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'FaLECEU o ME'DICO STEPHEN waRD
LONDRES (URG) 3 _

(OE) - Faleceu o med.c.,
Stefhen werc figura cen

trai do escândalo r-rcru
mo. Ward, ingerira hi
quatro dias. excessiva do
se de barbitúricos. Foi �

centro em tôrno ao qual

girou o escândalo víncu: l

do à moralidade pública
e a segurança do Estado

Que, comoveu a socteda-re

britânica, culminando cem

a renuncia do ministro d,;

defesa da Inglaterra.

Viagem de estudos à Capital Bandeirante:
Numerosos Estudantes frequentam Serviços

Especializados
\

de São Paulo

•.
. ���t[�1�Sg�}:�: ����:t���:�����.�...::;Ul����C;

,

Goulart, é um documer,r,) galo o esfôrço que reat'--a avistar-se com u govo:'_ rmp.unsa de Lisboa.
da mais alta expressão. na Africa e termina t,'!' nante português. pa"'''iHl- no caso (l,s prol'i_n'_'._'_"_'- _

WASHINGTON 3 (OE) �::�:aej�;�i�fla�:!Ov:� �:�:��:ad�:E:��,as:�����
-

Pr.of9H'!lda -a I"manem
No IIlStitLlII;.I'!I��I'::� �1;�i�:�;S��i�l�e-::: �;:�:�I�IIOde Medicina

Os 'E.stado,; unaros e:(- sua mts-tva a atenção do vêncte e comunidade e.;- U l����:�:":teoF�����;o ��:�- O;;:���c����e�; �:�:r�� �!����:ln: C;�l�r:l'f:�O���

d·e H·OSS'A �fJENHORft
o:i�!��ços s(�c���;���el���� ����!'al�:Jd:}:1" � p:��:��:

lier da MIssão de Aju(]a veis sôbre (I "ultramar", Prrtugal. A carta do sr. côrro, Enfermarias ee técnicos utilizados na ela-

Nortê-am.ericana àOS pai- feitos por personalidades Oliveira Salazar ao preai- �i�',U����i() ���rla P�Oc!t:ssr,� ���:��. d�S �:����. :U����ses estrangeiros. d:u:r��!����a:t:rsna;������ r��:te u�o����n�c;o����e_- Br1mundo vnsconceroe riu O sroressor Ernêr ilo

ce��A::���rQ-LI� �h��� cías ultramarinas. O p-i- mente histórico. O emoe.. F=���IS i���:ru;uJ����Vi. e ��:�;<�:�m��tenoit�e��:�a.. d:x����:a�:;�ont: a g���:.. ���:ic�r��i,�il:�ri��. Tl���� ��������: '�:�:��\lq�le, gt:��.
va, dl'claroll que () eovêe- -------- ja de São Luiz. na Pedra mntológieu. rusuruto õc ma para encontre de tro-

no braslleiro esta. envi- C d B bei de Blurnenau: Grande, arrancarula ii r-e- Medicina NU,elear, etc dn- eà .te opIniões, trazendo a

dando tou-is os estorccs orpo e um elros sada imagem, de No-sá murando-se os alunos na- tudos nã\) -ó o saber de

.pnra t.ruzer de volta ome-'
�

Senhora. quel:Jrando-a au quêles setores QIW ruais quem tem o r-eu norr-n

cànícc Jose Rodl'lgues ..,.. meio. A re(eride. Gruta:á atendessem aos seus de- projetado n-s mats dtstan

Mello que se encontec AnJ"\{!er,:sar'.J"O de instalacào existe há vance uno�, sem "1'(\<;
de !l\tura-: especta- tl'S ciL'cufvs e:-;p�(:IBl!zac!l)s

lltM;O_ na Ven""da. 1\\ a�qlk at de p' li: ·lÇÕl'''. hWllçuJa.r -,fl.tCi�· dQ 'm1m,1� CQllll>. t' sob,'(,�
."'V..

j U� , i;��çã� t1v:ssc 1rdD �.�� ;:Zn�%���!l'�;�úrg��as '��� :;�: �\�im�������� �e.!:�dOS. �:�LOA:���I:.put�; Ois onze do corrente, ha. �.�V�M!�. t!c�:';' �!:�s à�v�;���e�c�Jt �:� ����� H�nar�gu�: ;�t�:���t:�t:r-�I.1te;�ss;:� coração' com cil'cu!açã� ,t:ente ,exponenciais. T\",)
"bQ<>!"-;a nova' udenlst". verá sbleniBades das mais sa em ação de graça na eia do carro auto.booriM.. çprporação dos retratos InescrupufçSflS-. que-+de'l�- t''"tra-c�rpoI'l'a. !unci()na- fjm, tal cl)mpre�nsão se

viajou pari.! o RI'). após e!l.- interessantes, organizadas Igreja Matriz de São Paulo bem como testes com esça dos S[s. Haps' Joaquim rijUIl ser banidas dum mento de rim artificla.:. e�tllbali..'Ceu· que Já nj,)
contra que manl.eve c,:m pelo Corpo de Bombeiros Apóstolo; às 8,00 hs. Ras· das, saltos sõbre paraqueda Shrodzhy e AJoy de Olivei· meio clVllizadõ �t !-i.e PUI'll('DS de aço. de cuFt mais pra po.�,.,jvcl dist'1I-
(' Sr. Jânio Quadros. S�. de Blumenau, nessa cidade, teamento do PavÜhão Na· circular e extinção de cha- ra, assim �omo o retrato ser Florianópclis, lá esti- té('nlC9 r-uder�lln ter no· guir o mestre (! cs a!un{l�.

bre o encontro, declarJu a!im de comemorar o seu mas, na Alameda Rio Bran· do Corpo de Bombeiros veram, profanando a mi ções fundall1;ent:tjs. A fl- H'Juve. mesmo· quem di"e
em Cong:mha'i, que o

Vollmtários da Empresa lagrosa imagem de No�s" nalldade �rillcipal da e"'- corueguiu uma entrevi.,-

Jango eu do co orne ço-es ... Industrial Garcia S.A.; as Senhol'a de Lourdes. 0 tada na Capital Bandei- ta cousa que os maiô e:;-

��_sm�m��:so������ ca�!�
.' . . pr cupa m n a 18,00 hs. Coquetel, na sed�.

���� ����\l���:cia Cid��: ���;te����t:����t;1���ti�na :Ji�:��t·;��o��p�:�Jr���;-
di � ti r ble 1>.;,I' , .Ot••j�r"na,'o·,9n"'dE.'dt••?,O,::,.':d"..);� < ,

� C " M I·· L
.

C hjunt.os s",u ram p·o -

I'�:"I!;� 1:\,.( .• ....,.e �

,,:
... turI}a� �n'i,g�io da Pa:,.l. � ,��p;,t'r;j."ellcma P.- segUIam ... un o de par-

mas nllciOl:\âis, r>m espe- ;:aRÁSfLIÁ, 3 (OE) - O çando ao Sub.T�nenie.! jco- quia de Sãtr'"t.uiz e Pedn aI. o quo �l't;:tftp com .fre� ticplar interê�se I.' cud,]··

�iü�� �����a� I�r. IBJ��� �:r�ii���eh�r:,o ���I�: ��� ENCERRADA A TEMPORADA ::7,d:�::éon�0 �������i�:: �:;r���·r.i;á l:�O�l c�on����r. ��:.nc�� ���;;�t���a: �ê���',� ::��:� t���:, �aHle;�7::':\
Aparecido, acrellita que ,-' tarquias e orgãos subordi· tiva. mento da PJli\..,a. Legal diri�ido e[ic:ent!'- Técnica. !lor poligrafista
ex oresldente aceite sua nados à Presidência, que Em Lages, a 28 de julho mente pelos Or;>. Arnaldu especializado, do chamado
candldatura a prefeltutll. lhe enviem dentro do prazo último, prestigioso Clubej Siqueira l' Mario Santalú- "revelado!' de mentiras",

'�i: �!� t����o� :Ie�:s���� ��:or;�I���:,d�e 4:ôd�r:s� �:��;� :ss��:�a���s B�r��� INFlAIÇAO EM 'JULGAMENTO �:�ire,0sedI;���ut�isC����� i�:�:��len��q���i�la/u�::,
Jánio Ouadros· �ldo CC.I1- nomeações recentes, tanto cerrament9 da temporada (20.30 hs) esta!ão fre!üe na Facultlade de Medicina inquéritos. Altamente pre-
vidadoS 'paro participarem de concursados como de de caça do corrente ano, O Brasil deve ou não a frente o,; Professôrel de São Paulo. O mU<,lU veitosa. fui. como se pOfl�
de um novo P8Nldo, cu:a interinos. Preocupado com promoveu, a exemplo dos emitir. Fernando Marcund� dt! mé<lico legul. uS ca�os mi�is ver, a iniciativa dos Pr,'.
criação- é cogitada n:.. as denúncias da imprerua anos anterIores, grandioso tstl! é (' t�'ma. d·e con,,· Matos {Faculdade de Di- Inte)'e.,sant.e.�, ;IS peças fessõre� Malfeira N.eve., e
maioria das (�squerc1:u sObre a ORGIA de nomea· almoço de confraternização, tsnte e Indiscutível Rtn,,- reito) e Amilcar Schê,', I anatómicas I provinien1es Holdemar de "Menezes, me-
brasiLeiras. I "'1 ções dos Institutos, o Che- do qual participaram m!'is lidafte· cue será julgaúl) (Faculdade de Clêncl:-:.� dr' perícias famosa", Tecedores. dos !r(tnco� �

If
RIO _ Cump.mdo de- �: d;sc�:r��:e����citO:ô::�; �:d��� A:s:��:d�l�a: a���;:: ��R���gr�;:la ��OC�a:�g� :C�:vÔ=i���·se�H��i�n���. ���IC�a��o�d!��;����, [,_ ��;��s��� ���!used�:PI��I��;�

terminação d::> Presidente Se para as carreiras em dades civis e militares es· Cotta, programa que em [I'a a matéria ra:m sllcess!vauH'tlte fnl!'..- taram. como dt> nos;"s
Goulart no sentido de n >� que houve nomeação de in· tiveram presentes, bem co· poucas audlcões t:mlOU O próprio povo· preSf'!l- qlleada" aos :lluno.�, qh� meios univer.�itál"los.
malizar o abasteciment.:>· tefinos havia concursado mo avultado número de conta da opi�lão publi(.3. te cu pelo telefone· abllo:
e sustar a alta do cu<;l-:-· aguardando nomeação em

J
exmas senhoras. Desta Ca· de n-:,sso Estado. dado· verá ou não a €-míssão fj�

de vida, a SUNAB atra· concursos abertos. pital compareceram, como alto nivel de esclêlre.�i· nosso pai>;. Aguarda-,....
ves de sua Dele�acla Re· mento popular a que por isw, uma grande n":-

gional, deverá voltar h"lJ� IMPRENSA 'OFICIAL dedica. te de debates r..a RádIO
suas atenções para a S')· convidados especiais, o sr.

Para o tema de hojr. Guarujá.

�;����r:)a �ece:s��:�:� ,�e REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO !�l��e��ç��o;:s�:, n��::
vertiglno'ill a alta do Cllfi- Ao assumir o exercício em encontrar melhor loca· diretor, dr. Rubens de Ar·
to de vida e a dlsparid�Hü� do cargo de Secretário do lização para aquêle órgão ruda Ramos, o dr. Francis·
dos preç"s na _Guanaba("a. Interior e Justiça, o depu· administrativo·industrlal do co Assis e o sr. Aldo Vare·

tado Mário"' Tavares cta Estado. Ia. Um menu típico foi ser·

Cunha Mello conhecer dire· Quanto à situação do peso vida: peixes do Canoas e

Pelotas, perdizes (cerca de

300), pacas, marrecas, ta

tus e outras caças. A dire
toria do tradicional cluce

lageano, tendo 'a frente o

sr. Dante Marotto - clichê
acima - foi pródiga em

gentilezas aos participan
tes, sendo entusiasticamen
te cumprimentada pelo exi·

to da grande festa regional,
que decorreu no melhor
ambiente de alegria
dialidade.

CHEFE DA CASA CIVIL CUMPRIM'ENTA Assistenciais e
ENGO ANNITO PETRY meseue p,\vllhões ond-!

re-tdtram. em maio o-;

atletas aue partlcipar.l,'�
dos jogos pan-amertcuncs,
:I ccnvne do Govêrnc E!o·

tadual. Houve demcrada s

vrsitae, que se erctuaruru

.'�()b*'tudo peltts i manhãs.
às ímpressíonentes in�ta-

Iacões do Hospital das CE
nicas tôda a reauaecêo te»

do sido facilitada pt'!:1.
,cotnp:'eensão demonstra
da reio Professor ouen
tPedro;;o, Superintendente
(lo' modelar núcleo assf-
tenctar Foram, assim. 1/:'

Prj-movída pela Cadeira de comnlementaçân de

de Medicina Legal da F \- curso e de estudos a Sã

O Eng" Annito Petry, che- "Felicito prezado amigo cutdece de Medicina da Paulo, com a parttctpacâ
te do Serviço de água e pela brilhante participação qual são titulares o Prr,. de cerca de 20 estudante

esgóto, recebeu o seguinte congresso Engenharia Sanl- fessor Joaquim (](2 Made!- (fe nossa Universidade. oi:
telegrama, enviado pela Dr. r as xcves e (1 assistente alunes ficaram hosped�,f
Nelson Abreu, Chefe da Ca- tarte. Saudações Nelson Professor Holdemar de 1105 na Cidade untverv

/ xren.azes, reeueou-se, re . tàna. localizada na :aaiu·'
centemente. uma vtagom de Pinheiros, ajoj ados n

sa Civil do Govêrno: Abreu".

"AS DOZE MAIS"
Logo mais, à partir das

14,05, pela Rádio Guarujá,
estará sendo levado ao ar,
mais uma audição do pro

grama lider em audiên·
cia dominical, "AS DOZE
MAIS", produzido e apre·
sentado pelo popular radia·
lista José Nazareno Coelho.
Na audição de hoje, a exem·

pio do que vem ocorrendo

dominicalmente, haverá um

teste musical, valendo

CrS 2.000,00. "AS DO:t:E
MAIS" é uma audição
irradiada sob os auspícios
publicitários da Exposição
e Copacabana Móveis. Par·

ticipe da audição de hOJe
de "AS DOZE MAIS", com

Nazareno Coelho, pela Gua··

rujá.

TÜNIS _ O iJovêrno da
Tunisia deqldlu r-amper
suas relações dlplomâtl
cas com o govêrno de PoJ:'

tugaI. anuncia um c:!tnU

nicado da Secretaria .ll!

Estado da,,; Relações Exte

riores Tunisinas.

soai, também acaba de ser

elaborado projeto de rees·

truturação do quadro da
1.0" segundo orientação do

atual Diretor, ceI. Orion

Platt e em observância a

instruções do ilustre titu·

lar da Secretaria do Inte-

rior e Justiça.
�sse projeto jã foi entre·

gue pelo deputadO Mãrio

Tavares da Cunha Mello ao

Governador do Estado, que
o encaminhou à Casa Civil

para os devidos fins.

tamente a situação das re·

partições que sã.o subordi
nadas àquela importante
pasta. Impressionou-o, fie

imediato, a realidade que
verificou sôb-r:e as instala·

ções inadequadas em que
se encontra a Imprensa Ofi·

cial, situação essa que o

Governador Celso Ramos,
desde o inicio de sua ges·

tão, tem procuradO resol

ver, havendo dete_rminado

CATARINENSE NA
SUPERINTENDÊNCIA DA
FROTEIRA SUDOESTE:

QUITO _ Os g,-.verno-.;,
do Ja!)ão e do Cani.!d5.
reconheceram hoje a Jun

,

to Militar que gove!-na o

Equador. Instalada dia 11

de julho. Eleva-se assim n

total a 27 paises da AIT'P

rica e Europa que já d�-·

ctararam que crntinrn
rão suas relações Ite an'l.

zade com o govêrn(1.

