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• Ivez prestes a provocar uma guerra mundial, souberam en

contrar urna solução mutuamente aceitável para um dos

,g�����f.��:�i�i:�;;E:ª;:�::::;;,����af�1�;� H-OU-OI'a--oM-UB�-I'al---=�ar�'a g-Proi�I'�a-o �a3 Provas '!urleares' ido 00"'"0 sovréttcc que, epõs as oon�",açõ"
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tripartites, propOs um programa de açao para o rortatect- I. U !
mente da paz. .• .

. t

TóQUIO, 5 (OE) _ O 3) "Estabelecimento de Afncn e América Latipa". "Este venenoso dccurnen- "Não obstante, reeemo-Jo I

_

Govêrno da China Comu- uma zona desatomizada na Em Moscou, a imprensa to é indigno do espaço que para que todo o povo so-l

AUTO'DETERM INA'ÇÃO DE ANGOLA ����aosl<l��O�o;�;ta�sa�:i::� ��:i��CI�:iV�siaaeu�s:.aci�� ��{:���icn� Pt�:t�ua d�eztÍlti�� �:�:b:on;;i�����a:s�::o j:: ��%ic�nin��ib:s 1��!�S ba��� I
propondo uma reunião mun EUA, a China e o Japão. ataque da China comunista cíausta do mundo' - dIZ o neses"

,1--'EiPOR-TE-S- -I
DACAR, Senegal, 5 (OE) dial para a discussão da Igualmente o estabeleci- ao Kremlin com respeito "Pravda".

- - Numa entrevista que o proibição total de provas mento de zonas desatomi- ào tratado limitando os en-

dirigente rebelde em Ango- nucleares e o desmanteta- aadas na Europa Central, saias nucleares, para mos-

�:u�o�:�:r!OI���, q::n�: :eno�tr�:S :::! ��li�:: ��:�ai:e��!�s�f���mbai�: GAL. CASTELO BRANCO DESMENTE
i (PEDRO PAULO

i acha disposto a negociar rior. "Considerando o dese- vem sendo a queda dos li- com sede em Recife, des-

"

MA'CHA.D·O i ;:Z�ui:i:,;;���:::::�'�l� �u::�o ���:��,��,�s pe�� AINDA Ad"" cbíneses. �:r:��:l{o �:���:o�r :::��,,:' anot;�::iad�o �:
autodeterminação de éngo- ���:ac��:r ee asa�::gu7��e��a� GREVE ca�O an::�X:;�a �:�:��t:u�� tado Malar do Exército.

! 6° PAG.) la�m sua entrevista, rea- �:�al��eG��!:n�r���:i�Õeps� DOS ���i�n !e ��cl�:a���hó�e :�

I' Acon.tecimentos sociais
Iízada em Dacar, Holden �:id�ls df:Jo�:�elr::��:. ac� ���a o �::��: �hein:os��� CARVALHO PINTO ADOTARÁ

(Zun Machado 2' pág.) ::!:r;o�o:es:ll:z�rq�':n d�:s� declara uma carta assinada BOMBE!ROS com o Ocidente. IMPORTANTES MEDIDAS

I M.'lr UM
ta de que tem o apoio dos ieor ;:o�o!�lI�'Oai, ::e�i:i:: NITEROI, 5 (OE) _ Os o �e���r�Vad���:�:�;�u ��� BRASíLIA, 5 (OE) _ O fonte do Minist�rio da roa- :::��osO�:r�:esnod::i�:��

A J :�:�n�esuni�:d�Ig�����z�� Popular, datada de 2 do bombeiros da capital nurm- nes era uma calunía contra Ministro da Fazenda ado. zenda, no Rio, disse que o
te e:n ntíme�o .d.e 6, são os

I BMUDlONsGTAE �!U:&o�:�'::;::tE: �ii��7:'�: ;�:���:·!.ii: :i,.?:;:�?;�:�.�:I;:::ti;�i �i:��:!�i:f::���:,�:: :;:':�:i:�no:::'id:'�::�, :il:����he�::�!i.��:�a;: \ ;�::�;����:!\:', iT�:�
.gerar 'da rcrenta Naciorul

tro ct:I'.Cs...rt'CQ.l'ó!�, el�S'.la .�t"Rção estadlt-ü-,. ;euQl!'.,� =;:!:��vos elo Govêrno gerido �pecialmente.o sté- depots suger-ir efl,êtgicas me
Otávio Flonano e Ronal:lo

.
MORREU NUMA

(FNLA) que vem disputan �,�:a;l J�'�UI:: od���;: ��:tooo::, �::;�:tes d�O ::: _�
tem. d� .".oodação· Um, di""" ii<> ,.n..m.�tol �-- _

I FOGUEIRA ���f�:;r;:ti��i� :���:�::�:�::a:�f�:��; �;:���:�� .:P�:�,d��e:;�: Goulart em Bom Jesus da-lapa
I (3 a PAG) para a Libertação de Ango-

sarmamento geral e que,

,
.' , la. Declarou que desejava

ademais, propõe os seguín-

i decretasse Salazar uma
tes três pontos essenciais:

: Nossa Capital anistia geral a favor de vã

� (Osvaldo Melo 2' pág.) rios milhares de pessoas

1
MORTE DF ;;:Jl��!:�!q d:S���:���dee:

_

em mãos das autoridades

WARD: fAml!fl�n\il ;IH;1r!� 1/\·:1',
Quer, ademais, que Sala-

TESTEMUNHA :��o�:�����:ç�o����o a��
PR I NC I PALI !�!ens:e�'ei��:o�r:�n��e�t�

do Govêrno argelino de for-

DISSE QUE necer 10.000 voluntários pa
ra combater contra os por-

MENTIU ���êse�ot::���e h=a��: ba��s"su���::�s,de i���:i::
(la PAG)

pois pode obter 25.000 com- as bases nucleares situadas
•

batentes na própria Angola. em territórios estrangeiros

I
. Salientou que O que se e a retirada das armas nu-

Radar na Sociedade necessita realmente é mate- cJeares dos referidos ter.

,I
(L. Bartolomeu 2' pág.)

rial militar e dinheiro. ritórios".

I OEA, Governo não pretende modificar os

I RE��:�A DA

BRASíLIA, 5�!!çi"� ��mO'�A��o�E!� d�nI�,i�u�" Di,,, q"

I (8a PAG) governo não pretende mo- sr. Gilberto Crokett de Sá, elevar o salário, seria ali·

I dificar os níveis do salário acessor sindical do presi mentar a inflação com o

Infinito .Pessoal
' aumento geral dos preços,

I (Silveira de Souza 7' pág.) Isto, comprometeria o pia-
no anti-inflacionária do go-

II INSTITUTOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E O ,'mo

\ VÃO COOPERATIVISMO RURAL

I EXPLlUR
NOMEACÕES

I Cacto ��a P.A�J;.
Alemanha (7' pág.)

MINISTRO1) "Uma declaração sete
ne de todos os países. nu

cleares e não nucleares, na

qual se obrigariam a proi
bir e destruir em sua tota
lidade os armamentos nu

cleares. Nesta declaração,
tôdas as potências impor
se-iam a Obrigação de não
fazer uso de tais armas,
nem importá-las ou expor
ta-Ias, nem fabricá-las ou

proceder a- ensaios a fim
de aperretõoa-res."

DA GUERRA

PROIBE
BRAStLIA, 5 (OE) - O

Mini"stro da Guerra Gel.
Jair Dantas Ribeiro, de
terminou que nenhum ci
vil estranho aos quadros
da Pasta, ingresse nas de

pendências desta reparti
ção, sem estar acompa
nhado de guardas de ser

viço. A medida, abrange
aos jornalistas credencia
dos ao Ministério da Quer-

RWRESSOlf
VASCONCELOS

TORRES
RIO, 5 (OE) - Proceden

te dos EE.UU. regressou ao

Brasil o Senador Vascon·
celas Torres. Esta tarde,
irá ao Itamaraty para fa
zer uma exposição sobre o

�::�71��0 l��e CO�!iO�o;���� I
a ONU.

Nos últimos dias da se

mana passada, estiveram
com o senhor· Secretário
da Agricultura, os acadêmi
cos de direito Wilson Lauro
Breda e Tadeu Silva, que
estão interessados no movi
mento cooperativista do
norte·catarinense.

Conforme notícias ante-

riores, deve ser assinado

\ um convênio com líderes uni

-------.., versitários da UCE <União
Catarinense de Estudantes)
a·fim·de que, o movimenfo
estimulador _ do cooperáti
Vl1>1no rural t:m Santa Ca-

- ./

BRASíLIA, 5 - (OE) - gresso, se dirigirá para a

Guanabara amanhã mesmo,
afim de participar de uma

concentração de trabalha
dores. No Rio, o Presiden
te Goulart dirigir� pessoal-

����et�toa �:!a�r����;\s::

Informa-se que o Presiden

te João Goulart seguirá
amanhã para Bom Jesus
da Lapa na Baia, onde

iqaugurará. � elrtrificação
de Paulq .?!-\OoQ�o.;:, Fí�gu!1d�,
porta voz pl'eSidendat, I q:

!:
chefe do governo em s�u re- tros do pais.

EVAN[}RO PARA O SUPREMO
TRIBUNAL

BRASíLIA, 5 (OE) - O
ciro Lins e Silva para o Su

premo Tribunal Federal,
na vuga ocorrida com o fa

lecimento do Ministro Ari

Presidente da República
envia hoje ao Senado, meu

sagem propondo o sr, Evün- FrnIlCO.

NÃO FALTARÁ LUZ NA GUANAMRA
RIO, 5 (OE) - Não ser:i

suspenso o racionamento

de energia na Guanabara,
medida que deverá perdu
rar até 31 de outubro pró·

Isto, foi o que infor

a UPI. O Almirante

Miguel M:lgl\leli, coordena·
dor do racionamento. Dis

se, que somente os ,cortes
gerais do circuitos por 20

minutos, é que estão sendo

!;uspensos a titulo esperi
mental.

MARECHAL MAGESSI OUVIDO
BRASíLIA, 5 (OE) - O

Marechal Augusto Mag(',,
si, será ouvido hoje pela
comissão parlamentar de

inquérito, que investiga
pressões sobre o Coogress'l.
Falará da assembléia de

vada pelo Clube Militar
dia 3 de julh'::l, exigindo
concessão do reaJustamen
to de vencimentos. A co

missão, transferi·se·á para
a Guanabara, onde seráo
ouvidos tambem outros

ruo PAULO, 5 {OEI _

Residiam em São Paulo to
dos os tripulantes do avião
da SADIA acidentado 00

tem a tarde em Santa Cat.a
riria. O aparelho, levava a
bordo 4 tripulantes e 6 pas
sageiros em võo regular de

.Joacaba a Videira, quando
caiu nas proximidades de
Tangará. Não houve sobre
viventes. Nota oficial dís
tribuida pela Sadia hoje,
em Congonhas, afirma que
o aparelho PP-SLL, tinha a

seguinte tripulação: Comao
dante: Gabriel Abrão xos
sak. cõ.pncto: Luiz França
Neto. Rádio telegrafista
Guaracy Gonçalves e co-

mtssdrta Âurea Miranda.
Acrescenta o docymento,
que as causas do acidente
estão sendo apuradas por
duas comissões de inquért
to. Uma da FAB e outra da

-
-

BRASÍLIA - Todas as

Cu.."cn.o,;ocs civis de Br a
silia foram novamente pa
reulíeadas, em consequêncIa
do reinício da greve dos
trabalhadores dessa índúa-
tria. Alt;lgam os grevistas,
que os empregadores 000
cumprem recente ecõrdc
sularíal.

SÃO PAUW - Os pro
dutores paulistas de leit::o,
reunem-se hoje a tarde pa
ra apreciar a proposta aa

SUNAB em suster o preço
de 43 cruzeiros para o li
tro daquele produto. Ant3-

ciparam os produtores pau
listas que consideram insu
Jiciente tal preço, e que
manterão sua reivindica

ção de 63 cruzeiros. Idêa
tica atitude, deverão as

sumir
•
os produtores ria

Minas, Estado do Rio e Es
pírito Santo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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T,�:�n:O;;;I�,��.:a:':;';';�Om I tica colbe nOV3.$ vitórias
Endl'rrço Telrçã.üeo EST.\DO

nTREroll
Rubens de Arruda reemos

(;ERr·:xTE
nomtoeos r'ernnnctes de Aquino

CJIM E mo: JtJ!:nAç,\O
AntÔDio Fernando do Amnral e Sllva

RF.O \TOR·SJ<:CRET.tRJO
Ppl"jdp� Luiz de Mt'dldros Prnde

nED�TOnF.S
Osvaldo D,'IC'lo

r'ectro Paulo Mur-hado

l'lmr.ICIO.\I)E
Osmar Antônio scuttnttwctn

:"FcnF:T \ltlO CQl\IlmCI.-U.
Divino Maríot

."

Pror. Barrt-tros FilhO - Pro". Osvaldo R. Cabral
- Prof. Pauto r.eec - Prcf. Fernando Bastos

Prn!. Akidt!; Abreu - Prof. Othon Gama
d"Ef'1l Dr 1\f"!ton r.C'itf' da Costa � Dr. Ru
berls Costa - CeI. ('Id GO:'lzaga - Major lide-
onso Juvenat werrcr Lnnpe - Ptnvío Alberto
de Amorim >\rnflldo <:;. 111in.!o - rioratécto

Sopres - Prof. Osmar Písaní.

l'l·oni�t... :-; �.odai:;
Zurv \f"irhnclo - Lázaro Bn-tolomcu

(jiJtJ�r!(l X: ha",
r�ll\ ,\

E..pnrtl· ..
1\1;\\11'�' Florge� - GIlberto

('rimit:a ..

Silveira de SOl1za l:.ds(Jn �clson de Ubaldo
-- JtaUI CU'{(llb !'llllC !'I1ard!io ,"leeleiros Filho
- J, J. Cnldl'in\ Ra<.t(l!; - Lu)? Henrique da
S;ln'il<l

\r{\" t Litl'ratura
�a]jm ;\ligtlP! t:mflr GUT\'alho - Jair Frun·
ri!>'O Ihm:1\:-" • l'!t"(lrgú AllwflO Peixo'o .- Un·
o' i;riJ lU,('" �() ek nua

"otidas ela f'olícia Militar

:'.Iajor F.dmundo de Bastos Junior
l:'l!lwllt:iri,,,

,hão XI o r lllhall',;

nll"'E�E;';T."'TES.
R:·!Jr(.'�('n: 'Ü'" .\. S. Lara Lida - Rio (GBl H.

�;l'natinr nRn ,,'- -1(1 - :)' andar.
��o 1',111(1) nUf! Vitória 6.i7 - conj. :l2

8�J�:·t:ll��.���11�;\' P�?::'L j-.�,
R ,��:i:;:j'���: ���

A:.:p.nt'.� , l!ldpllh's err.
.

_.-,s os mumcí·

pio,> (!(I • I,' 1:1 - Anún('Íos me(lül1lte

I ���;�t�:r�f�r' ',i ;1·.�;:U (\.�',:l:.:rr;�.�illl_�'i�NDA
AV(Tl.�\ ('l�"," .i".1
(,\ dirt'I':)I' I,i,,, �\' n'J;Jl0I1'óllhHI7!1 f,d<ll< {'(IIlf"l'Itos Il'llÜtj(lf'" II'!>; adi!:"" ."i....lIafkMi.
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ElIZABETH A MENINA DOS OLHOS LINDOS - "MISS
EUGAHTE BANGU" NA PASSARELA DO CARLOS

GOMES - ROSAMI VOlTOU AO COLEGlO

11 -' Baba,l!) próxlmc nu conetrueõ..
3 _ Eliztlbelh Cou� a nlo!;n'na de)", da nova. !\('(!-c 'SJclal do Clube DA7.l' de

(lh'Js bonito!'· t::llnbém !XlrtlC'iJat'á ,h Agõsto vai :eunil" tl "Soclety" pnra m'l

f(',;ta "Noite de Gala". din 17 próxlmri. vimenta_da chunnsC!ill(l-a - Ac, Debutal�'

no Club'.' Doze de Agõsto. qllan(J') �E!"dC te!; �b baile oficial e�t9.rõ.� em pauta.
apre�cntadas quarenta c sete Dcbl.ltal'l-

teso

13 - 'Elza Haou("he· credénrl�da m')-

di"ta rh Rio de Janeiro, é a r€sp"n<;ll-
5 _ A beleza suave clt' Elesiana Hav!'r- Vf't !'Jelo lindo vest.ido da Debutant.e Ma

rrlh "Miss Eleltnte Ban�u", ,,51a �!'d" ria da Graça N('ves. qu.":' estará aconte
c1'lnv:d;d,l para

.

dar nre�-"'nça na fest� cendo na Clube DrZr> dr Agô.��o Ul r,,�

'Parada (Ie EJegáncia Bangu" dia 14, r.:t ta "Noite de Ga.la·'.
cid;,:dc {te Blumcnall. A promo.ção que r�

tá a carg-:o da 'Rc(le FNninina de Corr.

bate ao Câncer". será nrs Salões d::> T"[o-

11'0 Carlos Gomes.

