenf;ifi ..

car (1 tre:namel"'tos na <;e

mana (ue f'l1i' in'!:iou.

A e'!'\'pe !1>H;:'lina, qUê

é " b;:�e Cri :)elf',�.·\O qlle re·

n"es0',+�":'á 3anta Cata:ina

si'e'ro clã 'TI�dlUcla·

de est&, vi\'amente emp""
nhacla em be:n represen

tar lWS30 ESiorlo em mai"

este ce�'ta.me ndcional.

GREMIO NAO ACEITOU

A ('I'ret�rla do Grêm\'J

F�'� �\�<:'l'''nse r'e;sp:1l1rie't
I"!-_:-'ta�:-·3."I"'ente ao' convite
for1T\u!ad� pejo çomel'ciá
l"l'J :;JR!"E. Ee ex!b'r em Cr:

ciuma. no!' fe"'�ejos C.::l
meJhcr�mentos do estádi·)
H-er'be!'to Hulse. A1el!'alT'
os gre-nist<,.s que a imica
rr:-eta do clube é 9. conqu'_s
ta :10 ca'./.lpeonat�.

E7; 1 ,n:;C;UPERAÇAO

A V prova Vol�9, ar 1,,1) ..

r�, cont,3r. com nome.': ....
-

moses do pedal em todo ,)

país, p:.is de..,�rá con��L'

com a partiCipação ,I'

Carlos Schu;tz, de Jo:r.v,:

Ie, vencedor da primzir'l
Volta. Rubens Sz-ntoS d·�

Fl�rianó,oIb;, vc::lcedor !la

II Volta <lO MOl'n; Djai!'
Silva do Paraná, venced'lr

da III Volta ao Morro �

Alfredo Uland-'}'ski: t,nr:

bem Paraná, vencedc_'

da IV prova Volt::!, ao Mo.:-

ro, P:rtanb os qu::r.tro ci

clistas que triur\fp.:am na,.

p:rn·a.; anter'ores p·Jdel'.�·,
bisa, o fEito n:1 manh9. d0

próxImo o::mingo. quando,
juntament.� com oulr"s r,·

tlet�.,s, II<'�t9..1'�:J desfiland':)

pe�a� p-'ncip:>is arterla.. ;

da ca.,pi ai catal'inen"e en.

busca d:: titulo e dos co·

b;çad0s troféus. O Trofe!l

CIDADE DE FLORIANo ..

V�TÓR!A DO. AMÉ
PICA ,,"O CLMSI
CO JO'NV!tEtUE

M�LT!nOS OS A 'ep,oscntaoã, do M",

(RAOUF� ro ��� �ií���'an��as d�O�;,i�(�:n���
PO'O ��:n(�ta!��i-J���'�I��:do CUI.)

Diante da pouca produ-
tarde de dO'!1ingo.

ção diante do F!gueíren�-õ' Em un1aí, o Marcmo

e do revês sofrido por 5 '" D!�'{ Vel1"eU fl)Ip"�("lRlll'!n·

1, a diretor'a do Barr')fl,) ;,:. <la Almjrante Barroso

aplicou a tod0s �s atlêta,"

O campeonato paulist.:t
teve sC!!"llhnento na ta,1,�

rle anteontem. com a ef'-.
tuação de mais uma l"Oil;1'
da,

O Palmeiras, atuando €.11

Sorocaba, cedeu o eJtlp'l! '3
ao fim I da partida para. I)

Sá, B�nto, local poi" 2 x 2.
O Coríntians, mesmo 9.

tuando n- Parque São lo�

ge Con<;egulu fim mag�',)
emp'ltp c'ante do luventu�
por 1 x 1.
O Santos venceu' ao NJ

l"Oe"te por 4 x 3. a EspJ:
tivo triunfou ant.e o J..

haquara !)fJr 3 x 1 c (\ S, ,

P3ulO .!.}f'rdCll ,1 concllçã)
------����������� �.

tl'cb ;

a multa ele 20% nos !;PlJ:;

vencln;entC'ci. �alient�ndo

que esta má vontnde cnn

I tinuar por ocasrlo dos e:1

conin,. futuro� a rnult·t

sel'á elevada par'l 60,:'}

VFNnf-SE
Uma máquina 'ie e:ct't'

ver FlT.1\ "DAR� __ n:"Ixca

B0UTIR0GS, em p"r{eito
e;:.tadf) de c" n�(\r':llcào Tr�

tar com BON'ETTI.

e:açfio H('lPtJckf'.

p"'r 4 x 1, 'T'ião, Deba. t3a!

vad"r, A.,,,'I"'S e Idêsio,
golearam :pela .�,!Jem.
A arhHr�gem foi de 0-

taríllo R"'110S oe a rend:;.

�omou 363.483,00.

Enouanto isso no clá<;si

co io;nvi1!f'u<;e o Amérk�

vencia ao Caxias r:or 3 :<2.

Zéz1nhl. Laranjinha. e

Didi mc\r('flram :J�r'3. O A. ..

méria enquant:: Erasmo e

Norb rto !in!):::,e ('(jr�ig"1a. ..

ram D"r� o C"XjH�. A ren·

(la S1.I'OU 272.170.00.

Enllsc.?P3cifn

IM1FP 'prrtr:·n b"'OA I!)ITEI)?�J4-
DO F.f14 �'Mj\ ClnJIl !)A{Ç� Fn, ES.

"Pill Ano EM �n M'I "�H

POLIS, oferecimento d�

M,nark já se encontra. UI)

Departamento Esportlvu

d!l Rádio Guarujâ, alem ce

::���,��:s'fai���.n:\:���a�lâ�
granl1e maratona. do P?
dai,

Segund,... os comcntãrios

o treinador Domingos S;�,

va de cidade de 1..lljes, pre
p9rJU com todo o carlnlw

uma eqUiPe de destacadr s
cicllstIcas serranos, ten�c

a frente o c�nhecido Ante

nio Corrêa, com que esp"
<Ia abIscoitar para sua el,

dado o pomposo titulo dB

campeão da V prova -::i

clistlca. VOLTA 4.0 MOR

RO,

Florianópolis
vez· vai c-;::ntar �'om u II

grupo de atlêta.ó, .Jderado�

por Rubpons I c Saul San

tos, que no diz':!l' do tre.
nadar Walter Llvramentl)
constituem aos grandes e;.

peranças do ciclismo mE

tropolltano, na gl'and"
prova.

