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China vai se temendo paulatinamente o

maior inimigo da Uni ã o S o v i é t i ( a
MOSCOU, 25 (OE) - A da capital soviética, voltou

China Comunista, vai se a atacar o govêrno de se-

dtornando paulatinamente no quim, qualificando os co- Gmaior inimigo da União 50' munistas chineses de ultra overna orvíétíca, segundo acreditam reacionários e militarmente
.

os Observadores díplomátí- agressivos.
cos de Moscou. A imprensa

TRATADO DE PROSCRIÇAO DAS
PROVAS NUCLEARES SAIU

NOVO
FRACASSO

DAMASCO, 25 <OE) - Os

funcionários sfríos, procu
ram' hoje, convocar um

Congresso Ãrabe Interna

cional, para opor-se aos

nsssenstas. :G::stes, fracas-

saram novamente em sue

segundo complôt contra o

governo, em menos de uma

MOSCOU, 25 (OE) - O
tratado parcial de proscrt
ção das provas nucleares,
foi assinado esta. noite em

Moscou. Firmaram o doeu-
menta Andrey Gromiko,
pela União Soviética; Eve
ral Harrimann dos EE.UU.

e Lord Hailsson da Grã-
Bretanha. Também assina-
rá o acôrco o Secretário de

Estado Norte Americano

Dean Rusk que viajará para
Moscou em breve, segundo
informou o sr. Everal Har-

rtmann.

IorqueC-- I ·�'Re S9 -i� amos em
!Jl_

o Governador Celso Rn-

mos, que se encontra nos

Estados Unidos a convite
do govêrno Kennedy, para
entrar em entendimentos
com organismos ínternacío
naís de financiamento e

Aliança para o Progresso,
a-fim-de obter fundos PUta
desenvolvimento da econo
mia catarinense - a esta
altura já havendo cumpri
do a maior parte do pro
grama que o levou ao ter
rítdrío norte-americano, en

contra-se em New York.
Numa Singular coincidên

cia, o jornalista Carlos Al
berto Silveira' Lenzi foi en

.

centrar-se com o primeiro
mandat� catarinense. O
profissional éonterrâneo, já
nesta capital, encontrava-se,
nos Estados Unidos, em vi·
sita de' observação dos
meios jornalísticos duque
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NACIONAl AFI"U A O MINISTRO DA JUSTiÇA
prensa do Rio não repre- que teve com o Governa-
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Ministr� �r. Abé- �e que não há' duvida de n.andes, prê.so pelas �u�o- cri�e em que foi capitula- finalizou' "Níriguém nêss�' ;�antés, onde ve�o�o� p���
QUER QUE O GOVERNO �AMER!CANO.

ridades miht.ares, esta m- do. O jornalista, çonres. pais, é tão livre na sua li- metro -mandetarro cetert
curs.o na LeI de Segurança sou ter '

a sua disposição herdade de informar, mas nense defronte- à CatedralNacíonal, e, acrescentou: uma rede· de espionagem, é preciso distinguir: liber- de Saint Patrick, e numa

FAC,A DEClARAC,Aü CONTRA O ��o s::i�;eev��ç:� do��m��� �:ne.;:;��!:a das.eg�a���:�adact,' dade de imprensa com cri- das ruas préxímas da
de segurança nacío- Broadway, juntamente com

USO DE TROPAS SOVIE-TICAS
to secreto que. nêq chegue suas próprias declarações nal"

.,.... o casal deputado Joaquimàs suas mãos no' di� seguin- Disse ainda o Mini�tr(j da Ramos e o prof. Alcides
Abreu.WASHINGTON, 25 (OE)

- O seneôor Roman

Crushk disse hoje �m W�-

NÃO"HbüVf1 1i
QUORUM

BRASíLIA, 25 (OE)
Não houve quorum na se

ção matutina da Câmara

para votar os debates do

projeto sobre o estatuto da

terra, de autoria do Sena

dor. Milton Campos. A Cá-
'

mata, volta a examinar a

matéria na sessão desta tar

de.

shíngton. que o governo do
Presidente· Johnn Kennedy,
deveria fazer uma declara-

��:'��eq��o�!�)' :���[��:��
para suprimir uma even

tual resistência em tôrr.o

de Cuba. Falando ao Sena
do norte-amertcano, Roman

Crushk disse que existe

crescente evidência que!is

forças soviéticas íntervte

ram para manter a ordem
sobre o regime de Fidel

Castro. Acrescentou que a

ameaça de que se repita o

que já ocorreu na Hungria,
é real e grave.

....

COLISÃO· FERROVIÁRIA:
NÃO HOUVE VíTIMAS

S'ÃO PAULO, 25 (OE) - Alguns feridos depois de

As 5:20 de hoje, um trem medicados, retiraram-se pa

de passageiros da estrada ra suas residências

de ferro Sorocabana de pra
fixo PR-143, dirigido pelo
maquinista Benedito Mon

teiro Junior, entre as esta·

ções do Gambá e da Lapa,
colidiu com uma gôndOla
da Estrada de Ferro Para·

ná Sta. Catarina, que esta
va parada naquele local. O

impacto, foi violento, e o

vagão comando da campo·

sição de passageiros, saltou
dos trilhos, ficando atra
vessado sobre a outra li·

nha, obstruindo o tráfego.
Não houve vítimas fatais,

A BATALHA
DO ABASTECI
MUITO

BRASíLIA, 25 (OE) - O

Govêrno, determinou a Su

perintendência Nacional do

Abastecimento, que tome

todas as providências, para
evitar que seja quebrado o

ritmo de normalidade do

ab(lstecimento nos grandes
centros populacionais.

URGS REALIZARÁ O
ZONEAMENTO DA "TRINDAD�"

si, Secretário Gera! da Uni·

versidade de Santa Catari·

Regressou ontem a esta Universidade do Rio Gran·

Ca.pital, procedente de Por- de do Sul que, mediante

to Alegre, o Dr. Aluisio Bla· convênio, elaborará O w-

Deamento para a constru

__ção do Conjunto Univer�i·

tário da Trindade, e o Pro·

Energia se Realiza
.

Contmuando o seu mis-
. Vão mais longe, entretan- BILl-ll)ES DE CRUZEIROSter de dotar Santa Catan. to, as providencias adota- J'ARA MILHOES DE CAT\:na co� obr�s energéticas das. Ê que Joaçaba, igual- HINENSES'

que a l�pulsIOne para o de- mente, está beneficiada nas

�::�!�:en��ria�.e�!LE�� obras. apontadas, de�de Com um _investimento que

ma iniciativas randio
que, Junt.amente _com Lajes. ultrapassará a casa dos

promovendo a e:ecuçãos�l: aquela fica r_egiao cata-r- três bilhões de cruzeiros,

serviços indispensaveis 1:1.0 nens_: verá nao �ó _

a COllS; essas obras .verdadetramen.

cumprimento do ro rama truça� da su�.estaça� como �e monumentais, servirão,
--------

do Govêrno Cels� iamos tamb� a mstalaça� .'
do Juntamente com todas aque-

no que diz respeito à ener: m�terIa.l elétro.meca�iC�, las que prosseguem por to-

gia elétrica.
pOIS a linha de transmissão do Estado, para redimir 2
que nasce em Capivarí, de mílhôea de catarinenses,
Lajes cesrocer-ee-ã para ávidos por condições de
aquela cidade, recebendo trabalho e produção, canse.

quasí que na mesma data tãneos com os' impulsos
os beneficios energéticos da progressistas da terra bar-
Sotelca. riga-verde.

C E L fi 8 V: Meta de

AINDA O PLANALTO

Depois de Curitibanos,
chega a vez de Lajes. É que
daçdo prosseguimento ao

programa traçado para
aquela região, iniciado com

a recuperação da Usina Ca
. veiras e que prosseguiu
com o inicio acelerado da
linha de transmissão Capi
vari-Lajes e mais tarde com

o contrato do fornecimento
do material elétro-mecânico

MANIFESTACÕES CONTRA
C R 1ST I NIE KEE l E R

LONDRES, 25 (DEl -

Um grupo de aproxi.maela·
mente 1000 pessoas, algu
mas delas lançando OV')S

estragados, avançou 'hoje
sobre Cristine Keeler, qWlll-

dQ a modêlo chegou ao Tri·

bunal, na audiência do pro·
cesso àe Stefhen Ward. Um

grupo de policiais, teve ele ----- _

protegê·la até que se. insta
lasse no Tribunal.para a sUb·estação, alcança

agora mais outra etapa
através do recente contrato
firmado entre a Centrais
Elétricas de 'Santa Catari-

GOVERNADOR IVO SILVEIRA
SERÁ HOMENAGEADOna S/A e a firma Bronw-

Bovéri, aquela representada Autoridades e populações vado é o seguinte:
pelos seus Diretores e esta de Palhoça, Santo Amaro, Dia :lI! - 15 horas - Re-

pelo Sr. engenheiro Hugo
-

Aguas Mornas, Anitápolis,' cepção.
Frey, visando a construção São Bonifácio, Paulo Lopes Dia 26 - 15,30 horas -

da referida sub-estação abai e Garopaba homenagearão Sessão Solene na Câmara

xadon,' necessaria a que, 0 Governador Ivo Silveira Municipal de Palhoça, oca-

tão logo se verifique o for- em sua terra Natal, hoj"'. siáo em que será inaugura·
necimento de energia elé· Delegações de todos os 11m- do retrato de S. Excia. o·

trica pela Sotelca, esteja a nicipios citados estarão em Governador Ivo Silveira;
CELESC em! condições -téc- _Palhoc_a na da41 preCitada a às 16.30 Ol'as �ssa.- Sole
nicas de distribui-la. fim de render seu 1_1'ibuto ne de ação de graça pelo

da Bscola de Enp- tle carinhosa admiração ao transcurso do aniversário
Induslrial da Univel' TAMBEM .IOAÇAB4 G('vernanie em ewrdcio da Cons1ituição Estadual.

",1 ..1,,(11.. • .. 11:. ::i.,I,1.;; CiAHi!'ina. -_�_:ft- :- O ProgrAma que ser�' te-:
'�---�-';- .. ,

�

ROMA, 25 (OE) - Os pro
prietários de postos na Itá
lia fecharão suas bombas
de gasolina nas zonas de
maior trânsito turístico
amanhã, numa greve desti
nada a obter o aumento
nas porcentagens de seus

lucros. Os grevistas anun

ciaram que desejam 50%.
de aumento sua participa
ção. nos lucros da venda de

gasolina.

NÃO TEM
BOMBAS

.

ATÔMICAS
PARIS, 25 (OE) - O Mi

nistro das Relações Exte
riores da França Maurice
Couve de Mourville desmen
tiu hoje que a f-rota fran
cesa do Atlântico, está do

tadij de bombas atômicas.
O desmentido, prende-se à

informações divulgadas por
jornais estrangeiros.

REGULAMEN·
.

TADA A
PROFISSÃO

DE
RADIALISTA

BRASíLIA, 25 (OE) - O
presidente João Goulart as

sinou hoje os decretos qoJe

regulamentam a profissão
de .radialista_. e a progra-

r\jova

SA'Ü PAULO TERÁ COLÉGIO MILITAR
, B�ASíLIA, 25 <OE) - l). lo e o govêmo Federal. Se
Mínístrn da Guerra, Gal gunda feira, o Ministro
Jair Dantas Ribeiro, decja Jair Dantas Ribeiro, embar
rou qU8 é provável a insta. carã para Recife, afim de
lação em tempo muito

-

b-re-" partíoipar da reunião mi
. ve do Colégio Militar em nisterial a ser realizada na
São Pa�lo. Acrescentou que prdxírna terça. feira. No dia
tudo estã lla dependência seguinte, o Ministro irá ao
das co:t;vf,r1;la_y�Jrl' ,9Qf1\.vêrn 'i;:�if!;G[m"�$ d,?_ No�t�':Rnilcesendo manh�'S't ;al!'l-f1spêltb "·;�r�' 'kl;j6:i�e:';hóihJiià�n5.!
entre, o govêrno de S. Pau.

•

INAUGURADA CONFERÊNCIA
SOBRE ADMINISTRAÇÃO

RIO, 25 (OE) - Foi inau

gurada no Ministério da Fa
zenda a Primeira conrerén
cia nacional de admÚlistra
ção pública, tendo vários
oradores

.

feito crttícas ao

plano de reforma admínts
trativa, elaborado pelo mi
nistro sem pasta, Almirante
Ernani do Amaral Peixoto.
l!:ste deverá manírestar.ss, a

respeito esta noite.

Apesar de ser um dos mais movímenrados e eficien
tes deputados 'do PSD,

-

o dr. 1\'0 Montenegro, por feitio
Irreversível, é um esquivo da publicidade.

O saudoso Nerêu • Ramos definiu-e uma vez
. como

"UMA DAS MELHORES CRIATURAS DA lUlA. I\tORAL
MENTE PERFEITO."

A tribuna parlamentar não o seduz: parece, 1�leSmt"
a\'esso, a discursos. _Ainda, há' poucu, nas solenidàdes da
inauguração da luz em Sfw I'cdro ue Alcilntara - peja
qual se bateu sem treguas atê a vitôl"ia - enderéçaram
lhe crítica bem humorada, segundo a qual mais lhe cus

tara fazer o discurso congmtulatôrio' do que conseguir a

realilaç!io dll luz.
Na \'crdade, simples Iliada, IlOTlIUC' II ('stimadissimo

politico pessedista discursa não sô com absoluta correção)
e fluência, como ainda tcm uno} dom personalissimo de
dar enfiise aos seus llrollunciamentos - o que e forma
lúcida de eloquência.

.

Ainda anteontem o ilustre deputado mereceu lllllau.
sos gerais {leio gt'"sto e ]leias llala\'nts. O gesto foi o de
reunir, em lômu de magnífico clmrrasco. no Iate Clube,
a representação pessedbta na Assemblêia e dirigentes
partidários, com li honrosa prescnça elo go\'ernador 1\'0
Silveira. ".�......!_

- A reunião, em caráter absolutamente informal, aca

bou obtendo uni cunho' de alto significado politico, pelo
dialogo cordialissimo. sineero e até \'eemente com qlle
fôràm analisados aSllectos da nossa atualidade partidária,
no Estado e,)}o pais.

no retificou Ilêsses dccret:1S
o )J'i:l,.Il 1"''''',i, "f'lIQ.",,'�."\'''c,',:v,
'f"L ,,�U,;_��"',t: ;;:�4':>

maçà'J ao vivo do rádio e E. Ilt"SSl" "n'!Jit'n\(' «mil!'). /lS p:llitvrllS do
televisào, O Chefe do Govér·

.

·Montenegro. ofere('endu () ;\;;'il]lC, tiveram a

('fto de J)I'o\,í)cal'�'tlJ t)utra�, .que H'alizan!!lt,
Illo�, II 1 . .,lIIllkl" d.I]." ti" l1'".':i1.1lli •..• 1,<''-'" .,,11.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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RECITAL DA ASSOCiAÇÃO CORAL
Eis que mais urna vez se recendo. cesso, como recompensa �

apresenta ,para deleitar a Nosso desejo é que êste lodos os seus dirigentes.
Sociedade Florianópolitana quinto recital seja um su- J. "rindade
a Associação Coral Te Flo- -----�.----.,----

fmprêsa Editôra "O Estado" LIda.,Rua Consclh<!iro Marra. _1{iO
'rotcrene 30"!'� - Catxa J'ostal. U!I
Ender�o TclC'grãfico F.S'I':\nO

Sociais/'" comeciremosOIRJ:;TOH
Rubens de Arruda rtamos rlanópclis.

Cada dia que passa, mais
entusiasmados ficam seus

componentes.
Com o encontro de Corais

havido em janeiro, pôde a

Associação Coral, mostrar

seus oenertclos colhidos, nos
ensaios e, apresentações.
Mesmo com cuncurõades

manetaria, e local para en

saias, fi Associação não es

moreceu. Sempre se apre
senta. r-ada vez melhor.
Dias 9, 10 e 11 de ogôstc,

fará sua Sa. apresentação
com UJr. repertório bem se·

lecionado. Tendo como re-
\

gente Aldo Krieger. que não
mede seus sacrmctce.: para
ver fi Associação Coral de

Florianópolis sempre no au

ge

CONSTRUTORA CATARINENSE
DE ESTRADAS, S. A.

_ ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
PRIMEIRA CONVOOAÇAO

GERE�'TE
Domingos Fernandes de Aqujno

CHEFE DE REDAGi\O
Antônio Fernando do Amaral e Silva

REOAT()R.SECRET,\RIO
pértcrcs Luiz de xrecetros Prade Convocamos .aos snrs. acionistas da Construtora ceta

rincnse de Estradas, S. A. - COCESA, para a Assembléia
deral Extraordinária. a realizar-se no próximo dia 31 de

julho de 1963. às 14 horas, na Sede Social à rua Marechal
Deodoro. ISS, sala 2. em Lajes. para tratar dn seguinte

LOGO MAIS f{EYDE MARIA CANTA �ARA
O SOCIETY ITAJA[Etm - CAmDA BECKER SEU RE�

CEBtDA PELA SOCIEDADE

R EllATORES
Osvaldo Melo

Pedro Paulo xracnncto

ruru.TCID;\DE
Osmar An{ônlo Schlindwetn OKDF.M DO DIA

�EmE'I''\RIO COiU ..�RCI.-\I�
Divino Martot 1') - Reforma dos Estl}tutos Sociais, a saber:

a) - Mudança da Sede Social (art. 1");
b) -'Alteração do período do mandato dn Diretoria
(art8"");
c) - Extim;ão do cargo de Diretor Geral tarugos g.
e 9);
d) - Alteração da competência de Diretores rartrco
11")

1 _ O Consul Geral ca polõnia

Plotr GI')wackl cumenlllrund::) a data

nacional recepctonou nos ,,,16,, do

Querência pataco. o mun-I- "oe! I ('1"-

gante. para homena�('ar c-m C'OCK

TAIL o �overnad::>r do Estado S:'

0:-. I'vO Silveira. Entre o, convidad ,;

ariotamos : Dr. t.ocínu Slowil1"kl. Pre-.;;

dente da Assembléin teeisrettvo do F.'

tadc. em comnanhia de -ua Scnh:ll'.

Desembargador Amo Pedro noe-cr-t

Presidente 110 Tribunal de rusu-o- S'.

I.! -Sra Dr. Nelson Abreu. o Tenente Lur>

�l(���a���to�,� eB��: ����i.e�lta;��('u�a���
Geral da. Renúbuca c Sra 01". votn-v

c-taco onvctrc. Depu.tado watdcmer

sanes Dr. Nelson Teixeira Nunes. Dr

putarl� c Sra Uclo rutemuure. DI'puLI
do e sra. Dr. Dlb onerem. Deputatl.
Adhemar Ghizi· Sr. JOSB Elia". Depute
do e Sra Fernando Viegas. Serretáriu da

; s'ozenoa e era Dr. Eugênio naín vtet

n ��;iZsr��('i���e s'artc. Sr e Srá Dr. Fú]v.·,

Prof. Barreiros Filho - Prof. Osvaldo R. Cabral
- Prof. Paulo Lago - Pro:. Fernando Bastos

I 'I- Prof. Alcides Abreu - Prof. Otilon Gama
d'Eça - Dr. 1\1.'.11011 Leite da Costa - Dr. Ru
tens Costa - CeI. Cid Oonzaga - Major Ilde·

I[onso .ruvenut - Walter Lnnge.c-. Flávio Alberto
de Amorim - Arnaldo S. Thia{ro - Doralécio
Soares

I
Devia ser mais bem vista,

por todos os amantes da
música. e muito especial
mente pelas autoridades zs
tauuars, para que seja co'

roado seu êxito suas apre
sentações.
Todos os cornponenets ab

negados e assíduos ensaiam
e na musica expandem seus

sentimento,s de arte.
Para isso se reunem três

vezes por semana. sob a o

nentacêo segura, do maes-

tro Kriger, o que prova o (.

tnterêsse de todos. para o

aperfeiçoamento de suas a·

presentações.
.