1 _ Deu rap!da drcula.da. em no=r a

cidade o neoutedo � ara Dr. Atvarc Ca

tão (Lcurd{'sl. Acompanhando o olcgan -

te casal, a não .mcnos clegant':>.�ra LU •.!

Xavier da anverra.

2 _ No o-õxtmo dí«, �4· es1:lr::"0 reut.t

dos na casa santa Cat[U"ina. o- R;,: II,·

listas d� Estado. pata e tr;1n..r)rmaç�'_
do. Associação em Sind.icato· Em grandes
atividades o ercoênejeec )(Jcu:?r Edga;'ol
Bona-o-Is. Presidente do assoctacêc e-u

roce.

seus estudes. em um dos 0131[<
I
credeu

cia.do .
.; Co!fglo do Paraná

9 _ Num jantar no querõncrn earacc

foi nota.dh a oresenca rio casal Sr e Era

Oaldino J�' Lenzi. A era Lenzl tRu'h,
murt- a!Jl'«la'la. }Y'l.o elegante conjunte
de vestido e casaco em tecido ltf!anI' )

eõr azul.

UI _ Estr"ou novo pt'ntead') c

lhor rcvorecou S('\I bonito r sto. a etc

gante senhora Eliana en-rem.

12 - Procedent.e dn RI� (I" Janeirél
onde !)assou [Mias. o discutido L.nj7
Fernando DI \"i-necnzl.

14. - E p('r falar:nos em Debutante".
em :eeentc rellnifb que g.<>ntilmente f,,;
conv1dado, o nssuntn era sempre U ffif'O:

m.,. Debutantes que u�am penteados al
t')5. não mostram Os seus 15 an('s. Lem
brand'J-me o que r,ecentcmente aconte·
ceu com o baile do Itamarati. pergunt(;'
::;erá que vams-s s-:-frer as mesma;: cri!,�·
("3.<.1 (lQ será que os brot:l� vão mesmo
fazer !)enteados. 15 onos'?

1'5 - 1)(> re!:l"cel&O de.,. viagem :_j"

norte�:
ais, a- fnnIta �'rezinha Amlm

,
J .... :i \ " i

16 - -pmO':1 1.rlhaGos de que est-P.
ve em "'t8�lda v�lta n,'stll Ca.PItaJ o !te

nhor Charles Edgard M,..r1t.z, Preslder:.tf
d:l Coil1.ederação Nacional do Comer!ü.

l'Olga.mos em rcglstmr o transcurso de mais um ani·

vers4fio naia!ic;io da gentil e prendada srta. Rosa Maria
SebJ)ml, dileta IiJha do sr. Antônio Manoel Setubal e de
sua exma. espôsa dona Rosa Trilha. SetubaI, elementus

bej4mente conhecidos em os nossos meios sociais.

P9r tito grata efeméride, levamos à natalicante, trem
..como aos seus [amitlarcs os nossos cumprimentos.

- sr. Lidio João Ferreira
- sr, Albertino B. Machado

•
_;_ sr. Elpidio Josus da Rosa
- dr. Anisio Dutra
- sr. Mário Guimarães
- sr. Antonio Pereira da Silva
- sr. Paulo Barbosa
- sr, Antonio Pedro da Silva Medeiros
- sra. Maria Carmem Carneiro Schmitz
- sra. Jose[ina Schweidson
- sra. Helena Soha. Ramos
- srta. Janete Terezlnha Kormann
- srta. Alba Gonçalves

4 _ O n(lvn e mode:'no )"!]sta.ur.mte -�o

H'lteJ &- yal sabado aconteceu bastante

mavimentad).

,-_._-----.........._--'--_ .. - ------
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PÁRTICIPAÇAO /

.\ZIZO IH \(.Y E SENIIOR.-\
e

"\I.\'I\RO LEOI'Ol.OO IH SILVA ..: SENHORA

,\IDE nO(iEJUO E SüNI.\ !\IAIU.4.

2S'7'fl:.l Fpolis., 28/7/63

PARTIC!PAÇAO
1'I:.-I.I';III-;J:'l E :ill.-\. �l:\lUO TERNES L SRA.

6 _ Na· cidad�' de Tubarão o menin,
Nc vtou Luiz. filho do casal- Dr. Newh,l'

L",Ii� Pizz-:latll festej'lu anlvel'sá:io, C

ca aI rccepcIO;1:,U em sua rcsldêncJa 'Jr.:

gTllpO de IlmigJs.

7 - Charlel'ii,on n Noite· foi a mO"\';

mentad'.) ff'�tu que aconteceu sábadQ n9-

sLcicdac'" Pldíb1'r:)_�, J)T'lmrçã.o <lo cr>

nista ("e1.�l"I.

8 _ Rosanl Ramos um dos brot-ós m'.:.;�

bonit�s da cIdadc de Itajai. viajou O"'l
tem pa:a Curillba· ('nde continu"-:-li

i.avrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

,pselicidcS em pó ou em liqUidO. Diversos
l'I"l)� e lórmulOl; pala o €xlerminfo de qual·

i���!�:�t1TC��O!(!: i��;;�v�oeff�����' as er.

vos cCl\onh<JS e,,,tOl\do assim o Imprc.QlJtI'Io
,robolhO de COponOl Faço uma v:sllo ou

peço il\:ormoçoas aos lobriconles

BUSCHLE & LEPPER'5/A,
'lCIIJ'IILl! �UA Dr ��INC1PE, \23
9l\;fo!Hu.. U· �u� BRUSOUf, flS
CU�I·.B ... ' DfS,MBlRGAOO' we�TPHMEN. "1'

C!NEMAS: CARTAZES DO DIA
- CENTRO

sio josé
às::l (' 8 horas
W'lrf(.'O Bcntty - Natalle Wood

-�m-

CL!\MOR DO SEXO

TcenicOljr

ritz
às 5 .... 8 horas

Pcter F!nch
Jatns McArthul'

A ESPADA DE UM BRAVO
Tec11leol!)r

Censura. até 5 anos

- BAIRROS-
gloria

as fi horas
Grerory Peck - Richard Widmark _.

Ann" Baxte�
-C111-

CÉU AMARELO
-- C.ensurn: até 14 an'lS -

i_o
às 8 horas

DoV1d McLenn _ Milry Tyler MorrI'
- -em-

a AVIAQ FOGt1ETlii X - 15

P�naVlsi--:n - Tecnicolor
- Censura: até 14

RITOS, conjunte- de QUI' -

rlonàrtcs da mais vert-i. O aparecimento e dilltribuição dos pelos que são nor

da natureza, destinado" h mais no corpo humana como os do couro caberuto, so

informações e dados cp" brancelhas, axilas, etc., dependem do sistema' glandular,
totalizado;" permitem ') embora não se possam modificar os lugares onde os mes

conhecimento I da rcalidr. mos devem comumente existir: Quanto aps pelas tidos
de brasileira. como anormais, como os que /nascem nos rostos rerntn..
O IBGE. COr-l') órgão I:':: nos, há quem pense que provenham de uma perturbação

cúpula d-. sistema estens- no funcionamento de certas glãndudas, mas o fato é I.jUC
ttco nacional. 113 conheci- muitas são as senhoras que os possuem e não sofrem de
menta cesta realktadc. moléstia alguma glandular.
principalmente. através d.. lia meses atrás tive ocasião de examinar um case
Anuário estau-tteo bem intera.sante e sobretudo elucidativo. 'rreteve-se de
Braxil. cujo conteúdo I' � duas innb gemeas. com vinte e dois anos de idade. Uma
presenta a síntese fie :1- delas possuia enorme quantidade de pêlos do rosto, ver

ma grande parte dr-s trv . dadeb:a tipo de hípert rjcose (nome pelo qual essa mole ...

cernes r-ealizados polr-s 1)1l tia é designada cientifiCltmente) e não apresentava o me

par tameutcs zstocuats cte 'lar sinal de dtlit.urbio glaDduIar. Todos os mais severos

zstausttca exames foram efetuados e tudo negativo. A outra gémea
Hunranâc o� COlUp'· -

apresentava-se ao contrário, com perturbações endocrl
mtssos assumidos � '1 nas terríveis e isso desde os quinze anos sem, ccntudc,
C- nvencão Nacional '�.. apresentar no rosto um unico lia de cabelo. Citarei U�lI

E.,t,üística, o DEE catau- outro reto mais positivo. Certa vez fui procurado por
nensc vem de Iígurur, no- umc, cliente que se deu ao tracaino de contar, mensrl
vamentc. enthe OS prtm=L. mente. os pêlos novos que lhe iam aparecendo e que eram
ros na entrega da coleç�\" retirados. No inicio possuía apenas uns cineoenta fios no
de tabelas c quad!"os .la q�lxo. Preocupada com isso procurou um médico endü
COR·;clh:J Nacional de E'itn. crinologista, aliás competente, e que fez tudo' que foi poso
ti'it·ica. l'.inda. no ultirrr. sivel para um bom tratamento. Os exames mais penelt.o::;
Assembléia Oc'r-al do re1'r-- e criteriosos foram solicitados e a medicação dada era
rid') Conselh ..... réalizada n�

.

a mais indicada. Apesar disso, os pêlos aumentavam n-'to
i',l'gunda quinzena do m:;� só de grossura como quanto ao numero. No primeiro
passadn. no R''l de Jan\,'t· mês, segundo relatou, nasceram cem flos, no outro cej

1'0, foi fücalizadn., pcron"-:o e cicoenta, no terceiro mês vieram amentos e assim, Sl1·
o" delegados de tod�s os cesSlvamente, até que desistiu um belo dia de conta 1,1s
Estad�s, fi situl:ÇãÓ ti-}, t 'i; pois o rosto já estava possuido de verdadeira barba.
balho� desertvdvioos O'-"tl A opirtiAo dominante é, aliás, de que O arrancar d0.>
rede de' órgão regionais JI' pelos ali di' penugem quer com a pinça, navalha e sob!""
E�tatL;tica. n: concerne;'· tuco com os condenáveis depilatórias, êsses, sim, con::;:;'
te :la PLANO NACIONt,L tuem os verdadeiros agentes causadores do aparecimento
DE INQUÉRITOS. Mais li· da b9.rba feminina.

Dentre os tr-abalhes ex -

cutades pela DEE catan-
nense, f!gura um grUJ1 '

bastante numeroso .te pc r .

catsaa estansucas q'v
compõe o chamado PLA·
NO NACIONAL DE INQU:::

mo vez a:;arce�u San:-,
Catarin::t entf':� os p-:-imf';
ros col')cados, peis· aque::\
ds.ta. !;cmente seis UnÍl�;
des Federais haviam ath:·

gido os lOQSi.. São ei<l';:
Roraima. Amapá. Pi:tlli,
Bahia, Eõpírit-: Santo
Santa Catarina. Aqui. �: )

sul d:J Pais· vale a�sinalrl",
c;s respectivos Deparlu
Ir-entos flcusavanl (}-'; "f;,

guintes ínti'ces: São Paul,)
74.4<;-;,. Paraná 51.:)% e R!/)
Gratlde d(r" Bul 7500%.

� .

Os resultados acima e ... i.

�:����at;��:a� �:� abd;\
tante a "ê:ie de dUicuh\;:-'
des com que oi'lda se d' .

frona, vem ga.Igando lu!!.,"
de relevo no cenârio esh
tístico naciona!. J.DEEl.

EMPRfGADA-
• - I'KF.ClS:i:-SE x .... lW_-\. DESEM_

lI.-\RGADOR PEDRO SILV.4- !1�

rOQUEIROS - PRA!."-· n\
�.\l'OAnF.

VfNDf-SF.
VENDE-SE t:"M QL\PTo{)

OE CASAL EM OTUfO ESTADO
DI·: COXSERVAÇAO.
'rn,\TAR XA ItUA DESE.'1-

H.\ItGADOR. PEDRO SlLVA, 218
COQL'EIROS - ,.R,\I.\ lU
iI\('n,UlF

S180HOSO?
SÓ CHE zlTa

VENDE-SE
BAR A RUA CONSELHEIRO
MAFRA. 13!} - TRAT!\R NO
MF..s�IO

CUIDIDO COM O tlllll

l
,

CONSELHOS DE BELEZA
OS PEU)S 00 ROSTO E AS GLANDUlAS

Dr. Pires

Baseando·se entretanto, muitos médicos e doentes na.

Idéia de que as glãndulas são responsaveis pe'o apare::i·
menta dos cabelos nos rostos 'femininos, pensam logo em

tratã·las, julgfmdo que com isso os pelos desapareçam.
Puro eQgano c nada mais do que perda de tempo pois a

pilosidade vai aumentando cada. vez mais, com prejui20
do doente que fica na esperança de obter resultados sa·

tisfatório com os tratamentos gl::>ndularcs mas que. abs')·

lutamente, não adiantam coisa alguma.
O único caminho a seguir para a extirpação rudicrll

dos peJos do rosto. por maiores ou mais antigos que SI'!·

jam. é O ,tratamento por meio de alto freque,ncia em apli·
cação de quantidade. E' um método realmente garantido
e que realiza o desaparecimento total da harba. feminina
para o resto da vida, sem deixar a menor marca.

Nota: - Os nossos leitores poderão solicitar qualqu"r
conselho sobre o tratamento da pele e cabelos fiO rnr>r!.'·o

especialista Dr. Pires, à rua México, 31 - Rio de Janeiro,
bastando enviar o presenie .....tigo deste jornal e o enV.

reço completo para a resposta,

SURDEZ VENf.lDli!
Com aparelhos sem fios e pilhas, última descobenR

germano·americana. - Extinção de ruidos e zumbidos
imec!; .. t_t>men1e. Anrnveit.e o nre ....n de nronaganda .

Distribuição gratis do livro "Weimer". - Peça a fitma

D, J. Ribeiro - Caixa Postai, 4154 - 2C/o5 - Rio de
Janeiro.

.--

���··C�M' A "SADTA" se==,
..��anô .

polis abriu o noticiãrio com a triste npticia de ter caído
ao solo, um dos grandes aviões da Sadia. ocasionam'.1
muitas mortes e contristando a população ao saber do
infausto acontecimento, verificado a poucos quilometros
da cidade de Joaçaba neste Estado.

Faltam pormenores maiores sôbre o desastre.

POLICIAMeNTO E VIGILÃNCIA NOTURNA Por vá·
rias vezes noticiamos, nesta coluna, faias deprimentes
cometidos por espíritos perversos, que pela madrugada
derrubaram de seus pedestais, os bustos de poetas e de
oul ras personalidades histôricas. chegando até mesmo a

carregarem do locai para outros bairros dn Capital, o
busto de Cruz e Souza, onde jogarâm depois de percolT'-:'
rem grande distância, [eita naturalmente com alguma
viatura.

Agora. a saína dos iconoclástas se voltou para as ima·

ge�5 religiósas, quando. tiraram de dentro de uma gruta,
a. lmagem que ali estava colocada ha multas anos, par·
tmdo·a também jogando os pedaços no ohão.

Semelhantes fatos denotam ;falta de policiaITlt!nto be-.n
como a ausência de guardas de vigilância noturna, pagos
pelo comércio e por grande número de particulares, para
de[enderem a Cidade contra t"ssa horda de selvagens.

Lâmpadas da iluminação pública aparecem quebrl'
das á pedradas em várias ruas.