CAMPEONATO
PAULISTA DE

FUTEBOL

J� muito antes do té

mino da primeira rase da

luta o Figueirense tlnbu

consolidado o ':r!.unfo, ::_.

tr-avés {te trés tentos cor- ..

tra nenhum do time cr: ..

ctumense que atucu c-situ,
samente. não acertando

em nenhum momento o.,

suas linhas nctadamen-e

a defesa Que foi de um t

inoperância quo muito deu

o' que pensar, pois, com :.

saida de Nilzo, julgava-SE
que a fm'ça do guadro f

carla na retaguarda.
A",,'17 m'nut:>�:, o FIgl:ej

renSe fêz balançar as retle:;

advet'Sária5; ,pela prime'ra
v.ez. Pilot'J concpodeu e�

canteio que Noronha ('() ..

brou com habilidade, tep

do Rubens cor:1Ctidn Ufr'

salto em (uh( .. não C<Jns(>

gu'ndo agarrar iJ bulâo dê

couro que fui kr a Rona:

!lo que de cabeça consig

nou o ponto, Mas. cst'lV�

escrito que a. pugna ter;;),

d<Jis tentos r,�lámpa�o'i,

AssIm ê Que, aos 16 minu

tos, r FiRueircnsc voltou a

•movimenta!· .Q marcador,

!lesta feita por mtermêd'.

::u�o��T:��;�l��aal;:a��- -�---'7'---,---------

esquerd9, lançando no a·

taque R0naldo e ReUnIi')

que f�rcaram a retaguaro'l.
adversaria ao rf'f'U'lu. tl'!r.

d'1 a pebta sob!'ado pa ':''1

Wilson, o qual. Com um-'.

calma e precisão admIrá

veis preparou o t(,l"rer 'I

para o ataoue e fu;:cU("Iu

numa das brechas que etl

contr ...u, ganhando a �,)

la. as redes me!ropoW!·
na".

Aos 29 minutos, perdr,t
llellnho uma loportunl';".
de de ouro, ist') "1uma f;I'

lha de Arplno. Flcou o I .

tacante []lvine�l"o frente :1

frente com Rubens e chu-

t ... u alto e ("aco, defendel")-
�------------,----�

do fácil o guardavelas tl'i·

campeão. Tivesse Helinl\o

Il!"remessado rasteiro, p';'

certo que o gol surgiria.
Aos 38 minutos, num e<:

cantelo que Noronha ler: ..

br"u com habiPdade,' no
tou-se forte bonfundn V:1

lêrio que cabecc'lu na tra,

ve· tcndo a bola no S�'I

regresso encontrado os p�:,
do m{'dio alvinegro que ::;

tirou às redes. E"a a tt-rc"!: ..

ro g .... l dc:� locaIs c. con..,:J�

qllcntcmente, <l consoli

dação d:l vitória. do FIguf"
ren..e. Com 3 x O no m1".

cador, foi dado por e!lc"!:

rado o primeiro pe,.\,�;,
da sensacional ",�freg:l.

VITORIA JA NO l°
TEMPO

2° TEMPO: \JM GOL

PARA CADA LADU

N,! fase com)lement.: ,

03 vJijltanu.·s melhorar'l:,
um pouca, ml),S, 'nesmo l�

sim. conlinuara:n inft'rio
r<,s aos locals. Oi quai:-; ('"

deram um lent�j.. () \UH�l
do /Mdr<Jpnl, ist" alravl:'�
de um ""cochll'J" <lf' Zilt. "

Q!Je..e .i9tt Arl

TR:d:S ALTERAÇõES f;

UMA EXPtlLSAO

•
Durante a partida ven

ficaram-se três etteracões.
rodas no segundo tempo. A

primeira oc")rrtU aos 4-

minutos, h'Jando marrtcc

que vinha se consututnd..

no melhor do quarteto d-.

zagueiros. deixou o grama

do devtd., à um-i contusa J

Sofrida no 1° tl'I11Po. E rc

seu lugar entrou E'dk, 4

duas eutra., alte:ações \"("

rificaram-se no quadro)
visitante, tendo ..aido 0-,

Silva e ChiCâ:l. ql:le cedr:
ram suas nosiçõe;; a Sabl.

e Vinícius.

fa:1J;"Is faI1L�· a,,:;h:l

comu A·;;:no· ?� G:Jva '

HamiltQ:J. Salv:lr!::Jr, (I gi
gante (cm �t,Hill'a) d(,

qu�ctn k�ou ,nuito, 1"";
rênl e'll P:'ovf'ltJ algu"l
parl't ,) quadr". $:Ib!n ·m(

iimr- d "G\lf' Da Sltva:'

Uma única expulsB,() l'

c::rreu: Arpino, que do""

regpeitoll a aU�'li.·idac1e Ou

ârbitl·').' z'w' 33 ""nut " �.'�!

s�undn tempo,

OS MELHORES OS QUADROS

No quadro vencedor, �).

dos atuarhn1 bem, exc.�·

çãúj de 8ergií e Helinh0,

que não reeditaram sua:;

bO<ls atuações, mas que n:ia

ch.egaram a conprOlllel{ ..

Valéria to;;i a fi3ura p"ll

tjficante do c11-lque· ('oU!

Formaram assi'l1 a� (]u,,';

equipe_�:

FIGUEIRENSE' _ Do
mi: Marreco (E'dio). Zil

ton, Ca:'a7inho " Mim-:-,,':
Sergio e V:;tlério: Wlls )1: .