A Diretoria e Maestro da

Lajes, !} de julho de 1.963I

J2nt�Va:11 no Qucrcncia saicoe

os ca u.s Alfrcdo Dummal" e
. Alfe�

Mendc.:;. lia Câmara runío- do �IO {I_

J,meiro. r-m com!)unhla d s casais:. 01'\"

doro k.':f''' Vieira, DI'. Antônio GnllJ l

Dr N,.rbert::> Brand

Dr. Newton Ramos .

Diretor Presidente
30·7·63

r.rnl\l�tas Socia.i:;
gurv Machado - �i7JlrO .aa-totorn-u

HOJE - CINE SÃO JOSÉ E RITZF.<;portçs
Gilberto xabas - Maury BOl"gc.<, _ Gilberto
Paiva

10 Vl)lt(lu a circular em nossa Cio

nade. a bonita sr-ta R�'g:na H"I'!na Mar

uns do ·-,..ncil'ly·' de Curitiba.

Crênícas
Silveira de Souza - Edson Nelson de Uba1do
- Raul càídas Filho - MarCilio Medeiros Filho
- J. J. Caldeira Bastos - Luíz Henrique da
Silveira

vrtes l: Literatura
Salim �U.guel - ninar Carvalho - Jan Pran
cisco Hamms ._ George Aíbertc Pei\oto .- Lín
dol f Bell -- I1lxl!'l.;!o ele 'H.<tro

(loItlCnbírir,",
.toão ?>l"ilo Linhnres

In1t'lrl1T:l('"50 ..\,!Ttt"ll"
C. Jal1lntlcU

.

IHEln'ES.F.�T ... :\-n:�
R;;;preS€1lt.8("ões A. S. Laríl Lida.. - Rio (GB) R.
Senador Dlln!:ts j(l - 5· andar.
Sio Paulo - Rua. Vitória (i:i7 - ('onj. 32
J>Ôl'(fI ,\11'::'" - Pl«)9AL �- R. CRI. Vicent(', I,r,

I
Brio Horiwnlt- - SIP - RIl:l dOf: C':lriji • n'
-2 anc!:ir
5.;)8

=1t���'��((fl�7nr:��� :�:,� �;�l U���:.��� IIASSINATURA .\7'iVAL Cr5 3.000.00 - VE�DA
AVULS.A CP..(. IOJIIl

II(,\ diTl'l;'ão não S(' tTS]l(lns:lhili�.n 11I'1'ls'("ullr('!lU",

Icnli-litlo ... IIII!; "rtigos ;\sSlIIadus)
.

11 Também multo nem

s.���oi!.-!nna.to na.� rodc, .scc+ is d' Ita�al,. o

dtscutido
.

aea(.tmico 11(' -m-euo DI"1fIl"�
"

sotxcto Filho. r1

12 Encolltr<1-se em nossa cidade (

ca-sal De�lItadl\ e Sra Dr. Ar('ido oa:

neiro Carva!h::>.
2' _ Lo,!o mais ti "'�(:ciely" d· Haiai

estará e!ll !Htut!l. na prl:moçiio d"l Cr"·

ni�la Seba,tiãn Re'''. (.fl't"erid:I a Srt,

Olga Mussl. "l\H--s Sdnta Cat'lrina dr

63". O ac('ntcc:mcnto que será na Hot(')

Balneário CabecudJs. c::ntará com ()

1"!1ovimentad? Shcw ela rantor;) do '�Sn
cil'ty'·· Neide Mana.

13 _ Des�jamJs a "k�ante S:lv:'1

Hoepckl' dil Silva ..
oue se enc()n�ra ri?

1"epOl�"O bl ev'c re�tall"lcclment\l. Set·

Charm ... e"ta sendo notad� a falta.

l"'uniões � ciais.

14 _ A Debutante Yara. Gualber�,�,
também receucicnarã as Dt'butantes de
1!}63, rum m-ovimentndn COCKTAIL ::'lO

Quc!'ência Palace H�t('l.
15 _ Esta oarticipando da Semana

d" C'nema Italiano em· no><sa cidade, o

Sr. J"ào Ar.:>che.\'ki Filho Gerente d!'!.

""!,I.l':ltl F'JnH' e-<' curitiba; \

3 - Ac('nt('C{'ndo Em r"unices

ci?is '.) jovem Sr. Ed�on Gael{lner ar":T

p.anl1'�do da Sl'ta Aslrid M\I"�i.II ,1 - O "lnlT'látic"l e elegante c:;><al "t·

e sra Dr. Teodoro LeU" de Oliveira Lp!·

te tCremildal. fl'steJam hoj '. o niv"�'

dt' SI:'U filho F'e�nand(l Henrique _ fi.

....1lC'ntecimenl,., SrJ('iais. cnmp;lm
com vetos de f(':icHaçõt'�.

5 - CirculRn(lo en�nossa' r"Ídade
casal Sr c Sra DI\. José Hul!;(' I Zair?;

16 CumDrimentall�os a Direção dr

O r'A Gazeta ". veIos 27 allos "que foi [e�- CINEMAS: C ARTAZES DO DIA

- CENTRO - - BAIRROS -

tejado ontem.

17 _ De viagem marcada nojc para

Itajaí. onde p:.vticiparão da fe"ta (Om

homenagem a "Mi<:s Santa Catarin'l"
srta Olp,:a Mus.�i os dicutidns joveM
Carlos Eduardo Hein('ber�er c E'lu

6 - N( '." ."Hlôe� da soci"uade Espej"-
biva Bancr-irante. reali-zar-se-á CIma

nhã o 10 baile da.-- Debutantes .com a

apresl"nta,çao de dezc)'seis IJr0tc-s ,�J.
flOciedade Bl"Usqllcnse. A Sr�1 Dr. Cir',

Emtiora tardiamente, registramos com prazer as bodf's Geva-erd (Lilill11), l:('�ã a "Patl"ones,,�"de prata do distin(.o casal. Sr. Luiz Santy Telles e de sua (. da elee:ante noitr.
Exma. Sr'. Dona Sebnstlána da Silva Telles, sendo filhos ;;;:'';;;;:';;'=========='''.'''iO!======="'''-'''==''do casal os seguintes: Sebastião Lúcio da Silva Telles, Silo ...

;��,����: c���oT;!��l�v�o��m�a�i:r::;'Õ:� T:!�esDi!���

�._,.-,--"I--:--�-"""'�'/l/!(
.A

res do conceituado jornal �·O Jornal do Dia" que se edit� Itj. .. '.
.

/'?, . _. (/ _-r�� ..

_�nem Pôrto Alegre. Por tào auspiciosa acontecimento, mUI;

!�,c
; .

, ... 5... _3· '. ;7
�::el�0�8a7a.a� �:I����Ç���z�:n�y �:�:�·:oat��a��e���b�c:�: •.t_ �.��- � �

.

[) I. \, A '

com grande descortínio o alto cargo de Diretor de Admi·'
-

�:t�:��'e�:�:�::��s L::i:�:tt:u��r���:��, o���:oz::. "ARS VIVA _ Con4Uuill um ê=�=h�:t�. al-
seus dotes de caráter e boníssimo coração de que é dotado. bição de ARS VIVA em n::>�,..() Teatr,) quart3 r quinL�
FAZEM ANOS- HOJE: - sr"a. Lili Mendonça desta "e!lmna

SR�A. ROSALBA LUCI É;e::a. Zulmira i Silva m;)UI��d�e��t:s:�:�li���'i�'�;:I�:�:�!U d�OI�!'o�lr�I��]a. e���i��'�;'
CIDADE' em tre" nartcs. Mtisic<ls da. Renascen�a. da Idade M('�

vrSITANTES dia e m�slcas brasileira,.; cn\l,..Utuiram a magnifir::
apresentação <I::> Madrigal Ars Viva. Não ha que ;;,

fazer destaques €,;occiais, :pois o trabalho do Madrle;:.1
ré o resultado bem acurado di' \}csqllisa (' e:-tudo dfl�

forma . .,; musicais através cIos teI111),),; �1té no"s()s dia"
Por onde c;:se Madl'igaJ tOlll aparecido, diante d[\li

mais cultas platéias d;) pais. tê-m m,'recido jU,-ita�ller.-
e João Manoel da Rosa ele· te fartos 3!)lausos e as mais lljonge1ras criticas da mÚ·
menta destacado do P.S.D. sica. e-"peciallsada. O Departamento de Cultura da R,,:-

BODAS DE PRATA
gloria

_ 3a. aorescnl.ação dn la. Semana ,h

Clncnia· Itallano. -

Gcrard Elain
Claudia. Cardill5.1e
OS DFlLFINS

- Censura: até IR ano,; -

são josé
às 3 c B ]l0:<I:;

4a. apresentação ria la. Semana J')
Vittôt10 Ga'"sman

Claudia Cardin<!le
O GOLPE DOS ETERNOS

DESCONHECIDOS
_ Censura: até 14 an(,s -

Can?;iani.

império.rilz às 8 1/4 horas
_ 3a. apresentação li .. la. SE:'mana d"

Cinema' Italial1:>. -

Gérard Blaln
Claudia Cardiilale
O S' O R L F I N S

_ Censura: até 18 ano.� ._

ils 5 e 8 1/2 horasRIO, 24 (OE) - Atenden·
do apêlo do Diretor do De·

partamento Nacional do

Trabalho. os aerovüiri(ls

aguardarão até segunda fei·

ra. dia 29, decisão das e!11'

prêsas de conceder·lhes abõ·
no de 30Q/Q sobre os sa1:\·
rios . .se as companhias não

atende!'em. a reivindicações.
será deflagrada greve geral
da categoria.

4a. apresentação da la. Semana rh
Vitt6rlo Ga,;);lman

Clau{lla Caruinale
O GOLPE DOS ETERNOS

DESCONHECIDOS
_ Cen,.;llra: até 14 anos -

rajároxyCom prazer noticiamos no

dia de hoje o transcurso de
mais um aniversário natali·
cio da prendad� e gentil
srta. Rosalba Luci Cidade,
filha do nosso prezado a�i"
go sr. RUb(\[ls Cidade. e de
sua eXlna. espôsa d. Maura

Cidade,

às 8 horas às 8 horas
2a. anre2entaçâo da la. Srmana. do
Cinema It�llianíl
Marcelio Mastroianl

D� nlela FkIcca - em -

DIvóRCIO A ITALIANA

Estiveram antem em vi.;i·
ta a nossa Redação os srs.

Aloisio Eack, presidente do
Diretório do Partido SoCial
Democrático de Forquilh:l.

la, Semana do Cinema Itnllana

Marcellr> Mastrolnl
Michelinc Bl"�le

O ASSASSINOCIDADE DO VATICANO
- O Papa Paulo VI rece

beu hoje, em visita oficial.
o Presidente da República
Italiana António Segnhi.
Esta. é a primeira vez que
um chefe de est.ado realiza.
visita oficiei

.

ao Vaticano.

depois da. eleição do Sumo

Pontífice.

- (;(!nsum: ate 18 anos -

AMANH,� NO CINE SAO JOSÉ AS 3 -11/2 - 91/2 HS
NO.clNE .RITZ AS 4 1/2E'8HQRAS

AoS ilustres visitantes O

ESTADO, deseja·lhe feliz es·

tada n
..
esta capital.

toria da Universidade e tamb·\m o da Secretaria fie

�;ducação {levem estar �atlsfeitú.s pelas magnifica� no'.

tadas presenteadas aos florianopolltancil que soubf>
mm com sua nre,.;ença e ...cu:; vibrantes aplau�os. co·

operar com essa exnléndida prnmoç�o de cultura m�l'

slca!. c- gruoo de estudantes e profef:"ores de músiC�1
de Santos. Ilderadcs pelo oro[e"sor (' maestro Kl11
oietcr Wolff· dclxa .,audarles em nos-"a CRoit; l.

A aniversariante
genitores nossos

.mentos.
- jovem Mauro

cumpri·

Batista
de Souza

- dI"". Jorge Seara Polido-

- rcV. Irmão Adelmo do
Abrtgo de. Menores

- sr. Pedro de Freitas
Car4oso Junior

- sr. ítalo Baldi
- mfmlno Luiz Fernando

camlnhA
- sra, Elia"ne Costa Gon·

,..a

CORAL DE FLORIANóPOLIS _ No !Jl"óxil11'l mc
dias 9· 10le 11, terclllus no Alvaro de Carvalho. novo:

apresentação do qoral de F!nianÔ!lnlls. es-;e no ") Co
ral. o!."gulho de llt.:S,.a vaf:ta cultura lllu.;;icaL

Brevemente voltaremos a novos comell!âri.'s OUi.I'-
do iaremes Por anteCipação, um ('studo ,..ôh· or r;r.-
ma que esta em seu" últim(, ensai()s.

PRESENTIANDO
FlÁMUlAS
O ISEU

O 11l;tituto Brasil·Estados _
, Unidos. eshi presenteando a

.lodos 1)5 novos alunos que
se m: t rlcularem no cw'so

de ing-lés. no presente se·

mestre. com uma flâmula
do IBEU. O Professor Grecn
direto:, de Cursos, nos infor
mou que no primeiro semes·

tre foram presenteados com
flâmui(.\S, duzentos e quinze
murm e� que neste

segund"l período. seja dls,

tribuido um nUU1ero bum
maIOr dA� rf'lf"ridAs llamu· ...
13<,

(4RVA�HO PINTO DETERMIN.A �.
C9B1fANÇA JUDICIAL DA DIVID,�
RIO, 24 - O ministro da. Fazenda determinou a cobran·

ça judicial da divida ativa da Urrão. Em memorando ao

prOOl1rador·g.era.l da Fazenda, o sr. Carvalho.Pinto ressall:t
ser lndispegsável Q cobrança. diz qUtl está certo de contar

, tegrnl 'Colaboraç§o e empenhrr do p1"OC1.1raeores
.anda e pede sugestoes e pro\'idenr'a� para alcançar se.u

ÍlJ,(tlvo.
�I; O mimstro Carvolhú Pinto qUtl" inlormaçoes em cinca

�I.••
':\\':._ ....�_. -". -�... - _ ... �- -�-

�
':-i

.

� WAU pl!blic'idde
I II 10.' em Sta. Catarina

/ él Confecção e conser\'a�ão de palnNs jem tod;) o Est;uio

•

•Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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_ a.�l.n Phé,tf.r_-21.

CARTEIRhS DE FIANÇA: - chamamos n nt{'nçâo d

interessados para o Ato Normativo n. 9, do COfW'lbO DI

tor do Departamento Nacional da Prevld�nclll SodAl, q
trata especialmente das instruções �erais pnm n cOmia

de fiança de aluguel de casa por pnrte dos Institutos,

Prevídêncía Soclal.

Sabe se que fi. partir ele 7 de mato de IDO:), os ltlsUtu·

los, rurnvés de suas carteiras de emcréstuaós Simples, CQO'

ccdcrno fiança para alugel de casa 1I0S 1Jc>m'fiMárlos que Il

requererem, obedecidas as condições f'stnb{'lc('lc'las no re-

ferido Alo Normativo. ,

Vamos dar alguns detalhes dessa nova vant3gem ore

recrda pelos IAPS: aos Seus segurados.
Poderão naonttar.se li concessão ctt' f-irLnçn:
a i segurado empregado em ernprésa flor Intermédio da

qual rór filiado 11 Instituição:
b) segurado aposentada:
c) pensionista do I nl,titllto:
d) segurado empr('�i\.dor c nutõnomc:
CJ servidor ou empregado do restuuto.
O vutor da fiança corrceponuorã no tol;l1 do aluguel e

adicionais previstos em lei, aereseído dfi taxa de 1�� (WT

por cento) sóbre êsse totnl, atender à-..s deSPesas de ext»'
dicntc. c da cota de SCI-,'1.lro especlul, destinado 8 acautelar
os riscos não cobertos pelas gBl'nlltk'lS, calculado SP&U1Ido
tnuõte espêctat.

O valor mensal da fiança a 50r prestada »âc poderá
exceder a 30" 'I do salário remuncrecno aLI ptnvento mêllsaJ

do interessado, respeitada, um qualquer ('\\50, o Itmttll mó
xímc ele 3 (três vezes fi snlátlo rntntmo ri'glonal.

O beneficiário solicitarn a concossac de t1anQI1 atta,
de requerimento de que c-onste o nome cio locador. a 1o,1

lizoçi'io do prédio, o valor de Blll�l\(·l. í) pl'!\ZO 'o outtan. iX1:

dic:fles. O interessado ctevcré jllfltnt:\o roquertmento (

seguintes documentos:

fi 1 EM CASO DE O SOLICITANTE RER ·F.MPREO ....DO:
I ..:... prova da qualidade de segurado. o dê u'mpo de eoutrt
huh,::L-O superior a 12 (doze' meses; Jl - declaração do em

pregador. mencionando data dn adnussâo, smérto men.eJ

nos tiltimos 6 meses, descontos ou ("()nslgnaçOf's codgtE'nt8!

cargo ou função, e compromisso de efetuar, em Colha (.

paeumcnto, o desconto correspondentí' ao vetor dA fian

lU - declara�iio do locador do imóvel 'obJeto cb tlança I

ser prcsladK, confirmado os dados constantes do- requeri
l1lento, mencionando ainda o seu endel'i'çO r.omerda1 ou dr

mkilinr e expressando a aceitação da fiança por parte \

In.itil-uição,
bl EM CASO DE O SOLICITANTE SER APOSEN1'At>

oU PENSIONISTA: I - declaração do órgiío que haja eot,

cedido O benefício, prestando todos os esclareclmpntos Q14'

Uma m:l{]lIill<\ 'lp (' ':\,'" }lossmn caracterizar a situaçãó do afiançado; 11 - decl

vcr STAl\'DAR:1 raçi!o cio locador, no [arma previstn no inciso II ncim

BOURROGS. cln pcr'_'II" mCr>cionado,

é�la,io de C· nllC'r·.;I(��i:1 T O Ato Normativo n. 9, estâ vazada ('m :.!4 nrtlgos, er.

l�'r Coll1 130NKrTI vi>tCf desde maio do corrente ':mQ. Os TAPs j:1 t';tfto de

gai'li', H.ocpd;:,' pos!'õe das instruções, se�undo s:lbr-mos .

======-z=====""""" ",,,,,,,,,,,,,,.,.,,,,.,.,...,êiS':',,.,·e ;O "1 ;iA
r

OFICIAIS A DISPOSIÇAO
DA SSP

MOVlMÉNTACAO
DE OFICIAIS

Passaram à disposição dn
Secretaria 'da Segurança PU·
blíca, sem prejuízo das suas

funções normais, os prímei
ros Tens. Belrort Araujo e

Bernadino Gevaerd.

Foram classificados: CmL
da te. C.M., em Rio do Sul,
o Cap. Amanry Norberto
Silva; cmt. da 2a. C.M. o

Cap. Milton Luiz Lemos do
Prado; Chefe da 4a. Seção
do E.M. o Cap. Sidney La

go.
Foi promovido ao põsto

de lo. Ten. o 20, 'ren. Eucli·
des Vieira de Souza, da Re
serva Remunerada, convo

cado para o serviço ativo.