Em palavras dirigidas, re·

centemente, ao Estado de
Santa Catarina, o genernl
Rui Mostardeiro, Chefe do

diligências para :t mudaJl·

ça daquele estabelecimento

para outro prédio, até que
seja construido o edifir-io

jã planejado para as afiei·
nas e divisões administrati·
vas da Imprensa ·Oficial.

O deputado Mario Tava·

res da Cunha. Mello,_com o

apõio do GovernadO.n do

Esüt.t.!o, 1:;sla empe�hado

deputado Nelson Pedrini e
drs. Annito Zeno Petry e

Jacó Nacul. Referiu·se, tam·
bém,.à e."istência. de dota·
ções especificas, a serem

aplicadas nos municipios

COLUNA RADAR NA SOCIEDADE
Joinville· .cm atividadcs Gabinete da Superintendên·
sOc\ljls ligad�s as suas .p�f' - cili do Plano de Valoriza·

m()ç,?e�. HOJe, o referHto ção Econõmica da Regiãn
cronisla cstará na Rá,":, Sudoeste, destacou o papel
Ouaru�á. as 1330 hora" desempe ado pelos l;epre·

aPt·t:sellt;.!llfl,(".� p\"(!�l'.a MJQtantes Ci"lLarinenses il'"1

Radar., na SOC?:.lde. ,

, �:el�, daqllt:;lu. (lLlI ...... l\1;.,

_ '1
,

, J.i/.
.. �� �__ � �.�,��_��",__�.�����__ �..���=_�� ����ti,

Na edição de sexta feira

c de hoje, a Coluna Raiar
no S,:,ciedade. nÃ.o foi pu·

blirada eIp virtude de t>('··1

autue. o ct:onlsta Láz!l.r,)

Barlo!çmeu. perrl1<tn�cf'"
três lUas na 'C'idade d'�

..l ..--\
.

BRASILIA - O CnllSl'
lho Nacional de Trânsll,),
�JVfm adotor eva

catarinense<; compreendi·
dos na faixa onde a Supe.
l'inLendência desenvolve

SU�S Ulll--t .. ,o.--,

!\ ('ntU'ihíslica c consag-rado!"a manifestação de apre!i0
I' confiança Ilue o governador Celso Ramos recebeu, quinta&
feira última, ao rcp'essar dos Estados Unidos, mexeu com
us atrofiados nel"\'os da incrável raça dos RAIVINHAS.

!\ rt'lIçãn, IlOr cel·to, vem Ilor ai: mais desal'oros. mais
insultos.

A(IUcla CSllontiinca e gigantesca demonstração, na ver.

dalle, tinha que intranquilizar muita gente. I!: que nela, ain.
lIa.1' mais lima vez, a par do ilimitallo crédito de conriançll
no go\'í'rnv, esta\'a a Ilrova l)rovada da pujança, da coesão,
do entusiasmo t' da atuação do velho e hoje imbati\"l'i
Partido Social Democrático.

O gloriuso l!arlioo de Nerêu Uamos, passado o pleito
em (llU' 1'l'c'OntluistOIl ti poder, confiou ao seu ilustre cano
didato a missão de soerguer o Estado. Mas não está dor
mindo Il<l.S Jlalhas, como se viu há tres dias. A sua missão
llolitica i! llermanen{e" e não se divorcia da ação adminIs
trativa {Iue II PO\'o entregou aó seu mais credenciado líder.

E:.sa tese, tI:1 \'illculação pOlitica.administrativa, não é
nova nem ê nossa: pertence à democracia mesma.

Recordou.a, não faz muito, aqui em F'lorianiipolis, com
el(ulurncin c ênrase, numa convenção da UDN, o sr. Carlol
Lacerrla, gO\'('rl"lador dll f.;uanab.ara. E a tOfl'ente de aplau
:<.os (1111' ,'pcebeu, à ocasião, foi tambêm, de certo modo,
endel·eç:u.la ao gOverll,o e a.o partido situacionista em Santa
Catarina.

. ..

!\ lll:lgnifica dl!lllo11stração partidária de quinta·feira.
assim, foi mai!. uma pro�'a dp perfeitu entro!lamento que
1'.�;SIC na ahmlitlade pulHica, administruth ...... (h;lliocrátipa

.. ,.·i'i'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Endereço TeIe«rãfiro EST.\nO

DlRETOIt
Rubens de Atruda RamOI

GERI;:�']'E

Domingos pemandes de Aquino

CHEFE DF. RED.\ÇA.O
AnMnio Fernando do Amaral e Silva

nEn,\TOR-SECltETARIO
P";rj,,1rs Luiz de Medeiroc; Prarte

REDATORES
Osvaldo Melo

Pedro Paulo Machado

prnLJCIDAOF.
Osmar António Scbltndwetn

SF:CRRT ..\RJO Cü"ERCI'\L
Divino Mariot

n \HOH

Prof. Barreiros Filho - Prrr". O..valdo R. Cabral
Prof. Paulo L,qgo - Prof. Fernando Bastos

- Prof. AI('!dt;s Abreu - Prof. Othon Gama
crEr;a ,.- Dr. MJton Leite da' Costa - Dr. Ru
bens costa - CeI. Gid Go:-.:�aga - Major. Ilde-
fonso Juvenul Walter Lanee - Plrivlo Alberto
de' Amorim !\ rnnrdo R. 'rtuaeo _ noratecro
Soares - Prof. Osmar Pisam.

f'ronl!4las Soetalc
?ury Machado - Lázàro BIl�'I<)[Om('u

F.spnrtt:'�
OHberto :":\11:'\<; - :\Illury Bori!Cs _ Gilberto
Paiva

Cr(oIlica ..
",<:;ilvelra de �ouza - Edson Nelson de Ubaldo
- Raul Ca\(\Tls FHhe- - l\I,lr('j!!o M(.'<'Ieiros Filho
- J. J. Caldt:'w\ Bastos - Luiz Henrique da
f';iln'jra

\,'!t.'1 I' f.i((·ratura
�Illim Migllt.ll llnlilr Carvalho -, JA.h· Fran·
1"iS(:o l1ftmm� -- (lt·OI1!.e Al!:)(>rto Peixoto ._ Lln
�',:f BE'JI Hod,l;:o de Hno

'nlíd:as da f'olicia MiJJtar
l\!njtl1' F.Jdmundo de BA.stos Junior

(:ouU"1l1,íl"ios
,to:la Xi!o Linha1"es

Inrurm,H:ão .\�Til'1!I'"
C .�:ImllJln,:

II

I:EI',"E:o"ENT.\XTES.
n�'p]"e<;enl.'\{.'ót,s A. S. Larn Ltda. - Rio (Gill R.

S"lItld,(l_1' DmTt:I.:; 40 - 5' MdaL
�:1o Paulo f:!l?. Vitória 6.i7 - ('on1. :12
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FIZERAM ,\NOS ONTEM:
- sra. l\ngclo Romanoswski

- sra. Eloa RtlPP Carvalho
- sra. MfIrla l'�agund�s Manguilhot
- - 'ira. Jandiru Brito Gotlvea
- sra. Maria ele Lourdes Silveira
- sra. Ivone Campi
- srta. Hermcndina Pamplona
- Srta. l\Iarilene Carvalho
-- srta. Iara negina Gomides
- sr. Ari Barb!l�o
- Sr. Walmir Carreirão
- sr. Ricardo Luiz
- sr. Iconomos Agapito
- sr. Wili Gruner
- sr. NBrbnl Cássio
- sr. Walmor Carpes

ROSANA BENTO
Festeja hoje mais uma data natalicia a encantado:'a

menina ROSANA BENTO, filha do conhecido casal Rosalina

e José Bento.
Na tarde, de hoje em que Rosana completa seu sex�,J

aniversário, oferecerá uma mesa de doces e guaranás, aos
seus amiguinhos e amiguinhos.

.. O-ESTADO" deseja felicidades.

PARA0 ANOS AMANHÃ:

MARIA DAS NEVES MACHADO,

Com prazer registramos para o dia de amanhã o trans·

cursq de mais um aniversário nataliclo da exma., d. Maria
das Neves Melo Machado, dJgnissima, I\lSPó.&a,qp ngsso ilus·
tre amigo e colega de trabalho jor?!i!jsta Pedro Paulo Ma·

chado.
A d. Maria e ,�eus familiares os cumprimentos de O

ESTADO.

SH. "COL\lJ ;\1Ot'R.\ OE CARVALHO

Ocorre na dat.o de amanhã o transcurso de mais um

aniversário natalício do nosso prezado amigo sr. Nicolau

Moura de Carvalho.

Ao ilustre anlversáriante, os nossos cumprimentos.
- srta. Eneida de Araujo
- sra. Maria Eunice Pamplona Silvo
- dr. Manoel Porte da. Silveira.
- sr. Alvino Lang Jaques
- sr. João Rosa Cherem
- sr. Mário Costa
- !Ir. Ademor A. i':Iadeira.
- SL Jur('ma C'avalazzi

'iOT.\ DE FALECIMENTO

Aos :!9 p.p. !aleceu na cidade de Tubarão, o sr. BENONI

SCiIMIT'.t, o extinto, Coletor Estadual Aposentado e perte.'·
ctJ, li tradiCIOnal !amilia SCHMlTZ de JAGUARUNA nêsre

�" .. '\

v Co17iecknenfOS' .-.Sociais
,�. ('8�
,"--�f\\ �

A DEBUTANTE MARIA ,DA GRAÇA RECEBE PARA UM

COClTAIl - DIA 14 MISS REGAlllE BAlIGO tiA
(IDADE DE BlUMENAU

4 M3l'�a da G�ça. filha dI> casal S'·.

e sra. Dt'. Sebastião Neves Adalgiu I.
tlomingo, p'-óx�:> recepchnará as De- 15 Ana Luiza �i1ve"tr(! também p."I.r(:

butant('s tIo baile ('tic�a1. "Noite, de G.l' cipará da lista da .. Debutantes do Clube

Ia'". ccrn movimentadJ cocktail em S'.1,t Doze de Ag'JSto.

r{'sidência,
- X -

16 J:>nt-ando no Querêucla PaJace C�

casais: Dr. Janlr Mer!n (Tereza, e Dr.

Wa,lmor Slmas (Emillan.B.:
-x-

17 Neyde Maria. " cantora Ih

"SOCiet�""1���::���:l:a�tll:_';�eCI�:,,�i�('Q::��I�!ld"�
seu "show" pUa. .umtt seleta plateia.

-X-·-

18 Também fe�tejou Idade nova· anã"

menos b�nita ;"ra, Clovis Balslni fMl"!"ia

Helena.

19 Ri.:l: vai ma:-carXc;;;�ento c'Jm b"'-�nlta e elegante srta. Sônia Bra�il Pinto.

_ X _

o millonârlO Antônio Gomes Filho.

D Re '\izar-se-a dia 14. próximo nos S9-
- X -_.

Iões fiJ Teatl"J C:'rlos Gomes na cidad� �u �d�:��:,� :�I�:��:ra�i�a��e:��
::n�:;n;��;�. n;;�n��:o �:ad:e�:_ ��': residência o lIder da U.D.N. recebeu a-

:�;!�::���ça�:e����� :,g:ae�:::lf.:t:�tlva o Deput.

cy Beckt'f, Carmem Sái>'.'l. Regina Bare:, �Ol!t:�a�:� :�':;;::c�� �:�Aoc::;.,�
�::j:�!��:;i�' A�:I';��; !:��:��,S::'���� em nossa'CJt1ad�X--
Veiga. Dagmar Heicl'lck e Mlriam Krleger 23 Na cld,ule de Crlciuma realizou-so:-

��:gcí�nC���s�:r!� ;J!�:��u�hS Elegant:- ·dor e sra. Hêlio Peixoto, foi homenaged�

- X - :.�� �;:;n�:tJ��v��;�J �!t: ���·C��id��cdO
10 Em !"otladas de uisque no Bar d.) _ X __

Querência P;llace o dr, José Ram(}f; M!I· 23 Na cidade de Crlsciuma realjzou-�('
ia, dr. Claudi1 F. Val('nt-e- e o discutldc quinta-felra,'o casamento de Maria Lidifl
moço da Sociellade de Curitiba, Gerson Carne:rr-. com (:i Sr. Luiz Ca!'los Teixeir�
le Sá Tavar('f;. Plnt'J.

-x-

1 Logo mais as 14.30 h:lra�"a Rfl.dl(, 12 "Martin! a marca Mundial", no PTl'

ximo dia 15, homenageia as Debu_tonte."
ec 1963 do baile oüciet do Olubo DJZe de

Agõsw. cem elegante cocktaíl, na sede

da Sociedade paínetrns. Os aprecía.ícs

p�('dutos "Martini"· bem c�m o uísque

"Queen's crowm' e5tar..9.0 em rodadas 0('

aperitivos. dur!utt(> a elegante recepçâ ..

dançant('.
...".-x- -

13 s'csteíou nntversárlo, a banha e ele

gante see. Dr. Ef1uardo Santos Ltns. (O!

ga Maria: da socíeõade de rtajet.
-x__;.

H De regress:> da temp')ra�a Corioc2 .

simpáticJ e -e-leg�nte casal S�, c Sr:!. Dr

Claud:o Di VlncÇ!nzi (Cclina.

_x_

--.--x--
24 Já estão a .,enda no Teatr� Alvaro

11 Fd altamente recepcionaào. quintp· de Carvalho o;; ingressos para a temou
felm última, ("} govcfll'ldo!." Celso Ram,,� rada da fabulosa C:1c!lda BQcker, co� :l

���.�:d���:i;::s L�:�a�O�r:���;b�oR���� peça "Moedas oom�t�_no País.

da Silva em nome do Partido Social Dt'- PENSAMENTO DO DIA:
mocrático, 'Saudou o Chefe do ExecutivJ Os lntellz€1: confiam facilmente n;l-

."""d"�Es""ta�":":'""c""a""ta�"""n'""n""",,,,.��==;::��q�U'�b�q�U�e�.n�s�e;�.m�.!!!�!!!���,:,!,ij� ="*.

CINEMAS: CARTAZfSIO DIA
- CENTRO -

.

- BAIRROS -

são josé

1
',_.

..."."
"''1ft!,

•.

Santa Catarina. estará no ar co!!, o

prr.gruma "ctneramn''. Estão ecnvtôndos

pa-n partíctpnr da primeira m;'Aa redeu

(la que falará sobre ° Cinema Na�b·

nni o jornalista Resende Lima- Dr. .armen

etc carrctrão. locutor João Caries 8.1.:.'

t('nCOurt o o' sr. Emllio Cerrl.
-x-

2 Em preparattvos pa-ri a festa '�Noi'e

de cate" qusndo receberá II ratxa de

Ralnba (10 clube Dr-zé doe Ag(H.to a etc

gente Oarmom Rosa Calda'>.

3 Proced('ntc de Porto Alegre· o ('as'li

Efi:'. e Sra. Dr. Ruy' Hul::e.
-x-

-x_

com ��gurança, ser pos.�l-
.

vel a recl'pção, a, amplW.

�
00"0 e a "p,tJ,." no me- .,. ·"C>·' ,

�� ��r:�;niO:o� .:i,�a�ut�� .uhl'!::......_g.....
�

•.; �-�·S�
-

umernlsr_;ora gaucha de televl-
,

L, '---..
-�

_

:!��;nl([�o m;:;�':o.a����:��. .����,,:_ A ,0 A

�,; -.