(CI'I!\I. :;a 7B l',,�in,,'i

FLLMENCrll, O HEf.OI DO ClASSICO
RODADA

O Flamengo t'l: '0 grar,- Cr$ 18.529,70 e ,�')mo nno:

de vencedor Jo primcl:'(, ma.lldade l"egi.��i"ou-se a

clâsslc,:, rla temporada O:I!' expulsão de P:mll"tinh,\

colocou frente 3. frente Oi'. por jõgO vlolentJ. O" d,�

elencos elo Flamengo e co mais resu:tados {la.rodac!n:

Botafogo, Triunfo maiús- Canto cio Rio 1 "\: 0Ial"l'17,

culo do rubro-negro p. ,r Camp() Orat:. j(.' J :< 85.(.

3 x l. Alrt.on 2, 'o' Paulinl,'} Cristóvã;:, Q. Mar;,u('!ra !

para o Mengo enquar,tl) x Bangú 2. Amô"'rica l x

QU<lrentinha, tir<1va o ",':'�,; Pcrtuguê:,:a IN) sâbado u

do marcadu)' pelo lado ,�(.� Fluminense tl'iunfou cor.-

alvi-negrcs. A renrl,a !'ll t,., tra o Bo:'..,nct·"sc> pur 3 xrt,

ESCREVA PARA

"efU REP�E�ENTANTf
RDM�

� PROBlEMA!! �
PARA REVOLVER

EM FlOrUAk!ÓPOLlS-

-COMPRAS

• ENCAMINHAR

•
DOCUMeNTOS

- INFORMAçdrs

PROCRAMA '''9 3� 5� E
'AC Ib hORas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



maras Juniors
(Cont. da 8R. pág.1 posttivos, pois é sabido quo

tais conclaves, em geral, ser-

JlESULTADOS v-rn mais para eonrretemt

POS1TIVOS z..ção do que, propriamen
te para alcançar suas ver-

a junior Antonio ermo. dadelras finalidades. ressa

participante da netesecno ímpreasãn inlcial, felizmen

que representou Florianópo- te, logo desapareceu. O êxt

ns no importante conclave to da sessão de abertura

deClarou' a �O ESTADO" - dos trabalhos demonst.rriu

-pevc confessar que não n- claramente o espirita reno

creditava que a IX CQN- vador dos juniar brasneí

VF..NCAO de Cãfr!.Brn Juníor's 1'05. O vibrante discurso da

pudes:;� oferecer rf'Sulta�di��ald'3'
ra, 'AP� onu A tmrfTl M4MON

CIRURGIÃ DEHTISTA

Atende senhoras e crianças.

Método psicolóçfco n loderno·espel-ializodo paro cri(Jn

caso
Álto rotação. '

!,plicoçôc rootce de enror. .

Atende somente .core hcrc morcada das 8 às 12 horas

e das 15 às 18 horaS

1)11,.. 1::,;;'-' Inroe 3"

tone Brandt e a. palav � s vorectôas.

corajosas do d do C r- Os deoates travados, tan-

dido Korb€; o, r ídente to nas Comissões como nas

da A<;�embléU\ L. I tauve gessões Plenar'ias, as vezes

do Rio Grande do S 11, c !l1S' acalorados, foram mantidos

tituiram sinais evidentes de n-r-n nível elevado, o q;_'t1

que ai! estavam reunidos li. bem demonstra o espíritc
Coeres." junoariettco 'que presidiu 1

COllven,"?ão.
NOVA ESTRUTUR.\ O vc.co programa elab-

rude pela comísseo Orga-

E, prosseg-uiu o Dr An�:l. J ! �ll.:,:prido a r;

n! ... �, .. , cu, seja n� parte aos tra'J

s ( C »ivencêo. própví
n-ente ditos, seja na sr .

parte soctat, o que nos
'

vou a apresentar. no fL'1

I. dos trabalhos a moção (turu, peoei
cada com o e

nosso lal�.

li.; essa :inl ,)t1.,
defendido. arde \0.6.

la Câmara ... un L ... l..)

nopoü >, foi a vi orin \

Hoje, com a III

cão imprfrr-ída nc!

cão do Porto '\..

L Jr<;">'J.inte:
O de r-i-

01i J '''·'PÕ(. apôs oc íd

Plen-u-io, s 3. íns r"lo r

an- JS cresta r;r.n··:m�:IO, u

o .e 1 lt .C,,:nis·-
O '�nn· - cora ela IXa. :; ,

venoso "�"ci)n[\l, na pessoa
de l'

A HORA PPE�BITFDIM,I�
_.....;;;.;,;;;...............

..........,..._·"--"-''''·.,5 muras Junior: p, ,Je br 'r: .l:! e

verdaocír.iroc < -nn er: n-:e com ue se hnu-

e estão em cond ço de ,TO: V2 "d(!' � 1 1 rl.[\ n.s-

duatr um tre 'são a r-ue se propós.

Ouça tndos os dominqos pelo ZYT-25 Rádio b.,nitlo

Gariboldi de F'ori:móon!i� ás 13 horas e 30 -ninuros

'A HORA PRESBITERIANA. Aqraôecernos o 6U,

slf'ltllnlo'

GINA'SIO EM UM A�'O
Agora com maiores probabilidades - Foco o

sue inscncôr o Rua Dr Fúlvi(l Aducci 748 CURSO

COl'!TI .....ENTE.

----------_-----

Curso PreOilf;l!ório Conlinr,nle
PARA PROFESSORES

DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 IGINA'SIO EM UM ANOl

6����G����A ADMISSÃO DURANTE O A!"(l
_ Boseadf' MM mais modernos r-ro<:essos
CURSOS ESPECIAIS
gtgicos.

_ Diriq'ido ;>e1c'
_ PROF VICTOR ÇFRREIRA C'A <;I!.VA

HOIlA'RIOS, DIURNOS • NOTURNOS
Faça sua tnscricão à Ruo Dr Fúlvio Aduccl

90 2-4 de Mnio 748 - I anda.
_ Equipado ::0m máquinas novas.