E' umá vergonha para uma CaPital civ1li?ada!

r:::---- --------- ._, ,
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DIA 21 DE AGOSTO NO CLUBE 12 - BINGO DOS RHóGIIJS EM BENEFICIO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DUS NAVEGANÍ'ES
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Mais um longe Budista
Morreu Numa Fogueira

SAIGON.5 (OE) - Um te-nte governamental. do rcvercnd- 'I'luch Q:l�,'l voz acrescentou que a pru-

banze tmange bU{lhtn),.e: segundo a-, pmrrctraa !.r Duc, que se matou nas çu e-tava c:)mplttameOlC
fez queimar vivo, onte.» u rcnnccõos recebidas no mesmas ctrcunatúnc.ns. <l deserta naquele momcn-

tarde. em Phan 'I'hí.rt. lm COlllete rntersetm ...; de D;· 12 de junho ultimo, UTI Aparentemente, n nolc-

porta.nte cidade ccetct:r rc-a do Budismo. o b'Jn'�q dl'fesa dn budismo De [';\. ela deste novo sacriflrk
(lo Vietnã do Sul. sttuadc se rce quoímaem urna ccr-· tI'O lado, as rnrcrmacões humano nã- colheu dcs.
a uns 180 qul1ôlT\ctros ,. J mónta, religiosa cetebra-.« recebidas 110 Mi1\I.,térIJ -j" prevenido 3.0 governo te

�l��.e::c ��IC;,�l\���'t:nr:", ;�a�a;:�j:t, �%nc���-,,::� ��lt:�'���ddocs:��l�i�Ci�ll� r(\�� ����;�ãu d�u�U;; ��:e�l;��'::.�
mano se desenrolou pruu. tava 11 par desde há vú-
camente no abrIgo dto qn.r: no., dias do rate- de qt-e

quer olhar. Um porta-v -

'

um oonzo arneaçn va sacrt-

PROVA DO TEMPO DE SERVIÇO: _ Ao requerer !1
sua Aposentadoria por tempo de serviço, de acôrdo com
o que estabelece o RGPS em seus arus. 58 a 64, deverá
provar: ter no mínimo 30 anos de serviço. Foi cancelada
a exigência do Catar idade, isto é, o que exigia ter compre
tarte 55 anos de idade. Ao segurado "empregado comes-r
co" é exigido, ainda, o período de carência de 60 contrib n .

ções mensais.
Antes de requerer o beneficio, junte devidamente '.6.

da a documentação e procure o Chefe da Divisão ou Sec
ção de Beneficias e veja se está em condições de ser apre.
cíada par deferimento do benefício. Lembre-se que o RGPS

VENDA DE VfrCUlOS �;s�e�ea��I��:9, l�.��:��er��do�o:o da�:m:od:t:,se:;�;�e"�
Edital para CONCORRl!:NCIA PÚBLicA DE VEÍCU· admissão em emurésn ou o inicio de atividade vinculada

LOS do Serviço Social da Indústrta - Departamento Re- à previdência social, ainda que anterior a instituição dos
gionnl de Santa Catarina.

. .

ta, até a dispensa ou afastamento de atividade, quando
Pelo presente, levamos ac conhecimento de quem In- ocorrer". Lembre-se igualmente, 'que devem ser descon

teressar poss�, que se encontram à venda, mediante con- tados do perinde coi-rido, acima mencionado, aquêles te.

����êr��:!tl��;� �P:�:�:�f:���n��ecificados e .ae �;������e ��n�i=e;::��.u�;� �:��:����oed�s�2J1��;�i'�
1� - Um Caminhão. marca �mRCEDES-BENZ, 8,!lO menta da atividade, devidamente registrados. Será com.

1955, cór cinza, motor n OM 321·919040091.0, seis cilindros, putado, porém, o tempo de serviço militar obrigatório e
120 HP, reio valor minimo de oferta de Cr$ 2.200.000,00 de outros múnus público t urí, serviço eleitoral etc).
(dais milbóes e duzentos mJJ cruzeiros). Não sení contado, igualmente, o tempo que não cor.

::r. - Uma Camioneta, merca OPEL, ano 1954, cor azul, responder a prestação de serviços - exemplo: o tempo
motor n- A'25L5408Hl·L, seis cUindros, pelo valor mínimo que o segurado esteve desempregado e 'pagou contribui-
de orerta de Cr$ 600.000,00 (seiscentos m1l c:rureiros). ção, em dobro, para não perder a qualidade de segurado

3' - Um automóvel. marca BrNCA DO BRASIL, cór etc).

preta, motor n' 75ES, 8 cilindrQs, 90 HP, pelo valorminlmo Normalmente, provar o tempo de servi�, oferece at
de oferta de Cr$ r:8oo.ooo,00 (lim -milhão e oitocenots mil gumas dificuldades. Para o empregado, por exemplo al
cruzeiros). declarações de admissão E' de saida, quando fór o ea�(),

4" - Um Jeep Vemag, marca D:K.W. VEMAG, 'côr ver· constantes da Carteira Profissional; declarações contida_;
de, motor 11" J.OO2668, 3 cilindros, 55 HP, pelo valor mínimo nas antigas Carteiras de Férias ou Carteiras Sanitâria:::;
de o�:r��t=;c�:�oo�;o:m����:�:iC��Sc=�o::�ecifi. �� �:�tar��:çãocoo��t�����s�:� c�:�r�::as i�:ti�:i�:énc�� EM VIGOR A REGUlft.MENTAÇAO
cados, deverão trazer suas propostas ao Departamento Re- previdência social: d) certidões de contribuições, passr;· 1\10, :) O l'resid(wte da I:eJlI\bllca u�sinou " rlCl.'�(lt,) r.'-

gional do Serviço Social da Indústria de Santa Catarirm, das pelos Inst.itutos; e qualquer documento da êpoca a r�J.:'uhllllelltando " I.ei do E"'pl'<Í,tl'lJO (:omp'1!""ln. que illcitli
sito no Edifieio Plameg,.Praça. 15 de Novembro, 6"andar, que se re[erir o tempo de serviço, ou indubitàvelmenlc r:i Hôbrc " rcnda b"Uta u:,� I'CSso,,� fi,;ic,,� ne�tl' c nl/6 1!':':'xi"ç�

�;���r�,P���ne::t:i:m�q�! :!ô;��;!�t��::;;: :�b��:S!l: :;:��:��eàp�;:o�o 3��22tr��a�2:o d�on:t:;e���d�e e�5:tiv��'1� dQi� nnM, ,. que :!l'Claroí de elida cOntribui�te U", .uJ,��ito,· .Ic

apre-ciadas, na presença je todos os concorrentes, pela Co· d ...• ora vinculada a previdência social; [) no caso de em. '�li\:::",c;"�II:'I�;n��::'iir::�I;:�jo,dere:i�;:��,t�e ;;�'C:.�i�::��: :l;l'�:��:�o:;'-
�::I�':; �o':::sn�:v�li�Jr�é�tee�:=f::W: ��:�:S:��:�teexli:�:�1t�� c:��c::�, �: :et�!�r����t!���:e:,� O F�l, 'IU� �dnrini�h-,rni 'IS c,,(:," de ��rti(-!pa�ão ,]0 Go"<',"

com o máximo de sigiID, b'azendo com tõda clareza e pre· l'iament,e: o periodo de trabalho, as suspensões do contra· n:;er:':';o \�::"ll�'Hlll�:�:ll:��H:u�:' n:':����l s;:���� :on;:�::�o a

doOl:�:�
=�oo v:��ru�e��:r:�;::rt�!;�t::te, com o res· ��/� ct�:�,a�h�u�:ãOo:X�:���u���:sin��r::���I��SÍl�U:��� fe�.o,. l1i,," 1.�11�, eOlJrden"dor dos trab"lho& de criaç,'o du Fu::_

E indispensável as assinaturas dos interessados, a expressa afirmação de que tais elementos foram extra,. d� denlr..,. d� dui� "nos II cOl,tl".li,:,,�âo �e" do ,,,�i", rlt' 'IUol(,

respecti\'a proposta. dos de registros existéntes nos arquivos da emprêsa il bllhúll ,Il' d"Jllnll, I( 5Helll Hdll11n ..Vad?s ,,"lo Tl:-<Df.,

As propostas deverão se referir a cada veículo de disposição do Instituto; gl na impossibilidade de aprese:J'�
per si. taçâo de qualquer ,um desses documentos, ou na insu!:. O S (' o :'l T R l B l' I :\ T E �

Assim, cnda veleulo receberá uma proposta em enve:o· ciência dos mesmos, jU'itificação administrativa, na form.l

pe fechndo e rubricado pelo proponente. Não importa a' pela qual jli tivemos ocasião de nos referirmos aqui me5-

que o mesmo concorrente faça propostas l'ara todos os mo, dando inclusi\'e o modêlo do requerimento.
veiculas, porém, tais propostas, como se esclarece acima, Não esquecer que para justificação adminisirati\'a ê las, eX�ctO uq da célula (' da dcelara��o anual, tenha �itlo i;:",,-,t
serão feitas em envelope separados, veiculas por veiculo, indispensàvel, sempre, um l'llzoavel começo de prova por ou �\\perlor u C,"';81<",OOO {lO: :15 pessolls IiSica� benefjci';ri.. � Ú'

As propostas serão abertas na presença de todos os escrito, constituida, :;;eja pelos documentos insuficiente,., lleficl,;r;,h do rcndl,mntos sujeito" 'I incidên�ia do tu'fIÔ�to (j,'

concorrentes, cabendo o direito de aqUiSição dp veículo �::a.POL'ei 03u3t��sd�!��e;etonsO;'eam"'bi�ioS"dde"!dge57 �uecon�;:.����
1...."W;:l sU[l�·rit,,· " (.)'.� 'j:::;�n,('IO: l' pc8l;oa� fislcl(a � juridl"n� oe. �� CrS 82,083.00'.

ao que maior preço oferecer. ., , •

De Cr$ B2.083,on

men�: :rv���, ��oo���oS:����:��:���S p:� �:�;�: ��:tõee�v�ZPi�sc:�ric:���el���s ��n�)����o:�c�a�:s��;stra�oã�� b::'��il;i;:\�:)(�O:\l�C. 1'�:��:�l�I�:�,,:e:p::l<' 'l�ll:in::u;ru::���:�\�:n���t����:� �� g�� l��:���:��
ver a cláusula de pagamento à prazo. aceitam a prova unicamente testemunhal. dllllt'Hto� de residenLes !lO ('�r�unJ.:eiro (10�'c sôbrc o bl'UtO\: ';J_ De Cr� 123.750,01)

Os pagamentos deverao ser efetuados em moedas .cor· \'ldel\<!o!t c Ol\tro� Illterês�e� d� açõrs ·po portador e de [lU'In �� g�� �:�:g��:�rente do país, --------------- hencfidlirius "o l'0rtad<J'!', �emprc que seus potadores optarrw
De Cr$ 173.666,00

deve�: :��a�x:r:r��e�:t��:e�U:e��l��:e ��=e��� D E S E N H 1ST A. �:�e;:�.l"��n�;�::l::�:t:;�,;�u (�::�CI1:::::�.o '::;�:\ueo�:�s;i�:dasbO!'�i): De Cr.� 190.333,O!)

ao proponente, porque é facultad.o a todos os proponentes Precisa·se de desenhista para a ilustração de plar.. ... ·

I,r��o,,� jurldic�8 " pesso"s físieas, (juando não for indiC>ldu." �:�clurcc� " r"J.':uhnncnla�ào lIU" O. l'l'Dpr6aUmO oom{IW.e,
a retirada de suas prOl>ostas antes da ahertura das �H"S' jamento artístico de pequ�nas publicações. Ol>t'raçiJ.O ou I( cuu"n qu" deu or1{:'em ao rendimentO c I\u"nd" I) ""Ic\lll(dO �Om h,,�c noS l'(I!ldime'ntos liqUidÓ��""
mas. Informar:ões no fonc'2761 - das 7 às 13 horas,

eOlllprC\'unle do p"gam�nto nuO Indi\'idualizar o ben"tlcilÍl,i'> !"llçlldo )lei", rC\):<rliçõe6 do lmpô�t" de:nenda para palltalllfl
Vencida a concorrência, no mesmo dia 20 de agôsto do (10'; sôbrc o IlItro); lUCrOs IJbtldo"" �m prêmios em dinhc;l'O. cm:} "Ola� l;!uJ!Í�, "encl\'eis em outubro, novembro e dcfttn

corrente ano, o ,'eiculo seTli. entregue ao compnl.dor, me· ineIUs;"!! Surteios c "lIcumuI3das" _ cxcluindo-se aS' 'poule�' <il" <1(. l',,,I., "1\0, "h' 1�11l". netcrmlntl:.o dccret�, Jl�ndo:
diante o pagamento integral do p,rf'Ço oferecido pelo me!.·

,

ER i>ont.n, "phll'é" l de dUl'lo� _, r os 6(trtcio� le IIntecipação n"�

mo. CllM?RIMEt�TCS AO LlD ","'o. ó,. ","''''''"' , """,, d' '<ô," ,,, OOol,d,d" "",'o
Em hipótese algwna, se dilatará o prazo para paga· nlrnl\l' '(lO�;' 8Õhrc o lUCro); bcncflel()ll sUperiores :lo C':1 l,OOO,Oh

menta do veiculo comprado. DIB CHEREM reHultntll�H de mnortilaçilo oulécl{>'lda dos titulos de l'apitHlit .. _

ás vefculos de que traIa o prescntf' EDITAL, se �n·
ç;,o (lO�, 6Õb�e o, b<'nerlei08); juros de obrlG'ac;õe� 110' p\lrtadr;�

oontram à disposicão dos interessados. para exame e ve· O PSD de Pinheiro Preto E 5 t a d o, agradecendo·lhe Tlro\'oldentes d� cm[>r.:�timOli contraídos dentro ou lor.a do P;r.i�
rificaçãO, à Rua Almirante LRmego n° 2. nesta Capital, dili· dirigiu mensagem telegrli· providências em favor da·

por �ocicdnde8 l1l.cionnis 0\1 cs\rangeiro�, qUa ope!!n\ cn\ ;!_
riamente, no horario das !J ils I:': e das 14 à" Ir. horas. fica ao lideI' do Govprno ii. quele municípío �irll" UOH CI(SOB de r�I�:iO <.I .. cOnll:lt08, �.l:Cep\uada8 as Indeu'�

Departamento Regional do Serviço Social da Indús- Assembleia Legislativa do

tria, em Santa Catarina, l� de agôsto de 1963.

i\ COMISSAO DE CONCORRf:NCIA

4-6-S,lI·13-15·1f1..20/8/il3

AULAS PARTICULARES
ctraso DE ADMISSAO AO OINASIO (INSTITU

TO DE EDUCAGAO. ESCOLAS DE COMtRCIO. 'ESCO.
LA INDUSTRJ'\L1

AVENIDA dERCtLlO LUZ, NO �5'

CONSELHO REGiONAL DE MED!CINA
DO ESTADO DE SANTA CATA.R!NA.

,

ll:D1TA,L DE INSG:R.I('.AO
Cumprindo detern1inaçÕés dó Conselho Federal de M.-..

dicina, venho informar que até o dia 15 de -agôsto inclusive,
está aberta, Ma. sede do Conselho, à tua João PiD.to, IS: S00
brado, a 1nsÇrição de dhapas para concorrer à renovado
de membros efetivos e suplentes'.qêste C6nselhO!"""

.

,

De aéOrct,o com o tegutamento, -cada chapa deverá COIV
tar com 20 nomes de médicos inscritos, quites com sues
anuidades, pará membros efetivos, e ·21 nomes de médicos
tnscruos, quites com suas anuidades, para memores SUo

plentes.
Cada chapa' deverá ser subscrita, no minimo, por 21

médicos devidamente inscritos e quites, nenhum dos quais
poderá figurar, 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-ao no di-a 16 de Setembro pró.

xímc.

F1ori:anópoli!i, 26 de Julho de 1963
• loaqlÜm :!Uadeird Ne\'cs

PRESIDENTE
7·8-ô3

VE DE..sE
Ótima,reSidência 110m 10 peça� - Garagem e t.clerone.

Tratar com sr. Pau) - à Rua S. ,Torge, 5J. 9·R-fi::l

,.[ .-"t,.,.-:f.

governamental revct-u. c

reuvamento. ouc (I Il II

foi descoberto. quand.
tava queimando. POI' t�'ll

capltão da Guarda Ci·.'!J
que o encontrou na P;·,!.
ça d) M')llllT.cnt.:r Ue,.; rol r

tcs de Phan Ttuet. O c,

pitão fez tl':ln,;t:.Jrt:n ."

despoJc" <lo bonl'l a l!:.l

hospital vizinho. O p�:';.r-

Itr-ar-ao p�r mel') (lo roeo.