1NIr.&LDO II_W
CELSO RAlHOS, F'OJ VIU E VENCEU, Quando o

a\-ião que o trouxe IJOUSOU suavemente na ]Jista e ele, o

Governador Celso Ramos assenou risonho e com a cons.

ciência do dever cumprido, sen!fo aclamado por aquela
grande multidão quc o saudou demoradamente, ,'ia.se,
sentia·se mesmo, a emoção de que estava possuido o .pu.
\'I�rnador de todos os catarinenses,

E não cra para menos.

S. Excia. sentiu naquele instânte qw- pisan o soja de

sua terra e que o povo ali estava, representado por todas
as classes e por aquela multidão de catarinenses e amJgot>.
que Uíe foram le,'ar a certeza absoluta dc sua solidarie

dade e o carinho de sua grande satisfação por vê-Io de

�o:._t;;, forte, sadio e satisfeito por rever sua tE'\" e sua

Foi uma grande manirestação sem encomenda, com

aquela expontaniedade que só OS homens estimados �

respeitados por todos se tomam dignos de rt'ccbe-Ia.

�
Nêstes dias, semelhante prO\'8 de afeto e de rcconhf>·

clmente públieos Dio .são comuml.

Deve por lsao es&ar. S. Ex,cla certo de que o D08SO

P090 .nio DeCeSSita ser chamado. instado para dar sua

, �
� como O tez. ali á sua cbepda no Aéroporto
�ohrOdO nIIl8 e praças da C&püal para ve---lo passar

- cm - esali&:lo com entusiasmo, numa eloquente prova de sua

DEFENDO MEU AMOR OS PIRA'l'AS DA PERNA DE PAU grUidio.
2) Anthony Quinn - Sophla. Loren is 8 bors E eomo ê de 8eIl feitio. Slla'tala fol1lU& dar de proa.

- em - Davlcl - Mary Tyler �orre L ( to. 00Iriaa de na mIIeio, pIlI'B que o povo onbesse �n

A lanll!la t"nJlll:-\{Ü'i, ,-:;p"-;S!tlllO::: r,ossas sinceraS couU.)· JOGA�!�ic�,NAL" '.\ ,2{ O AVIKO"'���� X.·_ 15- 't q;;', maV'Ú!elo:�:=d�e s;,:,"!:�,��l:�. o Govel'llaltor de toüo<; 0"8

. �__ :- CI'nSHl'tt fttê 18 ;tl�';i .. k .' t .� �:t.:;.' .::�l.lWSI&' ,-JtmJ�m:��� ��
..r�M.�.J".:. ..�Ílrh!.fjm:i2,.�f . 'X

'

... ..,. ,iA ,

...

:. k,i;.J,.;..�.�'1,......:ii,�j�...� ,l·,�.c.'�'"!;L·1.li1;�·'_":::'·ê:t;_:j·�!:::'�l,....;".:.·,....:::+I1::..:!,:_..:;";.;"....; ....:'!:,··_...ii_""ii._:".'Ioiii·:'.'C·ií:$,.·iíiti·IÍ·�íí··�i·i�íí·:íiit;i\íi"IÍÍ�ii····i··iI'.'•...�.'"

••
"

5 Nt.'S salôe" do Clube Doze de Agôs�0

I
ihsugur::u quinta-fcit·a. exp:l'slção FiL
téllca. !le,tacando-�e H colecão do dr.
Paulo Tavares. Celebre.� Mulheres d\·
Mundo.

-X--

7 Em S('U apsrtamE'llto. ca�:il
Manolo Rt:r.bau (Ter('za., recepcion<1l1
um grup:> de amlg:ls para um jantar a-

mericano. •
8 Em avião especial v!aja:·am ontem \)'l
!'a São Paulo e Bra�ília.. lIS senh'J:a."

Ruth Carvalho Fontana e Denil.lo
F,n,:ma.·

à<; 10 lls.
- MATINADA-

Dovid McLean - Mary Tyler Morre

-em-'--

° AVIA0 FOGUETE X - 15

PenaViskn - Tecnicolor

Censura até 5 anos

ás 33/4 -7 - 91/4 hs.

Warrcn Beatty - Natalie Wood

-em-

CLAMOR DO SEXO
Tecn!col:>l"

Censura até 18 ano;;

rRI
ás2-4-7-9hs.

Peter Flnch
Jams McArthur

A ESPADA DE UM BRAVO

Tecnlcol'Jr

Cen�ura a tê 5 anos

roxy
ás 2 h".

Anthony Quinn Sophia Loren

-Cnl

JOGADORA INFERNAL
Tecnicolor

Censura até 10 anos

ás 7Yz hs.
1) - Martlne Carol - Gabriela Ferudl

,qloria
ás2-4-7-9hs
Gregory Peck - Rich'ard Wldmark _

Anne Baxter

-elll

CÉU AMARELO

Ct>nsura até 10 anos

império
ás 2112 hs.

David McUan - MlIry 'J'yler Morrp

-em-

a AVIA0 FOGUETE X _ 15

PenaVis,l ...n _ Tecnicolor

Cen<;ura até 5 anos

ás5'h:e8h<,;,
Gregory Peck - Ricard Wl1!mark Ann,'

Baxkr

CÉU AMARELO

Censura até 10 anos

rajá
ás 2 hs.
Bud AbbOlt - Lou Costello

EDSON NELSON DE UBALOO
.!:ingela por ser uma dM No mesmo dia em que entre"istei FLt\MfNIO FAVE.
mais eClcient('s. "enão RO, em São Paulo, fomos também recebidos por outl'l
melhor. grande autoridade em Medicina Legal, o Pror. ARNALDO
E:,sa antena de alto g,\. AMADO FERREIRA.

nho e de fácil construção, :E':ramos os nlt'smos três: Prof. JOAQUIM I\-IADEIRA
quand6 bem p:ojetada e- NEVES. seu sobrinho Hamilton l\Iendes, e eu. Essa visitJ
orientad:1, permite a obtrn roi uma l'crdadeira festa para o Uustre proressor, que fi.
ção (le re-.;ultados extrd."r· cou mais de cinco minutos abraçando o Dr, !\ladeira. Com
dinár!os, li s'eu jeito característico de míneiro bonachão, de fala

As providêncio ... para ::1.
mansa e arrastada, o Dr. ARNALDO repetia a todo o ills,

experiênCÍ:l bram conclui
tante: "Madeira. mcu velho amigo, por que ,'ooê demorou

das na tarde do dia 12: dr;
tanto a aparecer?" E daí por diante foi aqut!le bate.papo

julho do ano oassado (J gostoso dE' dois homens que abdicam dc sua condiçiio de

mau tempo e as dific'I�- mestres, para serem apenas os amigos (IUe se E'ncontram

dades ele acei'SO ao MOTl" apôs uma longa ausência.

cujo tôpo &"! en'::t)Otra. n,
O PROF. ARMANDO A!\-IADO FERREIR,\, atualmente ê

cota 'le 470 metros.
Diretor da Faculdade de Direito do Vale do Paraíba, de

A 13 de julho. cnlO a m':'
São José dos Campos. onde exerce a câtedra de Medicina

lhora dao: condiçôes atmu- Legal. É Grande Oficial da Ordem Nacional do l\1í!rito. c

fé�ica-s. ns técnico" enCM"
Presidente da Associação Paulista de Historia da Mcdicin:t.

r-"'gados 6�ss(' ;mportant"
Aliás, O Pror. MADEIRA, no próximo m� receberá o cu·

t;abalho escalar�m o Mo
�

lar de dignitário dessa� ASSO�ia�, em

SO�'dade
('sIJrC'ia!·

��íc�� �a��:ãodeP::;(,ri��;��:�:.c':'::'f_êaJrita: Dr. AUN,U,.·
éncia,.;

•

que tinham l'!":!
DO, e-1Mfota(N ed{1núrnh-as I'acaldades iii ii, sem (a-

.

mira.
lar no conceito com que êsse trabalho ê reoebido (' usado

V�rlficatla a posição (1,.,
no exteri(Jr. Basta dizer que métodos dc hematologia. de!;·

alternador e c�nferitla.. �:�r:s J��::.se renomado mf>stre, são adotarias ah� 1I0S

orentação da antena, pa�.
sou-se a instalação dos (.

Quipamentos de ,en·.,aio, e,

tão logo os

foram póstas em opera·

ção, a TV Plr<Ttiril se fe�

pre'ente com som e imi�
gens, confirmando o acê'"·
to da� previsôl's teórica".
O "inal obtido apres'�'j

tou-�,2 com bastante varb
ção (fac!ing) mas, mesml1

assim, era u!tillznvel p"'"
menos durante 90% (1;)
tempo.
Uma orientação rlgaró ;:,

do shitetlla de recepçtu
o empenho de duas an',f>
na;;: rômb!ca.. empilhadas
o aju-..te correto d(ls equi.
pampntos de ampllflcaçáu
devem melhor conslder1:.�
velmenle a sltua'çá:>.
P"de-se. assim, afirmar,

2a. de uma série

(Acy Cabral 'rctvc \

Apôs os estudos teónc. �

preliminares, sobre os quan

já nos l"t'tirlmos em C) ..

mentérto anterior os e-i

genhelros (la
.

compantun

stceruretca Naci�nal 1'"

sotveram fazer um ensaio

prático tccat. com o obtc .

tívo de verificar o acêrr I

elas conclusões e a exts-ê ....

cta de um sinal de valor j)

proveitavel na vialnhnon
das cidades de 'ruoarêo "

de Sic1erópolk
O equipamento necessó

rio foi preparado em Vol�,\

Redonda e t.rrmsportad.,
para o nosso estn.to.

Era ele con-ututdo dr i

medíd-r de intensidade

de campo: 1 pré-ampllfi
cador de antena: 1 umph
rtcador ec R. F. pura cen.t

5: 1 amplificador final 'I"

R. F.; cabos coxtats: 1 re

conter de TV e outras pe
ces menores.

Para realizar a expenên
cia, f(li aberta uma clare'·

ra no Morro do Cam!sfw,
situado ao <;uJ de Tubal'i..o

e construi(lo um çequen"

abrigo.
Foi d('cidido fl emprê��')

ESCRITÚRIO DE
.ADVOCACIA

ADVOGADOS:
Dr. Osvaldo Bulcâo Viana
Dr, Frederico G. Bueruigens
Ac. J. Mârcio Marques
Vieira
Ch'el - Comércio _ Traha.

lho - Crime
PREVJDt:NCIA sor.:IAL

Recursos - Aposentadoria
Rua Felipe Schntidt. 52 - 1·

andar - Conj. 5
Fones: 2246 e 2657 - Hord
rio: 9 lu; 11 e 15 As 11.30

ri e cçmunidrv.l.e& vizinh',l"-'

destle que se empt-ogue-u

antenas de recepção e oi'�

transmts-ão bem projeta
da" e orientada" e equipa
mento" arnpürtcadores d'�

alto ganho e qualidade,
No próximo ,Il"tigo ratn-.

remos sobre os equipamo-i
t-s recomendados para 11

gnstetacêo de Repetidores
de TV.

BANDEIRANTISMO
SEMANA BANDEIRANTE: de 7 a 13 de agosto.
nesta Capital com presença de comerctártos

interessados.

Na semana de 7 a 13 de agôsto oróxirno vindouro
será realizada. nesta Capital. a SF.MANA BANDEIRAN

TE, certame cue reunirá Intere-sados nesta auvtdado.

A Cla. JOANA D·ARC. do SESC, em Florlanópf>�.k
e a CIIl. de Fada ... que runct-ne no Cnlégto Coração de

Je,'ius, estão plau('jando a m'ograrnncâo esoecial (jU'J

assinalará êsse acontecimento que esta desoerren lo

vivo tntorêsse da classe oaruerctârta.

Dia 16 de agôsto terá inicio o Curso »a-a Ch('f".�

de Bandeirantes (' consetberrns. Que runcír-nará no

Centro de Recreação 'MUI·no Braga" com a prc-crx-a

da Che Carmem Engler-t. Treinadora da s'edcracão d.i-,
Bandeirantes do Brasil. Região Sul.

.

Para ambos os cursos estão abor-tas tnscrtcõ«
diàr-lamentc (Ias 14 às 19 hs. no Centro etc Ativid�ct"s
do SESC com a As-r-tente Social Diana Cordeiro.
--------------------------------

E dso n Nelson de Ubo Ido

ELES e ·Eu
rômbir?

Em setembro, a faculdade por êle dirieida. rará reali.
zar um ciclo de conferências sôbre Medicina Legal, reOi

nindo as maiores autoridades brasileiras no assuntll. "'IS
como FLAI\-UNIO FAVERO, PACHECO E SILVA (' eOST\
JúNIOR, todos de São Paulo.

Não se surpreendam, meus caros leitol'C'!i. mas o ProL

"'lADEIRA NEVES roi o ÜDico catedrático de' Cora que tf"

l'C a honra de ser convidado para pronunciar uma conl'I"

rência dur-ante êss(' ciclo. Para ser mais exato. não (ui "ro.

priament.e uni convjte, mas uma �cia feita pelo Prof.

ARNALDO. Quando o Dr. "'lADEIRA al�ou certas dificul

dades de locomoção para S. Paulo, aouêle nãfJ Ildl1lôtiu

qualquer desculpa, alegando: "ulha, Madeira, a minha fa
culdade quer reunir os maiores mestres brasileiros 113

matéria, e se você não ,ier, a lista nio estará completa,'·
1\-138 tinbamos um compromisso, e precisávamos nos

retirar: e (oi um trabalho enorme convencer o Prot. AR·
NALDO a que nos permitisse partir. Naquêle dia descobri

uma ''eJha, mas nem sempre reconbedda, ,'erdade: o POliu

da casa também faz milagre. E no caso do nosso PROF,

MADEIRA N�ES, .
com uma particularidade: êle sai dc

sua paróquia para pontificar na igreja do I'upa.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DIA 11 DE AGOSTO NO CtuBE 12 - BmGO DOS RElóGIOS EM BENfFlClO DA IG ElA DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES

CONSELHOS d� BELEZA
J_J_ Caldeira Bastos

DIVAGANDO

Ouviu ontem, pelo rádio, um interessante discurso po
litico. As palavras sensatas do orador desfizeram por co.n

pleto as dúvidas que pairavam a' respeito da atual situa.

çâo do pais. Eis alguns de seus topíccs-
� Alimentação precária? Que bobagem! Farínha de

mandioca. servida com água, além de mais nutritiva que
os enlataçios europeus e norte-americanos, 1á "resolve ou

tro problema: o da sêde.

- NRO se impreSSion��' �'�I�' o número de analfabetos.

Milhares dos que assim se intitulam nada mais desejam
senão furtar-se ao nobre dever cívico de votar, evitando

transtornos e aborrecimentos. Cuidado com a simulação!

- Os nordestinos não precisam de auxilio. Princ:pal
mente os que vivem no sertão. Tentar ajudá-los será negar
sua capacidade de luta. Será ofender os sem; brios. Pois

-o sertaneja é, antes de tudo, l_Im forte�'.

- Já temos quem' dirige, para nós, a distribuição' <te
petróleo. Por que dar maIs. trabalho para os patrícios?

_ Desaparecem os indigentes. Na Guanabara, então,
nem se fala. E os poucos que mendigam talvez o façam 3-

procura de novas emoções. Ou para cumprir promessa. O

povo brasileiro é muito" religioso.

-:- Não ocorre, no Brasil, o problema da habitação.
Choupanas e barracos por ai existem, mas apenas em razão
do temperamento simples dos brasileiros. Os médicos,
além disso, estão sempre afirmando que a vida ao ar livre

é bem mais salutar.

_ Não nos espantemos com o elevado índice de mor

talidade infantil. A morte nunca foi privilégio dos velho s.