AUTORIDADES AGRA·

DECEM A PM

O Diretor de Caça e Pes
ca dirigiu onero ao Comnn
dante Geral. externando seus

agradecimentos pela coope
ração que vem sedo presta
da pelos milicianos àquele
Departamento.
Também o Diretor do De

partamento de Saúde Pú
blica oficiou ao Comandan
te Lata Ribas agradecendo
a colaboração dos elementos
da PM durante a campanha
de vacinação contra � potro
melíte

TRANSFERí:NCIA PARA A

RESERVJ\ REMUNERADA

Foralp transferidos para
a Reserva Remunerada; no

pósto de Major, o Oap. ln·
tendente Waldir Pacheco: 11a

graduação de Subtenente o

lo. Sgt. Quintino José Será
fim; na graduação de ao.
Sgt. Osmar Marcelino Ma
fra.

ser �e"li1."do, d", pOl' tod08 c qualquer 'Ii"

"':'1'110, como rIdo de promove,·
o r/leno emrré!!,o do rel'UrsO ,,

cOnônlicO vi"o narlonal, Uma

!,oll\lrn l'conômiro_ndminis:r�_

nl'o6( Sl'lItido e�t<lrÍl, inclUsive

I,repurt\l\do ,. c�trU\Ura e�o"ô

mie" d,'.rllf\ pur,. 1\ "l'fo"ei
t ..meuto d" reservo. huma'la

que, fUI,.I'ueote, lõer" dHlmlld!l

a IHlrti�i]l"r do pTO�re"so 1l"e\0_

n"l em momcntO <.>I1,'rtUno.

A l!('T'IÇ'W fUlur" ('St"r" :I�

�im pr<.>\cl;(idu. X,-,o hll,'erâ ent""

hte� indh'idu<.>�. Kão lrii.o .. s\��

pTohleUlB de "rdcm 5o�lal para

t�mbém rccla'unr contra:l

soclcd",!c IIOI� c�t,-, lhc� re5�r_

v�u )ln,,. HI rih�,jç,,'l n� oticim.

�ociH I,

correntes cotegõnic'«:· li pri
Ineir" ccnstdercndo II influç�o
modc-rada como benéfica ao soe r

guimcnto de umaeccnomta, e a

scgunrln que a COnsidera noct

Y", aos Interêaaca s6eio-1conô
Inicos, Eugêntc GUdin, no.�SO

ex)lin1stro da Fazenda, parl.i
cipa de�sa se:l:unda corr"nt�.,
e asSim se cl'preGsa "Xada hã,
CnlrrhmiO de mnts. crréneo -

o 'Iue éptcr _. de nmi� d:moS<>

('ara o prOl!resSO econômico de

Um p"js", do qUe un'" in(laçiio
;:,Uimellto de umaeconomia. Y..

:

mOderad:l romo meio de �oer_

mais além, taXando Os trato�

bs da primeira corrente de �

"onolnl"t,," incxperic·n1cS.
Sua poslçi,o é contr'lfiam�nte

II l:ohert,on. t;ste defende o

principio da inna�;jo mOderada

cOmo for�a Ilromotor" tle !''',

I!rC�HO,

QunlqueT n\lmcnio da ,r;_

nhetre e p,reços,([uenão aCnrre

Ic um ncréscimc da llL'odnc:,o
o c�elnr)lo "in' de inn$�""

,I" COn._um,' ("mos enl "as".

Qual ., r,,'asildro qUe Ul�n'1I1�
nlCnt(.> não olo�u\"a a distrilolll_

ç:'o ,Ic p"pcl-m"c,la "Ih-" l'tu

HI"vi<l" pelo ""uv,,rn<) �\l';l"':'S ,1,.

SC"l! fum·l.,n",.j"", Li)J.!'ic"tn�"

tc 'Jue eS __ " Inr];'ç:l" � ,·��eOl";.l '-

d,' mercudcrtne.

AVISO AO PÚBLICO R. Qualquer aumento de t"-C

�o�, que ororr" depois de ,,](oun

OLtVIA RITA DE CASTRO, avisa aos distintos rregue
ses do Crediário da Casa Nossa Senhora Aparecida, que
funcionava à lua Trajano, 15, nesta Capital que, por mott
vo de saúde, transferiu tóda a responsabilidade de cobran
ça ao seu procurador, Dr. AntOnio Heínzen, sendo êste o

único credenciado a receber quaisquer importâncias refe
rentes ao aludido crediário e atenderá à rua Crispim
Mira,49.

Florianópolis, 23 de julho de 1963.
Olh'ia Rita de Castro

30-7·63

9. )lanUtençilo de HIll nível

de preces constante, enqu.,nto
c(t�m os custos.

UI. Qualqll(r aumento ,tc in

ve�llmento de c"l,ital que m"o

pO��:l �er el>ntinuudo seu' "u_

mente conshlllle du C[uu"ti,lndr

"\r'nlc n"<)vu
l",ci"nals.
lh-fl'ndemo� a illna�:"() d�

fin:did;idc H.n5 e rdeil"nl,'II"
da dinheirO.

II. J.j'nlllIl1cuaç,;oem qUe

n publico pcrde" fé nU ClLpnl'i
.!:<de do <linheiro de �U�te)lt"r

o seu "u 101' e se' "1)rU�"�' u trO_

e;i-\o I",r utilid:\rlc� nU \11"1,'�

\l",i� eU\luzeS <Ie nlant<"l' �Ua

r",lnt, "" ,� p��i,," \

VF.NDE-SE\·cj"fll<..8 ";:'0]')1 Q� r,'i!eXO� M

U!\ll! p"liticn infhl<'ionária mO_

(Ierada ,!U'IIl<lo �e procUno, pJJ�

,,·u iUlermédio, o de�cn"old

",enIO LConõml,·o_�OCjal.

:--:I'p""hamoll pois que o go,·':·r

"0. l',n <lati" nl�mento, ufim

. ....Jc :,,�pliar .. ('�trUllltll �()llr.

mie .. <la pui�, 101l<'c no me'bldo

UI"O qUantidade de 1)"I'el-moe-
<In SUplen,e"!,,r "avolume mo

nrtário em circul;lção. Lógl�a

mente, C!;tu surlcmcnt\lção te_

r� duplo reflexO nO mcrcado

dn� troCU: o I)rimeiro será

c'ar..eteri:r."do pel" dlmil\Ulção
do poder aqui�lti�o dO dlnhcjro

c () seJ,(undo pelo movImentO

dOIa preçoS das ulllidade� e aer

d"Ofi que SObem, i�to é, �e tor

nUm m"l� caro�. Á primeira
"i�l,. pll rcCe_l\o� que e�ta alta

d� custo ter,i deito nocj\'o �

organi�!Uo 'Ioeial, !nUS tTata-se

de um jui-l.o pr�,·ipitndo ..... r�_

ijult.antr daí 8CTn únic�lllcnt"
benHica no� inter"s�e6 nacio

lIai�, �omO "crCmo� II sej::ulr.
AnteriormClllc os indivlduos

,Jispunhnm de renda itll!ufLrien

!e à �ntisf'IÇiio de sUaS ner���1

dadcs, Nu pr09peridad:e in!la

cionit.rla ,,;ates pnnam II. Con,,,,r

COm mulor dj�poniblli�de, Cnn
lõequ(ntemente mnis etusi:I�

mad'.l$ 11 romprar. Por sUa ve"l;,

o� empreendedore� se mOBtrar,1

muis Otlnlistllg e ae predispoe'"
.. rrotllover nOV09 investimen

tOa,criundonoo.·ss riquezaS,a
rim de Iltenderem as 1\011citl1-

çucs soclnis rre,;cente�, As ;:l

dústrias trabalhom mnLa af,i_

,'aml'nte ll!Lm de atenderl'm

<j_os pcdldl,g dc lLlaqui')lirias
f�itoB pelo� JlTodutores, Os de

S"'mpregados são chllm"do� :",s

�e,,'iç08 c o desemprê!!,o de",,_

parece. 'l'�dOO pasBllm entiío ,I

",,,er bCLll; o� produtores llOf

�abercm qUr osWcro� lLu[eridos

"omrrnSllm o capital inve�ti.:o

c o consumidor -{'Ol' pagar um

pre�o juslO lia compra. d:i.� utill

dll.des. Eata rrosperidade in

rlacjon"ria moderudl1 de'"�t;i

�� ml,ntlda atê �r conSeguir ,i

ohjetivo do pleno cmprc�o. u

til" vu conse!:Uido o f1m coli

madO, drvc-et' abandoná-la,

SUIII'cm"nte, pois um cort"

bru�co fat<llnlcntc IIrarrctara

"oMcquêncl"I:!I desa�t-rO�a8, de

l,nCnllurlinl profUnd1dade pa

ra te>do (> orttll.ni�mo nacional.

A nlltarezn n�O lie luz n'"

�lJ.lt-08, OU cOmo diz O p'ovérblo
lntinO "NatUra nOIl faclteattulI"

Pottllnto II vigilàncill de"crã

6cr rigorosa, Inclu�lv� rara tle

evihr 1\ (jen"çâo," quC <- pv'r

llOl� é multo melhor II.n1l1 infla.

Çi,OC01" I"Crn do 'lue llnl:ldcfl:l

fI«çi." �om I,,·ejllho. r'"r 0101,'1)

,",jlorizn�ijo.

Esta�, UlgUHlll.< .1,,5 "úr\;t5

<icrinlçóc� !!i'ilore "'��e {CllômCnQ

n<>, ([ue multo tcm "bll\hdo c

e5b,"turu econômi�" ,I"S .p",. .,c,

,.u.hlie�eavol�'td,,�.

HUI:" n"llon \'t'''''l ;lO lado de

JtobcrtsoTl, t:>mbcm f,wor',...e\

",ente" UnI>l infl;\�;;o moIlH�_

,i" 1"":1 a COT,.ô('e.uçi.., dQ 1'1""",
c'"prêl-[o, )� as nrha qUe se de

"u tCrmulloru1d:ldoafim de se

quo podc,."o ser des:lstfo�n�,
edlur II,. suaS consequênri�8,

se"slnfôrcar"clerizad:l,desrOIl

CARTA DA ALEMANHA.o fenômenO Inflnciolllírio mui

to tem pTCoc1lpndo os 1('0ver:lnn

le':, )'laS CSSII preOcupnç:'o
não (o, fl!(:ente. E._tudl<)lloll do a�

"unlot"m rhnnlndol>atcnç:io

dns nUloridadcs:l:0"erllnmcntais
sõbr� o �lIS0. �:m r1eno sccolo

do mer�a!ltili�lnO ,"!l"'O� en

�ontr"r o pL'Ílneiro grito d.e ;!

lert" �on\l'!I ,:.�S(· (en;,mcno,

Jeall Bodin é " Seu nu10r. Enl

SU!l réplicn " 1),;' 1\lnlest<-oI� n,

Ic!:,nvu '1ue a elcI'n�ão doS pr�

çOS Mt",·" na 1'<l1.iio dn diminuI

ç�o do rodeI' 1I,!ui�!tj\,() dn ",,,e

e " vcrd:1I1ci .. :! ""U�!l li" f c
,

APARTAlviENTO - Centro - 3 quartos e demaIs
depeõldl?Tlcios - pronto paro morar,
CASAS
PALACETE - RUA NEREU RAMOS N·o 26
Vende-se em único oponunidade no centro da Cidad"l
construido e,,, terreno de 22 metros de frente JJOr 40
de fundos. Con�endo na parte terrea - -amplo hall de
entrado - 2 solos - escritório - quartO - copa -

COzinha -. dispensa - quarto de empregado e res'

pectivo banheira. Em cimo 5 dormitórios - banheiro
social � amplo terraço. Fora garagem e depósito.

I RUA TIRADENTES esquina com a Av H. Luz - J
quartos demais dependên.::ias.

'

aumento foi de 13,2%· i"to ê, d.-' t._

marco" a 2,20 mnteDS !_)Or hota- (Cl"f

310.40 a 352.00). O operário especln!l:.o,

do tio call1!>O €:stfL ganhando 2,41 Ina·

C:l.� por hora (Cr- 385,60 p/h), tend

sido aumentado nl'SSa mesma ér1r)Cf!
dl_' 1961 a 1962. de 11,8<.';'"

Os salário;> reais dos trabaUmdure

do campo são brJU malotes. porqUf' ,rr
cebem i!i� .oulro<; benef1cl('<;, como *1'

mentaçã:.>. motadin, ctt'.

NÚMEROS E FAT03
por sueessiya�lroladamc!lte,

('mis�ôes de papel moeda ur

rulO, as emisSões 5uceS5inlS
�em controle, -r"tIlllllente, jo_

.t:'urão !.'!itando estágio primitivo
para o� seus corrclntos sucessi_

,.os, cujos reflel<oG, pesudo� c

�rndualmentc", repre8s1vo� �

progressivamente, contaminarj"

toda li Comunidade, irazendo

como consequência lÓj:lcn o

('úo.� econômicOs, cOnvu\8ô��

p�litiras c ut& nle�mo TC\'olll_

-ções. Achn que, lIe bem ron

Irnlada, oSe11 resultadO se,.,i
úniemnentr bcnéiicc, não· ú,

nOs empreendedores mllis tlIm

beln a ,todos 05 ",(Ombros du

<,omun1dnde, 05 ([uais passar;,,,
" dCSfrutur de um amblcntl' d�

!'UZ C harmonin, e bllverú btal

mente, lima comunidnde satiS_

te satiSfeito com o� seus ron

sldudil<>s nO têrmino da segun

d" guerra HU): Dalton Coi :'oli

nistro da Fn7..:ndn da ImdQteL"

ra logo após mundial. Diz "le

que 11 <'omunidnde InK!;;su nã.,

Senliu o mai� le'·" lIôpro de In_

Prof. H�l'm:mn M, Goergen

Auttlmóvci"
Em 1962 I�S scis !laí,cs do Mcrt'nr1'l

Comum Euraplu produzir:tm 4.4 1r.1'

!hões de autnmóvejS, df's Qua;" 21 l1�i·
lhões foram Cabricadps na. Ai-en1nnh,t
Ocidental.
Na União Sovjética foram fab:'ica(1o.;

no mesmo !leriodc), um tolal de
'

164.000 autr.'mÓveif; de pas�clll c0ntr::t
- para citar só um p;,í� - 1.2 mllhõc,�
de automóvei� de PHSscio' na Ingl�
terra. ...;.,d'

Total da Ajuda
De 1{150 a 1962. a. Alemanha Orltlcn

tal gastou em, llrojctO.� (h� llluêa �t).
paises em' deaenvolv1mento 20:, bUboe ...

de marcos (3.312 bilhões de ctUZeir�)
Em 1962 foram :l1)UCo.dQ5 2,5 bilhocs

de marcos (400 bUhões de enulreS),

Enquanto que em 1950 n 1961, o pod"�

públiCO particilloU com 53r:'� d� total d-l

tinanciument-os para. é-ssos oalses, em

1962 a participação do· poder pu,bUC('l

aumentou para '71%, Os esfJ)r'Ç<:'s parti.
culares dlminuiram de 47 a 29o/�.

RUA CONSELHEIRO MAFRA - Duas caS09 n. 109
e 111, 6tíma oportun"idude.

RU";" TOalAS BARRETO _ ESTREITO - (.onfortá
vel casa de material perto da proi<,

rc�idjr, porlllllto, !In

enorme numClltO <10 cstO(jUC

monet�\rio mLtãHco. Jã eXlctn,,

"" nOs�1l épOca " neCC8fihln,'c

do f'quillbrlo entre o volume

da moerln em cirCu!a�iio �om Q

"oll1me econômico. �:i" 11 I'ri-.
meiT:! leorln "flUuntitll�l"a,', c'

\'idenrh,,'u n r�la(iiO direL-L cu

:re o mo"im('nIO do e�toqul'

nlolletario � e> nllwlment" do�

Produção . ,

O aumenta de produçã:l indusU'13'

110;'; se!s países mcmbros do M'.!rca �:)
Comum Euro!_)eu, em 1962, cra de 6.1"

comparadO com o an·_, anterlor...
0

maior aumento rc�i-str::lU-se na It3113

com 10,9%, :!eguido pela França com

8.5c�. A Republica FeclNal (I", Alem)·

nha com 3.8"1r não "tingiu <l mê.lIa.

ta�ere��:iro� ���2, a:ntll��a��\��i(\��:
salãrinO'. Que a c-:-!ocnu em primeiro lu'

gal' entre os paises do Mt'fcado Comum

Europeu.

'COQUEIROS - Ruo São Cristovão ao lado da Igl'ei.1
casa de 4 quartos - 3 solas - COzinho - terrer10

de 11·550 m2
.

RUA 14 DE JULHO 953 - btre1to saída do ponte
quem segue paro Coqueiros. Casa e terreno COm

782 m2·
�I�S II hunmni,j"d(' n"O l'l'rlH�

nece "st,iticn. �;siú IIem!lre ""I

c,·oluçiio. Assim lambclll a rir'n

da <!coniimica lUlo ]lO<\eriu (u

A"lr ;. r�gl'''. A([I\t'II1� tlorj;j�

do pU�fiudo \Oll!ram a �c �on$ll

!ui .. l'm b,,�e� daS tlOUlritUlS

nt"n\'('s do� si:clll()�

J<tllab, X,,<l q"r_

,·emOH .iI�cr COII> i��o "Lle fOmm

"l'rOI·eilad"S Integnllmelllc, N;io

Não. AlgUnmS forum rcjcitndu�
C dentre c�I,,�, enconlra_�C " dc

Habitaçõcs
Em 1961 eram 1,5 mUhÓ{>s l1c pt'-SSO"i

qu e viviam na Alemu.nll� Qcld.:·ntal em

��:�;�:,�õ�(���nS;�;;:ld��qté"n��Oj(> S!l::�;,� t
construidas. em m6tU!\ por ano, .... ,',500.000 habltaçõe$. Em breve o total rir

7 milhõcs de hnhlt...<u;Õf'S novas sed

complctado. O Gov�rn0 ,('o'>U� cllminnll' t .

do, pasSO a passo, o slSwm:l da tnwJ;'

vcnção ,pública no mercl'ldo de nlugut>l.
Em caso de ncee-ssidade. calculado ';'.

gundo uma fórmula. est.a.belcelda el:

lei o oodcr núbllcO ajudari, ao n

ce�sitado, no

_

pagamt'nto de um alv"

guel considerado a.lto demaIs na.

porção do seu salário.

RUA FRONTI NO C. PI RES N,o 32 - Casa de madei
ro pagamentO porte ó visto l'esto a combinar.

'(ERRENOS
AV OSMAR CUNHA quase esquina com a Av. Ri,.)
BrancO. Terreno de 296,40 m2 por preço de cr$

1.300.000,00 a vista· Apenas estarô a venda nestes

;30 di'as..

Mas comO se obscr"n em �ua 0-

I''''' "prlncipios dll F-lnlll'l�lI�

J'ública" "dotoU o �IHlema

<lo dé[icit orçameniârto para .'_

x�GU��o do SCu plano de aç,'o

Par.. tanto, pn�S<>u a rcdUli,',

pereClLlUUlmente, as ine.id<!neia�

t,'lhlltãrja�. l'l'imeiramento re

,lllzlu em .IO<;í- II referente ao

impôsto B-Ôbre a renda, par'l

em Sq;lLida. atingir as demal�

fonles tributária�, Tal atituM,

con�eqUentementc, ,'eio OICl'C

cer :!os empreendcdorcG um,

r(.'6('TV" dc p-oupançn, qUe, re

in"ersida el'ranelon&"� a estru

t"ra ('cOn6mica do pais, o qUe

r"prcs(Outav", nO fina! mai<.>r

ino:ressO nO encaIxe publico,
Oe f"to, O dêflcit iniciai �e

tran�rormOu. em pou"o� mes"�,

pnl sILrer:,vitorçnmc-ntúrio

Um Novo Avião
Foi coroado dc cxito a !Jl'imeira ex

perir3ncia dc n(lVO tI))" de avião ,! ja:'"

fabricado na Ak'll1.anhn Odlcntal: o

VJ 101 x I.