O C:l!11Hê rnt.vs-ates p:f.

cts..u, de outro tado. (1'12
vartos benzas e per-tona
noeces laicas budistas tn'

c.aram uma greve de f)"
me ha varies di-is no pn�"
de principal a fim de pr ,.

te-ter ccntn, a paiinra
liglo,;a do govêmo.

v= •

IlIi[ PREV!DENCiA SOClt.L
& "

.

.

a. C....f"" (/J.úff.r_�

=e=v=e=.

CACllDA BECKFR NO 1, A. C.
JIi estria à venda no Teatro Álvaró de Carvalho, os in·

gressos para li lcnporada do Teatro de Cacilda Becker, n",�·

ta Capital. ntuna promoção do Departamento de Cultura.

Os ingr_esso.$_, com preços a, artír de 300 cruzeiros, po,
dcl'üO ser ad'IJlÍl'idos no Teatro Alvaro de Carvalho. (!ll'lrl,·

mente. no hon11'io df' 12 il<; IR horas

11 DI AGÔSTO
1)'"

DO PAPAI

Nóvo estojo Gilteüe Campeão-"urn acbaõo':

dupla notável do barbear diário; aparelho de uma só peça
Gilletle Mono - TECH, e o pratico Munidor 'instantâneo
das legítimas lâminas Gillette Azul ! .. , Para o Dia do -,

Papai, o presente ideal é o novo estojo Gilletle Campeão
• feito' de encomenda para o gôsto do papai:!:.

Cltte_te
MARCA REGISTRAOA

OS PRESENTES iDEAiS PARA O DiA DO PAPAi

DO EMPRtSTIMO COMPULSÓRIO
Até Cr$ 88<1,(\0
nf' Cr.� RB5,lIO
De Cr.ç 935.011
nt: Cr� U35.0G
De Cr$ 1.285.:10
De Cr$ 1.4B5,1)()
De Cr.'S 1.6B5,OO
De CrS 1.885.C;0
De CrS 2.085,00
De CrI 2.285,00

isento _' .� � �
Cr$ 44.000,00'
Cr$ : 56,000,00
CrS 70.000j{)!)
C'rS 90.000,06
('1'$-116.00fW)O
Cr$ 146,000,(11
Cr$ 1'18.000,0(1
Cri 218.000.00

JOn'" lproporclOlJ"

a Cr.C; 984.00
a CrS 1.134,00
a CrS 1.28<'00
a CrS 1.48d.(\1)
a CrS 1.68<\,00
a CrS 1.88<\.00
a Cr$ 2.{lR'\OO
a CrS 2.284,00
em diante

(' E n L" L A

Em "elução ao� bet\cfici(lTioS de rendimentos clil.'$SiliClÍ..-�·t

"a eedulll (' d;( declaruçiio. o empf<Í,t!mo ,eI'6. (lTreeadp..Io me<Ji

,,,,te dct('n�"o mCn�,,! n,,� ((Intel< pal:::,dore6, dI' aeardo com n •.•.

::,ul,,!c \Qbci,,:

l:�mll(()cnto� l11enS;,LÍ6 pllf':'O� OU credil�dl)..

(I"dul J.':ratlFiençõeS, honificações, 131'

",,\,,"'in c ()utrn� "1("111::'0\16, 'nl�m- <1(, �al((-

CrS 73,749,00
CrS 82,082,00
Cr$ 94.53::!,OO·
Cr$ 107.01:l::l,OO
CrS 123.749,09
CiS 140.33'2,00
Cr311'''.999,00
Cr$ 173.GG5,OO
Cr$ 190.33:;,00

em diante

isento '

Cr$ 1.300.00
Cr$ 1,600.00
Cr$ 1.900.00
CrS 2.PiOO,OO
Cr$ 3,200,on
C�$ 4.000,00
CrS 4.900,00
Cr$ 6.000,00
3,5%

dlur��:
\·I�(Jn[.... nE lN\'8STDn:'NTO,

,"cluç"o ((06 I/cndi(·jlirios d,,� rcndlmentoH ('j�s�ifk(l.d""

nu� l'�dulus A;fi;I1;l'::FiG; c H ,1(( dec\,,'rll��", O' el"i,rê.,ti,,\�

"Ocnrr�rrdo "'1�in�iio nO s:lI:irio mínimO em vigor nOIl J&
! in� de 1% I e HlG�, ua Inbelns dos dolg pr1melroa Ir"ptI

!"'/jjuBt"dn� nu \l1l'�1l1:\ [>,.opor�ilo de snllirio l'eajUstaCSo, No
o!� ('tlJ]lThtimo �'?I';i,; d"spr<:'slldns, no r08uUad.o, as tracett s.t
!'j"t('S" !.,. 100,00 o n()� cn"OIl de nrrecadeçio na tollte.... C!lI1t.

�l'i�l\Jri\, uúu f,;(' id,'u\If\<':H1CJ, OU quando o reev!.hlm....

impõalo de ren<.la j,i l;"/"r si<lO efetuado, R fOnte ..... 0CIIIJIle:t
Ul!tto.,-l ,"

�('r,; j,l!\�ndo lwln� d('lc>:,,�IJls rt·J.:'I"n<li�. 5eee;fm;jIS e In<I'I·("ri".
drl' 'my>ll'�t(t d Rendn, oco", b86e.....J1.. sllJ;U!nte I..ilh�la:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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BAILE DA MISSES NO CLUBE JOINVILlE DIA 24
FESTA DO CHOPP DIA 6 DE'SET NO HARMONIA LIRA

APLAUDIDO GERSON NEVES NO T. A. C.

Cidade ... de Santa Catar'na t! tio Parenri.

para (' df�f'\e que ·l"·á 9;" t:'.�f"nl!ldo P'l!' Batete Che-arad:a, tino oínamento rit

este Colunista atendendo um gentil con- S,:"cledade la'!"eana. na llsta jas De'lU

v·t,� c�n!�rrr.e .ofic!o que cebo de re'!p- tantes do Harmonia Lira de Jolnvi1l<

ber. assinado pelo Presidente 3ér�lo Au-

gusta GonzaA'a e pelo Sf"l!retárlo Rob€!"- :r O V E'M G U A R D A

to stelder. O Vh'e-Prf'�ident,e. Dr. R.,- ANA Mnia Schaéfer· Carmem Lucia �'

drigo Otávio L, b1. em atlvidgdes para L)urdes Maria Carneiro. foram entre\",:,·

aquele ocontecimento. Amanhi, volta- tadeis no meu programa na Râdlo Gur.·

rei a comentar... rUjá. idem. por telefone Tere:tinha Aml�:;-

CHARLESTON ;; ��!:�!l�L��laB;arS��iá�l�n�je

CO��S:I:I;Itrinta dias. - NO ··PAINEIRP.'1". Yal'"
ã. Noit/:''' ac6n'f{cf"u !OAb'do no CI'lbe Kas�ing Biltencour,t, muito elegante. c

''Pain�irél'''· nums ""'1moçii, d' cron'st.a bOnita - ADA V.eln nossa próxm:u
Celso P3.m!llona. c� um hon'to shpw, cJnvidada cem seu violão no programa
aprexf"ntado !lar um grupo de Jovens riA "R. S." ->.. wÁNIA Moritz, Miss Radf'.r
n�vo geraçA-:>. A decoração muito origl- 62. de!';tacou-se na noite de sabad.. n,'

nal, rpre�entada r.Or lI4anoel Gorbellott� 'Palneiras" - DUMARA Pinte, ontJ':!I:J �

recebeu um lindo presente de seus PQiJ íNO HARMONIA pelo beU 'Niver' -

�

No 'GUANABARA, acC'nteceu o 'Swc

ep�take'. no I!l,;dromo da Gavea,:__ l'f;

cr(�nistas soc'ais que ,comparece:am na

quelg acontecimento, tem mu�ta COll!'3

,para c<"'nlar - Q mundo temin!n� C("U
'Sh?w' de beleza e elegância - Ven" 'II

o ca;<al-; chileno CENCERRO _ FUI
InformaJo Que Cacllda BeckPf e S"lJ

Teatro· além de sua exibição nosta C:J

pital, .<:e apresentarã tambêm no Carla.!:
G.-me-i; de Blumenau '! no Harmonia U
ra de Joinville - O FILM "Leopardo"

Schmalz. estão trabalhando :)<'ra apre .. que ganh:m a Palma de Ouro. no Fc��i
sentar limo boa festa com ol'lietiv? fi- vaI de Canne.:. foi mot:vo para os costu
lantrópic{'. reiros de Paris lancar('m a m'Kla _ (a

La Guépard). - O PROCURADOR GerUI
AINDA da Justiça Mllltar, Senatlc r Ivo de AQUI'
da S::.ciedade "Harmonia Lira." é que no. r'ec('beu mu'tos t.eTdonemas tte ando

e!ltamo:, coordenando junto aquela sltn� gos. Era o dia do seu Nlver _ AmR'
patica e arlst')crãtlca s:lc1..,.rlade JoI"..,,'- nhã o Dr. J�de Magalhães. vOlI receber

�r::rrJI�
lense. o Baile lias Debutantes de 1063. um ,grupo de, amigos no Royal Hotel _

I,"-�
"-

que acontecerá n ... d'a 21 de setelÍlbl"� "NIVER" _ Pré-estréia d'a trinta próxl.-
próXlmu 'onfarmc ven'tlO ,1Ivu�do ne:s JTI�. no C'ne 'Rãr) Ju.�é· _ OS CANHOES

€m 5 HU·,.�
l; :,�;�';:;'\,: .1����'�AR�� l��"���' FO�� �e�';�V��:�%�;tl�,,;'��f�;:','�:�;��: . ""''''�'.'i,�:,'j'''tJ'·FTE.,S",::T",H"'\",IS::=M;::AS=OCZ",R:::N",H,,AS=�=M",�"':A=E",d=U,,,,aç:.à,,,O,======,,,,,,=,,,,,�,,·.�U

P", fll"tlll.I ' •.__ �' ii

1;"',l�:" �.'"._,_ ,'_�'. ':r4k,-,·:·�>-,·;'�'�=��=�� ·��'·,��;�'hZ,t:��

Miss Florianópolis - Neide remar Pam

plana de Moura- esta-á desfilando no

Baile das Misses,· dia 24 próximo no

clube Jolnvllle.

JOINVILLE

na dia 29 do corrente, recebe-é a vier

ta da Equipe D!namarquesa - de ecrobn

eía, Ginástica e Danças Típicas, o que

marcará o única exibição em nosso E�

tado, no Palácio dos Esport'!s, daque.s,
Cidade, numa feliz promoção <Ia oomca
.nhla Antartlca Paulista, que está patrc
clnondo em tôdo arasü. as apresenta
ções dos artistas dinamarquesas que 'fel!)

fazendo sucesso.

O CORAL

de Flo!iunóprlis, na prórína
feira, no Teatro "Alvaro de carvero " .

extrearâ na 5a. apresentação oficial, n-cs

ta Cidade, continuando sábado e domm

go. Fui In!,_..rmado que estará no JLl. 3;
do corrente em Blumenau.

APLAUOIDISSIMO
o Jovem planísta Gerson xeves. no

Teatro '·Alvaro de Carvalho". na 'N )H",
de Gala', sabado quando apresentou uni

ma.ravllhoso concêrte de. Piano, em IJ ... -

neficio da Rede Contra o Câncer, Se�álJ
de Santo Catarina, -

",-
- .... -

TEREZINHA I
.

t - n

SInta Ritta, a bonita e multo sbnpá
tlca M'ss Radar de 1963, .. n+em. de .1')
inville, viajou para Curitiba. 'onde es-u
da. Na Manchester Cotarln.en'l"'. gas�, -u
O seu pertodc de férias.

NO' PAVILHAO

Internacional do rbtrepuera, cm ::;.1"

Paulo. de 10 a 25 do correntecac-nte-c
ré a VI zxoosíeãc Naclorial

..

jla Ind'l,·

trt� Tcxtll .::_ -FENIT'. Santa oatan-;e,
estará representada.

A FESTA

das M·sges. programada dia 24 prõx:
m:l no Clube Joinv!lle, está sendo es.),!"

rad� Cem multa ey_'ectatlva na M!'\'"

ohester Catarlnense. A Diretoria daque
le Clube· convidou Misses de dlv.ers:i';;

Lira de Jolnville. prÓXimo di" 6 tle :-;1"

tpmbro. se:â realizada a graorle festa do
CHOPP, que s6!â ebrUhantada pela Ba;;

d? do 13.0 DC e !}elas orquestras Tlbor e

Tupy de Sã:> Paul:,. Está !_)rev!sto o ...u

cesso nnque1e e!õpsrada aeouteciment,lj,
que será em beneficio do As'lo de Or·
fãos. O Presidente Dr. Aldo Urban, C"rri

'Seus me�bros de diretoria: D. Marccs
Or.-::senbachpr, Ott:l Li'pper Junior. Ra'!
Rltznfann, Bert Marten::; M-y�es W-e:n-

tolo. Dr. Florentino Carmlnati Juni,:r,
Gunther WetzeL Lucinda Boehm. G�,;·
.,berlh Dletr'ch, Oe; t Koehrer oe Gero:!

tão brasileiro
quanfo Brasília!

TEREZA KARMANN, TERZZINHA' �,

RAÚJO, TEREZINHA LANOCH, MATIL
DE BAOENSToR, ROBERTA CONDEI
XA. Além de convidadas de outras CI
dades, que já constam .da lista

MUITO

dOel��a�:at:oS��l:��iad:i�:��'al�s:,��tln�
Concêrto de Piano de Gerson Neves, fi
cou entusiasmada com o talento do jo
vem pianista.

CARMEM
Rosa Caldas, a Rainha 63/64 li ... Clubt

"12 de égôstc''. roceoerâ a faixa slmbo
lico da 'Soberana', Silvia Hcepcke da
Silva.

NO TROCADEIRO

HO,te!. de Joinvl1le. foi reste-eco eco
um jantar o Jubileu de Prata, d a Sr.
Attila Urbano na CIA. WETZEL INDUR�
TRIAL. Entre os presentes p-demcs C1e·

tacar: Geraldo Wetzel e ara, Sra Elnr.l
wetaet: Sr. Germano wetaet Sra.
thur weteet e Sra; Dr. Marcos orosserr
bacher e ara: Germart Ma.er; Henrjcu
Meyer Neto e a.a: Roberto Wetzel e

Sra; Julio Augusto Wetzel; Jonas TIIl' f,

ara: Kurt xoss e Sra; 'I'hecd-j-o Daunr
e Bra; Romeu Schnochow; Gust:l.VrJ
Grossembacher e ara O hom:magea(,
recebeu uma ccrcéne de Ilures.

NADA DE
RER:F\,

Exija em seu

Lona de rreros "é'OLAflAS'
_ 00% lIú·is no .. pcOV:!1 I'

nemo (1�,.

'TEREZINHA

�-t:L�, que acaba de regressar de unlJ,

excursão pelo NOI·te {l� Pais, i bordo do
transauênnc-, "Ana Nery". �oi eleita
'''Miss Elegante Ana Nery', num aeen.e
que crgan'aa.am naquele navio da :':0':

tolra: numa noitada resuva.

(ASA DO� fRflO.l
ftuu Sumos >::iBr8IVa. 45;-1

I!iISTRIi:J1'1

YARA
Medeiros Gualberto vai -ecepctcne:

suas ccteeu.nnas de 'DEBUT', sexta f;J ..

ra com um COQ no querêncte. às 18 h .'
,

ESCRITÚRIO DE
,ADVOCACIA

f A.DVOGAOOS:

, �� �!�%��,U::tl
Ac. J. Márcio Marqu�s

I
Vieira
alie) - Comércio - Traha·

lho - Crime

PREVIDt:NCIA sor:lAL
I

�
Recursos - Aposent:idor!a
Rua Felipe Schmídt, 52 - 1°

..
andar - Oonj. 5

Fones: 2246 e 26S7 - ao-e.
rio: ü-as 11 t! 15 /t." 17'1"

Dr. Alo�'
�nnOl;ilho"

PASSARELA

CLíNICA DEN'l'ARIA

('-atamenk-J J�� ater:çõe.-é
da bôca em adultos
crhnçss pelo:- mf'tr"'!n.ç ""

n1�o e cirurg\co. C<,nfercav
.. � proteses Darriai.. li! to
IaIL

If'ndl' " .. 2a a sa feira
l1as 8 8.s 12 h,..r:!� I' dfl' \�
as la horas aoq sa1;'Hldt'!
pela manhã

'

�('lusjvnment" eom bo
rq marcada
,J<..nsultóno. Edlflclo Jo·

lIeta - sala 104 - rua Je
,"""Imn r.O"'!),n

1), fi ""IH'
"U ... , D�UHA S

CIRUROIAQ DJ!:NTTC:::'T'�
EII'-E.�tf!!"!Rr!o do Hnspl

tal "lllvAl"m rl .. ·, .....!f1 .. � ..