E se criança, quando morre, vai direto para o Céu, só po

demos orgufha r-nos do contingente que para lá manda

mos. "Deixai virem a mim. as criancinhas", já dizia Jesus

Cristo.

" 11" I"',a ,1., o prÔl'do leite de lU,,�né,;� n",dô {'''Hei r" ('onforme n nrlc"_

Comerciai pode ser usado par'1 tnçiiO d"',,(<I nO�.<n tolu"a. [.:;-

Entre o� I'repnJ"ado
nnli�,,� e ,·onh(·cido., d" j(T>lode
l'úbllrn �j�U"tn_�l' o "humu_

,io� lei\es fie 1,,,1,"" .. () notou

dC!"i,'u do '\Hl'ectO 'luctcscentc

'lne U]lreSent,,,m. X" "<'Il1i(\,,<I"

n'tf,.siio mui" d" que l'rcp'u·.,
çn<)8 mllilo fllln� c flll;d,,� u_

t;H'."dll.� lW"1l .relll"lIl· o� ro"_

tnut!Cns (, 1imllU\' u 1",1". ,""",
"oniénl li" �U"- c""']lc�içC,o o

,"C"dlldclro ll'itc.del·""1l <I"",
dign_,c de ])ns�\l",.m, (juo.nd"
diluldo «c terço, tumb"'''' ",r_
I .. rml'u Il1llll"l' II eulh 5(thr.'_
tudo u< '1ue s",,(lu til:O s{',·,

,>irritá,·el.

o� I'To{]UluN cOnhed,lu� "Olll I

leites do. belezll e II"" Se �n�'la

trmu InTgumcule no 'C(lm�r{l"
são obtidOs miRIUradl)� CO:"

,;).;'\\a 6ubsluuC;nK olcoeae oU

1:CdlnO'lUS e bOrnx. l'm OUIr')

tipo, chamn<1Q I('it� .-I,.gi11"I.
resulta da en\nI8"o til' tlntll

dI.' [<cnjoi", UH n'iculo hllr""l_

cooli�O. I':i" UILHl f';1'IlLula f",'i[

de aci"r cnr 'jUII1'lu"" f"'·nui,·i.1

l'PUlu grHm,,8; li�un III' h",w,_

mel!", ([Unl'CnlH �""""".

S"" multo "non,dh"do�"

l'1""cIUlO" 'l"c' 1<"1 "" "ua '"

po"içiio (\ I.-i,.· de m"�'lt"S",.

comO'n fÔrllll1l1l ,(')("\l;n1(': I';l

�elrml Ii.quir[". ,l�z �r"l1Hl":

�licc1'jn,,�. dez )(1'",,,n8; h.'�·

Trata-se, como podem verificar, de um discurso deve- d� lllllg""'ôln, vi "lu I-(rnn"'�;

ras convincente. Que obriga os defensores das reformas de ál-/ua .Ie ""�U", tl"inl" 1:"1""111,,8;

base a reformular, isto Sim .. seus caducos argumentos. ágUn cnnror"da, ,'inle gr:\U",

: .

-ENOSSO
lAMBEM!

"

.............. �
..

POIS, O SEU PRAZER DE CONHECER UM FOGÃO MAIS ECONOMICQ, MAIS PER·

FEITO E MAIS MODERNO SE EQUIVALE AO NOSSO. NOS, DA INDUSTRIA ME

TALURG1CA VENAX, TEMOS O PRAZER DE TER OBTIDO O PRODUTO DO MAIS

AVANÇADO CONHECIMENTO TECNIÇO E TE-LO APRESENTADO EM CORES MO

DERNAS E ACABAMENTO PRIMOROSO. 1.510 SEM ENUMERAR AQUELES PREDI-

CADOS QUE V.

DESCOB'FOSGA00
A GAS VENAX_

VENAX
METALÚRGICA VENAX S.A.

, �squmo Getu-110}"Vorgo Telefone- &6

tnd Teleg FOGOES; Ven�mcio AHCS . RGS.

rctlrur li maQuila'l"em. I,,; "Icool" 1l0"eIH<I )("1"nu8. 11',-

Olltro COrne.tÍl'o de uso 11",,>1 "ellto� c' {'ilH'ocllta il:r"",n�; ::-

"nti!lf' é o leit... <I .. IIll1êntl",,- (lU" dtatlllltl", du�{'nta� " dnc,

P"de ��r obtido da 6egllin�(l "uta )::rnllln8; tintunl de "'.�,-

"'''\lelr,,: descasesr 6eSsCn!Il j"im, cinc" l-/rnmu,; ,,]c"OI,,[u_

j!r",,,,," dc m"êndn<ls doce� (

I'illte 1.,''1·""ta1ilde UOI;}ndol\S ,1_

)l,,,r)..:"a� C {'Oloe,i-las num ,,1_

Illrn dv canroruuucz Jlor.'ellf,

)..:"rIIIlUl8. ::;"cQI�j"r b,,�talltc c

:'�';'''IO d" ::��:', �::�:,r;:,,��,:';j 'luatr" 1::1"""''''.

).:"1 i('l,r;u:, nelll,.", "lntl} e eIJI"b . n"�B,,H lelto�,'.'

"':"all""; Ú...:"a c1{' rO'Il\ trá.e,,-'- j,,,d(rlIO sol!ollar qUlllqu"t" ,·o�,_

tns o tiucoenta ,':rllmH�, D("- ""Ih" Bijhre "ll"l1t"menl<> ,'.,

l'unta,. no nu, de alto a ti,/. rr<'le I' tnh,'lu� II" nl(�di{'o e�I"'_

di,,� e fi]tr;Il' num 1'ano fil,t'- (-!nlt"11l ]Ir. Pin'�, " run )I�_

]'111'" finllllwr duremOS um r xico,:\] Hio de Jetneiro, 1",11_

!,;rmulu ",,,Is mod ... rna dos lã') tundo ("""'"r O pre�"nte "rt':o;.)

conhecidos I c ,tes de eetcau, q. df�(e joenul e o ,.ndeTe�o '-") ,

'lu". Como aS outrlls aqui elh. 1'leto 1)'Ira " rl'"[lO�I".

<I,,�. [lodl'd ser feita de urn

------ -�------

_ CONSELHO REGIONAL DE MED!C'N�,
DO ESTADO DE SANTA CATA_RI NA,

EDITAL DE INSCmç,\O
J
Cumprindo determinações do Conselho Federal de Mp

dicina, venho informar que até o dia 15 de agõsto inclusive,
está aberta. na sede (10 Conselho, à rua João Pinto, 18, 50,
brado, a Inscrlcâo de chapas para concorrer à q!novaciío
ele rnembms efetivos e suplentes dêste Conselho.

De acõrcto com o regillhmento, C3d� chapa deverá CO,l·

lar com 20 nomes de médicos inscrttos, quites com sues

anuidades, para membros ereuvos. e 21 nomes de médicos
ns.::ritos. quites com suas nnutdndes, para membros su

plentes
Cada chapa deverá ser subscrita, no minimo. por :1

médicos devidamente inscritos e quites, nenhum dos quais
poderá ügurar, entretanto, entre os candidatos a posto ele

tivo, quer efetivo ou suplente.
Nenhum candidato poderá figurar em mais de uma

chapa.
As eleições processar-se-ão no dia 16 de Setembro prõ

xímo.

Florianôpolis, 26 de Julho de 1963

Joaquim Madeira Neves
PRESIDENTE

7·8-63

VENDA DE VEíCULOS
Edital para CONCORRENCIA PÚBLICA DE VEíCU·

LOS do Serviço Social da Indústria - Departamento Re

gional de Santa Catari"f'-
Pelo 'presente, levalf-os ao conhecjmantn de quem ín.

tere�sal: pos.sa,. que se tncontram à venda, mediante CO'1-

correncra púbüca. os veiculas abaixo especificados e de

pr')l)I_jcdad_e...deste !lePaU�eQ_tQ Regionª-l,_:.
I - Um Caminhão, Imarcs,·MERCEDES.BENZ, a:10

195f., côr. cinza, motor nf!OM 321·9190400910, seis cilindros,
120 HP, pele valor mín o de oferta de CrS 2.200.00000
(dois milhões e duzento mil cruzeiros).

'

3 - UMa Camíonetu, marca OPEL, ano 1954, cffr azul.
motor n A25L5408141-L, seis cilindros, pelo valor mínimo
de oferta de CrS 6OO.000,qJ <seiscentos mil oruzeírosj.

pret!'. �o:::; n�u;;9�ô:e�a��:���9�I=;,Ap� ����!��i::'�
de of�rta de CrS 1.800.00400 (um milhão e ottocenots mil

cruzeiros i.

4 - Um Jeep vernar, marca D.K.W. VEMAG, cõr ver

de, motor 11" J.002668, 3 c4indros, 55 HP, pelo valor minimo
de oferta de CrS 700.000,$ (setecentos mil cruzeiros).
\ Os interessados na cdnpra dos veiculas acima especifí-

���:í ��V�l���j��a�;�c��l:����:t��aaod�e�:��:m��tt:ri�::
sito no E�ificio Plameg, Praça 15 de Novembro, fi' andai',
nesta Capital, no dia 20 ie agosto do corrente ano, até às
10 horas, hora esta em qee-as propostas serão recebidas e

ap,reciactas. na presença * todos. os concorrentes, pela. co

n:HiSão de Concorrência Nblica. dêste Departamento R�,

ztonat. As propostas ctev,rão Vir em envelopes fechados,

c?m o máximo de, sigilo, trazendo com tõda clareia e pre
cisão. o veiculo que ínteessa ao. proponente, com ores·

necuvo valor de oferta q,e será definitiva.
É indispensável as esstnaturas dos interessados, na

respectiva proposta. j
.As propostas deverub se referir a cada veícuto de

per si.

Assim, cada veiculo receberá uma proposta em envelo
pe fechado e rubricado �elo proponente. Não importa a

que o mesmo concorrente faça propostas para todos os

ve_í�ulos,. porém, tais propostas, como se esclarece acima,
serao feitas em envelope separados, veiculas por veiculo.

As propostas serão jbertas na presença de todos os

concorrentes, cabendo o direito de aquisição do veiculo
no 6: .:r�i��s P�;�f����1:�ão absolutamente para paga.
menta a VIsta, não sendo apreciadas propostas que conti-
vel"

�sc��U:a�ae:;o:a�:�e��o s�::�:�;adOs em moedas cor.

rente do país.

N� parte externa do tnvelopc que contém a proposta,

�:":��p�::�� :�r�:�a�tt����:�od� ;:���IOosq��o�n�::��::
a ·retirada de suas prol,)o!ilas antes da abertura das mf'S'

mas.

Vencida a concorrénca, no mesmo dia 20 de agôsto do

c�rrente ano, o veículo !>fã entregue ao comprador, me·

���te o pagamento integral do preço oferecido pelo rnf'S'

Em hipótese alguma, se dilatará o prazo para pa"a-
mento do veiculo compra�o.

'"

Os veiculas de que tnta o presente EDITAL, 'se cn.

�?ntram à disposição do� interessados, para exame e ve

l�ficação, à Rua Almiranhl Lamego no> 2, nesta Capital, d!n.
flamente, no horário das � às 12 e das 14 às la horas.

Departamento Regionh do Serviço Social da Indth;;.
tria, em Santa Catarina. I' de agOsto de 1963.

A CO,IISSAO DE CONCORn€NC(A
4-fi·a.ll·13·15,lB.20/8jii3

VE DE-S
otimR reSidência/camilO lfçtls � Çi.ll·Ugcm E' telefone.

'rralar com�·sr. Paulo, Rua S. Jorg_e, SI. ,t, 9·fI·6:�

," t

POTENTES I
rERFEITOS!
r \�N,(i • "

R4DlUfOHO ALVOROOO HlfI VISOMftnC
- 3 alto-falantes. toca- Coma.ndo automático
discos cu+cmótico. 4 a distância.Chàssisde
rotações, contrôles de oçôc basculante. 01-
volume e tonalidade. çcs laterais. tubo ci-
3 faixas de onda, nescópi� ultra-curto,
chcsais galvaniwdo e gabinete retilíneo
incxidóve]. vltrc-curto.

RftOlOfOHO CONSTELnçAO
STEREO Hlfl
- Som em alto relêve
e multidimensional,
agora com REVER
BERAÇÃO-eco_B al
to- falantes. 3 faixas
de onda.' contrõle de
graves e agudos, toca
discos àutomótico de
4 rotoçôes.

C14_ IMPORTADORa.. SUL RiOGRftNDENSE
.

.

POrto Alegre, - RS

ErII"l".\L IH: {IT,\(".\O CO)I o. J'lnzo DE Tn�T.\ ur.vs

NADA DE
REBITES!

fi pontor )],u,oel Lohiio. )lunl:!: de O'Jc-1rJ)3,·Jniz de. Direito I"

("",,,arCa >II' :'ii,,, Jo"<Í E,tndo de Snntn 'nlnrlnn, nn forro" Il� J

1',\;: .".\BEI! ;lo); que- o prl'"ente (><lilal-"ir�m 011 d111) conh�('jJ'"

1<:0 �i"t"rem, (j!ll' ]lor I'nte de WALU\r. ,1..'ií'rONIO DOS SA!-.TlI'

Ior",;I,iro cu�"do. mQl1"lol" IHl rnn ·ll.,,;.jrt� Bchntel nO 43 ('IR T'

"ill""1'''115, foi r"'tUI'rido eur.u';:'1) de " "r!lpi�o nO 185 qu61l<l 1'1

<"'�.Il ]lor ",.1" .Ju.i1.()·e ("Ult"rjO 110'(';\',,( I) Im(ivol a baixO li,,!,·

10: I'", t�!Tl'"� ijltundo cm �"r",\rÍal 1"".:11Idndl) do c.li�trito dr UI

rI·i,·,,�. �lnni{")l'Q de fll'o José, }i!ilib"lnf: 1,0 Sul (l> no Nort., II

,lois T'·Il"c"",';.," Gera,;", a I.este '1'01" Ic\"rnS do João da Oo�l"

qU"", dC direito " a .(lc�tc l)Oc. torras 'de "ofio Clfmm."o do POn���

'·""'I'I"\'�lId."Jo \\11'" "re:. nllro:,;lmnd� de ,0,000 metro, qUlldr;l,1
J·','i\" " jnetifj.,uç,io, foi 11 \\leSUla julg-:!'!." pO:l" sc-nt.ontlÕ .conctlUl

',I.' fls. �(I ,·�",o. ]o: pnl"(L 'luc. Cheque nO conuoolm6uto de tod03 lIlau

1\'", "'p('dil" I) .pre)lcn, editaI, qUe ser:, lI{b'Rdo \\0 lugar d(\ COll�

(\1"". t· l'uh]ttndo Jl;\ forma da lei. D�dtl c [l8s6lldo [t(l>fIta "Idll.de de

l"!<" ./0 .• ':'. ,,011 n!)\'e c1ill� d" mês de 'jUlhO do mil noveceDtos e 8....

,·"1,, f \l"'�. Eu, (.-\rnaldo �I. de �()u·,�) f:!';crivnQ ri uutilor,'l'afei
,,!.�Cl't.,·O.

ExijJ. em seu c.u-c

Lona de rreros "COLAOl\S'

_ 60% mcts no ap-ovor- l

mento da� Lonas.

CASA DOS FREIOS

�L"wel L"],,,,, )Iuniz d ... Qllelro�...T,,17 'dr Dirrito.

EMPREGADA
i�PUbliCidade\
Iruo f"l'lIondu mocho".". Ú

I !� <.ndor - fone 2,1·13

�I'ERf IÇÃO-RIIPIV�Z

PROCURA·SE UMA EMPREfiADA PARA UM CASAr..