O segredo ficou :;".ual'dndo durante

quatro anos. Trata-$e do prImeIro :l.

'vião que levanta vôo e aterrissa. v'.!rt.1-

calmente. É munido de sob; motore" _a

jat,., e alcança ,'clocldad+.! do SOIll. Parr.

a ateró;�ag.('m c clecolagem prcí'l,,:I

apenas de 50m2. E [1'1110 de um" cola

boração ocidental. pai,; alêm das fir

mas alemãs. BOELOW. HEINKEL f"

MESSERSCHMITT. participaram n3

realização do projeto 55 rirmas ingl:'
;.us. 60 americanas e 20 francesils. o�

dois primeiros proto-tlpos cu"taranl 25

rnilh e� de mal'Cco:> (4 bllhõc15 de cru

zelroS). Cálcula-:::c o !)rcçO ·definitivo.

para cada unidade, em 16,6 milhões d€'

marcos (2,65 bilhões d!> cruzelro�J.

COQUEIROS - Ruo Juca (10 Loide, lote bem situado.

RUA ARISTIDES LOBO N.O 8 FUNDOS junto ao

Hospital Nereu Ramos terrena próprio porâ ser lotea

do, areo de 10.000 mi - Preço convidativo. ,'l"es�inlento d" populaçâl> c uH

meios d::- �',lb�i�l(,neio�, f;!te

mIo pre"iu o dCllenvoh-hncntO

da t("'lllca indu�trinl, II que a

hum,midade r()dcrh! �hej:"r pu

,-;1 �nti�rll�"'O das npcessid"dc'

Sorillio. Kiln l'rI·du O desenvol

,,'lln�nto do l'"nt>rlllllU �i>cio

".�iSlen�iJlI. ('mannd" do� pode
reS púhlico,. tu, d,·rc�1l do in-

RUA ESTEVES JUNIOR. - Magnífica lote paro resi
dência de padrãD fino. Renda. por Famflia.

Em 1961, a. :endn. Jlquid:t. mensal dQ.\

famílias alemãs d€'monstra. a secular
'e!<piral:
Men('s de DM 300,00 - (C!'$48.000,Qf

_ 14,7� das famillas.
Menos de DM 300,00 a DM 100,00 ..

(Cr$ 96.000,00) - 38,7% das rlDtil1a
Menos de DM 000;00 a. DN 8OIJ,OG •

(Cr$ 128.000.(N)) - 23,0% das t8mlll.(>.
Me1los de DM 800.00 a DM 1.I00)00 -

(ctt 192,000,00) - 1&2% du ''''11'"
Mais de DM 1.200,00 - 7,4% das 1..

mlJias.
A base dos cálculos é Q rendlm{'!lJ

de uma ramllla. tôda. 1Jldepen4eDte d

pe.;;!;o!Is e ctLorlKem, que contribue
para. aI renda totill.

..

JARD!,'v\ ATLANTlCO - 1 magnífico lote bem pert:
do asfalto,

RUA MOURA - 3 lotes

:'\oss.\. POSIÇAO QUANTO

.\ !Nt'LA(,\O ;MODERADA
PelO e�]>osto udma, ,,�rrdi

t"lll0S flUC a razão est� com

ps qUl' deiendem ti inf1u�iio

�odeMlda comO benéfica :\0

<1"SenvolvimClllO de uUla IIICOI\oO-

l{oberlSon éUm Il'rande

Salários de Trab:lllllldorcs

I'ARA P·l RUM P.\�"il\ TEMPO COi\} SUA FA!\I1l,U - REUNIOES SOCIAIS do Campo
Desdc Hl55 o!< :'<llâri1>:; dos lrabalha

t
d�res do camr:o, na Alcmanha Oclden

tah aumentafllm em 37,5%-, - Só d.·

setembro de 1!l6t a setembro de 1062, o

J) ,N�:,\Nn:!>ô COQUF.TIW; _ I'ESTAS DF. i\SIVERSARIOS - CII.\

DANÇt\NTES - ETC.

.4.NlJ..m TEltREO DO ROYAL HOTEl, - TeJ, 2515 (P6rtllria)- =

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I ENLACES: IULEIKA f CARLOS A. SILVEIRA
LENZI - SANDRA FERNANDES f MARtO PARUCKER
I MARIA LUCIA OLIVEIRA E OSVALDO LOTENZA
ENLACE

Matrimonial, amanhã, I na Capela do
Divino Espírito Santo- da srta Zuleika
Mussl, com o Dr. CarloS Alberto süvet

ra Lenzl, àl 16 horas. Os convidados se

rão [reoepcíonadcs no Querêncla Pala

ce Hotel. Paranlnfçs: Noiva - Ora

Wladyslawa Muss\. e 01'. Mario MUSS1;
Cei Vitêlldo Walowskl e Sra; João Jor

ge Muss! e ara: João Muss! e Bra; car

los Mu�si e Vitória Mussi; Mussi Dlb

Mussl e a,a: Mlrislau Wolowskl e. are:
Mieslau Kenski e Sra; Carlos Mussi C

Sra. Noivo: Osvaldo Lenzt e are: Sid

ney Lenzl e Sra; Dr. Sergio .Alberto No

brega e are: Dr. ecéctc S. Thiago e

Bra; Julieta Brito e Sr. Mareio Costa;
Otavio Lenzl e Sra; Dr. Ilmar Corrêa. e

Sra; Dr. Joaquim Madeira Neves e Sra;
Deputado Evilãsio Nery Caon e Sra.

O DR. RUDE
Renaux Bauer, hoje, em sua Confor.

tável residência no Balneário de Cam
borlú. vai comemorar idade nova. �_
tamos convidados para o agape que ve i
acontecer.

EM SAO

Josê do Rio Parda, amanhã será rea
lbad.o o Enlace Matrimonial da srta
:M,aria Lúcia SaJ,gMa de Olit'eira con:
o Sr. Osval�o L:tenza. às 18 ho;as n�
Igreja Matnz. Os convIdados serão
cepclonad-os na Fazenda Belmonte.

O DEPUTADO
Dib Chorem, foi entrevhtado no pr.'.

grama '''Preto no Branco", da Rárl,
Ne:eu Ramo.�. de B.umenau, com �
tempo de 2 horas e 35 minutos.

A ASSEMBLEIA

Legislativa do Est.a:to, na próxima
semana discutirá e aprovara a criação
da Secretaria de Estado ii' Oeste, que
terá sua Séde, na Cidade de Chapecó.

MARCIa
Alves. destacado J:rnallst9. carioca, é

eswrado amanhã, nesta Capltat

CLAUDIA

Cardinale, famosa atriz do cinema
Italiano, hoje, no cartaz nos ememas

da cidade - "O G.olpe lias Eternos D':.i

ccnbecídos''. cam vtuarto. oassman,
numa bôa comédia. Pro=rama da

..
la.

Semana do Cinema Italiano.

os E. U. A.

O BAILE
das Debutantes da Cidade ce Jo'r.

vtue. acontecerá na S. Harm-ma Lira.
prÓxim.o dia vinte e dois de setembr..
- denominadn Baile dJ Perfume. Ne;;
ta Ce!)ital, as inscriçõe;.: estão sen-to
renas po: tntermedlo do Colunista. Des .

file das 'Debs' de san.a Catartna.

que a transmissão p-i.'
"rato v.suar'' seria 1a1j}�"
síver, seja entre Porto A

Iegre e Tubarão. seja enu

P .rto Alegre e Sidc róp i
us. puis. re qualquer 1�'

dU3S eíoartes da '''CO'i'. "

rartnense não se poce "ver"

a c3f:üd ga.l;';lI.

Entretanto, as ondas -Ic

r ád.o apresenta,n carne-e

nsüeas u.stente l'eD1e�hJ['

te.:; à5 da,;; ondas luminJS;l"

e p{;dem ser ret1eti�a_�. I C:

fratadas ou di 'p -rS:lS

Quan;o :nai� e�f'vn.da b:

a frequênc.3 daf'Juel:ls tan

to mais se aproxll�lar.,.)

INSlllulO OE APOStNfADORIA t
PtN�OE� UOS INDUSI klAKIOS

DELEtjACIA EM SANTA (ATARINA
,\ IIl::;A A::; EMPRE::;AS CON TRIBUlNTE

.

PATENTE DE R�(ilSTRO
1 - �os termos do Decreto n. 51.103, de 1·8·61, as em.

presas lpaustriais, contribuintes obrtgatorlaa dêste Jnsntu.
to, só poderão obter a Patente de Re_gistro para 1963 desde

qU� comprovem, perante a respectiva Coletoria Federal, por
mela de Certidão, a ser fornecida pelo IAPI, que não sãa
ue.'edol'as desta Instituição.

.

2 - Convidamos, purtanto, as Empresas vinculadas ao

desta�.
IAPI, que estejam em débito para com este Instituto asa.

Na região de VHF. vW!':
narem essa irr�g�laridade, para que e.sta Delegacia 'pos�a

se situam as transmissri�.; f�rnecel' a Certldao que as Coletorias Federais deverão' exi.
de TV, :J. interpuslçã0 •. -,

'glr, nos termos do supra mencionado Decreto. para fornf-·

um ubstácuU ent:e. o em;s ,-;ulento da referida Patente.

SOr e 'J receptor pode Ctn- ..3 - Qualquer esciarecunentó sôbre 'e�a exigênCia �('

sar a Impossibilid..de d'õ.
ra �resta�a aos interessados pela Delegacia dCl I.A.P.I. sita

�:l�:�ca��s� ::�.It .

�r Rua Tlradentes n. ló��-..,.·
ra é praticameme inexló- :'wrianópoliS, 23 de julho de 1963 ;',

t.ente nessa r.a,ixa 'a 'li"
:;er sob r:l_eterrrlim -.as con

dições.

AMAURY CABRAL NEVES
Delegado

Não !,C'ço carid,lde, quero apenas ser CQ;�'" "-0,-�. Lo;;s.:jo cSi'i],i_�', trabalhaI, ser t:tiJ.
Com ;1 :tJlld:1 lJ.uc me deram, j:i sei dar algü� _; l,.lsso::, aprendi a kr c escrever. Mas llUd...

pos:-;O\ m<:Jhorar Illuito, �11 e milhares de oueras crianças defeituos� que queremos ape
ltl� uma opurtunidade de reabilitação. Colabore com a gente, ajude a nossa Campanha.
. '

[ln',-C,ia�ça DefeituOsa - Associação Brasileira

D
Diretor-Executivo ••••...•.• 0 ••••••••••• , ••

•

.J.ayme lo;r�s
L)cl�ltlll)sa- A .B.C.O.1.0MISS.'O lXLCLrrIVA NACIONAL Secrctir�o •............. , .. ,�U.iZ Philipe Rezende Cintra

Tcsbureuos ....•.... Alberto Fl,guercdo e Camillo Ansarah

:;::�::��:;:� �� �;:)���;l·n·h;.·:::·.:::::::::: :�.�{���oA���:� a� ��c�;�����o�� .�'�'�'.�:: ':'.:::: ·.���;��c����r��5 �om�:-

CAMPANHA PRO-CRIANÇA DEfEIIUD6A
fiAMULAl

l..unrt"(.(.)un(.r.:.c ....uuI"I ...c:, 4UMn1HJaue. ('v IIH:Jho.
--;lUM'.uuve c Irl�'lVI �'�t,�

ta lohlo - J (.I .JOaw <JOIL> lU' t:'une ....4'1.

TEATRO ALVARO DE CARVALHO
6a. RI!:CITA OF.lCIAL

da

ASSOCIAÇAO CORAL DE .'LORIANÓPOLIS

-9-10 -11 deagüsto-

INGRESSOS - Cadeiras numeradas à venda
Lojlls '"RENNER '.

Dra. IARA ODILA MOCEII AMMON
C;IRURG&A OftfTISl A

Atende senhora� e cnonças.
Metudo pSH;oJoglCo- nlooerno-espe'-lalizodo para crlLr,

ça,
1\110 fOraçao.
Al-'ll,"U!:,Uv l(JjJ'Ci:l Ot tluvJ.
Alt:nut:l ':'o1r1O;:n,t; ,,"um hwra marcado das 8 os 12 hura"
e (J1IIo:, I,:> a� 'd hvfU�

\Ruo ::,aI) Jurge. Ju
------ t

,l
SUA GUNTRI8UIÇAO PARA A CAMPANHA PRO.C'�lltlçA��mru'&�I,lll �i l' � FIUmtl:ôi SUA CI�IOE:

, '

.,,,' I;I�,,� ,'/"'�nlr� �;JarJ�J:f-llU��� ;a�lo!. C D -I" Prvf

11���Od��lP/KZ:��m;�a� R��i:"tJltdd. i Criança Ddcltuou.....

:., La,. d. E., ... r.nç. -R.u� !<np:ratnz Lcopoldma, 9 -Santos "'ssoc,açl" S.oat6rlO lo{,mll Cr� VerJc-!.v Jath.hr., IOO2-Sio Paulo

, /\, \.l � ,', ,". J" l".rJ, .�cx•• �u C ... de \l,ser
1I,�!�çr(l-SanraCIt.nn..deRe.b,hr.çió- Rua G.I Blrlencourt,102.-

, '1,,', R" r·.,. Vl S""',, I Flor.'�M'I,,)hs

.,,;:' '�_.�� ','
"I�.'l:: ! 11:,ri:',�;}�' I.I���·' I i�I::,���'�)�'�'!1�:n��r.�"'I: :r.�:�::a:ã:c�'Jm�::I�:·p.�.1::"�a���::1:01.:�:�::'

h·.,o{'''':;''!'"""".·''r�cl�",''JI''J�;()· '.� I'R !l.lglw,,,.�ll (ur";],.l ! 3"9 (Rn,l""',..
.

QUARTOS ALUGA-SE
TRATAR A RUA ESTEVES JUNIOR, 3,)

.c�uça rodos 01; domIngo� pelo ZYT-25 Rádio 6..n1t.f..J
Ganboldi de Floriilnópulis ás 13 horas e 30 minuto::.

.A. HQRA PRESBITE.RIANA, ., Agradecemos o SUl

,_'_1_-

COMUNICAÇÃO
O ClUbe Dr-ze de Agôsto comunica a seus dlstln-

::c�:�CI��;SD��:t::::r�;!I� �air:ó:�m�n�I!:r::�Io�
a 17 de Agôsto prõxrmo.

DOCUMENTOS flTRlVIADOS

A DIRETORIA

FOram extraviados divers� documentos pertencen
tes à Firma. IRMAOS LIVRAMENTO CARVALHO

LTDA. '- CASA DAS NOIVAS - e ao Sr. JONAS DOS
PASSOS LIVRAMENTO CARVALHO. Pede-se à pes
soa que os encontrou fazer entrega dos mesmos à Ru.l

,

CoIl.'lelheiro Malra, 57 - ao Sr. Duzníense de Paula

Ribeiro, que será .bcm gratificada.
26-7-63

DEPARTAMENTO CENTRAL
DE COMPRAS

J::DITAL DE CONCORR&NGIA

o Depart.arneut c-.... ·'·�l

re COl'lpr8S, to!'l1a púbd
'o flue raré realizar, n«

ril<l 15/8/63, às 15 hns.;.
na "lua séde. à Praca La:J-

1'0 Mü]lel. na 2, CÓNCOR
RtNClA PúBLICA.
cone.côes segutntea:

I - OBJETO DA

CONCORR�NCIÁ

VENDA

1 - JEFp. marca

!ys, rnodê-o CJ - 3>\ sê
ne 451 GB - 53.983, -

motor na 3J _ 101I,47A €11

IIP. em mal estado de eon

servacão de proprtedadc
d- Departamento Estadua:
de Geografia e cartogrene.
pplo pr-eço base de Cr$. _ .

300.000.00 (trezentos mü
eruzoirosj .

- Um Quantidade - 1

OBS. - O referido JE
EP, enrontra-se no pát1u
do Oepartamenr.o de Es
trada de Rodagem.

II - FORMALIDADF.J

1 - Os Int.er�.�&.dos ::l .. -

verão atender :4.:; Cegui�
tes formalidade:;'

a _ apresentar d""laTcl'
ção de conhec.mento e

suL>missão às normas do
,bdltal nO 001-i!:l-1-19ô:1
pubhcado nc lJ,á,'IO Jfi:
elal 1)" 7.226 de ti de fevt·
re.Tu de 1�6a;

b - Os envelopes. CO;l

tendo proposta.5 e docu
mentos. deverão ser entre
gues no Departamento

PUBLICA NO 63/07_018 .

Central dt' cornorae. r-é
às IS horas do dia 14 'd�

agosto de 1�63, medtan-e

recibo, em que menctona

: á da ta e hora do recebi

O\ ....n' 0, assinado por fun

cionário do Deparbamgmu
Centrai de C:T!)r':l:O
c - As propostas serã i

abcreas. as 15 horas do ,it'\

14/8/63, e NA PRESEN

ÇA DOS PR::::t>ONENTJ.��
OU SEUS Rtl:PRESEN
TANTES LEG'HS.

I
Inglaterra e Rússia. assinaram A- 1

NUPCIAS CORDO de suspensâ-, a", provas nu-

amanhã. às 11 hr-ras na Igreja do .cíeeres. Uma ótima noticia para o mun

DIvino "E�pil'ito Santo", da srta San- do.

dra de ouvetm Fernandes, com o Se
Mario Parucker. Após a cerimônia re- MARCOU

llgiosa OS convidados serão recepcrone- sucesso nesta Capltal. no Teatro ··'A!·

dos no Royal Hotel, cem serviços do varo de Carvalho", a Madrigal -aas

Br. Eduardo Rosa. Q.; noivos viajarão VIVA', da cidade de Santos.

para Montevlt,léo - "Lua de Mel".

NOTAS NA PASSARELA
o Dr. GILBERTO ouerretro «ta F"n

seca. aumentou mais U� ano na qU2r�a
feira - ENCONTRO d.-s Brotinho.�
próximo domingo llo "'12 de Agósto" "-_

- O GRJ>:MIO da Coiina. reunill-.�e na
n'Jite de quinta feira - O ALFAIATE

ACONTECEU Lnpes. na ma l<'elipe Schm dt, com ml)�

em São Paulo, na quarta feira. OC8-
demo corte - O BANCO do Estado do

,��ento Cio Dr. Dun:;tano Lima e Va.
Rio Grande d� Sul, in2ugurou a v.ero,!

lerI� Soares, no Santuari-:' Sagrado Co-
da Ma:inha, no 11:lgamento do aumpr.

r�ao de Jesus. Os convidados foram
to .de vencimento':; - NJ PIANO

.

'�'J

recepcIonados na "Malson �&".
meia calda do MJ;",lcai·�ar. da'l'''::J
"Show", o p�anista Neni - Da HILOA

I
O J9y�M"" .... 'f'-' lo- �,

do Valle Silva. vai, extreal' ffiodelr
plA.msta: Gerson NtCves, ensaiando

.cllál'ltum de seda pura verde, confeç-
para o Concêrto de piano Que vai a ..

clonad,;, pela modlsla Dione. do Ch9.:

�é:;;2nt�r. no Teatro Alvaro de Carva-
me Moda" - MIRIAM Guedes.

, prpxlmo dia três. pró-campanha nhã, inaugura n:)va idadp.
contra '0 câncer. Sucesso garantido n

I _. __ •

-----

.meu 9rJgrama de domingo na R
.

d;
(I

G��: ujá, a.s 13.30 horas. vocês ouv�ri�
ue" mcl:dlas que serão executadas pe__, grande pianista florJaIloPOlitano.

AMANHA'\
na �idade de Brusqu.e. a Socleda{lc

E.:por�lVa �.Jn�lrallte. marcará o seu
prttnelro Baiie de Debutantes.