.---- - --------

FLAMUUS
ConfecCiono-se Cjualquel Quantidade no melho'

qualjoad� e rrenor preçú
'

. �d Zohlo _ 7 n andor ooto 701 Fon.e ';:.49.4

TEATRO ALVARO DE CARVALHO
6a. RÉCITA. OFICIAr..

da

_ t\SSOCIAÇAO CQRAL DE FWRIANOPOLlS

- 9 -10 - li de agilslo-

INGRESSOS - Cadeiras numeradas à venda

Lojas "'tENNER '.

te sério e i, '

só no setor s

como t:lll'

uttoo-econórn c I.

a.e nào
te c.nturü

.. CONVENQAO MARCOU.
:f.:l )C\

o juníor An: :10 Silve -e

E. .,U u; relega -ão
d clarcl'.l·nos;
A IX.l. Coovcn(

.

o

.

Nacio·
nal.de CêMS"'''S Jt�nlor rea·

lizada (m Põ;to Ale:rrc, mJ.r·
CúLl tuY!a é' 10 junio. j;,.
mo brasileiro.
O ,�rr,nje nÚi1lNO de mo·

ções �l)rc�':\ féz C0/!1

que as j '. r.: 'I C 'ÜSSÔf>S
truball'w ç '1.]", ;"rt1Tl{'�\·

m'cnte até alta:> horas .1a

noite, f. fim rir- or('l'ecü"(�'n

pede- seus pr-rc(""" a <:(''-8'11 :.\.

.. preciadós pelo Plenária

D<

Jp- V), 1 ) i.l

cessir:l:--1e -', to l.a

de po.:;iI;ito, fn'rue �O!; !.;: .

,

a paz social, oi'. n�o 'Oe

se cr:nrehe qUt ( se

cirC"u� "\'em :l l<rI I ''!

dI" 1]' m no "'nl' ). l' I

ferrn o< a es l' h,li

cie rciJ"mte, PI ncinul enle

I'nlre as C'lft (!S r: os i,l'

Um l�OS t!'r'h"l" pontos'
de negjcio, ótlms instalar·ão

pr.ra loja. nU3 1 - "�

treito _. «('-'> Tra m

ru�� Te�ezn 'Cn ..tina,- 160 -

Estreito.

1', •. 1;)[·

to .:;e\ extensivo a todo o

P vn -o<; -ao. pela c-jcrosa

e t: -í '.cr�''''- de nue

torem ntv - os' júniors fie
toe- o Bens.I.

Sala d2S sessões. 14 de

julho de 1963

:\.'l":!"'O Silvestre Bez

Dsle�da da CAJUPLO

ESCRITÕR:O DE
, {\JVO�AC!A

ADVOGADOS:

q'le

Dr. Ít';, I

MAlI.! � H'HH
cml.'RG�AO DENTISTA
Ex·E�t:·�iario d" ti. ,y

t�J Naval em Cir:.lrgia e C!l
nl(':l. de I)·::)(.a i ModlrUls:>I111\
�(jn':'Jltório futurama -

r.:I(� ',:a eufórica � Alta r(>

�acão.
RuJ. Brlgadeirn Silva Pael'1

o . � T' efone: 3552
f"'1�l\rll,'P.'" f)f"I ....C1'PI\N"R ...

Na qualidade da revt...ndedores auto

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

peça Cu C ac;:-ssório que procura, a

preço oe tabela, genu;:;os, testados
em laboratério, garantidos pe!a mar

co IH. E, ;'\:> coso ce C; a!C;uer con

sUlfa sôbre os..' !P' tionol, lere

mos o r,,_jximo ?;CZd çrll atendê-lo,

d o -on'lerlC anal como (00 \ st:Jso Vlso::bhl

que marco ',0 mC51rcdor O d�o do mi-

Homens em postos de responsabilidade, .. 'iorr sns que

'exercem Iunçôes- chave ... , se cem o q� .... nto vclern a

se8uron o e a prec.sô o. eco nc-oens que cooticm em

, tv1 ltor Automático. Hó mcts de 100 anos, o

robvs .. e precisôo de T:s$OI são r ecor.iecrdcs em Iodo

o m o, Peoteqido centre cheques. trepidações,
toe ro, T"�::lt é Icbriccdo com per�'Jição cté 00

m' _' 10 de milímetro. É onllmagne!ico e tem coroe

Ir,qUJbró ::lI. Eis por que homens ativos e d8Cid,dos,

:ê, ex'gem Tissol M' ilor Autof!':ótico. lonl0 no

Genebra·Suiça -

Produto da SacjétÍl S.ui"" pour "Induol"" Horla\}

dl:ai. Vi - r

no nu. A' Ç',

t- G

ri- ':l' '} E'tax
n"jor Ce

Dr. Osvalda Bulcão Viana

Dr. Fr�dericô G. Buendgens
Ac. J. Márcio MarqU8S
Vieira

eh'cJ - Cfll!1érd'l � Traha·

lho �>Crin1(!
PR�'V1DÊ::'I-ICIA SOCIAL

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

��:"�;J:>,�c����;";:,'i�';;. Bel" t'e's:: Fedrini curro:'imenta Dire
�lOd<\r � Conj. :. r , I

:;��"9 �:�Jl' �';5 ;,�';�;; ção CiO Banco do Est 1�� J pelo trans-

eursu 1" a r : Je ' � :. r io ���,:On:'�:;n�n,'���:'.;'" �:;��'d" p".pn\E3

••

tlva do :,,�a 'il :,.1.

bl'i hant.e dlscuT') l'L p ....