COM 2 FILHOS. N)\O É PRECT�O ::::I\BF.R COZINHAI!.

PAGA·SE BEM.

TRATAR À TRAVESSA CATIRPmAO, 10 OU PELO
TELEFONE 3094.

6---8·6(11
----------------

VENDE-SE (AS/tCOM TERRENO
Em Snco dos Lill1õt:�, 'fratn ti Rü!l �loão Mota Spe:<:in,

363 - Saco dos J,imõr>s.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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tTranscrito de "A NOJ�

T8" de 18�7�63 - Rio --

JDI1'la.do especíet' para o

liSTADO)

oeveiceme Bandei: ....

'ICQB ESPIRITUALISTAS
tJM8ANDA _ ESPIRITIS

MO -
- CULTOS AFROS

REPORTAGEM NORTE�

AMERICANA SOBRE UM,

aANDA
Acham-se, entre nós. l;

,tomallsta Evelyn NaMI
bresnerra. há 19 anos ra'n

ca4a nos Estados Unido'>,
e seu marido Leonard Na.

cltl, professor çie História

da mvlJização, diplomado
ptla Universidade da C.;
fumbla, qual faz a eober
loura fotografia. para revts

� americana. sendo res! .

dctes em Los Angele�.
�companhados de A NO

n,.OI referidos Jornallsta<;
1181b.ram o Centro Espir'
i4. 'PIlhos de Ogum de t.'3.
(Qrfgtdo Per Marcus Estr.)·

'la;. observando as caract!_·

ttlstlcas do culto de ori.g�J:l

UBORO�Ol
se CHE ZITO

,Peios Municípios:
. Noticias de Rio do Sul

Angola; e a Cabana Pai

Joaqutm de Luanda, dlrl�t··
da por D. Marta. ausnno.

percoruendo as lnstalaçõe",
obtendo algW1)8S explica
ções sõbre o- eímeoumc da

representação dos Prêtos
Velhos e dos Orlxás.
Na Cabana Espirita Se

nnor do Bonfim. rua Sa

les Guimarães 87, recebi

pela Diretoria, e asslsten
ram uma sessão de trm

banda, onae estavam tod,,:�
os médiuns unifo.rmlzado�
de branCo, ecompannand.c
asstm, a sequêncta dos Ira

barbos. Antes de encerr.rr

a sessão usamos da .,a.!i.'

vra, em nome da U.E.U.D.

e de A NOITE, saudando o

dlret:r esplrttual Sr. sto .

riaDo Fonseca e Os mf

dtuna da casa pela boa !m

prt<ssâo causada, pela 0,'

do.n e slmpllcidade dos
trabalhos próprios do ri

tual umbandista, tazendo,
em seguida. uma prece de
encerramento e agradeci
mentos aos Orbeãs. DIta d

prece. tlnal pelo diretor e.·
plrltual Floriano Fonsec'\.
fez uma. breve álocução de

CONSELHO FEDERAL DE
FARMACIA

_"; CONSELHO REGIONAL DE
FARMACIA EM SANTA'
CATARINkCRF -ll'

'tIIfIi1ÍillW&" J .

"! " ...''' EDITAL ____:; Mo 3183
. .,,:,.'
'.

.

·.BEGJSTRO DE CANDID,lTOS � TÉRÇO
.

"'" �A"f:� .�� .

__.....

.��1Mamos J-Óonheeimehto dos inwJ'6flsados que, r.le

.�' com o,§ 3" do Art. 3· da, �,Pederal 8.820 comhi

� Com os Art . .,., e 8· e seua parágrafos elo .Regimento
Íl\Cérp.o do CRF-U acham-se abertas as fnsc1'tções para o

� ele candtdatos ao terço reoo't'áveL do CRF ll, :

ójttlr Q.esta data e encerrando-8e do dia i5 de SI!Iternbr ...

o$·_toaDO. . .

... '. ]t,taímacêudoo que desejar se candiditar, deverã apr�·

=taab�c6!::: :rC:��íã:��:aru:::J� ���n:��o":
. rtil8tro do terceiro.

�'.o aandidato deverá satisfazer 'os seguintes reqUÍllitos:
'-' ',: -..1, - Ser formado há mais de 5 anos;

i:. - ti -.3-Jr bru.tJetro nato W:Dllturalimado;
r! ��:�;-�:l�u pedjdo de r.tnI. de can�datura de[C·

H:1." �� �tv'�-.. :-:,,:,Não estar :�rO!bldO' d" exerce�_ .", .�rofissão u�
ir Ueo; .,

�:,Ifl,.� Estar com '0 pedidO de Inspri.� deferidO tlelo

- VI - Estar quites com a tesouraria 'do CRF-U até

a. data do encerramento do pruo de registro de candida

tura às vagas à renovação anual do Têrço.
Qualquer esclarecimento poderá ser obtido na Secreta

ria do CRF·ll â rua dos Ilheus, 16 - Sobr&do, das 12 às 18

hnras d1.ar:amentf e (>xçeto aos sábados e domingos.

Flo,rlanópolls, 3 de agõsto de 1963.

RANULFO JOSÉ DE SOUZA SOBRINHO
Presidente do CRF·l1

NOTA: - A presente pubUcáÇão anula o que 'foi publi
cado em contrário anteriormente.

VESTIBULARES
.

,
p�pare seu vestibular de DIREITO E FILOSOFa.

, .

oUrro ã tarde e à noite. Com�'ará 5 de agOsto. Informe-se
'.
com o pI'Qf. Victorlno Secco, �v. Tro��wosky 29, ou lnst.i·

.1 .tut.o de Educação "D1as VelhQ",

EDITA,L
·IMPOSTO PREDlAL TAXA UE UMPEZA PúBLICA. E:

IMPOSTO SOBRE ATOS D'E'ECONOMIA
DO MUNICltIO,

3" TRIMESTRE DE 1963

.De ordem do Sr. Diretor do Depto. de Fazenda torno pübll
/CC) que, durante o corrente mês, se procederá neste Depa·
lamento à cobertura dos ImpOstos e taxas acima menciona·

dos, correspondente ao 3" trlmt$tre do corrente exercido.

Findo o prazo acima, os aludidos Impostos serão acres

'oidos da multa de 20%.

Departamento da Fazenda, 1 -de Julho de J963
•

� I ,

Após uma parenaação
durante algumas seman:"�'
por motivo de doeaça, �"

qui estamos novarnen: •

com as ecsturneiras "N('�
ticias de Rio do E'.u!".
Em meados de Julho, do

na Líneomar R. Forner.ji
li. Presidente do "Clube

das Mães", esteve em JrJ
lnvlUe ·solicitando auxnt-s
pró construção do "Lar l::t

Menina Desamparada".
Quando de seu re:or:'.1

em palestra ("f'n'l !> ""�' •

tagem. a incansável Prd
aídente

_

da "cíure {Il

Mães" manifestou (1 ,,�:;

ccntentament- r:el') apô:r,
oblldo na ·'M"nrh_""t .. - • .- -

tar!nense". onde a prlme.-·
ra firrfJll visitada foi a FUlI

dlção Tl!p:v SIA (lUP n"""l�

, tll.mente aquiesceu em Cc�
cações !lara os textos n{l- laborar com notável em

tJelOSOS. O casal de jom;)· preendimentn ClUP �,.. .. ;; "

listas zegulram hoje, psLrl\ Orfanato ,ara' MenlDa,>
Salvadlf, onde realiZ'l",i Realçnndo'3 inlc'atin d! �
uma reportagem sõbre os

na, dos ma-Ior.es ecomios. �
Candomblés da Bahia, e 11'). poderosll ·(tma "ue l)')"FU'
volta CQllUnuará. no R'\1, Df) sr. Dletmpr Rrhm!�t U:'I
�o�ma:a::.retagens sôb're '�e. ';eus maiorais, tornoLo'

•
f'''·credcira -da gratidão nã,'

I. 'ap.<:'nas do. "Clube d'\s

V�����::!�lJJEI��i Mães" c(,mo t�mbém rlc
crlanclnha.� f"es[lmrlrad�,
que an futuro bem p�'_
ximo encontnrâo guari,!;;
no 0:f9n1110 rm conlltr

ção nesta clflaM.
Atnda em Jolnvllle co:a·

bOl'luam c(,m auxilio!i d,),

mais valiosos, as flrmll�'
Mct,.!ú,gioa

.
Dou,' Slt.. PARTICIPAfA-OCen'ejaTia Antartic& por "

lDtennedio
.

dO sr Kart Miguelzlnho, RosaDa, Ro�ldo, Roberto e Jaqueli(le
Freleler, Cla. HaUl>f.'n In· Rarticipam aos parentes e arwgos de seus Pais, Célia e Jo.
dust.rJal �or Inte.médlo d,_; � Carlos Daux, o nascimento de mais' um irmãozlnho que
sr. Gasctao Wendfl e �r:.� receberá na pia batismal o nome de José Carlos, ocorrido
dustrla d�!Iefr=� nt Maternidade Dr._ CArJol. Corrêa no dia 28" JUlho de
�I e. �' '1883 ......,...,
dia dO' sr. Egon Fooltàs

m!·s:::��r ��!��ft�;��e��:-�
d, "Club, d" Mãos" ln' PREVIDE"NelAque, em todas as firma s

I �: '., C II _

vlsitadab, tiveram a me�
I

��: ���Cà ar��:��.;�e���� '-' � lL aa..ld:s��
trando a assim Join.-ille, 1
o mesmo apelo a.,tari(,r� i FIANÇA DE Al.UGUEL DE CASA POR PARTE DOS

men vérificado por parle �APs: - Há poucos dias. tivemos oportunidade do comell

�" f1la!ltrópico povo blu� �
t.ür, em parte, e ATo NORMATIVO n° 9, Resolução ,1"

=��s: ���í:;�ri:e se.! t.:91::;vi��n��n���,D::Ot�: !:::�:::�: C:���::�
'F�i,amos em levar 2.' ,�o da fiança.de alugueu de casa por parte das lnstitui·

co�1mento 11(1 povo ('tu tçoes de PJ'eVJd�cla SocIal. Conforme' ressaltamos, pode·

)!eral quP- foram inlclall,'� rao habllitar·se a concessão de fiança os segurados em·

os. 't1..
!l.bai,h.às ,Ie c:::mstr�çã., Ht'.re�actos em e_mprêsas por intt?:tm.édi.b das, quais fOr filia·

tio ''Lar da Men11la Desam o a Instltuiçao; �rado apo�en.ta,do; pensionista do

patada:". em R�o do SI1I, r
stituto; segurado empregador lOf·.rado autónomo e

�:��:��::ln�a:��8J�s

O�:;�'I/�s�!:=
��n::!P�:sar S::id:r�:ad�m��:::o ds�

cessárias .e. imporl:-I'ltes pl �ente poderá habilitar-se à concessão de fiança, se fOr

ra o Alto Vale do ltajal ·sindlcalizado.

asN;��:r::V;om�:v:����� Jo��!�bee�ec;u: �:o��:�:,ti�O�=� �:!��:o�:�:,á a�
tre: "FORA DA CARIDA- o 15" dia do mêS subsequente ao vencido. A entidade que

DE NAO HAVERA SALVA "se haja comprometido a realizar o desconto em fOlha, lio

ÇAO" e contributr pró Oi� valor da finaça, ou o próprio afiançado, deverá recolher à

fanat,.. estaremoS pugnal1-
Tesouraria da Institutçio o aludJdo valor até 10" dia do

do em favo:, de melhorE'; mês subsequente ao vencido. A Fiança não cobre' os da·

dias para ;- infancia tlesll!"J' nos causaros ao imóvel, ficando restrita ao aluguel.
teglda. Os Conselhos Administrativos de cada IAP, estão po-

r> videnciando na expedição das Instruções necessárias à fiel

NOVO CON:i'lLHO DTRE_:'l execução das normas eseabelecidas pelo CDNPS.

TOR DO ROTARY CLUBm AC��OS que dentro em b�ve os IAPs já estarão

DE RIO DO SUL � em con�çoes de proporcionar aos seus segurados mais

I1Z�:' fc;:tlv�ai�nq���c��:�.
este indispensável beneficio.

.

tio Esp�rte Clube Conc!)!'- xxx xxx

dia. Com a partlcipaçã ... f:tl

todàs las. damas rotaria:.
convidados espec'ah:, nob
damente representantes d�

,

cronrca escrita e talad"'�
de Rio' do Sul foi l'mposs ... -'

do r:' novo Con'l".!lho DiriJ

tor tIo Rotary Clube d�
Rio uo Sul.

Vários oradores flzeraaf
uso ua palavra. sendo q Ir
por pnte d .. s membros rie'

R',}tary todás apreciaram'

�:a��a��o�e��;o t�;,mw��}
mar Buhr, cujo mal\dar:.
vinha de terminar e P:.'
parte dos convidados (r.·'

presentantes do Lion�, 0.\·
mara Júnior e lmpren:.l

agradecimento aos elcgtos
feitos a? seu terceíco. e con

vidou a todos para a. con

ferência que será feita 00:

caíveca ntl Bandeira, na

comemoração de aníveree .

rio da casa, sobre, o tema

origens históricas e tectõ

gtcas da Umbanda.
A caravana Jornollst!rSl.

visitou, ainda, o Centro

Espír.ita Caminheiros rta

Verdade, sendo recebido

pelo dirigente espiritual
José Carneiro de Almeld3

que. franqueou á casa a s

visitantes. os quais perco-c
reram as magníficas ín,

tetacões do Centro e do

seu serviço 'Social.
Frl realizada uma gran

de cobertura fotogrâfl�.\
sôbre d.versos �pectJs. r.0
cuito umbandlsta. quP.
'mult.o Impressionou os vi

sitantes. e dadas as expi.-

BABA _ remos da li'ngt/H
.Iorubâ· que slgnlflca:. p •.;.

.

sendQ por alusã'l na �Otlil�
nab(l·ra des!gnatlvo' 'da' S'l·
cerdotl:ia, do cul�o. Co.rr('�,.
pnnd"ndo a "'mie. do �far
to�' dOs candomblés diiB".
hla, F.>!t? é.' a d",li�J ·fe·
ml.n'na do "terreiro';

BABALAUO -'-- U:rmo' tlr.

iQrUbá d 1 tingu:!.

9roven1� ij'p:

pa1�
sendo- a\,;Óá'prJ

nU'hc�ad� nas. co�têlk�':
Babalao c: ,l!Rbalô1 signif.:
c9ndo na. .ltngua Je .)rl�

{!'em "!,a! Qfl ml<;tér'Q" .du

sacerdote de Ifâ por �r?':!

caber consultár '} "orlxá'

do destino, Isto é" ,�vIl'.)

grão sacerdote "'olhal' (> h.
tllto" e uetermlnar a' coll
duta PBl;:a. a cJmunld'aqe.e
esclarecer os crentés. ti�

�aDdo para 1.6so' 0.- jôgp �)
nhecidiJ pelos nomes de"

DQlogun.Opelê IIá, en�tê
outr::Js. Constitui- o gt��1
mai's elevado da. confrai'l'l..

reU�iosa nagô . .c' para o, 'll�

çançar ê' necessário p!)s&>lr

pelOS d versos deg':-ausl ':n

hierarquia 'Sacerdotal. se-r,

do o único que p':'der!a con

tomar as dlftculdades qUE

se 3'lI'eSenta.ssem aos nals

de s�nto" uu às '''maes cip,

santo" e orientá-los p'lr
se. achar acima dêles. Súo

:;s "conselheiros espirltu ..

ais" em última instancia

para os ossuntQ:> que e'ti

jam conhec�mentos espe
ciais e contato mab mU

mo com as rôrças oculta�.