WI1-

III - JULGAMENTO

No Julgamento ds cor

corrêncía serão observo
das as dh-posições do a-;
23, do Regulamento apro
vado pel-r Decrete n.o SF

25-08-61/382.

A concorrência p' dera
ser anula.da, uma vez que
tenha sido preterida fOf·

malidade eKpressamente
,exigida. pelas Le:s e a ('

missão importe em prejul
zo aos conc,:,r�entes. (I.)

Estado ou à moralidade c.a

Concor:ência.
r- Departamento Cerl�

trai de Compras; por suiJ.

Comissão Julga(bra, r.esef�

va-se o direito je anular r(

CrncorrênCla, caso as pr ,_

postas apresentadas ni:)

co;res�ndam aos interês-

ses do Estado.

FlorianópOlis, em 15 <1�
Julho de 1963.

Rubens Victor da dHva
PRESIDENTE

25-7-IB

DEPARTAMENTO CENTRAL
DE COMPRAS

EDITAL DE CONCORRENCIA
POBLlCA Nil 63-07-017

O Departamen�.v Cent ....al

de Compras, tor!1a púb.i
Co que fará re!l.lizar, D"

dia 15�8/63, às 15 hora.,.
na !:lua séde, à Praça Lau·

ro Müller, nO 2, CONCOR
RtNCIA PÚBLICA,
concllçães seguintes:

I - OBJETO DA

CQNCORRtNCIA

VENDA

1 - JEEP, lJélo ;Jr !.�)
base de Cr$ 150.:100,00 (c<''.l
to e cincoenta .nil cruz�'.

I'OS), Unidade - Um -

Quantlda!le - 1.

oàs. - O referido f!:·
EP, encontra-se dePosit... -

do na Mecânica N�"lv

Martlnello, em Crlciu...r.lh
em mau estado de conH':

vação.

II - FORMo\i..IDAOES
1 - Os Inl.ere:--sados dt=!·

verão atender as seguin
tes formalidades.
a - apresentar declara�

ção de c-:nheelmento e

submIssão às normas d.:>
Edital nO 001·28-1-1CJtt;l
pUbUcado no DI(,rlo Of�:
cla! na 7.228 de 8 de teve·
rdro de 1983;

b ...:.. Os envE'1<Jpes, con

tendo propostas e docu.

ment(f.l, deverão -ser entt'�

gues no Departamen�"
Centl'al de Co:npras. iite

as 13 hora:; do 1ia 14 ce

ag(liito de Hl63, I1lccllanilÕ'

recibo, em que' _�e�clonll
'fã data e hora do recebi

mento, assinado por fun

cionário do Departamenoo
Central de Cç-mpras.

c _ As propo ..tas serã.o

abertas, às 15 horas do dJa

1418/63, e NA PRESEN

ÇA DOS PROPONENTES

OU SEUS REPRESEN

TANTES LEGAIS.

III - JULGA..\.!ENTO

No Ju1iamentJ da con

corrência serão observa
das as dlsp(siçõp.s do a.t.

.23, do Regula.m.crt.o apr,·
• vado pelo Decret .... n.O SF
25-08-61/382.

A concorrência. podem
ser anu!aaa, uma vez qll'u
tenha sido preterida for

malidade expr('ssam.eme

exigida. pelas Leis e a 0-

mÍl!sã-O Importe em prejul
zo aos concorre:.ltes, n.

Estado ....u à m(.)f,l.lidade {I;l

Concorrência.

O Departamente Cen

tral de lJompras, por su,'

Comissão Julgadora, reser

va-se o direito rie anular a

Ccncorrência, caso as pr'.;t.

postas apresen�adas nilo

correspondam aos Interê3-

ses do Estado.

Floriapópolls, em]..5' ll.e

Ju1ho de 1963.

Rubens Victor da Sil\·.'l
PRESIDENi'E

2:1-7-63

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



contra os raios de sol e na

da menos de que os oleos e

A palavra "acetinada" a- ��:m::lg���:��e�or:����:
plicada à epiderme designa- zeadores. Mas ao lado dos

.; . •
. ...

�: :�� ��:,po��:�v:�p��: ��;se:�:o:U:�:Ci�e���e:�� u�U�:m:U:e
. ����enl�

�:;�Caad;e�e����:�daequ�� seguidos pelos individuos :� �:n��n��:'�fa�
brada. Os pores são pau- �u:s;:::�!ru::m�e�e l:�: rínense, mas, inr �1't1cWar.
:Vi:����SS�br:SS=�b��as,O: gd',�,.d.O .',�stfo,".ta_por t"'od'a�PlasO,

pelo fato de ''JlI,e ,Ale._ m��to
•• ". .,

a preza. E' Sl!� "'w.uor, (10

:e��::. v�.: ::�nases::�� manhãs'com agua e pouco ;�O�:�!?esZ; :���;;
ue absoluta e total normali- ::!ã�ref;!7:;losS:r;;e�t�o��� catarinense erh,"J;'OI"to Ale-
dade é considerada como a gre fi�":';';� ..........,. .... _pele ideal, embora não seja �:;!:: ;:r=a�:��e·o T��: VisitaridQ-S�·� .re4áçãó 40 r �
muito comum. Nos recém- t d·· I ....;;...

.

..".

T ONAI.. D'
.

E·
.

to de modo que todo traço ra rcronai �6"'"

conv.er�an
..

� �FESTI"AL IN ERNACI
..

;:ci!:�senc���::'::ri�t�;:m� de sabão seja retirado. do-se com Silva'l1\itiior,.sen..'." y..... _

"

daí a expressão familiar �:a��asPf�:,ap:�:rc�uc�:' �:�:aq�:���-�!:�: :

MU'SICA DO RIO DE JANEIRO''. ,·...;f.d<••·.··.�,':it,r./��:rti: �eel���anç�t:na:: e�: me base;evanescente ou um
nas desperid�nc1u' 00 "COR.

'�f{!,
certas pessoas Já adultas.

dos chamados cremes pa- �!;O,,�.;�vd��"·r�� .'

�

De acordo com sua pro- ��� �:�S��d���a�:�� vamos encontnHo � "pti� .,!,,:,' 33 e.s'"'petáculos no Teatro Muntctpeí. f\'ljarat!'an'l!zinho e Igreja da Candelária. dom cerca da- 850 partíclparrtes entre os 'quais:
pria natureza a pele ecetr-

oileosidade o creme poderá melras e f1s dltlrrias . horas ' .

nada não apresenta cravos,
ser substituído por uma lo- �te�=::d�S9;���co�:O��i�� 1 ,: Igor Stravinsky _ Ouarteto Parrenin _ Guiomar Navais _ Cláudio Arrau _ Quinteto Chiggi.ano _ Virt.u'osi di Roma -.

Carlos
:sis��or��e�:sd�:=i: �:;g:���a�o le;:i::n� ;:1: sua terra nâtal. '. ..: ! "Chavez _ Ballet Alvin Ailey _ Michéle Auclair - Orquestra Filarmônica de Londres - Eleazar de Carvalho - Sir John

��daa�!��v:r:: ';;�in��:� será novamente limpa com CONFER.;�IAS � "'Sarbirolli _ Ballet do Chile. ,�">'-::-!_... ..
nas funções de orgãos que

agua morna e sabão neutro
'
.•

' . ".
normalmente lubrificam a

a fim de retirar a maquila·
Com o ciclo d�-t9nfe{'An. Promoção conjunta das Secretarias de- Educação e Cultura, de Turismo e teatro MuniciPa�.:

cutis ou sejam as glandulas �:��sP�:�:it:d�:m��r:�� cias que &e,in!ttiSUJ'OU� esc�. '{,,�. ,- '--.-_..,.._� _,

se=::n��raS�::i�:�:Sien. o dia. Caso se queira uma !�:�a :��=Je��,:;f;·. r,:: '
_., .

I
doum perfeito equilibrJo ��::: m:�r��u�::ag:r;;; me ilãt'J'.5ó.d8�U,<'.oinol>,� •

VENHA AO RIO E INCLUA NO

S.EU
ROTEIRO UMA VISITA AS O�RAS DA �I�AD�.;;, ;.I

..
\{i��'�:casu:�ef�:f:�s �:;e:!!� um creme ou oleo de limo ���ni:�:��.ep�,;:. CONSU."I"E O SEU AGENTE DE VIAGE�"'SfJrjíl_51,."I:..:. .'�.

dos determinados tratamen. peza. Quando se notar que � A ��). ... • i1:.
to, d"tinado, a con"m· j:'�:,:O'::l :::a:m!,::::

na',. ; ,I;'f/;', }'. '

Cópias deste Calendario serão remetidas quando solicitadas,'" .': ' .. " .. ,.,1�Y: ;,"!��d�Uq�:�o.��:�aue�OISd!t��: quidão abolir dtlrante um a co::::::��=� d:':3 ;'., '., .,.<�. "'-A.""'- ,.

'��: ,,��..2' "'.;oi ,.'�
bio na hormonia funcional dois dias o uso do sabão. Se

tial
'

�. 'I '" , �.'

.W_lttIJ
� ..

���:";,��o'p,:!:::;no:.:;; �o�n:�:ioe'�,!�::":,,�: 7::: .��J��r.:� ..

',ECRETARIA DE TURISMO�DO ESTADODAGUANA8ARAcom que nela apareçam des- :� ��;a::::�;Uemo:::� o

graciosidades, defeitos que
Nota: _ Os nossos leitores

PORTO AÍiXl!J.E
muitas vezes são frutos de

poderão solicitar qualquer .. :�it.;J� :- �
_

::�:I��:��:�:�:t���t: ���=I�I::b:b�I:;a:m;: �:�::�����.:t��:::.: relos Municípios:dico especialista Dr. Pires,

:;�:".o �����t::o"':P:·'� • rua Méx'oo, 31 - Rio d, :�:';�:p:'::�' ::i. m:::,: kO' B I 110 ESTA··DO IIJan,"o. b.,<ando ,n,'ae °

•gi5g�n�;;3��f�E r��;::?g�O!�I�t�Op�;� �:t���;f�:��.. CARLO�UCERDA� '!!j!��I�sJ��a�,�,. d, ,u., con' '0 c6'0 do Toa'co "C.dO'· gcan�" e ou"" p',as quede colonia). tempo, aquele tra'dlclorui,J.ig. '7' Segundo anunciou o ve- dote chamou a atenção 9a· vicções. Gomes", gravarão um diSl:�o sempre tem tido, aquI a

geEm�i�m!a:S!� so�o���� mo gaúcho ,d� �utr,?s tem. r.eador, dr. Wilson Santia· ra os perigos que se aco· oom várias composições do
.

maior aceitação e os mais

do que as morenas. Os ln. ,_ --. ir��le� �u�r:ié�': :: .�:: "��r�d::u!�i:a�,iO�!a r�:ru�� �:����'1!��r��mac��o e�: ��!VAe�;;ê�E ��S��:it� :::s���ui�ee!��a:�t�!�' �:�cos e irre�tritos aplau.
dividuos da raça negra são S 1 B O H O S O ? contornos. Um pbvo móvi- ,0 desta semana, o gov\,!rnador forma agrária é necessária paulista mandará técnicos

�: i��r��:��e: h:l���:r:;�� S O C 1\ F E Z I Ta :::!a:: �i�adr:fáoCO::':� ::;:, ��r7::ra'a�;::�� �a���� �:;r�t:��rm����:alár:a:n:� :i����:nr:u, ;::;:rõst�á��:�
Por ai vemos que a pele a· ..... com suas drarpas.· suas' ale- I menau ·para fazer uma série mo imprescindivel. Mas por long·p!ays com as várias
cetinara deve ser defendida grias e tristezas. Porto Ale-- 'de palestras. Face à reper· outro lado iêz ver que ela bandi,lhas dêste Município.

gre vive com páIXio. e mós· :."-cusâo que as recentes ati· pode ser feita, perfeitamen· Também a grande orquestra
tra, ao lado da oidâde' mo- �tudes do chefe do Exeeuti· te, sem qualquer mudança
derna, a c.alma 'do duSibIl: ''\'0 OUanabarino estão tendo na Constituição, mudança
a praça do Cotrelo, que. é .

no pais inteiro, a espectati· que se pretendia fazet com

imutável em SU,ê. paisagél'l'l, 'va dbs blumenauenses é intuitos muito outros do
as velhos e tuidosos bondes. ·grande. que o de relormar o siste-
etc. - Honr8--se é honra :� ma agrãrio vigente no país.
com ser Sede.do 30 Con· � A REFORMA AGRÁRIA - O Rue se quer com a refor·
gresso BrasUelrb de Enie- ''No último doiningo, do pül· ma da ConStituição e exata
nharia Sanitária, ciente de ,pito' aa matriz, na missa mente não fazer a reforma rua Tereza Cristina, 160 _

que, às 'suas V02;6S de todos vespertina, Frey Jayme, do agrária, pois os intúito vela· Estreito.
os dias, associam·se outras. ·Con"ento Franciscano, fez dos que a esta:riam iricenti·
de diferentes do paIs, apre- uma p':'ãtica muito intere'3' vando teriam origem essen·

gando que os 'Go'lêmos!te- }>ante e instrutiva sõbre o cialmente polltico-partidá. _

cessitam ampliar �us pro- ..debatido problema da' re· ria. E por ai a fora. Em to

gramas sanitários, MS cida· .forma agrária, com ou sem do caso, a prática causou

des e nos compo�, mais Des- reforma constitucionaL Foi boa impressão pela ar�..I'
tes, onde são mais desassls-- .um sermão muito incisivo e mentação segura do orador
tidas as pOPlllações. E' o

traço fiaVa no .panorama � _

cotidiano d.e 'P. �egre, ::
De vez .em quanto, entre ,.

um dia de, tlBbaMto e 0\1»:�,
uma fugidinha até Novo

Hamburgo, a terra. que cal·

<,::'1 n Brasil;' E' b P'rogru·
mIL.. ... '40'-"''& La "

• .......__

(;'ongrcsso Brasileiro de En

gennurta semtarte. pode-se
cuzer, e uma tomada de po

sl�âo ante problemas bü

SICOS de saúde pública, no

que tange ao estágio de

prevenção de moléstia que

lavram especialmente, nos

meios rurais do pais. Ao

clamor de antes, que se fui

IJ,. vh.l!lIltndo, juntam-se no

vas VO/.CS, alertando com ve

emellcias sõbre
.

o caráter

prioritario do tema, à prt
metra vista destituido de

quele t.om polémico de ou

uus questões, mas cuja imo

portâncla não nos é licito,
como a ninguém, apeque
nar. Esta consciência, que
tende a empolgar outros se

tores da opinião pública, é'
um bom sintoma, Técnicos

conversam entre si, apre

sentam diagnósticos e apon
tam soluções. A engenharia
sanitária vai sendo entendi

da, pelos que se apaixonam
por seus aspectos, como

fundamental ao desenvoívt.
mento dos povos.

Engenheiros do Estado
bar rtgn-verde observam o

certame, fazem parte de
comissões e opinam.
Podemos destacar as pre

senças dos engenheiros Aní
ntto zeno Petry, diretor do

D�partam.e!lto Autõnomo de

Engenharia, Aldory Nazaré
no Gallois, do mesmo órgão
e prestando serviços em La

ges; Acyr Campos. do De

partamento Nacional de 0-
bras e Saneamento, do Es·
tado de Santa Catarina, e

respondendo por sua chefia,
no impedimento' do respeí
nvo titular; Carnacho Leal.
da Fundaçáo SESP e o cio

rurgíâo-dentísta Ãngelo Oro
ríno. Oportuno acentuar as

vinculações dêste tipo de

profissional com o proble
ma, ante os estudos ares·

peito da Iluíoração da água.
Presente, ainda o erige

nheiro CSarlos Krebs, ex

diretor do D.N .O.S., em San
ta Catarina ora radicado na

sede-central, do Estado da

CONSELHOS DE BELEZA
PELE ACETINADA

Dr. Pires

INSTITUTO BRASIL - ESTADOS UNIDOS
MATRICULA ABERTA PARA

AULAS DE INGLÊS
Prepare·se você e seus filhos para bolsas de estudos

nos Estados Unidos e outras valiosas oportunidades que

lhe concede o conheoimento da llngu3 inglesa, aproveitando
o curso eEciente do IBEU.

O Instituto Brasil·Estados Unidos oferece aulas de in·

glês para principiantes e adiantados. Aulas especiais estão

programados para crianças, após o primário.
A matricula já se encontra aberta no IBEU, Edificio

Zahia, 6" andar, das 9 às 12 e das 14 às 21 horas. Fone: 2390

7-8-63

GfNA'SIO EM UM AMO
A"ôra com maiores probabilidades - Faço a

suJo inscriçõo à Rua Dr. Fúlvio Aducci. 748 CURSO
CONTINENTE.

".,�"

EVENTÔS'N(r'�:2éq1,'
------------�------------

RI
Calendário Oficial de julho a dezembro 1963'

SETEMBRO feriado

ç� �����e�:o ����:n�e�6riái -d'� ·r:i&ii.ciri:i"TrQpiêai ;;Mài&râ·.::::::::· i·� ��
IV Congresso 'dos Alfaiates do Brasil; •. , -.- 4 a '1

Ól:l �oonng��sS� �:�1���1 �: 2�������i.�.�!����;::::�:::::_::::::::.7,.aa':
Concurso Miss Objetiva ....•........••• , a ser fixado
Congresso das Assemblelae Leqtstenves � _ •• 15 a 22.
XVII Semana Brasileira dê Debates Clentificos _ 21 a 2B

OUTUBRO .. :)o. Periodo
IV Conferência lnteramerlcana de Relações Fúb1fC39 8 a 12
VII Reumao dos Técnicos dc Bancos Centraís .•••••••.••••••••••••• 14 a 26
festa Anual da BasUica de São Judas Tadeu ...••••••••• : ••• a ser fixado
I Mostra Nacional de Produtividade na Guanabara a ser fixado,
Pese"! -Bfue Marun" " _ a ser fixado
I Congresso Nacional de Transportes e COflstfução-f'Javal a ser fixado

: �����:s� ��a��:��pg�!e�r��riti�;s:::::zt:::::�.:::::::X'ã 'se�1i:a�
NOVEMBRO

•
Período

çtJPc����e���i�i;:sire1r:d!Urtd�nça;' Torci�iéãê: ::::::::::::::: : �:� :l����
ln���8;:�;� ��aL��r� $:l:cr:v,âõiê,' :.::::: ::::::i::::::::::�r: ; �:� ;:����
Exposição Brasileira de Móveis e Deccracões., _ •••••••_:., .• 4 a 22
II Congresso Nactonal do Samba 28/, I a 2/12
IV Congresso Nacional dos Agentes de'Viagem H;,.-.,.,.- a ser fixado

DEZEMBRO �. Perlodo
II Feira Interna-cional de Asstsíêncra aos Pre!Údiàrlos •••••'�••••••• 1 a 7
Santa Missa do Natal - 63, na Preta do Russel�:ro� ; ••••••• 24
Festa de Natal da Esquadra, no Maraçanâtinho."o ••••••••• � 28

Igfi�:,?;�i;;�:,;L;;::;;;:;;:;:;':5�?;;Y:;�;::;;;���:�:;7�;:�f
Para inscrição de evenlos no Calendário Oficial os inleressados deverão regislrá-Ios nó DePailamento de Certames da
.Secrelaria de Turismo, com 12 meses de antecedência, sempre que possível.

CONGRESSOS, FESTIVAIS, EXPOSiÇÕES E.
CONFERt:NCIAS PROMOVEM O TURISMO.

Rua São José, 90 - 19.0 andar

Curso Preparatório Continenfe ...
PARA PROFe;SORES

.
.

'

DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS·

ARTIGO 91 (GINA'Sro EM UM ANOI .