nárlo ela A-semp,' PC_,oI

transcurso do o' �.leir, �,

n., '.ii. () d" B .. nn J J'

st:nvolvÍlllCn�) :;') 2..L�,j·

O Deputado ,Nt::1.'é)U p'"

dl'ini, q: ntoll u el.p:n:·o
do Goyen,·'; t· Cr:'') Ro

'_rr.ll:-. em dutar o Esto:l,j

de S�mt� C�'a�ip.<I de um

est::>be"!clmentJ fie crédi

to que proParci�ne

c [ ',,-

'C'l 1'1'" � :.[\

de S].l1.;·,
trab�,:b0 Ct-

_
'0 ".),:1.' 'o

E3tad::. "'I!\ 1<">�

j'� . � 'r�a I" .-I" (',).

yeraad .:. Em número!'· ,1-

a:an'o\1 ,�",1qml;1do Ne:-

�()n p, i�' ui q u "1.11

ARBL'RAGEM

tivid3.d.e, pa!isar a' -E���'
buir rlara outro !nstltuto,
"lla transferência se !atil.
automáticamente, &"el'll per
da de quaisquer dtrelt<J1,
indeper.d:ente do(> tranate·
rêncla das c"ntrlbulçóea no

anterior Instituto. as qQ3iõ
le doo como re!!.Uzadas tú..
Quele outro (artig'.> 13 e 013
da RGPS)
VALIDADE DA IMPRES.

SAO DIGITAL: - A ttn·
preS3ão digital <lo segurado
ou dep.endente incapaz .::I�

_

assinar, desde que aPoSGw.
na pre·ença de funclr"árt)
credenc:ado pela. !ruit1tul·,
çã � de orevldência s-clai.
será reconhecido o va lor
de assinatura, para efettJ
de qUitação em !eclbos do'!
benefício (a!t1go 199 RO
PR).

CONSIGNAÇOES EM FO
LHA: - As institUiÇões do;)
pr.evidéncln social poderá"
prOCeder nas tôlbas de r�

gera e'l- gamento dos ap-sentad,olS
tra'.'cs CU? l:--l!)�dem as a'l ,i em geral e pena'ontst8i!l, II

ta!'�11ia;; a p!l.q;��em o" b<'.�
descontos de mensalldade�

npf.lclos nas épocas aprtl
em favor das associaçoes

zadas. ,�e cla5�e rJ.evtdament.e ':"h

conhecidas; descontos pa;J,
a garantia da própria Dl ,

radia; descontos COrtefipo'.··
dentes a aqulB1ção de (!\.
neros em co,perattvas
de CcllSumo Instituídas pela.
classe ou classes vlncu!1-
das à. re-:pecUva lnat'tul·

ção; descontos de p:-esh
ções de empréstimos aim·
pies' ou imobiUá.r1o coace ..

cedidos pela própria 11UItl.
tuição ou por Ca1x& J:eo-o
nõmica; e prêm�C& de se-.

guro de vida em grupo CO"

r,e�ponceIlt8S a ap6Uce�,
rontratadas entre oompa.
lUl1as e seguros e as em

pre�as (artigo 204)

ATÉ QUE ENFIM.. Ri

p:mcos dias notieiamos

o scnad"r AmaJri
do Est9.d8 a�.>inou m<t;,

mini t,l) rio Tr:l.b!lhO r

Prcvldtnc'a S:Jcial, .em e"'

tre,·�.�ta c::ll'!tiva d�clar..,l!

que a Previdência Soei'li

não está preenr;"cntl�
finalidades 1"ar3. a� ou

foi criad3 Nessa 11esma ('

caslão menci0no� o débi�-,
das emp:·êsas p1ra com ç�

IAPS, que soma Importân
c'a sup�r�or a 53 b'lhõe�.

do? C' ip lros. Re -c;ültou ::l:!.!

o 'O" n' esb>'.'9 to'"!'�r.
do

de mil no> e�p,·tj,;
timo� rilral. prc?orciona�.
cfo meics p::ra u aJricultor
cat�.�jn"lYE' e :1' - I, D-; -

s'bllidade de aumento ia

p!'uduçãa ag icol:l <=", n J ; .

'SO Est,rlG. t-..s pr\l3.v""as d"

y;La!}�e pJ.

})re::ent:3.n·�J
'I!'.� ''l'ar, re

de vale d,l

"través dI,!
10 em e��udo Hoje

tl'f2.ÇãO, vo>_

1"., '1 tó>v,e a co·

;·�-'incl�'..3
'.!·�'.b� -

:o, '_'. ;;t-.n

e' T�.ncnk; ,Vtl.H: e D�

( (":1 AI'i·

d0 Ct.:c5.� C iniciuS)t � H('
li�.

Ir 1 .,.: �·n�.i'
�, cc:al·ni:

A 1a�amento
da,� (""n/ol

Au."!:'!i2do Il')r G�l�ú'l
D maria c Nilo S'lva, fu·'
cionou na 2i�eção da po""
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IX �onvencãD Nacional de � âmaras Junior, êxito
.

marcante- no Juniorismo. Brasileiro
"Retornamos de Porto

Alegre profundamente ím

presstonactos com a orga
nização imprimida à Con

venção pela Câmara Junior

gaúcha que. além das co-

altas expressões do canto
coral do Brasil.
Como se sabe, o impor-

patrocinada pela Reitoria
da Universidade e pela Se
cretaria da Educação e

proporcionará eu públlco
fiorianopolitano, a audição
de peças da Renascença,

APRESENTAÇAO

A apresentação em Flo-

missões e das reuniões ple
dftr!as. executou um per
feito programa social, ao

qual se fizeram presentes,
prestigiando a IX Conven

ção, não só uma grande

delegação de junlors de to
do o Brasil, mas também
figuras de destaque do
mundo intelectual, social e

econômico do Rio Grande
do Sul", - disse a "O ES-

No �'�'p'r;;;nte aspecto da COllven�o NaCi��:; ��Câmaras ;��� vendo-se

t'rimeil"ll mNl1bros da de!egação catarmeDse. No segundo o plenário

vado par::. um gráu multo

superior a de antes da

guerra, a assistencia médio

co. foi est.endida para to·

dos c é gratuita. Todas 25

camadB.s sociais do pO'lO
tem <1::; mesmas possibf.t.
dades

.

de atividade em to

dos os campos de atividt;

de humana, levando-se em

critério, somente, a sua .::a-

criminosos da guerra la

zem tudo para essa instabi
lidade prolongue-se por
mais tempo. Esperam elr.s,
que mais cedo ou mais tar
de poderão desencadear no

va guerra afim de consg.

gulr a realizar O que Hitl\!r

não havia realizado.