(llc!! rle hôca. Modprnfssim'
�on�tlltórl(l '"turaml'l _

n!ldf'!r", "uflÍr!{'3 _ .4.1h rn_
l" �:;"

Rus Bt'hndelrn �"va Pap"
D, 13 Tp,lefonp' �!'i57.
(,'1nCARA nn F�PA1Ill'"

AÇ'llJro com 'noiores probabilidades - Faço o

�UO Inscrlçõo à Rua Dr Fúlvi(l Aduq.::i 748 CURSO
CO"!TINENTE

. RUA TIRADENTES esquina com a Av� H. luz _ ::f
_________ __

quartos demais dependên.::ia�.
'

hWGURA-SE UMA EMPREGADA PARA mI, CAS.\L

(;0.'01 2 i-'ILJ-i{._)"';;. NAO É PRECISO SJI.BER COZINHAR
PAGA-SE BEM.

TRATAR A 'l'dAVESSA CARREIRÁO, 10
TELEFONE. 3094.

.ili'S. E!fRiO i,Ul e
JOÃO JIlSÉ R. SCHAEFER

AJJVOG.4.DOS

Rua Felipe Schmidt, 21.

l<'lormnópolis - SC -

TEATRO ALVARO DE CARVALHO
6a. RÉCITA OFICIAL

da

t'�O ·�RAL DE FLORIANóPOLIS

-9-10-11 de agôsto-

INGRESSOS - Cadeiras numeradas à venda

Lojas "RENNER '.

A HORA PRESBmp!�t:�
.Juçi> todu� \'� dommqos pela ZYT - -25 Ródic ....nl'k

G<tr,baldi"de Ftortanópoíís ós 13 h{"ro� e 30 minutos

A HORA PRESBITI:RIANA Aqradererr cs G :ou,

'''''lnln

GINA'SIO EM UM AI"O

QUARTOS AtuG�.-SE

TRATAR A RUA ESTEVES JUNIOR, 34

FlAMUUS
Contt'CcJono-Sr QUalQuer Quanr1dade

'" hmrl'_ � ,..,enOt preço
Cri 7nhin "7..., n"rin' "oto 101 c" .... :;"Q ..

soda cáustica

CRISTALIZADA EM ESCAMA�

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. tLETRO QUíMICA flUMINENSE.
Embalagem Industrial:

Sacai muhifolhol (Papel e PI6stico) de 50 Guilol

Embalagem Doméstica:
(oil(al da papelão COtn 2.01 POcot6S pl6sticos de 1 1/2 :b

I

R.pr.�ntonles poro OI

Ellodol d. Santo Catarina e Pororr6

BUSCHlE & LEPPER S.A,

o
�

APE(A NI
de que você precisa!
Na qualidade de revendedores auto

rlzodos, podemos resolver seu pro
blema sem demora. Em nosso est�que
.ocê encontrará - com certeza - a

peço ou o acessório que procuro, a

preço de tabelo, genuínos, testados
em laboratório, garantidos pelo mar

ca IH. E, no caso de qualquer con

sulto sôbre o seu Internationol, lere

mos o máximo prazer em atendê-lo.

Representante IÕI nesta cidade
G. SOCAS S/A
COM�RCIO E

REI'RESENTAÇOES
. uLVIO ADUCCI 721

�STREITO'
Um terço a vista e o. resto
em 12 prestoçôgs ,<.1'

.

.."

h 'Jr>enô'l�' 1%

JIO. iÁl(� ÚUtLA I'HKt II AMMON
CIRURGIÃ DENTISTA

-rende senhoras e crianças.
.rc p�lcvlógJcl' "lud�rnlJ espe{.,alizodp para criun

ças
OU PELO ,utaçóa

'P'ICOÇOU roorca .ce üuor.
Atende soruerr , ""r. noro morceoo da� ts as
'" dllS 15 ós 18 horas.
�1I() Sôo JOf98. 30

12 h"J,.6·8'03

"'

RUA SAO JOSE' esquina com a. rua GARCIA
.

Casa com 3 quartos - Iivíng - sala de jant8r _ copa
cozinha - banheiro social - sanitário menor - area de
serviço 2 armarias embutidos _ deposito e tanque _

um ma de area construida.
APARTAMENTO - Centro - 3 quartos e demais
rl('f)"'ndf'nCJOs - pronto paro morar.

;���ETE - RUA NEREU RAMOS N.o 26
!llla

Ve1,de-se em única cpcrtunrdads no centro da Cidade
construido em terreno de 22 metros de frente por -40
de tundas. Con.endo na parte terrea _ arnplo-hcll de
entrodo - 2 salas- - escritório - qUartO _ copa __

ccz ioha - dispensa - quorto de empregada e res
po:)cti-..o banheiro. Em cima 5 dormitórios _ banheiro
scci<J1 e amplo terraço. Fora garagem e depósito.

RUA CONSELHEIRo MAFRA - Duas cosas n. 109
e 1 II. ótima Oportun1d<ide.

RUA TOBIAS BARRETO - ESTREITO _ Con!o"ó
\/el caso de material perto da proü>

no melho'

COQUEIROS - Rua São Cristovão ao lado da Igrej.
Casa de 4 quoFlos - 3 solas - COzinho _ terreno
de 11·5�0 m2

RUA J 4 DE JULHO 953 _ l:streito salda da ponte
quem segue pare Coqueiros. Caso e terrena cOm
782 m2. 'I

RUA FRONTINO C. PIRES N.O 32 _ Cosa de madei�
ro pogamerto parte à vista rt:sto a 5ombinor.
(ERRENOS
AV. OSMAR CUNHA quase esquina com a Av. Rio
BrRnco. Terreno de 296,40-" m2 por preço de cr$
.1.30�.000,00 a vista· Apenas estaró a venda nestes
30 dias

.

COQUEIR'::>S - Rua Juco ao Loide, lote bem situado- ..

RUA ARISTIDES LOBO N.O 8 FUNDOS junto 00

Hospital Nereu Ramos t!,!rrenO próprio por.â ser lotea6
do, oreo de I 0.000 m� - Preço convidativo.

RUA ESTEVES JUNIOR - Magnífico lote para resl�
déncia de padrãO fino.

.

JAR.D'M ATLANTlCO - 1 magnífico lote bem pert;
do asfalto.

RUA MOURA - 3 lot...

QUA EDUARDO DIAS tMAYKqT) _ 1 101'.

VESTlBUlARE�
Prepare seu vestibular de DIREITO E FILOSOFIA.

Curso à tarde e à noHe. Começará 5 d,e agOsto'. Informe-se
com o prof. Victormo Secoo, av. Trompowosky 29, ou Ins�i.
tnto de Educação "Dias Velho".

VENDE-SE CAS - COM T,ERRENO
EJ:;Jl Saco dos Limões. '1jatar à�Rua João �Qta S},Jezin,

363 - Slico_,����,:���c��);;)·�,J�çit�.��:��d�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NOTICIAS de JOlt"VILLE
Com Fermento SêcO Flelschmann

você foz

Pãezinhos "Pic-Nic"

Para levar ao-pl�� para acompanhar o caré-

=���::,:,h:r�=:�:':s�=
bol' de laraDJa. SIo WQa delk:lal Um detalhe:
8 musa flcar6 leve. ruada, fofinha graças à

açlo do'Fermento Sê<:o Flelscbmano.

nense no Congresso. f( 1

autorizada a aber�ura, pe

lo M:nistél"Ío de Viação P.

Obras Púbhcas- eonsts

nad ...
'
8J Departamento "'( I

cional de Estrada de Rc

Rodagem. do crédito eepe

ctat de crs 1.500.000.000 'jO

(um bilhão e quinhentn'
mil cruzetrosr. para atert

der pDS encargos de Im

plantação das rodovi",�

BR-36 e BR-59. Esses se:',

vtcoe estão sendo executa
dos nos &echos g'Icríanó

Polis-Lajes e Florianópol�.�
Divisa de Santa Catarina

e .Paraná
O projeto em rererêoc.o.

que tomou na Câmara Fe

deral o número 4.510-A'.

apresentado no ano pa�·�'l
do. recebeu', conforme lá

foi noticiado pela ímpren
sa. pareceres favoráveis
de todas as comissões d'

quela 'Casa do consressc.

CORREIO DA TUPY: 7

MIL EXEMPLARESFUNDlÇAO TUPY S.A., DE JOlNVILLE,
DEMOCRATIZA CAPITAL

Desde julho, a edição fio
"Correio da 'ruov'', mensn

rio edttado pela Fundl('�IQ
Tuy S. A .. de .rotnvme, 31-
carreou a exnresstve ti· a
gem de sete -m!! exempla .

res. Nos circulas ligados à
Imprensa c fato vem sen
do apontado cerno teste
munh-, do agrado com que
tem sidnr.eceblda aque'a
PUbl!cação, agon no s-u
terceiro ano de exístêncra.
Como � sabe. o "CT" >l.

distrlbu!rlQ sratuttemen-e
não só aos empregadC<s c! ii.
quela empresa �"lnvlilen
se. c�mo també,n circula
em todos OS .:!!.;;tatlas elo
Brasil. levando além rron
telras a pujança do par
que Industrial de êantn
Catarina.

Setenta e quatro cotaboredores da Fundição Tupy
S. A., de Joínvüle, acabam de subscrever ações daquela
empresa catarrnense.

Fato digno de ser ressaltado é o de que a suoscn

çêo esta sendo fmanciada pela própria emprêsa, constí

tulndo, portanto, mais uma contribuição da livre írrícíar.í

V8 em lavor da melhoria das condições de vida dos tra

balhadores.

IVC: APREENSAO DAS CLASSES PRODUTORAS

Dirigentes da Assuciação Comercial e rudustrtat de

Joinville esuverem. recentemcnte, cm Florianópolis, para

expor ao secretàrtc da Fazenda do Estado as graves apre

enções da industria do norte catarinense ante o propalado
aumento do Impõsto de Vendas e Consignaçõcs. Nessa

ocasião, rOL recordada a elevada incidência dcssa tribut ... ·

ção em Santa Catarina e exposta a situação de flagrante
l1esiguaklade das classes produtoras eatarínenses diante

de suas congêneres de outras regiões do país, face 3?
fisco estadual.

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

--COLABORE COM A CAMPANHA EM
PROL DAS CRIANÇAS POBRES E
DEFEITUOSAS PATROCINADA

POR MOACIR SilVA

SANTA CATAAINA MAR.
CARA PONTO DE ENCON
TRO EM JOINVILLE

Nos dias 31 de agõ�u> �
8 de setembro proximos, A
cidade de Jolnv:1lle se
transformará em p-nto ele
convergência de t0d1 o
Estado '''barr.lga�verde''.
E' que naQuêies files rea"

lizar-se-ão em Jolnvllle cs
'

4°s. Jogos Abertas de S'),1l
ta Catarina. ('oro. 16 ma

da!ldad�s r de eSparte.
Ao mesfuó temi,.), re-i

lizar-se�ão �. grandi,sa
Feira de Amost;.!ls d� se».
ta Catarina. a �c""ç.\o
de Orquídeas, a ExP.oslçi'.
Agro-Pecuária e a

-

Exp I.
stcão Filatéllca.'
Haverá. ainda. uma f:!i

ta popular, n-a ampl ..s
galpões de festas da Cate
dral e. na Socl�1ade Hou'
monJa Lyra, a 'Festa.. do
Chopp'�.
Jolnville convida: visite

li cldadel nps dias 31 de a
gõsto a 8 ele setembro p. {)
alma.

.

ISENÇAO DE IMPOSTO':;
PARA MATERIAIS DESTI
NADOS AS EMPRESA8
DE CONSTRUÇAO NAV.I\i..

Açúco.,. ...•
Fermento sêce
Flebchmann J2gouJcolh.(sopa)el/2colh.(chá)
Leite. ..•.. . ..... 1 xlca,.a

Sal.. . ... 3 col/1.eres (chá)
Gordura 1/3 xícara

Ovo (bem batido).. . .. Um

Farinha de trigo (peneirada). . •... 5 xícaras

·La,.anja.... .' .. Uma

As comissões -le Econ .... -

mia e de F:nanças da ca
mara Federal emitiram f:
vorável parecer ao prcíet.,
de origem. governamental.
'que isente de Impõstos de

Importação e taxas adua
nef ras os equipamentos e

materiais destinados à�

presos de censtruçâo na

val no pais.
Foi relator o deputada

catartnense Carneiro .tc

Loyla.

macia e elártlca. Coloque em vasilha untada; engordure
tambérn a parte luperlor e cubra cem um pano. Deixe
crescer em lugar .quente, U.V� de correntes de ar, até
dobrar de tamanho (apecx, 1 hora). Corte a laranja em

pequenos pedaços. ReUre a massa da vasilha, coloque-a
sObre uma .uperflcte enfarinhada. Corte em pequenos
pedaços. Dê a cada um, o feitio de bola. Passe o rõlo

ligeiramente sabre cada uma. CÓloque-as separadas em

tabuleiros untados; PIncele a parte superior com man

teiga derretida. Cubra com um pano. Deíxe crescer em

lugar quente, livre de correntes de ar, até dobrar de
tamanho (aprox. "5 minutos). Passe no açúcar os peda
ços de laranja e coloque um no centro de cada pãozi
nho, calcando um pouco. Pode-ae polvilhar com tuna

mistura de açúcar e canela. AI.. em forno quente,
durante 10 a 15 minuto&. !

I

• Tendo já a coreboracãc das seguintes firmas c;)

merciais: Casa a-sano: Casa Nair; Casa Carneiro.

Restaurante MontE Castelo; Ba.r Motoristas; Nms,)

,J3ar; Impressora MOàêlo; Elson J. Rios & Irmãos; asr

Marítimo; Ed.ellno xeurer, Bar do Pcrt- e srs. s'ran

cisco Luiz Almeida; José M. Cardes ... ; Prudêncio Matos;
Walcllr Borges; Ant:mlo J. G. Bove; 'recoeicc R. ser»

midt; Sra. 'Marla Llnhares Silva.

AJude essa campanha. adquirindo um bilhete

Rita de u����� ,=_:.���ne, 32�_5, _

Meça a água morna numa vasilha. Junte 1 colher
(chá) de açucaro Polvilhe com o fermento. Deixe
deecanaar 10 minutos, depois mexa bem. Enquan
to Isso, aqueça o leite; misture com o restante do

açúcar, ui e gordura. Deixe amornar. Junte o

fermento já dissolvido à mistura de leite, o ôvo bem
batido e a larinha. Bata bem até obter u'a maaea

.

Curso Preparatório Ionnneme
PARA PROFE,SORES

DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GINA'SIO EM UM "NO,
PRE-GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANti
DATILOGRAFIA

. , - 8osead(1 ,",O� .."nis modernos processos pedo-
CURSOS ESPECIAIS •
gt.gi�os.

- Dirigido ;:leIo:
- PROF, VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORA'RIOS, DIURNOS e NOTURNOS
fuço sua inscrição ó Rua Dr. Fúlvio Aducd

90 24 dE Moio, 748 _ I andar
- Equipado com máquinas novos.

ARINC: SUA FUNDAÇAO
EM JOINVILLE

Vem recebendo as mais

significativas manifesta

ções de sImpatia e apôto E.

ARINC (A'5sociação de Rá
dio e Imprensa do Ncrr,!
Catarlnense), recentemen

te fundada em Joinville.
A nova entidade de claSSd

objetiva reunir hxlos ar.
P.(Of'aionai&..de ,lJlpteJ5a.
e de rádio que €.:ercem

suas atividades ... regiã\'

.

norte I "barxiga-7erde".