(Ras). A acepção usua,

na BahiD é a mesma afr'.·

cana. ent-letanto no sul do

Brasil, notadamente 11a

Guanabara genérlC�men!(l
de:figna: o dlr!glmte de
culto ou chefe 'ie .. terrel-
ro" iniciado nos eultos e

fro�brasllelros.

Esta seçã:> '" publiclii3a
nas têrças � Se:;tas�felr..s.

CorresPondência: R,edp.�

ção de A NOITE __:, ECt'S
espíritual1!1tas. n. Frani.;i$�
cu Serrador, 2. Clnelân,i).a
Rio.

.

SARAVA A UMBANDA tr�
NIVERSAL! !!

NOTICIAS DE RIO DO
SUL

Do Correspondente OY
ZAMA

FUNDlÇAO TUPY COOPE
RA PRó CON8TRUÇAO
"OFARNATO PARA Me
NINAS"

TRABALHADOR RURAL - INSTITUTO PRóPRIO?
O minlsLro do Trabalho e Previdência Social, em sua re·

cente visita ao Paraná, em entrevista coletiva, concedida
aos jornais, rádJos e TV, disse que é um erro o Estatuto. =::...:===============
do Trubalhador Rural fixar o I,A.r.l. como órgão assio;

tencial dos trabalhadores do campo. Deu a entender que
- "O certo é evolulfmos para um instituto próprio".

escr.ta e talada as mers
sinceras reücnacões ao n··, .•

so

oR����.Conselho direto:
recem empossado. é o 'lZ

gutnte: Presidente, E.i
mundo Klnas; Vice Preat-

dente, Lothar K. J. Paul:

Secretario, João stramosc.

'resouretn- Elmo Pahl; D'·
reter de Protocolo, Wairr.·�l'

Buhr e mretcree. Adair H,)
gerio Rasar e Franz K I'

, gter.

DE BlUMENAU PARA "O W;\flO"
NONAGENáRIOS BENE- está- recebendo ele toda Pi;!'

MERITOS te exju'ess.vas ,j. monst-n
çl\e:-; de símpatta Antect

padamente, também 1',:,'.

enviem-e ao sr. H' rmann
A 21 de agôsto. próxím-

o sr. Hermann Muller H�·

rng C'''lT':>:etará 90 ano-s

de existência. E a 4 de s�

t.emorc. também oeste a

no, sua e posa Margarete

Muller Hering e exma. os .

p-sa o , n"S'-fl� et- <,.,

rabens e votos de mut'os

anos de v da ,\';1

Herinl; '�(; .o.ete H ,.

meu-e (I ncnaaésss-no &or:,

versártc. O casal é de h

mília tradiclmal e ccncer

tua da desta cidade. Her

mann Muller. um eles ,Di.:
retores da r'rme -rndus

ffial do vete do Italaí na')

t.IERMANil

HERING - Nr da 2 .'P,
r> ..r,", � "rundecêo HOl
mann Hertn-n' ·in·.;mui('.�,
ben-. r r "ta. d- -1 .. ..,d-;: .1

auxiliar e a arnnarar ',s

opet-ár-ioà dns Inrush1c.<;
ttm t-.» q_ fitl)ri(',,;;s ua .

atividades. Teve marcar-tu

Hr-rln�. tneuenrara a ''E'.
cola Primária Bem Retir

Jtu.ção na vi>:la socia'.

Foi. por muitos anoS, pr!,>·
idente da Coninnidade F:-

p)ra cr·ar.ças d ... bair:o . .\
s'l!."nk�:-de. que, e rea'i

:.,.:\ à- 16S0 h )1<1S· te:�,

vangéllca. Ne>:sa qualida'.l<'
rf':>:1!?Oll "á:ifl� �hras III.

a prf'�pnça (1:1.� aut'lrid3r. <;

"sf'aduat� e municipais OU"

for_am cflnv.dadas. A (s..:.'·

le a ser inaugllr�fl' s<> �
inteiramente eus:eada ��"l
Fundaciin. Com êsse ge.�t,(,
a Campanha H..�ring ve"'1.
da. mc:i3 um ex�mplo· '.iro
s('u lnterr"se. ntl'lC:l P;jsto
f'lU dú.\, C<I_ :1"10 b�m f!S

tar d s que. eOIl) (' �'eu es

forp e a :oua dedicaç t'J
ajudam a fa�er a pl'oSpF--

; �;l.dc do!> grantLes l?st<l

lecj.,llentos industriais Co
Bairro do Bom Retiro. !<;'
um fato Que merece 1.,_
tro e destaque ,,:sp'ecirtl.

carater human:tán-. C·) ..

m J o Asilo de Velhos d�

Br2ço do Trombudo. Auxl-
nGu. ger,erosame:J.te, as u�

b�fI" 3e-lst!"nl'lais n'1 Mun �

cip:o' e na, Bacia do Itaj,lí.
:iln.' !' .. , . ,��.,

rete nãe fjcou atr�s ;':\

dis:r!bulção de ocnetíci::-s
aos m"noS remerliadGs. F 1

u:mpre solíc:ta .e'll atenn� ".

a todos os p�didos de alu
da. Os estabelec:ment)�.
de aRslstêncla s-cial serr.-

p�e a teem tido como Ul'l"l�

de vdacla protetora. P!
(·.>.\':a razão, o distinto CBI:i.J;

REAJUSTAMENTO DE BENEFíCIOS: Desde 1° de
Janeiro de 1963, estão em vigor os seguintes valores para
os beneficios de auxilio doença, apos.entadoria por invali

dez, aposentadoria por velhice, Aposentadoria por Tempo
de Serviço, Aposentadoria Especial etc. Municipios de

Florianópolis, Blumenau • Brusque, Crlcbima, Gaspar,
Ilhota, Hajal, JOinville, Lauro Müller, Orleans, Tubarão e

����oo.v�:Qtm:m;ár��ipa��'�o�eens:auxíl:m:;:
tratamento fora do domicilio Cr$ 593.00.

Municipios de: Braço do Norte, Caçador, CanOinhas,
Herval d'Oeste, lndaial, Joaçaba, Laguha, Lages, Malra,
Porto União, Rio Negrinho, Rio do Sul, I!?io Bento do Sul,

�� l�:;:o. ;!�s::,\'�(n7r: �r:'�:��� V;:��a �:!��
para o caso de Auxilio para tratamento fora do domicilio

RUA SAO JOSE' esquina com a rua GARCIA

casa com S quartos - Iíving - saia de jantar - cqpa
cozinha - banheiro social ,- sanitário menor - area de

serviço a.armertos embutidos - deposito e tanque -

lüJ m2 de arca construida.

APARTAtv,ENTO - Centro - 3 quartos e demais
dependeocícs - pronto paro morar.

CASA!>
PALACETE - RUA NEREU RAMOS N·" 26

Vende-se em único oocncntdede no centro da Cidade
Lün::.tlUldu em terreno de 22 metros de tren:e por 4C
de fundos. Comendo na certe terrea - amplo bel! de
entrado - 2 solos - €scrii-6rio - qUrJrtO - copo .

COzinha - dispensa - quarto Ode empregado e res

pectlvo banheiro. Em cimo 5 dormi.óríos - banheiro
. ('1 . .1 e (lmJ_.lo rerroço. For.:. garagem e dePósit.:.

r- uA (IRADENTES esquino com o Av H. Luz - J
ouortos demais dependências.

.

r{ljA CONSELHEIRO MAFRA - Duas caSOS n. 109
,lIn,,, up(J(funi'd�de

J \ 1 .JfjJ. ,) B/\RRET0 -;- ESTRl:ITQ - ConfOrtá-
1.. 'n, !('nal perto do proi?

�i..:(..1UI:IRO!:> - Rua São -Cr1stovõo ao lado da Igrej,
Casa de 4 quor.os - 3 solas - COzinho - terreno

dt' .1 1·550 m2

I<UA 14 DE JULHO 953 - tstre1to soldo do p�:mte
quem segue pare CClQueiros Caso e terreno cam

782 m2.

RUA FRONTlNO C. PIRES N.O 32 - Cosa de madei

ro pogamertO porte ó visto t'�Si.o o combinar.

rERRENOS
AV OSMAR CUNHA quase esquina com a Av. Rió

BrAncO. Terreno de �96;40 m2 por preço! de cr!

1.300.000,00 a visto· Apenas estará o vendo nestes

30 dias.

COQUE1R�S - Rua Juca CIO Loide, lote bem situado.

RUA ARISTIDES LOBO N.' 8 FUNDOS jun�o 00

Hospital Nereu Ramos terrenO Próprio porã ser lotea

do, area de 1 O.QOO m� - Preço convjdativa.

ROA 'ESTEViS JUN!Of( -" MagnIfl�li>te .........."':
dência de padrõO fino. .� .

'JARD','v\ ATLANTICO - I magniflc? lote bem perto
do astalto.

�UA MOURA - 3 lotes

"'t I" t01JARDO OJAS CMAYKOTl - I lot•.

Agradecimento
t

A famOia c demai� PlIrentes de

ANTONIO PEDRO PERÉIRA

falecido a 29 de julho p. rindo, nesta capital, enlutadO!!
com o desaparecimeato daquele ente querido. agradt>.
cem profundamente a todos quaRtoS compareceram aos

:itus de ecomendaçio e sepultamento, aos que enviaram

corôas, nores e que, por outros meios, expressaram

seus sentimentos de pesar.
Malto espeeialmeate agradecem aos Reverendos Pa.

dres Pedro UlricbCapeJáo do Hospital de Caridade, Cô

nego Valentim Locb - Reitor do Seminário de Azambu·

ja, Padre Tomé Aoerbes - CaP'"Jão do Asilo "Irmão

Joaquim" e demais sacerdotes pela assistência espiri.
tual e palavras de confôrto proferidas.

Agradecem, aindá, penhorados aos dignos facultati·

vos Drs. Léu Xavier e Dario Garcia, às boníssimas

Irmãs e dedicados enfenneiros do Hospital de Caridade

q'te assistiram ao extinto durante sua longa enfennid.l·

de, bem como à Direção Administrativa do mesmo hos·

pital •
Ao ensêio dêste aproveitam para convidar a todas

as pessoas de suas relações para a Missa de 7° Dia, em

sufrágio de sua alma, qile sera rezada segunda feira

próxima, dia 5 do correnitf, às 8 horas, na Capela da Ir·

mandade do Divino Espírito Santo (Asilo de órras).

Florianópolis, I de agÕ5to de lP6l.

ASSOCIAÇAO CATARINENSE
DE ENGENHEIROS

Assembléia Geral Extraordinária
Editai de Convocação No. 2-63/64
Através do presente Edital de Convocação, ficam ,JS

Senhores Associados da Entidade convidados a se reunirem
em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia
12 de agOsto do corrente ano, em primeira convocação às
20 horas e em segunda as 20,30 horas, tendo por local a

Séde Social da Entidade. sita à rua Trajano. n. 1 - � an

dar - sala n. 302, com objetivo de deUberar sõbre:

1") - Eleição dQS Membros que comporão a Co�ssiio
Permanente de :etlca ProQssional.

2") - Fixação das Jmportancias correspondentes à jóia
e mensalidade

Florianópolis. 25 de j1l'JtiQqie 1963
-

ENG�,JIAMILTON SCHAEFER

Vice- Presidente
no exercicio da Pre,si�e�Fia

,l\;;,�,��,t61,j���� . ,;�!?�jjJ,?a.�,��:Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Por WAL'fl!:n LANGE
N° 308

Onde tica o céu? Conta um pastor, residente �IU
SerM, que, certa vez palestrando com um jovem c riro
industrial daquela cidade, mas descrente em materia de
re1Jgiao, roí pelo mesmo perguntado "onde ficava o céu".
O sacerdote lhe pergwltou se êle estava dispõsto a eW1;.

prir um pedido que _lhe desejava Iazer- primeiro. necc
beQdo promessa afirmativa, o sacerdote pediu que ête en

chesse o seu ca�ro de roupas c mantimentos e entregasse
tudo pessalmente á uma ramilla residente numa rua nos
suburbios da capital. O jovem assim fêz c, dias depois,
encontrando·se com o sacerdote lhe disse: "Reverendo,
cumpri a minha promessa e lhe afirmo que a alegria da.

quelas cl"ianças c as lagrimas daquela pobre viúva
mostraram um pedaço do céu."

---00<>---

Giovanni Morgantl é um mendigo "moderno", residen
te na cidade de Turin, Itália. :tle entrega a todos que
lhe dão esmola uma espécie de "recibo" com a quítaçâs
da Importâncía recebida. Preso pelo policia, declarou q \.
mantem uma perfeita contabilidade sõbre as esmolas que
recebe, para evitar futuras complicações com o fisco sô
bre os seus bens e sua fortuna sim, jâ que as autorída
des encontraram em seu poder a importância de 35 ,('
Liras, ganhas "legalmente" esmolando pelas ruas. �Es( I.

va tudo anotado e devidamente contabilizado nos sei-s

livros. Alega o mendigo que estã perfeitamente isento da

pagamento de qualquer impõsto, dado a "origem" daqui.
lo que ganhava: esmolas. A polícía só teve um remedso:
manda-lo embora ecm o seu dinheiro e os seus livros de

coptabllldade!

Um porteiro do wolcorr-ástoría - JotCl, de Nova

York, tendo atingido a idade de sua aposentadoria, mos.

trou um livro de "acidentes e ocorrências" 'por ête regis
trados durante os seus 25 anos de trabalho. No mesmo

constavam os seguintes! 337 vezes procuraram-me subor

nar; 273 vezes fui beijado "ligeiramente" e 34 vezes "ín

jensivamente"; recebi 67 bofetadas sem poder reagir; 14

vezes me jogaram sapatos nas costas. Mas, verdadeira

mente, só me aborreci uma única vez: foi quando a mt

nlia mulher um dia se hospedou no hotel e, na despedida,
me. jogou um dólar dizendo: Toma porteiro, é para ti:'

-------<>00----

A capacidade das maiores Igrejas dp Mundo: A que

lPaiÇlr numero de pessoas pode conter é a Catedral São

Paulo, de Roma,: 54 mil pessoas. Segue-se a de Milão: 37

; �lj. São Paula de Londres:. 25 mil; Santa Sofia, em cons

tantinopla: 23 mil;' Norte Dame de Paris: 21 mil; Cate

f·dral d� Pisa; 13 mil, São Marcos, de Veneza; 7 mil.

-------<>00----

rA justiça humana é falha! No Japão acaba de ser reve

�Iad(j mais um caso bem impressionante de uma' condena
�b' inocente. Um agricultor de nome Shimatu Yoshid�.
-aeuseec de. homicídio foi conàenado a morte c, em S'"

guidit", a prisão perpétua. Sempre se proclamou Inocente.
-.Aeenteceu.. isto há 50 aROS. Só alora. qU8J1dO -êle ccmpte
Ieu 83 anos, vertnceu-se q,ue as (1';;- �sTe�iiD.tias

-

que
deputerllm_ no seu julgamento, prestaram informações
t,lsa:s, contribuindo decisivamente para a sua condena

�o. Perleilamente comprovada agora a sua inocência" ...

�oje velho Shimatu foi libertado, depois de ter eumps
"do 50 anos de prisão inocente.

-------<>00----

Um conselho médico: Não faças cócegas às crianças
para provocar riso, que produz uma excitação geral e

pode oceeíonar convulsões perigosas a saúde das mes

.. 'p).8�! -.

Um homem (não era português, não!) andava men

��d.o· dum pé. Foi procurar um médico, que lhe receito.