AÇÕES PREFERENCIAIS
DA PETROBRÁS

'

PftGAM�NHl nE DIVIDENDOS
REI /ITIVO, ,,() �XEJ«(lc!O OE 1962
PE'1'Qõ1,FO 1�-t!\�fI,lmlO S/A - "PETROBRA�"

fl· .�� '-"� _ .. _ .. ,._ .Tn 1� ,I" ;"Ih" ,.. ... Hlt.':I. .. "t� �1 ,1"

/t"'õ,. ,,, ,'õ".,.),,, .... f·",·f"ar:i. aos aci'lni.<;I"" ,·p<;idt·llit·.. IH'S·

!. ,.:,'. T ... "ll'''''\l:'rli'' (lo Ballco Indústria I' Camirciu

�;'�;�:"�t�:;;f,�,;��ti�:::;�:i::,E'''';:s!r;.' "::�

breeneíros.

INICIO ÀS 20,30 HOltAS
• Com início às vinte horas
e trinta minutos o Madri
gal fará duas apresenta-

TADO", o Sr. Deodoro Lo
pes Vieira, presidente da
nossa Cámara Junior, que
chefiou a delegação floria
nopolítana a Convenção
Nacional de Câmaras Ju-
níor realizada em Porto
Alegre.

CON"'ENÇA.O·· F;STADUAI.
, ,.....

E, prossegutu o n0530

entrevistado: - "Como pre
sidente da Cãmara Junior
de Florianópolis, participa
mos da Oomíssão de Esta

tatos e Filiação, comissão
essa composta de 18 mem

.brns, nll:- qual foram cisou
ndee vértês moções de .In
terêsse do juníorísmo na

cional.
Dentre '..- ás moções maís

. 'import<illtes,' dlscutídas e

aprovad� nessa Comissão,
destacamo;;' a 5-3 da. Câma
ra Junior de Joinville, obri

gando' 8." realização de uma

çcnvençãc EStaÃqal,· aruml
thén�1 .em todu

-.

O' Bstado
bràsneíro flm . .que' existi
rem mais de três capítu
los, e a moção 2-2 da Câ
mara Junior do Rio de Ja
neiro determinando campa
nhas de base a fim de 50-

juçíonarem as deficiências
'de estrutura, tais como -

campanhas' ci eeducação de
adultos (alfabetização), cur-

o. 50,5, de E:!!êola Superior de

Guerra, -etc."

t-5XITO' MARCANTE

o Comendador Emanoel

r.' cempos, que também
-

par-
ticipou da. Delegaçã,p .Flo-

� r.i�Ó�iS, c�t:;:o�MiO-
1 nal de Câmaras Junior foi
.o.; um êxito marcante no mo-

ções, a primeira, amanhã e

a segunda, quínta-Ieira, de
dicada aos estudantes.

Os ingressos I16cterão ser

encontrados a venda na.

büneterte do Teatro Alvaro
de Carvalho.

vtrnento junloristico braaí
retro.
A seriedude com que os

"júniors" ají presentes, re

presentando a quase teta.
Iidade das "Câmaras Ju

niors" espalhadas por toco
o Brasil, encararam e deba
teram os mais diversós
problemas abordados duo
rante o conclave sob a for
ma de moções, serviu para
demonstrar que o juníorts- --------
mo é hoje no Brasil, um

movimento que se tdentín
ca perfeitamente com a

realidade nacional.

Temas do mais alto in
teresse da comunidade bra

sileira loram debatidos em

clima de elevada compreen
são e patriotismo, revelando
o tnterêsse dos "júniors",
pelos problemas que afligem
a nação. Neste sentido, di

versas moções foram trans

formadas em resoluções, as

quais serão colocadas em

pratica, tão logo sejam pu
blicados os "Anais" da Con

venção.

"O ESTADO", ao regis
trar o importante aconteci

menta, congratula-se com a

cem o Teatro Alvaro de
Carvalho completamente lo
tado realizou-se, sob opa

troctmo da Associação dos
Radialistas de Santa cate
rina, o 1" Festival de As·
tros e Estrelas do "Cest"
de Rádio de Florianópolis.

SUCESSO ABSOLUTO
Tendo como atração ar

tistas das emissoras toceís.
destacando-se Luiz Henri

que, o Conjunto "BoS58.
Quatro" e a cantora E!lis

Regina, do Rio Grande do

Sul, o espetáculo alca'hçou
sucesso absoluto.

UNIÃO ENTRE OS RADIt\.
LISTAS

Pela primeira vez for

mou-se, em nossa Capital,
uma cadeia composta de

tôdas as emissoras tocais

para transmitir um progra
ma ôêsse genêro. A pro- �

moção serviu. desse modo,
também, para atestar a

união que existe entre os

profissionais de rádio de
Santa Catarina .

PúBI.ICO RECUSOU-SE A
SAIR

o público ante a malIní
fica apresentação e após O

espetãoulo. permaneceu no

Teatro, recusando se a sair.
Os calorosos aplausos da

platêia demonstraram a ,l:ia

ttsração coih quê· 'O púbnco
recebeu o .esneracuto crgu-

�i:���iS:!��I:�S����:b�t:a�11
rina.