FERMENTO sico,
FlEI5CH_NN

Gtáf:iS!1 Peru II Dort4 Mal1a su
vea';a (Cairo Portell 1179 - ZC-GII
Depto. FSD-z/n _ Rio 11" JaneITO),
(I 1001,-'0 "C_lhOll Otm" s"br"
o '�ro SIco Fle1sehmann.

MaLt um PToduto de Qualidade da Standc1td B1'4W of'BnuU, 1nc."

Como resulta<1'J QC-s e,,
forços da bahcada cat'l.' ..

os PAIS E OS DENTES DE SEUS FILHOS

NOTICIAS Df RIO DO SULPARTICIPAÇÃO
Miguelzinho" Rosana, Ronaldo, Roberto e Jaqueline

participam aos parentes e amigos de seus Pais, Célia e Jo

sé Carlos Daux, o nascimento de mais um irmãozinho que
réccberá na pia batismal o nome de José Carlos, ocorrido
na Maternidade Dr. Carlos Corrêa no dia 29 de Julho de

1963:

De muitas formas os pais podem colaborar no que

, :���:��:ii�g:�, t::rn:��c:��!::mdeu=ul::i��:ta��
a fim de que a criançá possa ter um desenvolvimento
!lormal, sem complexos. O ideal é que ambos estejam
preparados realmente para o casamento. Quando I)

lar é bem organizada, já teremos meio caminho ande
do para o ajustamen�o da cr�ança.

Do Correspondente CYZANA

INICIADOS OS TRABALHOS DE ABASTECIMENTO
D'AGUA PARA RIO.DO SUL

. /
Com a presença do Engenheiro Annito Zeno, Petry,

Diretor Geral d? Departamento �\ltônomo: r de Enfenhlj,riaSanitária..do Gov�mo ,do Esta4�ftkf! S:ádt���f��l:'�iniciados os serviços num dos maiorse 'projetbs já' lde�li.
zados para o Alto váté do ltaJa[, qual seja o que diz res
peito ao abasteCimento d'agua potavel para Rio do Sul

Numa saleruda(lê s�ples, o ilustre, engenheiro, no lo.
cal ond� se;r4i edlf1c�dB., a �.staçã? de Tratamento, explanou
em seus mínimos detalhes o'glgantesco empreendimento a Cavalcante Bandeir:.t
um grupo de pessOas convidadas, bem como os recursos a ECOS ESPIRITUALISTAS
serem aplicados na concretização de tão importante Óbr.l. Umbanda _ Espi!'ltlsnKI

Orçada em 208 milhões de cruzeiros, contará com aju· Cultos Afros
da direta do Programa Aliança Para o Progresso, que finan· ENTREVISTANDO OS
ciará metade de seu custo a longo prazo, ficando os demais CHFES OCULTO
gastos a cargo das recursos regionais. O nO ...,50 enLrevistado -::e

De acOrdo com o convênio firmado com o governo do h('jE é o Sr. Amadeu C'l"-
Estado através do PLAMEG, a parcela estadual de 12 mi· slano Cardo�o, dirlge·.üe
lhões será iniciaJmente emprj!gada acrescida com a parte da Centro Espirita Sá')
de. 10 milhões do Município, para atendimento e cabertura Miguel Archanjo' na l"U-l

dos primeiros ga.s;tos. Alem dessas verbas, novos recursos José Hlgino 16, Tíjuca.
serão consegufdos não só do govêrno estadual como tam· brasileiro, de proflssi\o
bém do govérno federal, em cujo orçamento de 1964 foram negociante.
previstas ajudas subst1Vlciais. Respondendo à noS:!!I..

Está o Prefeito Fornerolli vivamente interessado não enquéte sõbre ':) que acr:.

apenas no inicio cama também para que O término desse da situação atual no cult?
serviço ainda durante a sua operosa administração. A Esta· ela Umbanda, n(lS disse: 1)

ção de Tratamento terá a capacidade inicial para 25 mil culto nâ,:, está detlnid'1·

habitante� e o' serviço de capação d'agua desde já ficará bà�lcamente. no momen·

planto pata atender, futuramente, com o crescimento da to, havendo uma contu-:--
cidade, até 80 mil habitantes. bação na prã-tica 'que e,�l_

Graças aos esfOrços dispendidos pe'lo Prefeito Fornerolli ge uma codificação. fia

que contou com a colabor8_ção do Governador Celso Ramos . uma tendência de muiws
e dr. Nelson de Abreu que é um verdadeiro baluarte de nos· que querem ser os m<til'
so progresso, Rio do Sul está sendo a quinta cidade no Es· res, sem procura.r p:.'lml"i
tado, a contar com as serviços de abastecimento d'agl.la ro ser Iguais o que pr.�J'I·
em colaboraçãO com o PLAMEG através do DAES e sob os dica o culto pela talta ,-Ie

auspícios, em parte� do Prorrama Aliança Para o Progres!liO. união dIi! Idêlas.
O minuciosa trabalho' elabol}ido pelo dr. Petry recebeu dos Hã. qU9ntO temoo se de·

norte-americanos a denominação de "Plano-Betry" e por dica ao culto? Desde HI:i7

conseguinte impresso e distribuido aos demais Estados para ainda rapaf� me intercs-
servir de modelo. sei pela Umbanda e peles

--- / / / --- cultos afro-I:kasildros.)
procurando estudar o as

sunto e seguir os ensi

namentos dos G.ui"as.
E quanto ao -itual? Pr/)

curo praticar a Umbanda
coma cult., da Linha d'ls

Alroas. de. modu simples �

sem fontasla.s, e com a

fê DOS Orlxás, sigo o quI'!
ditam ÇS Gulas. Não com

bate uso de atabaquc�.
pois. deles faço uso ri")
acompanhamento. de a·

côrdo com o ritual adoh�

-AVISO AOS CONSUMIDORES
A EMPRESA DE LUZ E FORÇA DE FLORIANOPQLI·"

.S/A.i ELF'FA, esclarece que o aumento do adicional de snuas

tárlfas de Cr$ 4,60 para 6,19 por KWH, tem por fim cobrir

o aumento em suas despezas provocado pelo aumento sala·
rial dos funcionários da Emprêsa, conforme acordo assi

nado pela Empresa e o Sindicato dos Trabalhadores :nas

Industrias de Energia Hidra e Termo Eh�trica de Floria·

nópOliS, no Departamento Nacional do Trabalho, no Rio

de Janeiro, devidamente autorizado pela portaria no 176

de 24/7/1963, da Divisão de Aguas do Ministério de Minas

� Energia.

Torna:se neeessá'rio iambém que os pais estejam,
prep'arados para a educação de seus filhos. Afir

mam muito .bem os' .pedagogos que educar UID

filho é a mais difitil qe tôdas as artes". Infelizmf;lnt_l:\
os_ progenitores tia- modo geral, se encontram comple
tamente sém pJ:eparo para educar, Ninguém nasce sa
bendo educar, como ninguém vem ao mundo ente

dendo de lIsica, ou de qu!mica, biologia .. etc. Apesa
do instinto materno e do paterno, é indispensável que
os pais estudem a forma mais conveniente de minill
trar educação aos filhos. Nossos editõres já puóli
ram muitos livros nacionais e estrangeiros que eIl3i

nam, ou que aperfeiçoam a cieneia pedagógica.

(Trancrito de "A NOI
TE" de. 19/7/63, - RIO -

Enviado
j Clipeclalmentc

para O ESTADO).

futuro normas. rituais

melhantes.

VOCABULARIO AFR0-

LUSO-BRASILEIRO
ABACA _ Ver ABACE.

ABACE - têrmo de 0',1'
gem iorubang, provenien
te de ABA _ paz - ILr.:

_ casa, sendo raramente

pronunciadO ABAILE, ou

modificado pela corrut2!a

A..BJ\CA. D�signativo, na.

Guanabara do lo;_cal anile

se realizam os oficios rf'

ligiosos e as festividag':!li
do culto, no sentido ele

templo correspcnde ao

··barracão" dos candom-

blés da Bahia. E de com

trução singela, coberta,
tendo os lados abertos a

meia altura· Crffi uma en·

trada geral numa extn

midade· a qual não p.e\'c
ter ''lOrta. O chão é de

terr;'" batida onde foram

cumpdd,os alguns precei-
tos rituais preparatárlr,s
do local, e "obrigações"
era hol('causto à entlda(Íe

protetora, desde a esco

lha do terreno, e iança
menta da pedra funda·

mental. visando a purifi-
car a' áre&. que passa a .,' r "Artigo escrito especialmente para esta oolu
local sagrado. Hã. nestri- pelo Dr. MarCos Assumpção Souza, professor de Psioo-
tamente alguns que dão logia Aplicada à Odontapediatria, do Instituta de
um sentid":" de cozinhe!"a Odontologia da Universidade Católica do Rio de Ja.
de "comida de santo"· p·lr neiro."

d::���ad:Ç�rta�er������ �������V!;:E�N�D�E�-S!E������::!i�a lia-abacê. V. CAMBO-

NO-ABACÊ, LIA-ABAC�

OGÃ-ABACE.
ABAILÉ __ V. ABACt. tO Inteirlnimo fi muito CConomleO 11 K. por litro de gasolina,

ABIA'- têrmo ioru"IJã todo gernl 100'70, sujeito à exame', com radio e 11llCUa banda

designativo da noviça (t(! 'branca.I'
• .

minino), -a qual não lp.z 'n"ataf á j rua V�reador 'Batista Pereira, 282 - Estrelto_

ainda qualquer Cbrigaçãu pro". li. Metcedes, 11 8&. 6&, slIbadO' e dOmingo â tarde,
do culto afro-brasileiro·

Florianópolis, 31 de Julho de 1963 No que tange, prbpriamente, aos dentes, as mãss
devem procurar aprender com o seu odontólogo a �.
nica correta para escova·los, para que possam ensintlr
às crianças. E quando a mãe, ela própria pode, ao me

nos uma vez por dia, examinar 0'1 escovar mesmo OS

d-:ntes de seus filhos, será ótimo, porque Tara é :\

criança que faz a higiene dentâria com o devido acerto.

A EMPR�SA

6/8/63

INSTITUTO BRASIL - ESTADOS UNIDOS
MATRICULA ABeRTA PARA

AULAS DE INGLfS
Ptepare.Sf'" você e seus filhos para bolsas de estudo!!!

nos Estados Unidos e outras va!iasas oportunidades que
lhe conéede o co;"lhecimento da língua inglesa, aproveitando
o curso ef:'ciente do IBEU.

O Instituta Bras'··Estados Unidos oferece aulas de in·
. glês para prinúipiantes e adiantados. Aulas especiais estão

prCigramados para crianr'lS, após o y:pimário.
A matricula já se efll.�ontra aberta no IBEU, Edifícil)

'2ahta, 6' andar, das 9 às 1� '! das 14 a& 21 horas. Fone;: 2390

�' 7�'

Quando os pais se encontram impotentes para qtl�
seus. filhos venham a obedecê·los, não devem ameaçd
los usando o nome do dentista, como exemplo: "se vo

cê fize.r isto, vou levá·lo ao dentista para que arran

que um dente seu". A criança começara a achar que
o odontólogo é uma espécie de lobo máu e que a ex·

tração de um dente deve ser a pior coisa do mundo ..

Um resultado positivo teremos, quando os pais via
proc�rando incutir no espirita de seus filhos, que o

dentista é u.rn grande amigo deles, que está sempre
disposto a eliminar as suas dores dentârias. ou evitar
que apareçam. ...... "t5i"Ud.....tt-

RU-MARCAS E PATENTES
Ag.... Oficial da Propriedade Industrial
� de marcai, JrGtente.s de 'nvenç40, Roma co

MrctaU, titvlOl � utobdedPlento, tnsfgnúU, Iraau di
p1'OpGgan40 e marclU de txportaç40.

Rua Tenente SilveIra. 29 - 1° andar -
SALA' _ (A.TOS O" CAS" N .... - FLORI..NO'
POLIS - CAIX" POST"L 97 - FONE 3912.

CLUBE RIOSULENSE DE XADREZ

Estamos seguramente informados que ê pensamento da
diretoria do Clube Rlosulense de xadrez, o início das óbras

de construçãa de sua séde própria, durante o mês de agos·
to do oorrente ano.

Após conseguir a dil:eção da Estrada de Ferro uma fai·

xa de terras necessliria. com os materiais já adquiridOS, o

Clube Riosulense de Xadrez espera levar avante tão impor.
tante iniciativa.

Pela relaçAo dos colaboradores que tivemos em mãos;
podemos prever a construção da séde própria do Clube Rio·

Vende·tie por prQço de.ocasião diversas fi as l11agnet�cas ��l�::eO�ed�::���S���:li��� �:��i:�:���:a�set��e c��:!�:
para gravador de som, c�m 600 e I::!QO pes de evtensão be 11

como um gravador de sort) tntnSlstOll,,�,.lo marca GRU'� do di�ria�ente e pode�ão se: e?Vi.ados soo a Tesponsabili·

V,êr c J.rn�'1I1lt·l"un Conscl�eiro Mafra ri. 5,k sobrado. fInde d.O sr:ArnaldoP:ltcr, �J3mESlm(, P, .. :.ld"I.1.�..1" h.1Ç-II

'* ::(_"
.

-" ' 6·3·63 (In entldtlctr. �.\ k.
�

'O' "

" 6J...".; J j '"
- �

,

'

::-:�'"
' :T-----V-

Automoval BORGWARD - 62 á v1sta oU pllrte finunCÕa,lB., cal'

FITAS MAGNÉTICAS E
GRAVADOR DE !OM pois se· acha numa ta�a

pré-iniclã-tlca.
SARAVA A UMBAND.\ W VEftDE-SE

'I�

TRATAR RUA CQNS, MAfR1. b9
";�. '"

"
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48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PIJII3:: '�-ilr��=:��� .U U\/� J
- -

-

Q. Fi!ho lamf( 0-1 e nos i lDOS Lns� - Brasileiros:
oU e �llatro martinelinos derrotados

Foi real eads. na n- Eis as colocações: l° ! u - chueto. que debutava n t te Gigante. se em terceiro lugar- ne-.

de dcT:ün<'1 em P' J A- gr-: : umêc de ?ôrto Ata- oportunidade em provas Com o mar encapelado, dendo a hegemonia do r.--

legre, ra.a �I:_" "a- n''''''''''�. gt e dessa natureza. dificultando bastante o mo b-esnerro- neste t.o.

a reg .ta que deu sequên- 2° lug a r: Martlnelll. uc A vttór:a, ele Alfre;!') movimento das guarrüçóca de embarcaçf.o.
eh II JJb's.Lu..o-L .. r- Fkrianópo!ls Quadros foi indiscutível, o páreo foi corrtdo, apre- As cot-cacõcs- l° lug.u-
snercs 3° "1 ar: G. P. A,_ ti � pois a vantagem entre S:JJ

\
sentando o. vnóna do r-. Gremtn Náutlec União

NJ c-rmetro páreo «o pôrt-:- Alegre barco sôbt e r segundo co- ntâc, de eô.tc Alegre, c!� P, ALegre.
prngran ii tív.ama, 'o QU.l- 4° lugar : Portugal lccadc- o G. P. A. de Pôr- forma sensacínnal, apó� 2° lugar: P"'rt\\J(:ll

tro C.M, Honra f' Pcrtr . 5° lugar: Barr asc. )0:} to Alegre, foi de aprox.mc . travar duelo ac.rrado CO"l 3° Iugur-: Murttneu'. .:]to

gal. d::. ouat ps-r-ic.pm e,l- P. A:cgre damente 60 metro". o Mal'tlnelll e alcançar a Florianópolis

PROl Dé SANTA C,'TARINA NO

SETOR [l()) ESPORTES

( 'I

r

tarde ce éoln'n

�realízaçãO
da SU:l .x·�

dada.
N� clássico, do rf'(l�r )

asco venceu ao A, ,

r 2 x O, enqu:m!o qu ... 1-

ande surpre�a tr i -

�:!�:uo�c����;evn
,�

N-o êutro jôgo c

goleou ao ll.a: du
r 5 x C.

•

!� S;:���� �;n\ "1 ri

x O o Bo+afcoz I

tO e��:::�t�r���c l' , o

banto' do Rio �r.l. ata
!.ar 1 x 1.