PRE,GINASIAL AbMisSÁO DURANTE O ANO
DATILOGRAFIA

.

- Baseado nos mais �mos proc;.e9SQS pedoo
CURSOS ESPECIAIS
gé..gic05.

.

- Dirigido pelo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORA'Il.l0S: DIURNOS'. NOTURNOS
Faço sua inscriçõo à' Ruo Dr. Fúlvio Aduce-' an

go 24 de MOio, 148 _ 1. andar.
- EquipadO com móquinal novas.

VENDE-SE
Um dos melhores pontos

de negjcio, ótima instalação
para 'oja. Rua geral - Es
treito - (Canto). - Tratar

24-7-63

NADA DE
REBITES! REI-MARCAS E PATENTES

AgeDle OficiaI .a Propri....e bdaslrial
legtatro de mat'CtI3, pctentA dI�. noma COo
RerC(Q:IS, utUloa ü�ento. tn.afInlGl. "'CU" clt

JlrOPCl.Q'a�. marÇu: de�.
Rua Tenente Silveira, 29 - 10 andar -
SALA 8 - (ALTOS OA CI<SA NA'. _ FLORIM�O'
POLI� - CAIXA POSTAL, �j' - FÕ'" S�_l < _,

Exija em seu Cal �o

Lona de freios "COLADAS"

AULAS PARTICULARES - 60% mais no 6.prOV�1 'l
mente das Lonas.

CURSO DE ADMISSÃO AO GlNÃSIO (lNSTITU�
TO DE EDUCAÇÃO. ESCOLAS DE COMÉRCIO, ESCO�
·Ü. INDUSTRll\Ll

AVENIDA HERCIL!O LUZ ,NQ 35,
Rua S;1l\tO� SarmvR, 453
'.� EBTREl'l'O .

. ,.-fO-__"__�"_"_
,

.•

• ....,_j��

.."'''''-'",��,.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE� , GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

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

ORLLDO LISBOA - MARIO INACIO
/ COELHO - MANGONA
\

1-.1'. _-- I

��� ImIlIiIlII!liWIlIlii8!hII

PROL Df. SANTA CATARINA NO

SETOR DO; ESPORTES

CARTAZA V VOLTA MORROao no
réus que serão cferecidns

pelas autoridades e com���
cio local, Francisca Ik8':'

é seu nome e correrá peja
equipe da Monark de Fl'-J�

rianópcl ía .. s'ranctsco Ika I,

disputou domingo uma

pr:JV3 em rtajar. ctasstn .

cando-....e em Quinto lug.s,'.

longo das vias públicas pa
ra anlaudir e incentivar
0:-; seu� atlétas preferidos.

xxx

Dc-s corredores que Q.?
ve: ão se Inscrever damos

nossos prognóstícos a rc

voe de nntônt- Correa. I:'

Carlos Schutz, como os

prováveis vencedores e.1-

tre os corredores de Santa

cetanna, pois au-evessam

excelente' ror-na física �

mo ponto de uartida. 6�

quilômetros s�rãu cobert "

xxx
A lal1g2da da prova está

previst:; para as 9.00 ""IC·

ras. com a presença de ,,1-

tas autoridades, gentn
'mente convidadas, despor
tistas e curi<::_sos, sõbre cs

acordes de uma rnarc'ta.

executada pela Banda -ín

música da Policia Miliõrr

do E:,,;tado.

técnica. Djair Silva. e Al

fredo tnendowss: 'que e�

thleram também I:.")aM.ir-t
pando t13 I Volta a-. Estu
do de Sã:! pauto, petroot
nado pelo jornal' 'A 'FO

LHA, acumulam creden
dais para voltar a .vencer

com seu iníci(', previsto p�
ra às 15,00 horaiS de sába
tio no auditórlo da aãoic

G�a:ujá. Nesta, opcrtunt
-dade tôctns as duvidas se

rão dtrmadas.

cícustes razão porque o'

Departamento Têcnico . de

Federação A. Co.tarinen
se opinou pela real1�çr.o.
da mesma, no . centro da
cidade, deixando portanto
de se -esnonsaburaer pela
sorte. dos ciclistas que en

frentariam mühares de

buracos e que consequen
temente tirariam o brilho
da competição.

Apenas três. dias nas iôf)

pa-ram de mais uma senas,

clonaI prova 'c!clisticá p>

trocinada pela Fábrica uc

Blciclétas MonGl'k e, 0rg- v

ntsace pelo Departamento
Esportiv:> . �Ia. R.ádi9 Gua

rujá, a qutnta. que xer v

realizada na capital c�v

do Estado..... •

A exemplo do que acon

teceu nos an-s .anter'urea

as fábricas cie btciciétas
Mona:k oferecerão acs Pri

meiros cotocsdcs, d.wr� I;>i
clclétas «as.v-. aramadas
marca ':111" serão 'os prê
mios maiores.

. ....

xxx

O trofáu o'de-te de Pln

rtenópous que s,e enc .... ,.,·

trava em poder 10, Co1T'"
dor Alfredo".: iP..:a:rdoW5ti:i,
vencedor da úíttma P"'J'('1.
voltará a ser disputado. O
fato ínte-essante e p·tore.l-'
Co da grande maratona. .do
pedal será de que os qua-

,

tro vencedores até a'lul ":\
popuhr prova. es�arão
n'nos nest:o.- quinta pJ'otfa
lutando com grande e-,./
tusiasm" e remr-:nh(1.
busca do titulo 0onsa�ra
dor.

xxx

Caries Schutz- de Joim:;�

le. Rub.ens Santos de Flo

rianópolis' Djair SJva ,lo
Pa.raná e Alfredo Ulall
dowski, dr) Paraná ass:zr.

lutando entre o olhar 1'Iõ

tus'ástic-:- do público, q le
certamente se postná ao

xxx

Saída. defronte o Maga
ZinJ! Hoepecke, na Felip�
SclunJdt, �8cjda' da praça
Qui,nze, rua João Pinto,
A?eiruda Hercilío Luz. A

venida Maaro Ramos, Rua
.accetuva, Ruas Esteve."

.runtar, Avenida llio arao

c" .aue.. Padre Roma E

Rua_ 'Felipe 'Sch,midt; d<l'�'

dO:"e a chegada no mee-

A exemplo do que acon
teceu em 1962, a pista que
circunda o morro e que
deu Ô '�:'me da prova de
VOLTA AO MORRO. não
oferece r.:mdiçõe·s par-a os

a prova.
><Xx

O Congresso de Abertu
ra ctt}, maratona do peda'
em Santa catarína, es: á

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

Es�cate de Flori�nópolis ,parado com

relecão aos IV Jogos Abertos, .
" .

Sob o ttturo acima, eserc medor narr-íga-verde. d .... esporte ama-ter norra- última h-:.ra que, nao re- zer com que sejam inicia-

Elogi8.lmos I daqui os di- ncaoutano soubemos que presentem condignamente das as atividade,; da Capi-
rigentes da Comj,,,�ã'J oe»- até agora nada foi feito IH o valor de seu esporte. E�- ,t�l' com eeracão aos .40.<;

tral Organizadora por tu- capital r.om vistas a es- t -. tá Dois na hora dos ver- .rogos Abertos .de san-a
do que estão realizanrlc.. magna c':impetição. Menn<; dadeirog homens do e�- Catarina".

"Muit já t<>'1')("S ffl.l�d) em prol dessa co.mpetiçã..... de dois llleses nos separam porte dê FloriapópoJ'is h
em nossos comentários sã· Elogiamos o municipic C.I� d,.. início elas disputas f:

bre os 4°s J.(l� '; lw"rto_.; Co: upá como -o primcir0 nada ainda foi organh�-
àe S�nta Catarina. a !;'l' inscrito oanl: êsses Jogo.;. do. Contr.m-nos Que os a-

rem lUZiU em nossa cida1e Postericr�ente Indaial:= tletas encontram-se impro,
no periodO de 31 de Agôs- mais ag::ra Blumennu qut' cientes por inicial' os tre:-

to a 7 (Ie Setembro. cto numa demonstração j!' namentos. Querem repl'e--
r"rr,'?nte (,tn, e achamo_.; pujança esp�rtiva. inscre� sentar condignamente a

nunca ser demais falar só- veu-se em todas as mod:l- Capital, defendp.l' o bom Derr:ltando o Sant ....s

brp as atividades que pro lidades esport'vas compl- n:l'll,e do esporte amadnl" Dumont F. C.' :,Jor 1 x O.

cedem êSl'es Jog'Js, pois e, recendo a J'.)inville em" que representam, mas seu-

não -esia a men.')r dúvid�, uma delegação de mais d_2 tp"JU o: dp..dnterêsse dos ':.

o conBraçamentn da ra�" 100 atléta:::..
.

ponsáveis peL't orgsn!z l.-

a aprei!'entação da jUV8Tl- Procuramos saber então ção das equipes íloriana-
tude cBtarinens.-e. na mai'},:" das ativklades nos dema1i politana$.
competição d:J 's_[m�'te d- municípios c:)m :r<,laç3.,.� Vários ba.t<.1Uladores a'>

aO';; 4°s J�gos Abertos. ln- tigos pel0 esporte de FI'-
teressou.-nos particular- l'ianôpolis, em clmv.e\">;d
mente Flcl'ianópilis que c::n'JSCQ. ltJ�)straram_se 1'e,:--

aléril de fer a Capital riu sent-idos com O' -de�jÍ:it.fl:c<..-
Estado, é o municlpio que se da ComIssão Municipal
possue a maior força a- de Esportes da Capital com
tualmente, do esporte ama Crro relação a organiza-
d�r catar'nense. Quanc!� çãO de suas repl'.�scntações.
da ef,etu2ção do� 2°s J,)' vai daqui, p:rtarl';;o um.a-

Em Joinville, () MarciHo gos Abe:-tos de Santa CIl':' pelo que não ':! somente
Dias, atuai Iidó!r vai da' tarina realizado na Ca· nosso:m dos demais mlÍn! dade, os alvi-ruoms vene�

combate ao lWrigOEo Ca- pita!, alguém daquela ci- cipios: não se compreerl-
Xi9S, terceiro colocado. dade nos dizia :::jue nã� dem Jogos Abertos sem �.

compreendia <ll'j,lêlps J,�- part-icipa;ão da C3pit.'1
ges sem a partkip"tç�o (:e cn'm SU!lS fôrça mâxinllla
Joinville. Nós a�úrª, di"c- Os de�portistas florian,,-
rnes que não c�\npreendl" poI:tanos não C'JmI"reende-
mos os 4,°s Jog'Js sem �. rão ta,mbêm a aUSência ..ie
participação de Flqriann·· suas representações lutall"
Polis. do em busca dos títulos
ContuJo por infol'ma�'''':!S máximos. Não cumpreen-

colhidas Junto a ment,,· cs derão seleções feitas à

Prov�vell11ente nas pr�·"
xtmas ediçõcs estareru.js
dívulgnd .... os nomes dos

corredores já inscritos ".Ia

ra a V votta ao Morro. es

inscrições continuam aber

tas no Depto. Esportivo da,

Rá�io Guarujá.

Mais um ciclistas ins

creveu-se na tarde «e o'"

tem para disputar as du.rs

oícícretcs Monark, al..>>n
ele outros c valiosos tri-

ve Augusto serctes na sua

apreciada seção 'Uma No

ueía V>le CJ.mentário", da

"A 'Notic!a':

-'- 1 Mo:"..,. Borg�.
A vitória (1-:: Figueireme Criciúma, onde ('.�perrt ri:: -

sôbre o Esporte Clube Mél- f'}1'l'3r"""e. Ql'e <.1 (,i!'etG!'ú�

tropol continua tendo r('- d'J alvi-n€gro ac�ite a :';-

percmisão em todo o Es� ... � vanche n1<lS que �-'2ja tr;-

do. O fato realmente ga- vaolo aqui na ';apitaJ rI.1

nho� m"i-:-r des�aque· n'L Estado. Deixe qúe os tO!.-

pl!ówiamente pela vitód'l oedores da capit:1i con,··

do Figueiren"e mais sU! 11uem !'aorl"iando por ma'"

pela larguesa do marcad t all!um tem·po a rlel'J''.)ta :11'

de 4 XII. O TriC::Ullpeà') f'Jn1"c:sn clube de Cr!,-.iún:'

catarinense não ;;:,e confor
mando com o marcad ,r

vai convidnr o- 1";guejJ',en�(!
para unn nova ;.lal·tida e":

REKER F. c., CAMPEÃO DO TORNEIO
"IPIRANGA"

ram em busca do tent.)

que poderia dar-lh'e a v;

tória, o qUe só veio �10S 20
minutos da etapa c<"mple
mentar após' espetaculr.:
cqbrança de faIta p::lr .��-

pa tarde. d.e domingo, o

Rener F. C. sagrau-se cam

peã0 do torneio ''1PIRAN

GA F. C.". O pr�lio te"!'.:

·por local o e"tã,dio do p<t.
tr:::cino.dol' tio torneio, em

Saco dos Limões. Grande
públic-:- prestigIou o enco .... ·,

troo que apres�ntiu ul'!�

bom de8{'hvolvim�nto têr.;·

nico, resultando num ôti
mo espetáculo.

(iuardo, sendo _este o uni�J,

gool da partida. Com o ctc
con�r dos minutos fln!l.i�.

_

os· alvi-I'ubros ,passara"':1

VnÓRlA DO CARLOS REHh,UX EM
mUCAS

a pr,ender o :balão de cou

rq em busca de novas t

portunidade", _porém, "ra:a

desperdiçadas. Seus ayan-
te$ nâ_o estavam em' tanl� Tijucas \dO Corresp::n-
in!iiplradas. P.ara compro- dente Manuel dos Anjo:>!
var suas sortes. basta qu:" _ Realizou-se doming('·
:se diga que o ponteir('o es- nesta ciclade o cotejo, til·')
'querdo TeiXleira esteve anciosamente esperado, e.l

duas veZes, sOzinho com J tre as �quipes do Tiraden·

gohtiro contrári'.), e atiroll tes x- C. Renaux.

pa)'a fora. Os primeirOõ> lllinutos d�
Apesar disto" foi a me- partida transc.:lr�eram de

lhor equipe que. apresen- baixo de' um intpn30 'ner'l)
tou-.se dentr", das quatro si�mo, em que ambas :lS

linhas, chegendo ao finl1P. equipes l)l"Ocura"','�m a t'J

co� a �itória pela .cont�·
�

do, custo avantajsr-se 11,)

g�m nun1ma. .

E'-
marcador. Foi ) Th'aden

.;A' equipe do "tenner F tes que marcou IJ seu pri
C. da Rua Demétrio R.b':!:- meiro tento, acs 35 O1inu
�'o, 'Sdgrou-se oampeã com tos da. fase inicial. por in
a seguinte formação; Jo'i'J' termédio d.e Gilfl'edo. Com
C.arJo"';; Ronaldo. Eudol'o, um a. zero a seu favor. .

...

Eduardo e Wani; J. Batis" Tlradenteos ml1strava:-se
ta e Dilson; Peca, Valéri'), máis senhor das açÕ<.!s,
Genésio .e Teixeira. com sua. defeza hem pla!�-
O �uiz da porfia foi 0 tada. não dando chanc:!

juiz de;,:,,, a falta. No e!1'

tanto, Sua Senhoria. nu

ma prot.eção tod9. especiai
ao quadro de sua terr;

deixou que Pereirinha llU:'"

çasse o tento (los viSitD":

teso Era'll entã{) decorri

dos 44 rr'inutos do lemPl�

o placard de 1 x O não
reflete C'Jm precisão o an

dament.o do jõgo. 1Is. reA.!iMARCILIO DIAS QUER
200 :MIL

ram merecidam·me. Apre,
sentaram-se bem melhor

que seu adversário. Mas ('s

truturado e jogando com

rapidez, pl:edominaram na

parfe do jôgo, .especlalmen
te na etapa inicial. Em su·

ma, j�garam com mais vi

bração oe melhor ent:o';;o
menta. Uma bela �xib'ç.�t·J

A diretor:a do FIgueiren
se Futeb-l Clube .cnt. :).\

em contatO com fi. do M<>.�·

eillo Dia'il tentamjo) acer

tar um encontro <mtl':!
suas equipes p�ra a prôx;
ma semana em n'JsS3: o::a.

pital. Os marcilistas aceita
ram a princípio o conv te
do Figueirem:·e. solicitando
Cr$ 200 m:1 cruzeiros pei"J.
ex'blção. A diretoria. d...,

Figueirense vai se' mani

tests.r a re��eito. deve" ':.
fixar o amistoso para <>.

noite da próxima quinh·
feira, provà'?lelm�nte.

HOMENAGENS inicial.

Na 1-;egunda fase, _
volt,

o Tiradentes se:n aqu�l�
'ímpeto· sentindo o >efeito
df' um g''ÕI do feitio que j:l.
descrevemos.

A<0s 15 minu103, Bücinh ...

assinala o se!!un,10 tel1t)

do CarlOs Rena11x, a n05-
....er .em completo impedi"
mento.

Após uma série de inl'Í

dentes, termin'lU \) jÔ2'''
com <.1 vilória dos brusquen
se; Dor dois tentos a um

Por ter s' do �ran�f.eric1_:!.

p9.ra o Exército da Guana

ba-a, 'o militar ç:arlo,;;
Pa:m, elEmento de de�ta

que do c-:;porte b:umemn:

ense, responsável pe1n ê
xito dos II JOg03 AbertoS

quando exerceu., iPô·.,to .i.?