Primeiro Festival de Artista
de Rádio - SUC9SS0 absolut

Sem ter caráter partídã
rio, as Cãmaras Júniors po
derão .manifestar-se age-a
sôbre tudo aquilo que diga
respeito aos tnterêsses da

nacionalidade, a rever ou

contra, para que não se

transforme em mais uma

entidade com caráter assis

tencial e benemerente.
Sob esse aspecto firmou

se a Câmara Junior de Plo

rtanópotls, que viu sua tese

vitoriosa. Com esta orien

tação, o juníortsmo 'do
Brasil. acompanhando o de

senvolvimento do país. ao

tnvés ele 'OmIHr-!5e, tem con

dições legais de lutar e ma

nifestar se em favor de

Gov,ernador Ivo Si).,eira
visita sua terra

,Prosseguindo sua viagem
pelo interior dos munici

pios que formam a sua re·

glão de influencia politico
administrativa, o Governa

dor em exercicio, dep. Ivo

Silveira, de Paulo Lopes
rumou para a cidade oe

Garopflba, lá chegando por

o Sr. Governador saltou

do automovel, os escolal'es

irromperam em prolongada
salva de palmas, atirando·

lhe ainda pétalas de f1ôres.

Em seguida, S. Excia. foi

cumprimentado por peso

sOas presentes, dentre as

quais anotamos: João Arau

jo, Prefeito Municipal, li

cenciado; Vereador Jor;:e
Pacheco de Souza, prefeito
em exercicio; Vereadores
Ari Santos, Adilio Abreu,

Delegado· de Policia; Celso

ArauJo, Coletor Estadual;
Ernesto NaucM., Presidente
do Diretoria Municipal do.

PSD; Nair Fagundes, .Escri·
vã de paz; Vitor Nauck,
Presidente da Cooperativa
Rural de Eletri,cidade; Eze·

quiel Pacheco, proeminen
te chéfe pessedista e vio::e
Presidente da Cooperativa
Rural de Eletricidade; Di·
retora Esli Sandrini Nauck.
e Professõra do Grupo Es·

colar "José Rodrigues Lo

pes, pessõas gradas, senha·
ras, senhoritas da socieda
de local.

RUMO Â CIDADE
Dali. rumaram todos para

o centro da cidade, até o

I-J.otel I!is Lobo, onde o Sr.

Governador, comitiva e au

toridades locais, foram ob·

sequiados POI' farta mêsa
de dõées e salgadinhos.

""1
PROBLEMAS E SOLUÇOES

NO salão de recepções do
hotel, logo após, o Sr. GÇl
vernador Ivo Silveira reu·

niu se com as autoridades
munici!)ais para debater e

resolver problemas aUneo

tes à administração e 1'121-

vindica,�ões outras cons

tantes de velhos ansêios da

popula()âo local. Na medida
do possível, Sua Excia. ía

atendendo, deixando para
debater com o eminente

governador Celso Ramcs,
aqllêles que dependiam de

melhQres estudos.
HEGRE:-;SO

/l'1rm:imndumenle

1101':15." ,_.I[l!l"u ul,\,.'ll"

nIO::Ul.", ·&iJo"<t.,, .... ' ..
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O a esta LapUlI.L,
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� tESTAD
O 1'L\1S ,llfl!!;O DlARIO OE: sA1Íu CArABINA .,

Fturtanépolis, (Terça-Feira), 23 de Julho de 1963

. Aind� sem saber se o deputado Aroldo CarvaÜUl,
vai publicar a sua resposta r síc), a mim dirigida atfa.
vés da sua emissora' ou se vai valer-se do "verba YQo

J�nt, scrtpta manent" - adianto o expediente para re

gtstrnr as potocas ê as fria's que rechearam, de fio •

pavio, o seu gemido parto de mantenha. •

O epeeeh arotceeno. de fato, Espicha-se todo entl'l
inverdades de cabeleira. bossa-nova e acacíces esf,ãri-
caso

•

Já de Inicio atira-me a tacha de frustrado, sob •
fundamento de. por Inúmeras VC',Wl!I haver tentado capo

gus eletivos. sempre derrotado nas diversas tentativas.
Os plurais são marcadamen,e raisoe. Apenas uma

vez fui candidato, mais por ímpcsiçâo. partidária dqo
que por vontade. Jã àquela época os que sempre pn

��:a:d��i�.lgO sabiam que a carreira POli!ica nunf
1 cito candidato, saí pelo mst'ado a l�ef. l CaplJ,

�=aC:�f����i��:����6rI�!Oq��vàt:�;:�f!��:�:'
nem sequer disse qu�; era candidato. õ{.

Gastei com a 1l1'i1lb.a PJopa��nda 500 cruzeirbs (<tld·

��:e��:)do�:s:%7�;!Ópo�:��0:u.duas faixas,· fel·

Apurados o pleito, faltaram-me poucas centenUll
de vot.os para colocar-me entre os eleitos. Como se15
urnas houvcswm sido anuladas e devessem ser reno
vadas. acóntcceu que alguns dirigentes partidários,
sustentando a necessidade da minha presença na �
sembléia, encabeçassem um movimento no sentido de
a votação pcssedista, nessas renovações, ser-me tôda
atribuida - o que representaria sobra de votos pa'"
eleger-me.

Giell:e desse movimento, de imediato dirigi caril
(la presidente do Partido, dr. Nerêu Ramos, condenan
do essa pretendida solução por considerá-la injUS�
para os candidatos que haviam sido votados nessU
urnas anuladas. Trecho final dessa carta:

"Face o exposto, a'�sim como não abriria
mão úos votos de ur�as Que fossem renovadaS
em zona em que houvesse sido votado no pltf.
to último, não posso aceitar que os candidatoS
m'/as "otados preferencialmente hajam de

Ill(ldo diverso, com ti agravante de dois delt'J,
pelos menos, necessitarem de votos' para cOI)
I'il'marem ou garantirem suas eleições, Ambll5
são corrcli_gionários exemplares' e.a doscu
dt' votos no seu nome poaeria até sacrillcá·IO*
OI' resultados da eleição para mim, para o JtlI'II

lIome, s[Í.o os que já estão apurados, .E Use •
definitivo, sob a decisão de renunciar .. o rnP"

dato sem assumí·lo. se teimarem em eleger·me
na forma suscitada."

Essa minha decisão merece'l as mais IIsonfe.irali
referencias do chefe do Partido, em público.