·�cr:.·�::::� :�:��e:���i�:�l��bmcc����":v:m �::.
'r090 tratamento, nada resolveu .. continuava mancando.
Resolveu então medicar-se a si mesmc: . _. e tirou o pregó'

qut tinha no. _. sapato.
------'--------ao---

Na praia de Los Angeles um milionário construiu fi

sua casa em forma. de um "porco". Assim procedeu em

homenagem ao seu pai que enriqueceu negociando com

porcos,

O dono de um salão de beleza de Nova York colocou

na porta do se1:J estabelecimento a seguinte placa: ''''NO:I'

ca laça a côrte a uma senhora que deixou o nosso Insti·

tuto, pode ser a sua avó."

--;----000----

Tomem nota: No Marrocos, quando uma mulher sus;
peita que o amor do seu marido está "se acabando", pre
para uma mistura de gafanhotos, açucar e pimenta, coro

cando-e no café. E' considerado um remédio seguro ..

para réavlvar o amor!

FITAS MAGNÉTICAS E
GRAVADOR DE !OM

Vende-se por preço de ocasião diversas fitas magnéticas
para gravador de som, com 600 e 1200 pés de extensão, bem

� pomo um gravador de som transistorisado, marca GRUN

bId: Vêr e tratar à rua Conselheiro Mafra n. 51, sobrado.
,

, 6·8·63

AULAS P.ARTIC8lARES
" CURSO, DE ADMISSAO AO GINASIO UNSTITU-

TQ DE EDUCAÇAO. ESCOLAS DE COM�RCIO, ESCO-

LA INDUSTRI�Ll., I�-
,. AV. NIDA HERP!LIO. L.Uz. o�.� �5.

:_,--o.;, '- ....

úm presente

EPSOH

CLlNICA DENTARIA

f'.'atamento das areccõee
da bôca em adultos e

cn 'inças pelos métodos c11·
n1�0 e círurg.cc. conrecça.,
de próteses parciais e to ...

eeis.

Atende ee 2" a � reíra
elas 8 zs 12 horas e das 15

as 19 horas a� sacados

pela manbá.

ExclUSivamente com ho
ra marcada.
ccnsuncno: Ecnflcl0 au

ueta - sala 104 - rua Je
ronuno coeu,c.

INST��m��1f�����D9fA
AULAS DE INGUS-

Prepare-se você e seus filhos 'para "bolsas de.�\,stud()\
nos Estados Unidos e outras valiosas opbrtunid<!-des � qUI3
lhe concede o coahecímento da língua inglesa aproi'eit$ndr,
o curso eficiente do IBEU.

'

!'
O Instituto Bras'I·Est8dos Unidos ofereCe.auif\� de ln.

���g;a��::!n��:�:n���:::d��:n����Sp�C)ai9 1stúo
A matricula já se encontra aberta no IBEU,. Ea�ficiO

Zahia, 6· andar, das 9 às l� � das 14 às 21 horas, Fon.ej 239�
.p

7-3--63

Dum apenas CrS 500,00 de entrada inicial, V. [dquire o Carnet aenceric
DUR:,TEX e, pagando com exatidão Suas prestações &J Cr$ 980,00

.

concorre men

seimente. durante 15 mêses, a 75 grandes prêmios càmpreendemío Automóve.s,
Lembretas, Geladeiras, Méquínas de Costura, Bicicleta; e Rádios 'rrenststores v

Ao Hm de 15 pagamentos, V recebe um belíssímo core de tropical tipo borract u

Ileg1t,mo
TROPILINl:, para um terno completo As rransalídndes são pagas n:3.S

j\geI.cn::.s Bancarias - SortetoS Mensais através da rnene Federal do BrasJl,
conrcrme plano no Carnet, ultima extração de cada rres (Carta Patente Federal
n.18GI.

V. tem a garantas, DURAFLEX - SOCo MERCAN'lJ:L BRASILEIRA LTDA. \
Capital em Giro: Cr$ 100.000.00,00

Pare todo o Brasü 24 Departamentos W suas ordens
Caixa Postal, 8188 - 'SAO PAlLO

(Agentes Vendedores em tódas as Cidales do Pais).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



48 ANOS OE LABUTA CONSTANTE EM
COLAIORADOItIS ESPECIAIS

MAURY BORGE� r- GILBERTO NAHAS
GILBERTO PAIVA

I:_,:: :�:-�-- l'l�.._...._...
����--����------����--------------------------------------------------

InLrmunicipal de grande. envergadura
t<3rd e de hoje: Olímpjco x Figueirense

8 o T A F o G o quar prioridade para a coo
tfi'têcão de MILflNHO CAVALLlll

A diretoria do Botafogc pítal, enviou telegrama ü citar prfm'Idade cara a c -n talhes para que venha fl

de Futebol e R<:!gHns· a díret-ría do A'vai Futf1b0L rratecêo do atacante M\'t,i assinar contrato com O C"I

que- se, comenta nesta cu- Clube.. no íntutto de 5011.. i'lh(), Que defendeu as cõ- , be, como profblj1onal. r _

res de nesse Estitd'o 'por 0-
.

'dendc assim o clube exer

castão (lo campeenato ue cer algum dlreíto sôbra o

Juvenis, que part.íclpou. jogador que e��á: sendo
na eldade de Campos. E::- pretenrlírí n por I dlversrr,
tado do Rio. clubes.

O Avaí vai entrar em (Prkneil:o artigo. de Ul'1;!

contato com o jovem ata- série}

c<lnte, tentando acetar de-

COLABORÁDORES
- RUI LOBO - MILTON F. A'VILA _

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

na

Volta a equipe do Figueirense a apresentar, para o pó.
� florlanopolitano, uma nova atração.

Na tarde de hoje no estádio da Federação Catarinense
...ae Futebol, assistiremos a mais uma partida i.ntennunl�i
pU amistosa, tendo como protagonistas as equipes do Fi
caelrense e do Olímpico, êste de Blumcnau.

O F1gueirense snbíu muito no conceito do público
após 08 Jogos amistosos que realizou, pois venceu de go
leada ao Almirante Barroso por- 5 x 1 e repctiu a façanha
CODtra o Metropol, pelo marcador de 4 x 1. .-

O Olímpico, por SU!t vez, surge de uma má fase, arnlàn.
do wna equipe realmente poderosa, capaz de se impor ano
te qualquer adversário dos quctrc cantos do Estado.

O Olímpico trará, como atrações principais, o veterano
Tehei� o arqueiro wínam, ex-integrante da seleção
paranaense, e Natal, titular da seleção da Terra dos Pj.
DheIrais que desclassificou Santa Catarina do último Bra,
sileiro do Futebol. Além do mets, os torcedores irão rever

• zagueiro NOson. o atacante LHa, o médio Romeu e outros"
Será, acreditam�s nós, uma boa partida. pois Fi�lU·i.

reJlSe e Olimpico ostentam condições para proporcionarem
ao público da capital um espetáculo digno de suas tradí

çiIes.
No Ffvuelrense, ar-enas '\farrif'o deverá estar ausente

por ter ficado â margem dos exerercres da semana, devido
à contusão s�rrida na l)artida contra o MetronoL As'iim
seodo a provável equipe do Figueirense deverá ser esta:
Domlõ 2dio, ZiltoQ, Caràzinho e Manoel; Sérgio e Valério;
Wilson, Ronaldo, Uétinho e Noronha.

Será árbilro da partida, provávelmente, o sr. WDson

snva, pertencente ao quadro de arbitras daI Liga 81ume-
1:I&aCDSe de Futebol, que acompanhará II delegação blume
DaUCIIlSe que estã com !jua chegada prevista para nosSl

caplta1 'Por volta das 10,30.
Como preliminar Jogarão Real Madrid e a Seleeão da

Base Aérea que dispuümi ainda êste mês a Olimpiada dos
mUltares.

IV JOGOS ABERTOS DE
SANTA CATARINA

INFORMATIVO '"'lo 6

Continua em, ritmo 'L!'_'

lerado a construção .l,.H

quais rttsputcu cm Bru- -

que- -em FiorianÓ!lo;]\s
em Blu-nenau. Cunslltur'
fator írneressnnt e c"p,-

Continua em ritmo ac

lerado n
I construção liJ.

pista olím],Jica no estádio

do América Futebol Club,�,

na quul desenv::-lver�se�j_J
as crovas de Atléti$1l1 J

(ma�cullno e temtmnoi
dos 4°s Jogos Abertos de

santa Catarina. Um per

feito sistema de drena
gcm está sendo metícut ,
samente eoo-aruíoo, Cot'l

tub-a de cimente e manl

lhas espectais. A pista olim

pica dC'l Amêrlca estará

!desta [romta pcrfeita�el"'
te enquadrada nos dispo
stttvos técnicos.

etetmen-e o de que nos,:'"')

40s. JASG JeinvH1e partl
cip;rÓl dns provr- de Ai 1,'

tismo t tsnto masculuu,
como feminin')). n-ta se

rá a primeira vez que so
tnvüfe dbputarã Attcttv
mo nos �,.g:lS nuertos to

tartnenses, c-me também
será a pr-imeira Vl'Z que

partíclpará de tõ,l:ts
ruodettda.tes e-p.çrttvas
constantes dos 41::". JOI!C

Abe!t:::-: e» Santa Catar'

O BASQUETEBOllJUVENll NO
CAMPEONATO BRASILEIRO

________ 1 Mo:'" lo....... ---
S91"Jta cetarma terá a nportunídade de sediar em

Hl63 o III oamoccnetc Bra"i1eira de Juvenis. A retvm

d!cação r-i da Federação catannense de Futebol Ql<C

centou desde logo cem a simpatia e o ecoto por parte
dos membr-a dtr.etores da C. B. D. A designação de

Santa Catarina C'jlOO sede do certame brasile.ro de ju
venis a se realizar em 1964, foi nomctceade pela ent

dade máxima dos dúsPflftrs no Brasil. Será· nã:> tf>

mo,; dúvJda, um grand.e accatecimento esportivo !)afn
o!" barrlgas-verdC's.

H. PLATT bíamos de certas JlRTtlCU
Iartdades que ocorrem 1.'011'

nossos juvenis em torneios
de âmbifo nacional. E' que
a falta de entereámbio, dt
jogr"S contínuos etc.·
faz ressentir em . no�so�

atlêtas, cnrecendó-o de �x·

'Periência, de cancha, cr·

mo se iHz em basq\U!tely I
E como consequência 1.

in;biçáo sem.')!"e nc" fo!
fatal. Como técnico pr'.:·
curamos fazer um traI)"
lho psicolôgico r}laia �n·
�istente nêsfie ':f'nthio. p,'a
curamos dar condição m�r.
tal adequada para enfren
tarmo,; t215 siLuaçõf's. A
liás. momentos antes 'la,
partida. :mantivem:-s con�

versa particular com o c:v'
fe de nossa delegação· ')

C"pitão Nune". ':::olocam)·

�e;'��::: l�ib�':;:�S o:dlal��
tadlllnente que a. no.,;;;p

conduta técnica serIa .1:1';

Tuelhoras. TalV1CZ laté r]r;

cepcionante. Narra�ns li"··
talhadamente tudo quc i

ria ocO!-rer frente aos ,l

Ill�)paenses. EvleJIentemenl,fj
àquela altura estãv�tr',·-;
nos valendo de n ...ssa �:

perién("ia f'm br<1"nelros. :)

Caoitão Nunes não gOSt'l:!.
Ach'Ju aue estavamos S('fl

do :gessirnista demais, A

nossa !>91estra não vil::"v:J
nn-S res,?unrt.lar de OU'11-
quer jn<;ucesso. O oue pre'
t('ndíamflS era mostrar :t

pura �·ealidade. E da rr... ··

Jiflad.e nâo se �ode fu!!':r
Fomo,; para >O _i';1l0. No,>s�
pr",leicão aos atétas. Com·)
nâo !>olila deixar de sz'·.

verscu sõbre a dlflculda'�c
de tOllos os jall:l)s. FizeIYl,l'!
questã� de frlzar Que tt'_
da� as partidas seriam di·
>ticeis. JfHl(' fácll. dill.""·
mos. só depois -:le terml
n9do e qu-e a viLól'!a n H

tenha so!'�·ldo. Tinham.('s
que falnr da(luela manr!·
ra. pob até a difel'ência d')
placard correra pel" aJ,,�
j!lmento. No "linlmo (I,

trinta a ouarcnta pontn5
comentavam todos. O A
mspa nã .. é de "lada. dio:;

Iniciamos hoje uma s�

rte de pequenas crõntc-i

procurando relatar a ntu., .

gEio de Santa Catarina :1.\

Campeonato BI":tsUeiro de

Basquetebol Juvenil. ).,

cl'm-terminado, em Bra<;:

IIp. (lUf' ('ontou com a pal'

t�iPllÇã� de 16 Estndos 'lq

Ftd.l'ração. \
COlDO treinador Que f"-

���S(\��'�'d����;.:' c�;���n:�
'4<ÁldJr:h,; (](' dlzf'l" algu
lll .. 1.(1)18(1. de contar p ,I'

pO�C{) que <'eja sôbre ... n)'.

�O!llPOrtan1('nto
técni·

naouele cel'tl.me. Tea

mo� inclusive dar 11.1-
8S mlnúí'las que p��"

Si
despe�cebidas ao,; l�!

g , como lambem ale: � ';

f. os pltot"e.�c('s que serr·,'

p ocorrnn !larlicipac�';}
t!( sa. natureza. AtllanLI'

s que l�ão SOlD(;S crülw;,
t . c· portanto, niío vaml":

r da técnica crlelal dn

p r.f1<:'!lonais d ... imprel1s'l.
11 'tanrh-se alimente I '1.

P ra dlVlrlll"aeão 'ilrs fato�
ssa Intenção vale mais

p la propagação d? b'l:;

('tebol, e mui prlncipd�'
nte !'leIa �licnlca bq�
pt",bolistlca em sem; b::v

COLETIVOS

As disputas .tos despo-
tos coreuvos IVrlelb;

Basquete e PUl1hobol) n 's

40". JASC. no cnso de H�"

no únic�· oberlecerii.()' 1.05

seguintes tabl'hu;;: � C' m

três concorrcnte,; � 1 'X:3
2 x 3 e 1 x 2 - Cfllll (j'lfl
tro concorn..'nte" - 1 'li: 4,
2 x 3. 2 x 4. 1 x 3. 3 x , '"

1 x 2 Com ci\1(�o CO�1-

corr.entes _ 3 K 4 f' 1 .. G
no 1..0 diC\,i:, c!ú�r:qnsnnclo r,

n.f" 2: 2 y. 5 (' I X 4. no 20
(lia· descansan.l" o n.o 3'
2 x 3, 4. x 5· n, 30. d:D.
desc�lllsand(> o n.') 1:
1 x 3 e 4 x 2. 11,40;. ctb,
descBnsB:1,lo o n.O 5:
3 x 5 e 1 x 2. n'j dia, cI"�·
cansaml� O n.O 4. C .111

seis pa··tic'!pntr., - 1.0
dia· 1 x 6, 2 x 1 e 3 x 5:
2.0 dia. 1 x 5. 2 x 3 e

6 x 4 3.0 dia. 1 x 4, 2 Y :'i
e 3 x 6: 40. dia. 1 x 3, ..
2 x 6 e 4 x 5. 5.0 (fia· 1 x �
3 x 4 ú 5 x 6: - Com Só>

teconcorrente,.; - 1.0 dia
1 x 7 2 :;:_ 5 ,e 3 x 4 (dt'�·
c<lllsando Q 6): 2(). d�'"
1 x 6, 2 x 4 l' 3 x 7 Id�:,
canS<l o 5 ): 30. dia 1 x 5
� x 6 e 3 x 7 (desc�ns: .. o

4); 4.0 dia. 1 x 4. 2 x 7 e

5 x' 6 (descansa o 3): 5.c,
dia. 1 x 3, 4 x 6 e 5 x '7

(descansa o 2): 6.� d:".
2 x 6- 3 x ::; (! 4 x 7 Ide-"
cansa o 1); 7.0 (lin, 4.x 5.
3 x 6 e I x 2 I(]e,;cflnsa ')

7l,

MELHORAMENTO
O Palácio dos Esporte;

nos próximos dia'S "c:·�;.

dotad? de Intet'essa!,tc•
mclh('ranl'mto, ji;_ com vi·'

tas ao;;; 40s. JASC. A S)

cledade Amigos de Join·

vl1!e (S."-J), que adminl.'i··

tra (l Palácio dOI> E.�portP.'.
vem de adQ_ulrir um m.;·

dernp serviqt' .d� aJto�fa

Inntes, rle cerca de 36 C"1

xas acústicas, IltlC es�f..'J

scndr- montadas no 1'19.