Presidente da ComissãCl
Central Orgonizad )ra.. foi

homenageado' pelos dire
tores d::_ Clu1)e Atlético
Tupy de Gasp3.:r.

sem duvida, igual a de (1'1

mingo retrasado Q,uan,l;}
na opottunidade dérr.ota
va o Iplranga F. C. pc:.r
2 x 1. Seni dúvida, demon<;
tl'rU ser realmente um 36-
rio candidato ao tituio.
Enquanto isso, o Santo,

Dumont. que vinha de u� Senhor Pedro Lapa, aos avantes do Carlos Re- Embora o Carlos Renau\:
ma bOlIita vitória obtida bem trabalho. llaux de finalizaf(!m à me tivesse, E'm certas oc'J.-
d'ante do Corintifln<: F.. 0.. ta de Dail. sf}es. tll1ostrado superio-

���::::::��iUN�a l��:� FIGUE'RENSE X br!�:�e::� :taqu;:gue��� :;id:l:�:�l�� �I�h�m:s l.jU;��
:�o��;:a��r �;'i::U0 ��v��� COME.R(IAJlIO ���m: p��o�r:�:n::�, ;:.= ��� ��'��ioUl�al�lm�l�lt:�S CJ�;
sári'.). De ""rma especial contrar as mãos do avnn- cquipes.
sua defensiva insegura e

' CANCELADO te Bochlha, que numa i'l' o.;; quadros jogaram a ,_

marcando frouxamente. A- gada caracterist!.ca de'v - sim constituidos:
pesar de tudo, os alvl-ver- A diretoria do Figueircr:- leibol. envia a redonda :':>' Tiradentes _ DaU; Ldr..
des lutaram bravamente do se· que tinha 9wgramach área tirad.entina. Parou a Eloj. Djalma e Caio: .\:'j
começ" ao fim, em bu.;;ca um amistoSO com o come,,·· defesa, e8geran(10 que o (uOllt.)\a 7° plIgÍTw)
de um :resultado favoráve: ciário para a noite de an- ------

__

��/as:j������me:t:�.;u:,� ������n��s�o '��::�:; d�o�� ELIMINATÓRIAS DE REMO
O Usali F. c., que mO',l- com vigor à fren�e. mas tempo, como aconteceu,

tou excelente onze, e..tari;l -encontrou no adver�ãt'i(l resolveu cancelá-lo po�
disposto a testar a Cap_f).('1- uma retaguarda bem po..,- motivo de estar o qU8dro

'"1 dade técnica. de sua eCllü- tadu_ e perf,elta na. cobel"- com vários jogad�l'es ma·

pe frente ao arrasador tura. que soube C'Jnjura,: chucado,�. Quanto ao pr0-
Furacão Negr�. que, e,:,,� com autoridade todos o,> pojado amist<lso com ü

suas últ!mas apre�euta- momentos de perigo criu- Coritiba, domingo, nada Nas provas dI> quatru' ()

ções. gol."ou impiPdo'-l1l.men dos pelos avante" contt-â· de �<"sitivo, visto não te- oito co;-rreu sózinho o Ma"-
te ? Almirante Barroso Coi rios. rem (IS dois clubes chega· tinelli. visto não ter com.
Itajai e o triC9mpeão C i- Mais os alvi·rubrcs qu'� do a um acôrdo. parecido o Aldo Luz. N[I
tarinense. o E. C. Metl''l- vinham desenvolvendo um Será que vamos ter aue prova de Skiff,' igualmen� natórias decisiuvas ;:-:e
poi, !·esr.ect1vamente pOL' futebol prátiCO e objeU"o pasar um Domingo te correu sôzinho {) ri:>- quatro c ('ito entre aldis ..

sem pontos peroitdns. 5 a 1 e 4 a 1. não se intimidaram, e f(Y' branco?
'

chuelino Quad;us Filho, tas e ma: tine1iu'.ls.
gS$# %��w.�.��.. ,��������������������'��'�$�����������='�'�'='i���������=.��

ASSISTA DOMINrJ� if'".,"�

OLTI 10 MORRO EM BICICLETa
PROMOÇ}:O DA R}\D!Q GUARUJt\, RE:JNINOO AUTENTlCOS "ASES" DO PFDAUSMO CATARINENSE E BRASilEIRO

�*---------------------------��-----

NOIICIAS DA LIGA BR!JSOIJENSE--
Doming:J passa::lo na ci

dade de Tijucas, o Tir.l�
dente'.';. local. re�pcion011
o Carlos Renaux.
quem travou o princip:ü
proílio da 20.. ·.odada u,")
Campeonato da Siga Bnu'
quense dE' Futeb)J. O CII-

Muito embora esteja à. be Atlético Carl')s �eno.ux,
��a Qjsp(!'Íção uma paso; I" após árdua b'l.ta�ha, 1'1')_

gem aér('a, para t��jnar brou seu v,alente oPOSif,-h'
no Clube de Regatas (i') pelo ma.::cador de 2 tent.o;
Flanlfmgo, o atacante Idé·

.

a 1.
sio en�""Intra-se contundi

do na canéla di,0iLa, razi·)
p:�:(lue espera I'c('upe�ar
se totalmente para liub-'
meter-se ao teste no me.!.1.

go.

Na vice-liderailça: US'l
ti' de São João gatista é

Ti�ad"'ntcs tom 2 port�os
perdidos

SANTA CATARIAN X
GUANABARA

IDÉSIO AINDA N;a. lantE'rnc;.: G-uaraní �

Humaitá, ambos ccm 4

--"çl'-1"'S.
Se'!undo afirmacões do

altos mentol'<.!S da LilO

De"portiva Brusrmense, )

Clube Atlético CuIas R"!

naux e o Usati F. C_ es!;,

riam dispostos mediant�
uma. comppnS-9cã-

.

finan
ce'l'a de Cr$ 60.00000, :l

prE'Nal'>P!Tl no A,-bIfo Ko'1.

d!?r, fre1lle ã. famosa equi
pe do Figuei.ense.

SEGUIU

Ao sUPerar as &eleçõ"<>
da Bahia por 6 x O e r<';

Espírito Santo por 4 X 1.
a seleção Juvenil de Sa"

ta Ca�arjna Ch1?sificou-se
para a eLapa semi fln:;!

do brasileiro ora em reali

zação no Estado do Rio.

Domingo, os catarinen�Q:,

vão enfrer.tal' aos guanat:la
rinos.

Na cidade de Neva "rr�n
to. o Humai�á baqueo'.l
frente à poden�� esqua
dra do Usati Fu;ebol Cl,l-

be por 5 tentos a 2.

Em Brusque, finalmentt;,
o Pais1ndú d.errotouTORNEio QUADRAN

QUl.AR
NADA COM MIMA Nova" provas eliminató

rias de remo foram efe
tuadas onl-em n" baia .'1:1
visando ;representar o Brn
sil nos Jogos LuSo-Bl'asi
I�iros.

visto l('1' Man('cl Silveil'l1.
Guarani por 4 tentos n

2
seu vencedor na 2.a f'1,i-

O ats.cul1te Mima. perte.1.
cen�e ao Almirante Barro·

so, continua a se exercitar
norn;u:ilmente entre OS bar

l:c.::is�as. I da�mentind!) as

;:.lm OS comentâ�io'> da :m-.

p-:""sa gaucha de ql.Lc )

at�rante cata.l'inpnse na

havia assinado compromis-
Int�rnac;ona!

p"lo (>sy,U}o de ilm ano.
<. ,,!.� "e'!' "'_,.;q;

O Tornei ... Qu!tdl'angu!u�
Italai x Jo�nville, vai ;n'

seguiment) na tarde .ie

domingo com a efetua('�í.o
. da prim<!ira rods.da do :e-·

turno. E:n Itajaí contej'1-
rão Alm'rmte .Barroso <

América. O B:ur,ls- é o a

tual lanterna enqua:r:+')
que') América ê ·,.'ice líder,

3IIIC "b'''_, <_

A COLOCAÇAO
de representar I) nos,,;;
Estaria.E' a seguinte a c,..loc .... -

ç50 das agre.,niar::r.Cs filia
das à L. D. B. apôs a 'S�-

gunda rodada: /
,

Na lid,erança estã'J P
sandú e Cm'los Renaux

Domingo. pela
serão r.[':\lilida�, as elimi-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'ibfa�daI Carlls; leniU� ..

(cont. da 6" pagina) cados a bem. da. verdade. nnuarcos. convém lembrar
e Mirinho; Din, Jeter, ai: - tecer críticas aos juizes �A o jôg€l do- an- passac;l.o e-i-

fredo e Teodoro. cidade de Brusque; que tre Usati e C_ Renaux, era
C. Renutlx - Mcssima':IL: compõem o quadro da _; que.(J j�iz esbu�alhou rrs

Merizio· seeoc, Aujar 8 B. D. ditei tos de uma vttóeta lo
Fantini; Badinho e ena- Não encontramos [uatifi- quadro do Usati.
tes: Juarez. Perertnha, cativa parar os arbitres -re

paremos aqui algurnr.a Brusque ampararem, c m

:�I:��6eeS B�ein����e��23 ;:��:S;�j���a��' a equ..

com referência ai parjâdn. A im!}l'e.<;sãú que tem-i,
Sem diminuir a equipe h é a de' que- êles já vêsn
certos ncneux, que,' ntzo J).;;eparad�, para. não dei-
tem hOlll'[tdo o' futebol; da xarcm o In!naux perde-.
Santa. c�tnrin[lt somos ro- Come exemote do-que "3-

COtU'rtA
CA,TÓLICA

Comemorou-se, dia 25, o ''''DIA DO COLONO".
Em, 25 de julho de 1824 chegaram a São Leopoldo

CR. G. S·l os primeiros colonos alemães.

PROCISSÃO DE SAO CRISTOVAO

E'bi realizada, ontem, às 19,30 horas a procissão de São
Cristovão, padroeiro dos motoristas.

A concórdia entre os homens produz um encontro ínte
rior entre as almas e Deus, cuja graça dimana do Sacrário.

(Papa João XXIÍI)

prioP:���:o�lma injúria recebida é curar as chagas do pro

caão-vtcente de Paulo.j

I Cristo, que reina no céu. 'é o que. i>ede por meio dos
') pobres na terra.

(Sto. Agostinho)

SUAVIDADE

Em sentida nostalgia,
O ar encheu-se de adõres.
O horizonte,
Em belas cõres,
Nos convida. a meditar ..

Pelas úmidas pastagens.
Pululam livres insetos;
Mas. os pássaros.

1 litu.lOt.es, - --

Já parecem dormitar.

Medroso tornou-se o vento,
Quedando velhas ramagens,
Horas antes,
Em aragens,

Balançadas com- vagar...

Escuras tornam-se as nõres:
E' mais puro o pensamento.
O riacho
Em movimento,
Vai correndo sem parar ..

Contrita, em dado momento,
A alma, ao findar o dia,
Recita a Ave-Maria,
E agradece ao Criador.

E â hora do anoitecer,
A mirar o firmamento,
No enlêvo do encantamento,
Uma estrêla surge, enfim!._

HELENA CAMINHA BORBA

r
í soda cáustic,a

CRISTALIZADA EM ESCAMA;

FABRICADA NO BRASIL PELA

PRIMEIRA VEZ

CIA. flETRO QU.iMICA flU.MINENSE;
Embalagem Industrial:

Socos mu]tifolhO$ (Papel e PlõSlico) d. 50 quilos

Embcdaaem Doméstica:
Coixos de papelão com 24 poc:ot�$ pl6slkot-de 1 1/2 Ib

RepresenloMes poro o,

Esto-dos de 5a"'o' Catarina e Po,anó

CIR"URGIAO DENTISTA
Ex-Estílg'iáriQ do HOSpl

tal Naval em Cil'".Irgia e C!t,
me:! de u.Jca MOd .. rnis;;im�
�(J<l,:.dtóno futurama _

Cadeira ('uronca - Alta rr-

...a;�1w
Rua Brlgadelr0 Sllvflo PaIO,; .

n. !J Telefone: 3552
r,P.ACAf?J\ no F,,<;;PANH.' pagaram ingresso nas ar-

� �:��:;c�����rlgSDei:fant�:

�
..

:u':n:�::�::te "-"ou,
s.e dos mentores do Figuei-

o quo aconteceu foi, <)

que se sabe. o ju'z tpr quO'
fugir de cemp-. Ainda dn

mingo passado, em Brus-

que, o mesmo U�"ti era

maís uma vez usurpado por
'um bandei:inha.

Queremos deixar bem
claro que nosso tntuír-, n�-.
é desprestígtnr o certos
Renaux, mas sómvnto a

lertar a L .... B. D .. que pro
cure e1"'val' o seu quadro
de. apit9clores com homens
capazes dI" eonrtuaír uma

partida, sem ff>ri� os di
reitos de ninguém.
O que se viu doming.).

em 'rtiucas. foi um Deus
nos acuda, com v Juiz oe1-
xand- o jôgo descambar
para a violência inflama'l
do a torcida, a pmto de
jogá-la centra os jogact;
res visitantes.
Fai Juta do pM'\lb 'rtro

dentes x Carlos Rznaux o
senhor Orcí de Sousa Fra
co nas dCCÍ<:ões que' vi-e" ..

sem prejudicar aos vlsit'1'"
tes e ti:me quando exa.

para confirmar um tento
como já descrevemos. Fc
mos infor-mad-a que Su z.

Senhoria já foi expulso -ta
Liga Blumenauense, p x
.mnttvns idênticos aos O\1-"�

descrevemos.
Esperamos que noss

,

m-oeste comentário en

contre guar-da junto n
L.· B.' D .. e que a mesma t""\.
me severas medidas no q'l':'
se rerera a juizes, PDl':;
q\1e no ruturo não venham
ÇlS' times dr:.putantes so
frerem as maiores cons»,

��!��.�a�lO�a:e��r,�::n:���=
dores.

Lamentamos ainda a

descJrteslt>. por parte ucs
representantes da Liv.r.
quando não oer-níüram n

permanànnjn dos repre
sentantes da ::npr"nõ;H
j-unt� à- mesa; -11"' "ht;j-..... ,:"
rlas informações necessa
'rtas.
----------

fS"�HÓRIO DE
.ADvorAClA'

ADVOGADOS:
Dr. Osvaldo Bulcâo Viana
Dr. Fredericp G, Buendgens
Ac. ,J. Márcio Marques
vretra

Cível' - Comércio - Traha.
lho - (;rime

PREVJDl!:NCM S')f'IAL
Recursos - Ann_<:p',.,t�ioria
Rua Felipe Schmídt, 52 _ P

andar - Conj. 5
Fones: 2246 e 2657 - Hofá.
rio: 9 às 11 e 15 às 17.�(\

Dr.SMmpo
MASrfREi(H�l

Dr. Ahúio
M(m(!15iiholl
CLíNICA DENTARIA

f':"atamento \1Iu= Aff'�ei?1YI
da bôca em adultos e

criwças pelo� metooos r.li

nl�C' e cirurglco. Confecçao
de proteses par('jalp e to
tais. ,

Mende (te 2& a 6a feIra
das'8 às 12 h0ras e das 15
as 19 boras ao'! sabados
pela manhã.
Exclus!vamente com bo

rII marcada.
.Jc.nsultórto: Ed1f1clo Ju·

Ueta - sala 104 - rua Je
rnnlml> r.oelbo

(�ont. da (;0 p,ngina' sem prove't». c-m E'l'!io

no lugar de Sérgio o Fi-_

gueu-ensg sub' -á a n la

mais, de produção.
E' só expertmcntar!t!

e Metrop01. Cr$ 3bu,ilOO,Oi),
não convenceu a ninguém
G, sr. Hresi�ente da R G.

F. ouvindo a campanha de

sencarleada contra. a, eu

trdade pela provável burta
que se v-em verírtcando

desde alguns arras. ende

reçou convite aos elemen

tos da. imprensa para 0.'\+

se dirigissem até a sed'!

da F. C. F. pa'::a c"lntare-:n

o" ingressoS. Acontece qUO}
a imprensa não lhe delI

ouvidos, como nã- poli.eria
elar. mesm') l)')rque nenhu

ma anormalidade plldel"ia
encontr9r. O convite dJ

presidente ao que parece
foi (pal'a despitar. Que o

púb'iico julgue, poiS a F.

C. F. apresentou no seu

"borderaux" 700 pesso'J.··.,
.em númer<IS redoad",>, q'll'

O sr. cetãe Montes Ju

nior �o quadro de apita
dores da Pede-ação Pecns

ta de futebol, clem:tiu-s�

daquele órgão da F,. P. F

Os. motivos que o levaram

a tal fato foram declara
dos pelo próprio apitad.} ....
através da Râ,dl" Difusor'J.,

oe que tivemos a oportuni·
dade de ac:;mpanhar [La

manhã d� terç3-feira, D\!'I_'

se o apitadol'l de.missioná·
rio que a fórte campan".l
de'.lencadeada pela imp,un.
s; abreviou sua saída. Ci

tou os nomes de Emlho
Collela. oue dis"e ser seu

inimigo particula" sómen
te 1")')1' manilar f'(>brar u

ma

-

conta que devia em

sua Dr11.:"l";a 0-1<\"""0
Duarte. também de A Ga-

2;eta E"l)ortiv1 --:01 a , .. ,...,�,

do com-; inimigo particll
lar pois exigiu de '.I:tlR fei

ta Cr$ 20.000.00 do apit'l,·
rense com a·, vitória mal- dor e este nã- �A.t!sfe�. ar
úscula conseguld9. co�t.·.l. pedida' do homem da im
O Metrop")l. A defesa bem prensa. Citou por sua v"z

plantada o meio de cam- vár'os ca'EOS em que tev,�

po funci�nando com altos como pivot o Presiden�e
e baixos o mesmo acont":!- da Federação Paulista '·e

cendo com o ataque que Futebol. De_!)uta10 Men-

apesar doS pesares mos- d-nça Falcão que. lhe pc-
trou-se objetiv'-', a produ diu em diversas oportunl'
çá') da, equipe no seu todo. dades que como â,rbitn
con�uiu fazer o Figuei- 'Procut'asse derrotl",'" tal
1'ense subir no Coll('eit" quadm ou dar a vitória a

do público de todo IJ Esta- êste clube. Deu a mão a

d�. O Figueirense que sai- palmatória o sr. eatão. di
ba explorar a '}90rtunidá· zendo que, errou e pedl'.l
de e que tamb_ém sofra o del'culpas públ1camente 1'11"

tóque de Wa.'mlr Dt:s que' Pr<!'side-nte d
_ G·larany. A

muito nece:;;sita. E'd;o t'l-- podridão. foi levada ao c,,

rá que ret:rnar ao quádrJ nhec'mento ao públic).
formando.,dupia om V.alê-} ficando muita rnl�a gra
lério, saindo c�nsequente-_'· .�. para ser esclarecida! ps
mente� Sergio, que foi

&
10_ sr. catão Mon�ez Jú·

pior, elemento do onze "3.' 'i 'lior ex árbitro da Federa·

l�::�oc;�e�ar��1t� lldf' � �l�J�1r��:,!�sta de Futebcl, a

O projeto. em seus ar' ,r; "Du!:es�:�:·sv:!�a-�� �::s:�:e�:��!e;a��:�t�:� ��:e:
grs 3;0. e 4.a prescreI,.!\i! azar!"

...

�:�d;::l:O:C ��:e:i��lác�'_ �,I "Ar�:c::e7;�s do gaiato estão tensos. Pergunta,se de nõvo:

públic� com atribuiçõ",,; :(1 "Não; com duplo azar não!"
de· fIscalização. f;xan'lo

•.l Os filhos 81'_;OS, sem roupa, com fome. A mulher ma-
competência pa.ra apurar;J gra, doente, lrw:.mr\o rnupa dos "misters e misses" do Ho·
oS crimes de sonegaçiir,; te1 Tntf'�n .. ('in,.,-l O bôlso vazio. A barba crecjda. O estô;-

mago reclamando.
Tudo isto "Oassou·lhe, em segundos pela mente.
E veio a decisão: com sua arte, com seu geito, pene

trou furtivamente na casa. Olhar pre!>crutador, passo cal·

mo, chega à saleta onde sabe estar o cofre, grande, reple
to de notas

.... , ,belas notas que representam manjares, bõa vida,

Prevê. surda. o retertoo

artigo, em seu oarasra-c
20., a figura da in-erdcào

p,:-oVÍ!';sõr;a, Q.ue pJde·iI.
ser decretada:

a) mediante rrpre-ser.
tação funda-:t1entgda oJ
funckmâ,rl� DÚblicO com

atrib'l.1iões .
à.e hscaliZll.l

ção, durante o inquérit·)
admiqistratjvo; b) medi

ante promoção .cio Mlni"

térlo Público em qualqm-.'
fase do process'l.

\�-
Desenhos

• Painéis
.. Pinfuras d.

propaqanda
• Faixa"

I • flâm"lciS
:�p"b.liCidad_e
��.ruo !Hnondo moehod::-;-
\ l° ...ndor - fOllf1 24-13

! �EilfE!�Ã{HlAPIOÊZ

Nc::I qualidade de revendedores auto

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

peça OJ o acessório que procuro, a

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

ca IH. E, no caso de qualquer con

sulta sôbre o seu lntemotioncl, tere

mos o -móximo prazer em ofendê-lo.

Representante Ii'Ji nesta cidade

G. SOCAS S/A
COMÊRCIO E

REP,RESENTACõES
FULVIO·.ADUCCI· 721 -

ESTREITO
Um tel'ço a visto e (I. reste
em 12 prestaçõeS jures

r,p ooenae 1 0,;.,
•

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

Depois de umas férias, pequenas, e talvez não mereci

das. voltamos. pruzerosamente, a manter êste contato com

os leitores do "mais antigo díârío de Santa Catarina". Com

novas idéias e tentando um nôvo estilo.

o gato prêto atravessou em· sua frente.
"Pronto lá vem o azar!!'
Sabem lá o que é isso, um gato prêto atravessar oca·

minha de um gaiato que nrevara-se para entrar numa man

são? E-logo na mansão de. quem!?
Do ricaço, do dono de muita terra, muitass casas, mui.