Após a l"eallz�ç !l dr
�dada, ficou sr'" O

�tea cla,;'! ('

I�' 10 111"'<)'" ",. ,

iJangú com O p.p.
2° lu�ar:

g" n�{1 r-cpalhnu com fi.t·'·
t, H(:l.rle o que foram :)s n ,.

v n! m'nutos. n-ts .v.mos
(j a: 1'0 superior er i

1 • na jogando exa.-t

nte etena 'por rJ�nr.'}

ecões. neet.ce.o.e, 0
n S:J a'v'prEto fei mufs

1. n'" cam'not. t,e:1d.,
'o mai-:; vil'tude.�

tl CURI·
1 rfíl1Sltf!-

-'r"�s
rum�nrl- a seg.rr

c�pi'al catarlne'�'
'n1") p'lr Jo'nv'l:e
'x u os jngado es

n In:,"o e Rira '1lIe

; ��;:g ..�sss.�:�o�:;�.
O" ,e '(I1'd"s·os.

.� f�H��L
�A OE

1 1 :!l p.

o l'll"ar: Olaria e ALl�
a com 3 p. p.
5° '1) ro_' �'3:;:::0 da G:',.�

ln Com 4 p.p.
6:> �. C: :stôvão e

�nde com 7 P,I)

tre -iu -o o ca-co li) ,_,! \

co I\'á::ticfJ. F::-:>n"j"co i\Ll'

tlne'Ii. l'l'��,En�ar:do sa a .

t: e-tar-na.

Após um duelo sensacto
na, que f _i decidido crn

cima da chegada a v.tó-ta
se-r-tu él," trmãa '�órj-'l

Ale""rf' por en-teio c'e

�'Y,1!

G� lugar: vá-co da 0',
ma, de ,P. Alegre
Após algun'-l páreos re

gloriais, foi realb:,,-(I--: o lJ:i�
reo em que purticiparnm
singlstas ce Rio Grande

do Sul e de Santa catar.-

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE� r GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

c N - -tia.
to bC(1_,. Um V"nTO ';1'1

bem fi'ln e ameaça de c': I

v a rrrttcram bastante <}

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

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

OT.. :"'?ICO - W:1!i""'I.
Euclides, Nilson, Juran.ur

e R.
Ilorfnnopalltano presen;e
ao jÔ,?o. A jiouca vts.t»'-.
darte do jôgo fez cem que
c árbll ro da partida ol"d'_-

suetmente. encerrando guarnícão de Portugal que 4° lugar: aarr-so, dr I'.

a manhã náutica houve ,'I ponteava a prova. Alegre.
realização oo páreo üeo . O 'Murtine11l crassinc-u-

o Figueirense amanhã
Marcíljo Dias

inicio às comemorações j:)

25° amversért-,e (lo crur-e

que teve como seu funr!:!
dor o saudos ... Ag::pito V"

loso, ginit::lr do atual pr',
sidente dO Clube.
Os no�",os agradecimell

tos ao� mel1tore� bOqU�'I
ses que receberam de br;\·

ç ...s abertos os homens ., ',2

militam na itúpren"a �.cl

ilho.

Dias de rtejat. O c-tojo i'��

termun'cípat r'e qUO,I",

feira a noite, -deverá agr.. .

dar em cncta p,lis o Ma .. ....l

lia rras consntut-se n u.r

ela:,; maiores exor-seõ-s ':)

futebol cetartnense.
Cem a conrücêo de C.lrl

peão. P-'I' anteetcecão. I',

Torneio Quadrangular L

taíaí-uomvtne. ro,Marcill)
'virá à capItal ('��arine-:1"�
par-a dar ColEba(c ao }:""

guelrense. atu:11 vicc-líd':'

do campeonato rq{cnnl. ,_;

daélo entre Figuelrl'nse f

MaJ'cilio Dias, ;lflgul'J .:;�

C'Ill"J 11<,.; mais .-t'nidC!)

nai".

7'1--e'im!n9.r j .!�.

j';r:: t."l,ç·�O da E::r.se. A(;·

:lo X n 1 rI ...;:..

l"._ se a illlrnin['�'ii(l do ::S I

Pt) "�los refllL-r's e fê"

-

BO-CA-IUV-A-R-E(E-P(-IO-NÃ-(R-ÔN-�(AIf
PORTlVA NA ABERTURA DOS FESTE

JOS DO JUBILEU DE PRATA
Na tarde de sábado 1

diretoria do Bocaluva E.-;

porte Clube inlci:u o seu

progl'ama rIe com.emO�d-

ções !lela :nlss.lgem (le

seu JUBIL3;U DE PRàTA

:1 tran;l!or!:-ó"r n:l próx'm"
dia 10. oferecendú, aos �n

teg:rantes da crê:lica e�

purtiva catarinense. um

coquitel no salão de rec �p"
çõe;; de Oscar :f'1.lace f1q�

�l. \

E.st:veram Pl'escntes e!e- ----------------.

mentos vincul<1dos a Rádil')

Guarujá., Radio lJlári") ;!;1
Manhã. Rádio Anita G�1'i�
baldi. Rádio Jornal AVe;·

de.de, Jornal O Fol;tado. I��

lêm de membros integr.ll"
tes da Associação dos C"[!
nistas ESD:lrtlvos de S'u'·
ta Catarina.

O aconteciment:l soci::t.' ..

esportivo foi a'be�to com a

palavra do Presijente <lo
Bocaiu"a E·..,port,,� Clube ,.:',.

Nilo Veios'), q'.1e em im

previso bastante Jeliz c')!'

tau em ráp:das p:ncela<Í'l.s
a tra i.efória do r::ocai'l"�
na vida do espone (le ·�:.n
ta Catarina.
A seguir. usaram da p"

p�lavra �ár:os c<:Jeg::.s f' ,.,

Deputado FernandG' V':'L

I?a� Que, c')mo c:mvidadêl
esp"'c!al, deu nofa de d. s·

taque ao accntecimento
Finalmente. voltou J. 1'1-

zelO uso da ,palavra (' Pro'

sidente do BocaiuvR> q�\,�
conviei �u aQS _pre;,ente.:i:'\.
partlct,arem do c-:>quit.'I.
Ale� dos eJe,11entos d,!

impr·ensa esportiva da c�<

pit:i], notou-se a presen
ça de representantes Co;

clubes. Presidenle da F��

dcração 'Atlét-iu Catarinf'l'

se, sr. Ody Varella F.! v:i �

I'h" dil'-etores do simpálic,
e tI'adicinnal clube qll'�.
v,lta com fôrças red::.bra·
d?" �'isando uma campél'
nha fias mais destacai;�
na próx;ma temporada II:
fut{'bd ilhéu.

de gran-e <env- 1''''nri'1. l.

multo embora tenhamo a

flue ar.m.ur :;�, r, V. .n

p.c- p.issuídcr cc ex-eis .

tas valor. s, L nnueo .. :\�

tâo -sõmente maior apt"'J
coníunuve.
O quadro grenó. lni�.I-)u o

jõgo-dando, � 1"-;" ',"�.';f\o ,1<:

que _Pidcrl" \'C. :::r a h

talha. Pvrém. � P!wnd -,"

o F llEi,'en'� ']1;!iiJ)!'1U
ráp do a� J.ç�es neta· m

segUida. a �um:r 'J dorr.i
nio técnic"J c .In: v,};:, >

territol'ial do m"t'h. M'.lS

o gol iml.l!g�lral �urglu �ê�
n�cnte <I('S 21 11':r:.U,-S 8",

eL.pa cClmp'. m:nt ,., fI I \I)

do Ronaldo, n:ceb(!� do
Ur.1 centn de ',';·ils�n. in

vest·u pel) me:o c Ue : ,

ra da áre3 fulr.inélU CI L1

a c&nh'J'.u. vene nd Wl,
liam. o qual, ape' r do 'i :.

to e"p���:::ulo.r, �ão COn�f'

gu'u (:.�tcr a traj"tór'll ,l:�
esfera de couro que foi C�
encontro à� redes. Dep)j�;
do trnto l�cal, llot3m',)S

,... uma ccrt3. melhora no qU'I'
dro ,'blume!1au�nse qU\! -

:s:s��s��lV�i��:a,���ra2I:�J� V:íCR�-tl-r-:o--PS1YE�i8S S�BRE O
::"c�t'���jb:;: d�,;,��: VMíO t'ElOf

, p'p.IU2:.t.r: BJtnfogo CO':l ra mals para �vitar u'''' No c1á�1;ico d:l. 1'0 I d:l de 3 x 2. E:n Gasp3r o 1"1-
.escorre mai l' rb que P'l',\ campeon:lto blumenau�,t_ J;V local empatou com c
expabr, n Olimplco al,:'�' Fe c::! fu!rbo!' t.ivem s :r.:1 Gunrany P r O x :l cnouan
bou cGIL<:e.lw·nd') desm,u'" talde d" ,n:em, o conir·.1 to oue o Fioresta suce:",lch?r a f1"ferência, alca:-.- t::l entre P31meiras e -Ja1õO emPom� ode ao Pmaz,)r1',<çan�C' o empate, bt::l 'lU 11'1 to Verde.

'

p:lr 2 x O.
do ainda faltava'n três ):

' A vitGr:a p::lm�iL":r.se f.'1
nu��s Dara o térm�no eo

.

CJn'-o do R�o enc-ntn. Carlito torou a
_._--,---

"( _R c0l!l 11, r:_.�. b�la com um] das mã"�
n" J�O p.l.ul <;�a "tendo o árbitro trila«o !
' •• \11 13 teve �r.. 'ap:to. acu�andJ o toC'u!
na tarde cl� i.")- Cob!'ou�- NI�s"n. rom VI'

�f ·l.�"(>:--o 8 lência, tendo JoreIy dcfen
l'ed:, da.. O Q,.- dido p:<rci;J]ment,". d'li o"J-

" ne: u ao ;:::",) g.:nanclo um:l 'lerdn.dci:"

c"

.,

(} 3d� �:\�:d:l'1r;; �:,;.����.�a q�:n��a:�u a�'n'�
c e pr.!�S��I����ydj��Cl�; ��l����IrJinl:�n���!�' (l��m�!� ..

;,; 1. O P"IIT1"'r�" 'ril"lf"u tono contra.
cI· nte do Noroeste p 2 O,� J?'?-lhores, no quad:'(o

� �1�1I:;� �:nt,JD��:�r�J� do Ohm!lic') f�l"3m o :ll'

p r � x O en'lll'lnt- "B'l. ��ei;�,:�,7;�e�a.;'N� �:';��J�
c;)�r t�nc�� ao Juven- local: JI cely. ap'" r ,�

fa.lha dêl f!'ol grp"â; R :1' _

d:!, Z'Jt'n e \Vilon
N: "":ftr9v,m. c m b "11

f!"<lba:h fun('!J1C1I o
Júsé Carlos B�l' �I:ra e ()�

a pardd1. jog::da ('V'1
1 -13 b��n('a. ls�o aé,' !·ú,e p _ 2 x I)

"'"1 r· . "�u..,do pprío 1,�

do crlc:mtrn.

1O:0S pp O QUA
"li'" f"") r-�jl'-ln··.l'''lll E" L. L!k � .C! L .. ,

O T. n:e'o Q:J ... ..: "l<H'- L�'bnltz c('ntm, :::af<l o Ca
12:- I íui-J�m x;�'...

qu(" la na t3r(;:: l,ie an,e

(l'1::n. cn,1 a rea 7aç.-.)
de m":s !hrs p·rti·! �

l":-n Ii. 2.í· o .<tl�dra!1·C

Em Joinv:llr, :J Marclh·,)
Di' s não foi nFm de lI';l

emplt" de 2 x 2, contra o

América. Aqui'es e R'l.tt
nh.· consignaram para .'�

por:uár:es enquan�o q\li�
Adael dois de }:"enal"dadC's

:;Z:�:��s�o,cou !Jll'a C�

BOl'ro�m l�gj::lU -e!'�p�.t.j.l"
c'm ') C:t:'f:a:,' p:,_ 2 x 2, nu·
ma pr: dl di,Pllt:!à, p'l'
-:-elha:r.ente. Nêlinho 2 0,,"

1'a o Barroso e Adil,,()� ê

ESCREVA PARA

"{;fU R�PRf�ENTANTE

RDl'Jf� ,
'

PARA I2�LV"a
ENo P.oo�AI<jI'OLI

"""c-''''''.�;'iIl
• COMPRAS
• tNCAMINIIA!t
.OOCUMfNTOS
• INl'ORMAÇÓ ·S

P=!ll'Il�IlMA '1A!Í i� 5M e
'Ag I(; tiC2aiS

SAB�

A bo:\, nova foi divulqa
.da pelo presidente do ch. �

be poquPt,�> Que afirm('!\
não !1')U:91' esforçêl.<; ;>an
fazer com que o Bocahl'
va Esporte Clube possa l'e

tornar em 1984 ao cert-.!·

'me da c'dade, formado p-;i'
elementos de real gaba:-'
! � têcnico, caO:12 mesnl1
d' recolocar -o clube ih

pts'ção Ce dcstaque (,e

, • ;.rf:l as passa üs.
Assix.

A p!'eliminar s"rá ent:<,

os time� de- '-O Estado"

Imprensa Oficial

BATE PAPO COM MALCH�R
RIO (De G. N. _ COl'tes:a da CruzeirO do. Sun
Antes de inlciar�se o !)l'êllo Vasco x Fiununcn'," (,

comentarbta tevc a satIsfação de con:e�'s�r c:)m o '!x

árbitro Alberto da Gama Malcher agora lllvestldu d:t,

funções de ccmentarl<;ta de arbitrdgens da Rádio Globo

Malcher que em 1961 esteve em Florianónol's r�

ferIndo Santa Catarina x Minas Gerai:-. kV:l válirlo p""

lêl ca,mpeonato brasileiro, e 90steriormente Santa Cp·

tarlna x R. G. fio Sul .em Pôrb Alegl"f'. reccnheccu UE'

pronto. àquele .qu.e foi seu auxiliar. e c:>m multa aten

çãr. modestla e sinceridade. discorreu em OOHea;, pa!!>
v,as seu trabalho na emis, .':Ira, dizendo ta!nbêm d,;3

ffi')tiVOS que o afastaram das canchas. já. que S. S. mo·

çO a:ncla, com DIeno conhecimento das leis que rcg-:nl
o futebol,' aJicerç:ad" pelos inÚmerc.i cum1Jr"'\lüs�OS 'I�

ternaclonais ia referidn (67). longos an(ls de a:Jj';"
(20 anos), deixou q Fe(leração Carioca de Fuwb"l.

entregou-se a. ('utra tar.efa, que Dara ele fl'P\,C'''f'tlt:,

-multo, haja visto que �equel" conhecimento aPJ-lr2';("
sinceridade no julgamenta dos ex colegas, f' acima dt:

tudo com!lreensão c honestidade.

Tí!1 nãr sucede com outrc� comenw.ristas ll" alLl;"

tragens. que inchl<:;ive eS9antam pelo modo. de cxprr'

!<arem�se centra ex-c:Jm9anhelrofl.
A Illodéstla de Mo.lcher grangeou csrut:t p�l'll'a-

nente e uma a�}reciação làg-icamente dentro da etÍL.l.

esportiva e jo::-nalistica, faz cem. que OS que ac('mJl!'
nham o flltebol t�nhall1 suas preferenck"

Critica quando neccs!<ário, dl'ntn dcs or:ncípi;-,
sãos no jornallS!11(' e Dl'efere ajudar Com -u,gestões r

com conhecimento que possúe daqu!ln CJlle f')i 1l1'� ;;

Disse Malcher .esta.r "atisfcito. 1):1i� n, S' s :!
de rRdlo. com um b:m contrato· te� sabidêl C'.nl e-:, ..

ciêncll f' honestidade cum!:.Í\· :<11& missá!).