'júRtoso ginásio li � esporl�s
da Praça ria Baudeira. t)('i"

virá para, apr('s.ent:\çõ�
de atletas. dispondo alnca

ele "pick�up" para a\)rf'

sentação de músicas,
intervalos dQ;l j�g()s.

No nróxln10 dia 25 haverá eleição para I'S memtr'lS

dlretol'e; da Federação Cetarlnense (le ,FUtebol d� �a
Ião. Ao contrti.rio do que ocorf<'U nus últimas elelOOP-,l;

_

existem vários dcsp,.,rtlsl:lS cotados para. o alt,,) pfuto.
Assim é que os numes de Nestur Carneiro, Sidney Da·

mlanl, MUI.oo Lemos do Pruda. )';;nio Se!'!.! G�·ntiJ f" ....

nem méritos para "cunal a urt-s:denci:1 Cri F:," C. F. -:..

----------

---r-ioo'-:ronos LUC;O flR>\RTLETR()S
MANHA NAUTICA NA RAIA DOS NAVEOANTI:S

Hoje 1")°la manhã, r
rala d"'s Naveg:tntrs.
Pôrto Alegre, teremo�

reaUza� da n1'lnhi'i mi '�

tlca em disputa dos II Jo

loS Lusc-Brasilelr'Js.
Para nó!' o ar'ontrcimeu·

to desperta e"p'!clal aten

çáoqão já Que tt'lrem(.;.
três gu1:nições c-mo rE'

presentan'es da F. A S. ('.

sendo uma r.o.pre-enta�<i r)

BtasU. N- oáreo de Sk'ff o

alDgl"sta rj'achnellno A1fH"

do Quad:-o� FJh,) ,estará ,:1(>

b\1taDdo em acúnteclm "'.-

tI' dt>;ta nalureza. O Qu'.!.
tro Com, d- Mu�inem, .1;'1
com sua e�er!êDcia. deVI!
rá se:- um provável veDC""

dor, enq_u�nto que o Oi�a

Gigante, que não agnidr.'1
nas leli'Tinatãr'as, sonrtn

derrotado pele Aldo Luz

com um9. guarnição fOrrl1'l

da n') dia da DrJva, teT;:\

que f'e de�dobrar para q'ta
o suce"so alcançado n03

Jog s Panamericanos não

p;:rca tão cedo aqu.ele br'
lho excepciJnaL

Por -sInal sõbre os futurl's candidatos à pr�sidên
cia da Federação Catarinense (le Futebol de �a.lao, p'.'

nemof' afirmar qu� Nestor Carneiro� ocupa al�3!ment(>
o pôsto de Audlkr do prónri,. Tl"ibunal de JustIça De,,

t>ortlva da ent'dadc. Milto;n Lemos do Prado, o pop':'
lar Bltinho, fQi um dos "criad,:res" do futebcl d.e S�la.o
na caoital quandl) organiz.ou n esquad:a do Bar.l"lfl:,l'
Verde: oassando então a �er um dos grandes pratican

tes e e�tusilistas 41u .e;:porte "coqueluche". Com
_

trdí"s

méritos é chamado de o "'vai' do futebol. (!e salao nl)

ilha. junLe'mente C')n1 Airton de .souza, Newto� L"tn-:'i

do Prado, José Vieira, Jul'o Dutra e outros. :l:':mo Sel.va
Gentil, atualmente ocupando alto carg� na �edera�.;;.o.

t.em sabido se impôr com elevado; acerto e g�:,!llde Sh:l.
paUa, somando à. isso a qualidade 'de ser. adr.pto f·f!tm�

tico do e!'porte de salãn. Sidney Damlam, calmo: ,Pt!D'
dera do conhecedor <loS sacrificios de um Preslden+e

está aitamente cotado :para scr gu'ndado ao põsto da

Presldencla salonista. Sã,:, cinco nomes que tomamos :;

liberdade de aVontar a:.s des!)ortistas que se encaue·

garão dc eleger a nova diretoria (la F. C. F. S.

FAQULTATIVOS
As modal1dades de

portes crllstante:" da c1t1,
se Facultativa dos 4;)_,
JASC só sorno realizada:,

havendo a PArtiCipação ��

no mlnlmo trl.s muni�:·
pios. São as seguir>.!es
modalidades: - Punhd"
boi (masculino), SagD�
Ornamentai;;, Tenls .J'!
Mesa, Natação e Tên:"
(todos Dara masculinos '!

feminlnvs). Até o mom01:

to apenas o Punhobol tf'm

sua rea!lzação garanticl.n.
p"'ls jâ se acham Inscritcs
BJumenau (! Corupá, en

quanto que Join"lIle devr-.
rã Inscrever-se nos pr.'.
ximos dia!", sep, rl(I''''!.d�!
alguma.

EM PÔRTO ALEGRE O
PRESIDENTE DA FASC

o Presidente da Fed�l"a.

910 Aquática de San a C \.

\uma, sr. Q,valdo Silve'
ra Viajou sexta-feira pa)'::
Perto Alegre com a fln�j.
dade de repr-e.�entar o GLI'
vernadrr de Santa Catar!·

dor dél pó.reo de Dois COI1',
q_ue ,erá disputado em ho·

menagem ao noss� Estacl}.
Também (l Prefeitura Mu·

nicipal de Flor:anópoliR '.)

fereceu medalhas de fil',l'

t orf'S .

Mlltlnho, atuava nos juvenis da >El_qui:pe do AV�í C--rmo é sabido, Santa

note-se cc� algum suoesso. C artilheiro M-:-:elU. Cnl,' taritla de;:;ta feita. C:JÍo.l

tundillo, nã� Poude atuar contra. o Siio Paulo. ?ha�.u_' O�'upo A, pela turno de

aC2ba:r;ento para oca... ram M'ltlnho !1ara substituí-lo e o resulta;n aI :��� � �:��C':f�iO�h:::d� E��!Jnr��
peão; e vice-C'Jm!)eão ja :���o�ot��n�o�SI�t:;;��u a:O:��eç�os���:�;l a8s0�nrt��:- ( Guanabara, CamtKã'lLevou Clnslgo U'11 med!l;· prova tle Dois C.:m.

pou do brnl1ei:o da m ...dalidade. _Em camo�com �uc, ano passado c com.;- c,!hão de ouro com lnscriçiu O Pre ident-e da FASC' t

I'
f>nt' ta1U8Jvas para ser oferef'! devera retornar â cúpi�'ll simpatia. conseguiu formal" um f� clube. Suas a uaç'oe, I novam. c es e arc.

da. em nome do G vem :_ catar:n"nse segunda-fleir:l. tornaram ::eu nome divulgado em toào o Estado e cn' êm dos cariocas tinha·

dor catarinens.e ao venc. pel:l, m'lnhã. vários pont ...s do Brasil. D!zem qqe Metr?90I, Comer' os que enfl·....ntar m�is

'___________________________ c'ário Fluminense· Botafogo, Marcilio Dla� e outro!; . ês ermipes, tôdas do no'.'

O grand�s clubes "dm'c-jam o jol';ador. Há, eVldf'l:te�nel�le. do Brasil· ou 3e.la Anla-

AV�SO A .S CONSt IMH)ORES um oouc ... de exagero nas noticias, mas que Mlltmll'l e a, Para e Rio Grande l.!')

A EMPJlESA DE LUZ E FORÇA DE FLORIANOPOL1'S uma' nromessa do nOKSO futebol, hto está prcvada. o�:��mos contr:t fi 1'epl""-

��m::��;S4���r�:er:��1� ����:H�o�:c-���a:i!e ::��� Existe !>OHsibllldade da seleçáo gaucha de futeool

�nt9Cã"
do Aml1pó.. Jõ'!"

de saláo se ex!bir .em quadl"<is de- Fkrianópolls, onde abertul'a do ,:crtnme. O

�lI=t��o����o=e:�e���g;:s:�c:��f�:�e au:���� ti:! testará a seleção barriga-vel'de que tambêm se prúp(!, lJ,��ei��sco�ôc��ta��:�p;�i>l";nado pela Emprêsa e o Sindicato dos Trabalhadores nas ��b���: Zmc�:�te:n:i:gr:�c�on;�d::!���<;t�·at:r:�ns,:le�: !lo ma!" Quase tô<1a as rle-Industrias de Energia Hidro e Termo Elétrica de Floria·
G � d F !egacr.es foram pl.pstil!iur'ndpoUs, no Departamento Nacional do TrabalJlo, no Rio t�t��o�a�:'J.S::o�Oe�:j...d� �r.F�����ã�ue(�e�c�\e:uin��: � en('''ntro. A Con'eder;,.• Janeiro, devidamente autorizado pelft portaria no 176
n.yIi',,(!'!'O 'l"FLP cão C(lTT' seu comnnd� !1,'� ..de St/71l963, da Divisão de Aguas do Ministério de Minas �::;�m�����;Op��;:��=���X��CAO SEL�� ral tambf'm se !'azia pr""� Energia,

ÇAO GAUCHA DIA 30 FLORIANóPOLIS PT CASO 'PC- Bente ao iÔjl;O. Todo,> C5

SITIVO TELEGRAFE CONDICOES PT As"infldo C�H' �l"bitI"llS da" fpderacões 1[.

los Fulgraff, PresIdente em exercicio da F. C. F. S. liad,.,s também lá estavam in,;tru('r.,.!S técnicas, ta!:;;
!rodos ,.s llort'st.as radi,''t- como formação de ataq"p

A diretoria do Bocalllva e o esp-rt� catarinense eri' Uos em' Bl'asília compC1r.e- Õf'ff'8a etc.· e fomos jr1lt"al".
geral comemoraram a pa�sa�em do Jubileu de Prata tlo t:eram. é claro, torcendo Tu(l'J ar;uilo qu� prevlr':-
Bocaiuva Esnorte Clube desde o dia 3, quando os fes· )1",10 Am!lpá. Multa eXD�!;'. runs, aconi.eceu. Certinho.
tejos de an;ver�all� foram lI1'C ados com a l'ea1lzaeiío tativa. Multa ten;:ão. E Sem falhar <1bsnlUlllmenlf,
de um coquetl'] (lfererldo à Imprensa, Os fe�t.ejos dl, pl(lt' de tudo' nnssa sel"� nada. Até o Capitão N'l"
Jubileu de Prata prosseguem, bão cet'*a ele vlt1r1a CP!. nes, após o i."lI!'Q 110S fal;;_

- FAMtLIA PEQUENA PRECISA EMPREGADA -

I �cza exal>'f'rada. AhrUJ'l"lr>� va. ill'pressionad? "Não />' JOINVILLE
Rua Saldanha MarInho 2 Apto, 301 - Ediflc10 O cam:pe'ln9to de prof'sslonals d� cidade, quP foi '

"'r,IS antel$ do jôgo lIl- pc..,"'ivel! C�Jno é que t".l
O munlclp!') r!e Jolnvil-"LAURO D'AURA. tnterrompldo. deverá ser iniciad ... na tarde do proxm'o ando:l e:ltcesslva conf. tinhas a idéia tão r1Çe:r:_, I� êste ano pgrticlparâ ,1::-

amprenada Dome'sl',ca 'guá��r��s� ;e!::���� :� ::::t��n��I� ���I�eh:- �I�;a d::l;lU;:�� �tolé��1'1� ��f)j��:. :�Of;li::�:��!,. tLI��,;,j'
todt's as DIodali<1ades t"'\-

� I' �. ���tl:�1:/00'J,.,ln4v"j<,'IC JvAln·�,�'·'.'Se! por 8 X O, Domingo, a. terceira r�(hd<t d') returno�" 'a 'I;(>r ("( nlilàúrada a equ - tf'l"n-nfl� <I l�e�!mhdcr :t.. ..
n.

Prec1sa-s� de' uma. com prática d& eâz!nbl, paq..-vil �T e;:,;:;!��a.,_c: �r�:,tc: o��: r:���l�f'A::�r;'u Pl��1 Rt�na�;r:��: :�t�::;�rv( � �:�l::� �'"\���;���l,a. .'�rti ::��:d�o B:���uU�:'ld�::�'� Curitiba. Exi�e·sc rcferenrla do ult!!Tlo egml'8go. Dirt· 4 x 2 C';l110 v.emO!!!, lfderr le vlce..lider ta -en"tpt"n eenrtn- 1\ l't1me'r!! � rcãnT'lmm n,
lei. NEtttrQ'fto" T(')1/.',., I�\o-.

��:-���.t�..).·���:��.:.�.I�L��C_�_:_:��C�2�L�g.�.�'��.m�.�.����_��)���__ �'_�_������.�":��"_rt����=�;�.�__ ��=�� _

na e o Prefeito Munlcipll

CANDIDATURA
A candidatma para

de do;;; 6.o� JOGOS A
BERTos \le Santa Cat'�-

PERMANENTE rlna, em 1.9ú5. dever:'! .�.)"
A classe F1ermanente I.? apresentada ao Congl·l!.i.n

Obl'lgatórla dos 'los. JASC p�r ocaslii'l da cObC!'tUI'"
compreende as segujntf�s dos 4:s JASC. r�ef;ta PI'('
modalidades esportiva.. : _. posição devcrú r�onstal" [l
Basquct.e, Ciclismo ú X['· _ a;:;slnatma do. P1'eft'irl
drez (todo,:: pum maS("I�

"

Municipal e (I('Clarnç,',c_llnos, "!i.:lla�), V,')c:bol c, expre:;sil (k que dara t"_
AtletIsllw (aI11I)OS P:l.':. da a",�i,;tência �os jogc,;
7maScUIIJlos e �mlninosl. abúrtos a quo ,;c prop(.eAs dh;!>uta.� desta clas<'(> realizar r) seu l11tmidpi, ..serão reallzadas com qua:. Havendo mais dI' um ('(l!1.
quer número dr;:> partk'. dida.t� p'lr' 8",.le dos 11.,;
pante::; f'1ll qualauer .:.� JASC, a ('SCOll1;\ do muni.
suas rlnco modalidade.> cipio sera feib por ef-
pQis são modalidades es- crutinio Sl'('rcto. TCI"à,�pohlvas quú figuram de�. direito a voto todl1:� oS r�
de <:'s ]Jrimeir"s jog ..... -3 presentante:< cl""deUclad, ";
aberto:K catarincnses c do� m,unlcíplos concorl·C'll.
que não Podem deixar r":e tes à �Ile. Em caso df,
serem rea!lzndfl.s ('m qu:-,;- empate C'abera ao prl'�j-
quer jogos abel·tos. dente do Congrt'.'\So o v�

t ... de minNva. A mesa ri;
rigente terá a seu corg,} li

11ireçáo �erlll de t odo� "S

trabalhos durante as "1';.
sõcs ol"dln{il'i3� f' extrai""
dinárias. delas lavmn.:n
competentes atas

seram Olltros. �emcs a<;Florianópolis, 31 de julho de 1963
A EMPR:eSA

6/8/63

fmprenadi
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,.no Bolo. lsio ,.
lceiçio. Rio pequt
nas promessas eItI-
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