Mas na mais. No plêito seguinte o saudoso Vld:iÍ
Ramos Junior. íncomtestavel líder serrano, veio esVC'
cialmente ti, Florianópolis para oferecer-me a garslltla
da minha eleição, como candidato único de Lages....

Não aceitei e disse·lhe que se concorresse, mais II

guiUa vez, conCOl;:reria em igualdade de condições_
os demais candidatos e de acôrdo com a orlentaçáO S

os interesses do Partido. Em pleitos subsequentes, ape
sar de honrosas insistências, manti�e minha decisM
de não candidatar·me_

Testemunhas das minhas recusas, essas sim siO

plurais, como também o são aS indieaçpes do meu pO

me, pelos diretórios do meu partido.
De modo muito diferente tem a.ndado o sr. Al'61dO

Carvalho, cuja. �uto·candidatura a governador o lAfl

partida chutou para comer ..

Assim, em resumo.; o sr_ Carvalho, nessa ment
iníCIo. em YC. (' dt!S'cre'!er·me. eScreVeU·se ...
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todas as causas justas que

Polônia. cnmemOrCU onltm �ata malllla ��:�;�
Por motivo da data rnag- pacídede. O índice da pro- A preservação da paz p�, finalmente hão de cne-

na da Polónia que [oi co- ducâo eleva-se constante- mundial é um dos prlncí- gar a um acordo, que pos- Campanhas ue alta fina-

memorada ontem. data em mente: o patrimõnia nacío- pais problemas da p.olftica sibilite a todos os povos Iídade, sblidamcnte estrutu-

(IUe no ano 1944 foram t!.:;.. mil cresce vertiginosamen- polonesa. O govêrno 'di!. Pc-. .do
_

mundo livre desenvolvi- radas, e sôbre problemas

sentadas as bases sociais e te. O padrão da vida C\�- Iónla tomaparte At��'eRf� rrMn't6'",�u'aiv1�nâ�na�'ff�ll1l�p! básicos é tu�o a

economrcus desse pais o tural e dos mais altos" e todas as conferên:clps e en- tt:abalho para o bem -::0- que :ie'propôem as Cama-

"O 'ESTADO" procurou O· dos mais promissores. tendlmentos que .sli�'; reaU· .m,üm.e obi-à civilizadóra do ras Junio.r do Brasl1."

$1'. Pio\1' Glówacki, digni_;;- S�nclo a Pol6nia o pais 7.actos nêsse sent1AA,::Com mUndo inteiro. (COIlt. na 7' pág.)

simo Consul da R�públicn que mais sofrea na úlLima êsse objetivo (Ol��(:riado
:�P���I:er d�;���i��fO��� :U��:íq�:�ei�o;ri�=eia a��:' �!��� :p���o:: ��t����
çóes 'referentes à patria. de mentista, que a qualquer a limitação de ar� con·

milhares de poloneses, I a- momento pode desencadear . vencionais e nuéleares, o

clicados em Santa Catarina. a nova guerra e assim pro- que constitui o primeiro e

Apôs uma prolongada e cor- vocar territel catástrofe - l?rincipal passo de entendi

dial conversação, damos para o mundo civilizado, o y menta E'ntre ori�nte - e oci

aqui o resumo désta entre- govêrno polônes vem aler- dente. Dia. e di, o Plano

vista: tando continuamente, o ' Rapacki vem çonquistando
A Polônia comemora 19" mundo do. perigo que cqns-· no,vos adeptos entre esta·

aniversário de sua liberta-. titui o. renasciIlle[\to e rflar-[ õ distas europeus, africanos,

ção e da nova . estrutura mamento �o
-

w�'hn;na;cht asiáticos e americanos. Pro·

social-eGonÔn.!ca. q'Ue; te\'e Alemão. A :f_alta de. ..assjna· va disso é que o Brasil

origem no célebre m'anifes-. tura. da 'paz e· do reconhc. apóia essa idéia e, numa das

to de 22 de Julho de 1944, o, cimento, da fronteira polo- conferências aprasentou o

qual 'pleconizava reformas no-alemão no Odra e Nysa, Plano quase identico que

básicas da vida nacional. A. são elementos do pe�jgo poderia ser aplicado na volta cas 14 horas.

partir daquela data até os constante que paira nessa América do Sul. .

dias "atuais, o programa do parté da Europa. A Polônia Enfim a nação polonesa RECEPÇÃO FESTIVA

govêrno foi realizada .em

-

emprega os melhores esfor. e seu govêrno têm absolu- Ã entrada da cidade, grano

toda a sua amp:Jitude: o ços e boa vontade para ta confiança, oe que tanto de comitiva d& Autorida·

v.uís foi industrializádo, '1 eliminar os ostáculos que a or,ienta como o ocidente, des, escolares e povo em lris Baldança Lobo, cJo

agricultura parcialmente separam da Alemanha, no movido;; pelo senso de res- geral, aguardava a chega- PSD a Jovino Piúcco co

mecanizada, o ensino ele- entanto, os círculos m.ilita- ponsabilidade e o deseio da de Sua Excia. Tão logo PTB; Tenente Lidio Rosa,

res e revanchistas alemães sincero da preservação aa

tendo :l sua frente vários ----,--------,---�---------

TA C - Cruzeiro do Sul
novos horários e novos vôos

AVIOES CONVAIR 440
DIRETO PARA SÃO PAULO E RIO

SAiDA DE FLORIANOPOLlS ÀS 14,30 HORAS
PARA CURITIBA - $ÃO PAULO - RIO

SAlDA ÀS 13.45 HORAS
.

SAlDA DO RIO PARA FLORIANÓPOLIS
DIARIAMENTE M 7 HORA �

�GORA. AVIOES DIRETOS EM

",auS "'!�rtJ�AM�NT' � �1U.R�u� ,.�i.���
i 1-:':",��;';'�.a '.1;':- .• � :.JiiJit.. '

,�;,·i,.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