,tos carros!
O gaiato parOu. O pensamento acelerado pela fome,

fercilllando. "Vou ou não vou?"
.

O gato parou. Perscrita a escuridão. Ensaia uma ca,

minhada.

Entreteve,se durante longo tempo incansável, sem re

sultados, com o complexo mecanismo da porta, pequena.,
fina, que o separava da felicidade.

De repente ouviu um ruido. Baixo. Quase impercepti.
\Tel passos leves e calculados .

Tremeu, virou·se vagorosamente e a luz

lanterna viu o gato, o "célebre" gato preto!
Sorriu porque era o geito.
Desistiu do roubo.

da. surrada.

Isto foi ha muito tempo. Hoje, se você encontrar
tlOmem gordo, bem vestido, dIsposto, RCOmpanhado po!'
um gato prêto, saiba que são Ol!i dois: - O· ga.to e o pia.to.

E a superstiçll.o?
Bem, ela teve' o mérito de evitar que um homem pa

rasse nas grades, fOrnecendo,lhe um nOvo cam.lIlho. mais
duro. porém melhol" _ AHONESTIDADE.
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No dia 17 do corrente, os
trilhos da ferrovia Tronco
Principal Sul transpuseram
a ponte sõbre o Rio Canoas,
penetrando, assim, no mu

nícfpíc de Lajes. Esta meta

parcial atingida é fruto do

esfôrço conjugado que o

2" Batalhão Ferroviário

(Rio Negro-PR) e o 2" Bata

lhão Rodoviário vêm desen

volvendo, no sentido de 9.1-

cançarem o objetivo final,
ou seja, a chegada dos tri-

lhos do TPS a Lajes, até O da dos trilhos a Lajes, em

término do corrente ano. comemoração ao 197· aIlÍ-
Em principio, foram até vereerío de fundação da cí

já fixadas duas datas, para dade, pelo Cap-Mar AntOnio
a concretização de tão sig- Correia Pinto; a segunda.
nifacativo acontecimento 28 de dezembro, para en

que, desde muitos anos, trega cio trecho ao tráfego.
vem se constituindo em em comemoração ao sesquí
justo e velho anseio da po- centenário cio nascímento

:

pulação do planalto lajea- de Irineu Evangelista. de
no, pela indiscutível impor-

.

Souza - BARAO DE MAUA
têncte econômica do em- - pioneiro das estradas de

preendimento: a prtmeirn, ferro no Brasil e Patrono
22 de r.ovembro para chega- do 2" Batalhão Ferro.viário

ORLANDO BERTOU APRESENTA PROJETO:

��;�J�li��:�s�� Superintendência de Desenvolvim,ento
do Exército tendo em vis-

d V I d It
· , são de hoje da Camara ex econômica do sul do pais,

ta dec:o do Min t O a e o aJa I
tenso projeto de Lei Insfí notadamente essa região,

da v':açãol:aObras Púb��� tumdo BI Superintendênola Caso venha a ser aprova-

de atingir Lajes até o fnn � I de Desenvolvimento do Va do o projeto do deputado
do corrente ano BRASíLIA, 22 (OE) _ o Bertoli, da bancada catarí- �a!� I:'��saO er;fe���str�s �::�:�s �:rt��in:�;:�s S;!:

Deputado Federal Orlando nense, apresentou na ses- pormenores a vida social e blemas que afligem o Vale
do Itajaí.

comum acôrdo entre os

tCiov.�(elso Ramos estará no �io:dia' 28
D. Edith falará hcje ne "Voz da América" , _-,

Conforme oomunioaçân barcarã para o Brasil do, r'o à, 21,30 horas. tado, da. Edite Gama Ra· Olh rhpram demonstrll lIhslllu!aque acaba de chegar ao Pa- mingo, dia 28 do corrente, D. EDITE RAMOS NA VOZ mos será entrevistada, U ('iI"" U u uU u
:�:ad�� g�:�m��mo�;; ��lao::.:/:e���nde �:�;�: e:':;;:!sAA��I:r�%.�a �::s:��;:?::�E, ;;'�!� lisura: �Quisi�ão de caminMes

ca, a Primeira Dama fio Es- cialmente aos catarínenses.
O deputado Dib Cherem, maior caso fôssem os veí-

na Assembléia Legislativa, cuias adquiridos dtretamen
rechaçou, com documentos te, da importância citada
à mão, as alegações ante- de Cr$ 56.617.000,00.
riores do sr. Fernando Vie- O orador frisou, portan
gas, reíattvas a pretensos to, a lisura da transação e
lucros de intermediários

Um Livro do Sul
Sob o tituIp acima, pu

blica fi "Gazeta de NaU-

cías" do Rio de Janeiro, a

seguinte apreciação da fes

tejada escritora e poetisa
Maura de Sena Pereira:
"Com "Vida Salobra", que

Tito Carvalho me envia de

Florianópolis, temos um

ressurgimento da literatu

ra regionalista. A região ca

tarlnense de São Joaquim
da Costa da Serra nos anos

que se seguiram à primeira
guerra mundial, as fazen

das, os centauros, os rios,
as ramadas, a vida áspera
dos peões, o coronelismo

em apogeu, a burla das eteí

ções, a peste matando re

banhos, as mãos femininas
modelando queijos nos ctn

chos, os pinhões saltando,
os pêssegos enrolados no

manjar da arigonha, o gran
de amor de Déga e Angeli
no, os diamantes salvado

res e a lua "redonda e al

va como coalho" (imagem
que vai para a minha cole

ção de luas).
Não significa, porém, pa

ra Tito Carvalho (que tra

balhou durante muitos an-is

NA A�$fMBUIA LEGiSlATIVA

D�ESY.ADO
na) urna inauguração e, O IULS ANlICO DIlIID DE SANTA CATABlftA �

sim, um prosseguimento, Plerranepolis, (Sexta.Feira), 26 de Julho de- 1963
pois, como ficcionista, tem --------- _

êle laborado como um mes

tre a temática regional des

de os primorosos contos de
"Bulha d'Arroio".

na imprensa carioca e atual
mente dirige a Biblioteca

Estadual de Santa Catari-

-vree Salobra", que vem

c-ereoteco pelo cultíssimo
homem-de-letras catarinen

se Mancio da Costa, meu

ex-professor, foi ctasstnca
do por Afrânio couunno
como "notável retrato dos
costumes serranos do Sul,
escrito num delicioso dia

leto que fará a alegria dos

defensores da língua brasi

leira". E, sôbre êle, Almeí

da Cousin assim .se expres
sou: "Que pena que tôdas
as regiões do Brasil não
dessem um livro como 8;;

te! "Vida Salobra" saio

Ora aada! De gostos inten

sos do tudo insápido: de

mato, de pedra, de neve, de

fogo - com cheiros de ca

valo S\1MO e terneirada
sõlta ..

"

a economia que a mesma,
na compra de caminhões dentro das condições apre.
para o DER. sentadas, trouxe para o'
O líder governista, íní- erário público. Colocou o

cíalmente, leu para o ple- "dossier" à disposição dos
nérto cópia da carta que o parlamentares, e o depu
dr. Tarcísio Schaefer en- tado acusador, sr. Pernan
viou ao dr. Celso Ramos do Viegas, não teve argu
Filho, titular da Pasta de mentos para contestação,
Viação e Obras Públicas, desviando-se para uma com

ande evidencia a necesstda- pra de veículos anterior,
de da Repartição que diri- sõbre o que o sr. Dib Che-

Educação Fisica ge adquirir 50 caminhões rem prontamente observou
5' Secção - Temas Livres para as Residências do que traria à Casa todos os

As comunicações e teses DER. No mesmo expediente elementos necessários à
conclusivas deverão ser especifica a proposta da comprovação da correção,
apresentadas ete o dia 30 firma Carlos Hoepcke SIA, de parte do Govêrno, da
de julho, em duplicata, da. oferecendo a quantidade de transação- mencionada.
·tlIograflldas em espaço 2, veículos requerida a...... ANIVERSARIO DA CONS.
com 12 páginas no mãxí- CrS 3.243.660,00, por unida- TITUIÇAO: SESSÃO SO-
mo. As teses deverão ser de totalizando, pôsto FIo· LENE

acompanhadas de resumo rianópolis, o valor -de Na manhã de 23 do cor-

(L página e meia). Cr$ 162.183.000,00, realizan- rente, realizou-se sessão
O prazo 'para inscrição do uma economia de Cr$ .• solene para comemorar o

encerrar-se-á a 9 de agosto, 56.617.000,00 para os cofres 17" aniversário da Consti
no Gabinete daquela Diví- públicos. E essa economia tuiçâo do Estado. O Gover
são, na Guanabara, Palácio verificava-se pelo fato da nadar Ivo Silveira compa.
da Educação, Rua da Im- firma em questão díspôr, receu ao ato, ocupando a

prensa; 1"6, U· 8fldar, sala atê 13 de junho tlltimo, de tribuna os �utados Inu-
1.108, sendo cobrada uma uma opção de sua rornece- cio DénrntonTo, Paulo W..-i·'
tllU8 aos éongressísras. dora General Motors do ght, Fernando Viegas, Ge-
À Secretaria da Educa- Brasil SIA. para o preço nír Destrr e Armando Calil.

cão e Cultura, tendo efn unitário precitado, enquan- ,Falando sõore o aconte-
vista a curto prazo conée- to esta última, na lista de cimento, todos os oradores
elido para apresentaçã'o das preços distribuída com cir- se referiram à. importância

"C0IIl:unicaçõe�, e t�ses"', in- cular de 4 de· junho, repu- da efeméride, e o sr. Ar
forma aos Inspetores de tava o modelo de caminhão mando Ca1il{ subscritor da
Educação Física, que pode- Chevrolet adquirido - Carta Ms.gna catarinense,
rão procurar a Secretaria Chassis 6403 - a Cr$ ... d��e' tIa honrà d� falar Só
para.' estudarem a possibili· 4.356.000,00, mais o frete bre· o (:v.��to l,de que par'.i
dade de enviar. "(ima repre- de CrS 20.qDO,OO, somaria o cipou: dizentlo do valor

sen�ção� : da. ncis�o i:s�do importe global de!Cr� i-') que representa o. dq,cwnenJ
ao Congresso Luso-Brasi· 218.800.000,00, ,reduna����/ ctoatap:rnaa. a vida:�W��t,au!eiro ·dE! EdticaÇ_ã_O_F_',_'o_a__, __ ]1O_i_I,_,n_u_i'?_'1_"_"d_j[_,,_,n_ç_a,_a ='�'-rr""",.,----

Reunião do
.

Secretário da Félz'enda
com os Madeireiros Catarinenses .

II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO
fíSICA - SANTA CATARINA

RECEBE CONVITE
Será levado a efeito. no

período de 19 a 24 de ages
to do àno em curso, no

Rio de Janeiro o II Con
gresso Lusc-Brasílelrc de

Educação Fisica.
O referido certame da

mais alta relevância para o

aprimoramento da Educa
ção Física em nosso Pais e

em Portugal, terá o patro
cinto da Federation Inter
natíonale d'Education Phy
sique (FEIP) e se realizará
sob os auspícios da Divisão
e da. Associação de Profes
sõres de .Educação Fisiea
do Estado da Guanabara.
Os, trabalhos do Ccngres

so citado serão dirigidos
pela D.E.F., tendo sido pre
vistas as seguintes secções

O Secretário da Fazenda,
Dr. Eugênio Doin Vieira,
presidiu, ontem, segunda
feira, em !taja!, Uma. .reu

(lião de maÇleireiros catan,-
�1 I];enses, a fim de descutir e

ápreciar as últimas resolu

ções tomadas < PEl.la Junta
Deliherativa do Instituto do

Pinho, com referência\ às

exportações para o merca

do argentino. A reunião foi

realizada na sede do Sinrli
cato de Madeireiros de !ta

jai, e contou com a pre
sença de representantes -dos
sindicatos 9a classe e ele

mentos das Associações Co·

16�� fará im�ortaDte �oa�ão
-dos (IBEU) fará entrega a Naquela oportunidade, o

diretoria do Museu de Ar- Dr. Orlando Schroeder Pre
sidente do IBEU entregará

.

também ao Museu de 1\rte
Moderna 200 exemplares de
um folheto ilustrado con

tendo fotografias das 40 re
.

prOduçôes como tambem

biografias dos artistas nor-

No proximo dia 15 de

Agôsto às 20 .horas, o Ins

tituto Brasil Estados .Uni�

TAC - Cruzeiro do Sul
novos horários e novos vôos

AVIOES CONVAIR 440
DIRETO PÁRA SÃO PAULO E RIO

SAlDA DE FlORIANÚPOUS ÀS 14.30 HORAS
PARA CURITIBA - SÃO PAULO - RIO

SAlDA ÀS 13,45 HORA.S
SAlDA DO RIO PARA flORIANÓPOLIS

J)lAR!AMENTE ÀS 7 �ORAS
AfORA óVlõE\ Di'RETO\ FM

�;.ll:� ..

� 'vôos INTEIRAMfNTE Dlu�NOS
';;_ -

- -

'.;- ;;Í·*{�:�t;.:1�/

catas de Madeireiros .'ie
Joinville, Itajai, e Florianó

polis, e dois representantes
da Secretaria da Fazenda, a
fim de efetuarem um estu-.
do aprofundado das dispo·
sições em vigor, dos dados
estatisticos ·existentes e da

própria estrutura da Junta
Deliberativa do I.N.P., para
apresentar dentro do miai
mo prazo um completo re

latório do assunto, e suges·
tões quanto à posição que
deva orientar o voto dos
represe:J.tantes catarinens�s
naquele órgão deliberativo
da exportação madeireira.
Foi, sob todos os aspectos,
considerada muitíssimo pro
veitosa a reunião, que de
monstrou ainda uma vez, o

interêsse com !lue o Go
vêrno cio -Estado, através
tJi< :::;tt;J".,[.al"l<l da Fazenda,
acom93"1l,, " evoluçào dos

,�l.�l�].,:':: __ ���"''':'.��- U.J

.',,�-,..---;,." f �"'-�--.f

te Moderna, desta capital,
de 40 reproduções da pl..""1-

·

tura americana do século
XX.
Com importantes traba-

·

���s :e�:e�������lse�ac�i��
·

tura americana, tos primei
ros cincoenta e cinco anos

do Século XX e estão sen-
·

do divulgados sob o patro·
·

cinio do Serviço de Infor

mações dos Estados Uni·

dos.

te-am�ricanos,

Cumpre assi.m uma de
suas importantes finalida
des o Instituto Brasil·Es·
tados unidos de Florianó

polis.

AÇÕES PREFERENCIAIS
DA PETROBRÁS

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
RELAHVOS AO EXERCICIO DE 1962
PETRóLEO BRASILEIRO SIA - "PETROBRÁfs"

avisa que, a partir de 17 de julhO de 1963 e até 31 de
u

�ô�to ViiKlouro. efetu'Irá. aos :lf'iOIl;S"1<; '·f'si(l,·,� I1I'S.

ta cidade. por intcrmêtlio (lo Banco Imlll.<;t!"in (' Comércio
de Sta. Catarina· S/A.. o p:l!:·anU'n!n !los di,\·;.lt,!Ulus {l(l

4·xc!"cíciQ dEl l!)liÍ!, rclaUI·Os a" a\_:tII·s J>1"l'II.:I",·nt./ial". '''' ... ,�;}

merciais de Florianópolis,
ltajaí e Joinville. Estiveram
presentes, também, diver
sos madeireiros, e ainda ')

Prefeito de Itajai, Sr.
Eduarao Canziani. Durante
a proveitosa e movimenta
da r�união, discutiram os

madeii"eiros os novos crité
rios aprovados pela Junta
Deliberativa do I.N.P. para
as exportações de madeira,
através do Atlântico e do
Rio Uruguai, destinadas 30

mercado argentino. Foi,
afinal, decidido constituir
um grupo de estudos com·

posto por dois representan
tes de cada um dos SimU-

OUTRA DAS Mil

No quilômetro quinze, muniefpln de Trombudo Central
foi construída outra das mil (foto)

MAIS UMA CARTA À GUARUJA
En t r e as muitíssimas ]tIe captou a Guarujá

mensagens do exterior, que dia 16 do corrente, com õtt
a Ráàio Guarujá tem reee-· ma recepção. O seu nome é

bido, dando conta da exce- sr. Jyrki K. Talvitie - !ta.
lente penetração da sua on- - Kaivopuisto 7 A 7 - HeI·
da curta de 49 metros, des- sinkl - Finlanelia. Sua car

tacamos a do sr. JYRKI K. ta é de grande valia, para '\

TALVITIE. "Diz o ouvinte, Guarujá. É mais um ates
ser um dos inúmeros in- tado eloquente da exceten

teressados nas emissões de te penetração da onda cur

ondas curtas do Brasil".• ta de 49 metros da "Mais
Popular".

. 'ASSEMBLEIA ENAlTECE
O DIA DO COlONO

""Na sessão de "25 do cor---t�ta a Saj:Jta Catari
rente, a Assembléia Legts- na, os deputados Paulo no
Iativa, sob a presidência do cha Faria, :€rico Müller,
deputado Lecian Slowínskí, Luiz Bíanchi, Celso Ivan
prestou significativa homo- Costa e Oüce Caldas, que o

nagem ao Colono, pejo fizeram em nome das bano
transcurso da ej-ata que flS· cadas do PSD, PRP, PDC,
se valoroso trabal�ador é UDN e PTB respectivametl>
homenageado. te. ,

_ Maiores detalI1es j:lôbre 'Pti.
Na oportunidade, dH:cor- hO�fiag�·· dáre�tts ed!

reram sôbre a efel11érid� rI � �O$sa. hi-&xfirlá e�:r
-----. ,- �

!.,f

,
II

Acusa-me o enfarpado sr. Aroldo Carvalho de

jornalismo desonesto.

Procedesse o articulado, eu não teria mais leito

res e o órgão que dirijo, há m.üs de 15 anos, já teria
sido cano ... nizado, apesar de sempre progresslst:i.,
inclusive durante -lO anos de< total boicotagem dos go
vêrnos udenistas, um dos quais' tentou até que anti
gos representantes nossos passassem para outras

-

fôlhas!

A opinião pública, no tocante à. honestidade pro·
fissional, sempre foi por aqui muito rigorosa.

Dai porque muitos jornais da UDN, aqui funda
dos, por mais que mamassem no Tesouro e se fizes·

sem guaxos da Imprensa Oficial, não chegaram nem

à concordata: forám deretos à falência.
'

O mais recente deles acabou esquartejada, com

os pedaçoj> oferecidos de porta em porta, como meio
único de os seus servidores se cobrarem, U\lrando·se
do calote. Havendo surgido com o nome de SETE
DIAS, já ao segundo número, pela desonestidade que
dele tresandava, foi batizado E:: ficou com o apelido
de SETE DEDOS, com o qual faleceu, vítima da. pró
pria doença e do repúelió popular.

E é o dono do defunto quem me acusa!!!
===

Um segundo periódico, do mesmo proprietário,
andou por aqui com o seu nascimento anunciado,
durante mais de· 9 meses!

Depois desse prazo, ainda continuou esperada,
pois há gestações até de um ano, entre determinados

espécimens.
Sabe-se agora que abortou, depOis dos 12 meseS.

E o acusado de frustrado sou eu!!!

===

Não me sendo passiveI guardar de memória r0-

dos os artigos do inepto libelo-' aroldeano, ilidi-Io·ei
nos pontos que retive. •

Se o publicarem, todavia, estraçalha-Io-ei pataca
a pataca.

Mas ..
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