ABERTURA DOS nos JOOOS LUSO BRASILEIROS
Antes 110 !)rélio Vasco x FJumin�n'" '. as,o!stiu o pú-

��;;o;t��:����,�n�� d��i1:eJ�a:s��;�;���e�e ;��!�l;I�;S:'; ri�
Bra�lelra. del�gações e�sas que p3rticlparão dns Il'>s
Jog�s Luso Brasileiro. Com B:'l.nda de música, revo:J(iJ.
de pomb'Js: evoluções da esquadrilha da f\l1�aça. de'.
file Impecl\vel da;� duas delegaçõcs. que demenstl'and.,
quão un1d"s. :-;ão brasileiros -'" !lol"iuguest''''. desfila�D.r';
juntos. entreJ;lçado�, e no final c-:m !) ttlque d')s hinc!.:
Nac'onals. e a chegada triunfante de Telrs da COI1'" i_

ção ('C'm fi t"cha rllm_o!('a, o !)úbl](oo :1,olamiiu oIúlirf'r
tcmenlC a estc belo ,:;s!lelacuJo. A !)Hlul'l':l, d(:' HaveJall
gc. :�aud�;ldf) �s partlcl�ante;:; e por fim a j)�lavra ':0
rf' r ('n �,nt(' Qn Sr. Pr, ClE'n ,e arou) IC. , n.n,

;�;�"(���I!';:S�Sn:�I�C�;n�:Z v��:���e��\�;L: ���ii�� \;�1�1��
livo tiio !lrôpriv do povo bdslleiro. '\

...
. '. ",,",t�,.""Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



DUAS COl\fPOSlçoES A MARGElJ DE
VERBETE.'!;

I - Das dtficuldades

Abre o olho

Se não queres na vida

Abrôlho;
Abre os olhos

Se não queres na vida

AbrolhOS.

(Novíssimo Dicionário da Lingua Portugu!}s:l,
de Laudelino Freire).

De mão a mão

Corre a inspiração
dos poetas.
De mão beijada
para os que não querem nada.

ÀS mãos cheios

aos de barrigas cheias.

AS mencneías

aos amantes das sereias.

A mãos rõtas
_ poetisas boquirrotas
À mão tente
_ o sobrinho do tenente.

As mãos cúpidas
_ as 'mulheres estúdidas.

Com mão noturna
_ a figura tão soturna.

De mãos dadas

--::- pessoas enamoradas.

Vagabundos caminhando
de mãos abanando.

va.,aando eu triste, tristão,
de coração na mão
com o coração na mão.

(Linguagem Correta, de João Guimarães

Editora Fundo de Cultura).

RHElTURA MUNICIPAL DE FPOUS
BEPARTAMENTO DA
ADMINISTRAÇAO

EDITAL
Com o pnScntc s''') convid:,dos OH,llb"ixoij relacionados i'a.

�n!J'(l de �O dlns a contar tI,,�t. d .. ta. �'ir('m a Portaria !Ie"_

Prefeltllra prt'KlHr eselare<:iment<>s:

l';T).H:no _ l\"()�E - ASSUNTO

�.2_6J _ Odilon n. \'it'irn \)1nnoel I'. de J.,lmli) - Tt&llSI.

81/6a - Odilon n. \'I�iru (Arní Srbuu) __ Trauat. de "Ka_

;;/63 _ Odilon B. \'lcil'O (Cassino Medeiros) - 'J':'ansf .. de

no:

d/G3 - D. V,eira (Od1lndo E. dOO Santo�) - Transf. Te:_

/63 _ Odilon D. Vieira (EWaldo M. Baaseh) - Tra!l\'f.

O,
5iG:� _ Odilon 11. Vieira (Jal:ob M. Filho) - Trllnsr. Ter_

_ Odilon n. Vieh·n (Tere1.11 C. Dinnch.ini) Tnmaf.

.U6;� - Odilon n. (1l,,'I"lll<JA"Cnes L. Sllvu) - TranSl.

F;;; Odilon n. "iclrn (.Moacir Alves) - Transf.

E� - Odilon n. Vielrn .(I.colle C. Mnrtins )- 'l'!'ansf.

��\;:-de�'l':ilon B. Vieira ( :.1l1rUIo L.F. da

COSt�)
- 'I'rsn�f.

E/�3
- Odilon 13. Vieira (CláUdio A_ No�tt!) - TrWlSf.

63 - Odilon B. Vieira ITere"L1l C. da 5i1vn) - Tram"i.

. )Iude':l"a

e:�\la�i:!':>OdilOn n. "iclr" (Elo! Znnicotti) - Tnmsr.

3 _ Odilon B. Viei'l''' (Edunrdo J.J.I.. Musia ) Trun5Í <!"

IG3 _ Odilon B. \-leil·a (O."lIldo J. Peret:) Transf.

/63 _ Odilon B. \·ielra (I\'onêsio J. dc Oliveir:i) 'han,f.

n.)!ar!ei'l'u

��:j
_ Odilon H. Virlrn (Hilll de ('. Abreu) - T':nnsf. dc

��8
Odilou Il. Vicinl (RMulino F. d1l Souza) - Tra'l.ii_

63· Odilon (l. \'ieirn ( Cluudlolinu C. 5i]\·II) - 'l"ranSl

,

G3 _ Odilnll n. VI�irll (Francisco L. du Silva) - Tran�r

",

h'ÇMERO NOME ASSUNTO

/6:3 _ Manoc! de MenCzc5 - Hnbltc_80

1/62 _. !';mdrn Ca.tão Ferrari e Irmõe. - Buble-se

/63 - EUg�nio Portela - Habite-se

'/G3 _ neobr!lnd!no E. Anunl:iação - Habite_Se

/63 )I"uro !(..,qlÜrn Mi&"ut:1 - Hlibitc-�"

b6��e:�:!n: �:��aL�a�bi:�:�iOte_BC
liGa - Rodp.P.õ Silvcirn - Hablte__

63 _ �,tolLieir Sardá - Habilc-8-e

03 _ AnlÓnio Pedro da NaUvidade - Hablt.e-liO

{63 _ Carlos de SOuzn IAlpell 'e outrQl B.abite-se

P - ETi Jorl"C MOT"!ira da Sllvn - Tran.!. d' Alvarú
63 _ 00\110 0.6110 - Pede Cnucwlamento de Dtblto

(:3A�0:- d���:�a �U�:�I:;::
- AcréBelmo

63 _ O�\"alod �'relt!l' _ henção ed lmp39to
'63 Bernardo. K Filho _ Reforma

� - Lllu',ed Lisbõ� - Aer'lM:lmo

(63 _ l{e·rcilio Manoel Ant6niO - lMnçio de rnip6ato
h _ WII({!emlro Costa _ ACl'ésclmo de Alvenaria.

53 _ Hildeg"rd Z, Vai:-t.·1o (Mam de L. Renzeti e 'Ma_

S,I\"a GBainhO) - Dntnnnbumento

{53 _ Joào Bento c. SOnta !... Va'aliozaçio
163 ...... Neottt Demetrlo Diracomo - PeiSe P&rmh8!ío •

, Principal disse que mentiu
'LONDRES, 5 (OE) - Um certo .roe Wade se Astor, pergunta: "Onde se desgraças e à morte de seu

Vicky Barrct reconheceu manifestou, sabado, pela encontrava este no mcmen- protetor _ deciara o jor-
ter mantido no tribunal oe primeira vez, ao reconhecer to em que se desenrolava o nat - Christine Keeler con-

�Id Ba.i:ley, anunciou o dia- que havia sido um "covcr- processo de Ward?" E logo seguiu constituir uma for-
rIO londrino "Sunday Telt,- de" e que teria podido ra- acrescentou: "Mais tarde tuna de -mets de 20000 li-

graph ". O jornal revela q ie ser uma declaração susce- quando Ward se debatia en. bras esterlinas, ao assu-ntr
a jovem prosüruta, de vln- tível de provar a tnocencts tre a vida e a morte, Lord cn"nte do pUb,lico as carac-

te anos de idade, cuja rte- de Ward. De seu lado, Lord Astor foi visto nas tr-íbun-is teristicas de uma [ovenhí-
claração ante o trihunal foi Astor, amigo'de Wârd, t-z do campo de corridas de nha desorientada e encan-

decisiva para a Incutpacao Igualmente um elogio do Goodwood". tedora. A este publico hoje
e suic.idlo do sr. Steph-m morto De seu lado, o díarío lhe dizemos a verdade s-i-

Ward, sofreu durante a n.n- No "Sunday Mirror". a "Poople" ataca víolentamen- o-e esta senhorita: "Mi<;s "

te de sabado para domtnao celebre cronista Oassandra te ChIistine Keeler, a. qual Keeler é uma prostituta
uma forte impressão ao r�. estigmatiza a ingratidão c-e acusa de ser dtretemente sem comcão. uma rameira
ceber a carta que o osteo- amísos do 'osteopata sce- resoonsavet pelo fim de sem vergonha".

�:���::::::�:: ;j�h� �-c'd'e�'ra:td�:d d;��'nd."G1."'",':"'E'_ia é1 " IJ R ",c.-(\,'em soluços e ccntessou que II U � II I
_ "'�M IW T� .

havia mentido ao Jurí quan-

�oc::!rm�� {v:er;�: !.:� I nn�npdlda de um Condenndo n �Ior�n
., 0:':0e:::on'::1i:e(':�:o��:men:o:::,�

por semana, durante dois.J :-- :-::::.. r LI co!U o que ,·os deS":tr:ld: E" �!�"i

�:::: ec=iohO::� ����: � Pcb zx:...�r�s R:;!;i:�;� ��IM�c::r�,: �:Sl�I�;.:;�o�::�:���:en:or�:�:�; _.'�$ n�8r,,"';,i:
nhecrdos para eIS'·. "j'lIv � A!cma"ha 0"i1eutal em 20 de ju:ho de I"

<"l�tl)(•• nt��. No jr'l'dim CO'c "" �1 .. \UlLi� '1 ,_

qU�l'Ja que mvr..esse _ ,>no hILsten ·lIm u bandeira "ado!lal em h( _
e8.

O,,,,;3tl :';"UdÚO a n",\.(! _ ."e J!a a h ó;� dJ re�i�!êll�ill�
"" n í!,r��cc u.l, ·"·i -te m�s ",;,

�"w::� :(;�:��:I U�U=Ll�����:_ �
.. ru .. ,

'
u

lC� 1

,.e j:l:°ut�.� o

I

d;t:<�,::.'.
- �;" :0

>\

1Il��mle�S".����e��d ·n! -. f'��".
ce
". raenci, SI"I, llll.;'llol··. ��. Pouco o " n-do s, ',e "i,,·e u r

UIJIU. uas coze urtím s H ' .. I.Un. 'r.<" Rerúb!ka Fed,.r.l�
nn II .. ", <lO

carcas oe jJunllU e roera 0 ,.
o f o do .ie t. ·t"I!.T.1i bLndell'lI pel� pri",ei_ I ,k� ·,,,(lHos. ('u!'.."

medico Scepuan we ..d LI � r" \' ..z.ofic· 1I::("11.e· em hon'!l nos revoIU.,o_ I' rio. ",in :�m

"00.

UI1·'I:;.IÚa a um [ornaltsra
curo quem se en",C"J.:ii."'U

na propna tard(: cm q .. e

atenwu contra sua vi,",,}.
Trata se de .ti:J.rry U llú"n, .

do "SunJaj Telegrapn',
que pUDUCOU hOJe u:,; .. .;t

guintes trechos da mesm�:

"Após o resumo fmul uo

jUII!l.· press.m.O que a p.tr·
tida foi pcrruda. J'tCClil..'la·
se o sacriIicio "ri' <Ja!', ao

qual não me posso dic,dir a

fazer frente". l\If.!lS z.dian�e,
Warde insiste: "VlCky Bar
ret (cujo testemunho ';:,)i
decisivo) mentia".

J':�.: i: ��:�e ;:�;:i�·L. ��,��ll::�rOl:I�::�di: ;:
",inU!:.B ('Orno r3a I!"rllndes. se não :ensa::dc'� J

p-�"r� en) v,i. prúprios mas u'mbém 110'

()utrO". Qa .. "l �o ('"e�ufar m:í,;ica, agllrra_
ii. 81.18 li,· OU 1<" qUe" oUvir li si próprio.

I'�' 11-' d·, i ,,,T�"�1i mu�il:l!l do COnjUll'�.
('u'" "'nt" /" , a mú.;l{oa vive também nl"

,lt�a.I , .. ::e�, no diminUir nobre ·do seu i",._

nii.lu� de 20 d� j.ullfo, p··o,·a ([UI! nu pr(_
",ia AJ, "r,,,nu de upós_gllertn cu�toU li

I.ert· lbnr II ""mpreen,·;iio e ° pleno
:cnh,o<.:imentn da htil:\lde \"( ,'UCiO);lirla tu_

malla I,or �rupos de todas ,,$ cumodu� o"

{'"V" ale,nãO em .20 de julho de 1!l.II.
I"ntre os mj]h:lr�s 'Iue lcrmlnlll'UIll " ,;_

dR nll mi,,, do earra""o de Hitler cnCOntruv .. _

se " pastOr protestante "lllUS BonhOtrf"r

que fOi, junto COm o jc5ultn Afrei D"'/.
.. li] , • membrOs do centrO de r ...�ist·

l'l'p,e&OCn_ado pela I'"hnnado "ciUlllo de K .. '_

Se u�jm OrientU:-deS Vf'RBa viela ela fil:'l-
�IÍ. c'Jml,letamenie inebriada <!5sse espiri,� �
amplo. �lÍo truta '1penas dE socorrer <1t,

I.xis!cm ,dgUma� carbs de

��:,,��:::;;�:i�::�Í:��:�?:::;�:��::��': �lvida <1611'S com bene"oliln�iu e nune.a �er �;" �IlcHUlanrho_rra>;er1lS se ·yinrulu estreibmenl.r,��"

.,s�o.
D��tc e"pirito """Coe

espontâneamentli"jCo'nO fOl"lun de tr:lto, a delicndc?:l.(!ue

coa_f!,<UIHa O� hlllle",..
CHltlvul�" cem o arte fin:! e s,\bia tio cO�

'.""', QO'm "b' too'"� bom ,. h'm'"

"-II�;��d:'d: i���::�:t:sVOd;e;nz:;' ::: Is::d'�u� �
to bem. �ria insens"to dcSpfCZaf essa el,,- �
,ltnnll' rllpaddnde de cOnoui�ta. Caso 11�(} i
disJlonhuj� dei" en\.i:io reservai_vOOS com tôo:!" J
'I nnt'!'G.·lidadc. �Ias pam issO ainda há mui_

to tempo. Só porque nessa altu,,"a. já não SI:'.lL
talo >lgoru nisso t)
Ollll! lU! circunstãnrlas proporcionem n fo,

ladll Um d" vús t"unquilid�de e muito t1l�npo�)
1'lIra cvoluirdes esp'':"itualmC'J\te dUm mOdl)!.

dos o::,0ndCIlI,dOll à morte pelo� jllises n� ll\:';�

�re!l\cnd�" aç'ls,,�ôl:.s I:ontra a dit3t1l1ra Se,a

Depois das retratações de ptJnunci�_I<ls, e, ao meSmo tempo, prOvun-

Rbnnie Ricrado. n te,ner

)'1
<lo (pe umll t'jlte do povo alem;,o nO hl"'�

sa prostituta que leva a d.:1� lrev",. naústàs tOIHOU ronsciêndu ('f"

coragem de declarar cnl �,l,,� r�Gllon�"bi11dnd�s pa"" com O nome e

pleno lribunnl que "sua da·

���:Ç:�d:o�tl��.�:��� v�;�� uh�dfe,. ao seu� fi�:Os:u:��r!�� �,l,aU;a!::
Pol.icia . qy�e a. nmf'u· a·:..... e.J d, l:)� ':Ul·O� �i� an:_c$ <la deIrot::t fi" ..,

retlTar·Ule sua filha por t.r

I
'"10 nazismO

sido condenada uuas v ._5 "}f"us querIdOS fllbos,
por prostitulC"'ão", as pus·; H não vi"erei pOr muitO tempo, tend·J

��oqnUa-'o ap'�d;'e'ni:a,'::nao,.o !:.�,: J ar.ora qUB de'l'c,!ir-me de võs.
'-Ar"" ....,., }"'.... � Coisa ârdulI I,ara mim. porqU1l grande ê
sar que todas as declara· "

n't'u umor por ..Õs, que sempre ulegrias:1c
ções não eram completll' CaUSastes. Xão 1l�s.i$tir!,1 mais ii vo�Bs e<:"olu_

mente espontanea.<:. ��O a pessons adult,,� e independentes. MC$

A EflCI� :C::\
DO CUr:SO 1'[

It:f! ��

',�Io e para IIprenderdes (li"d�

n mtOlil iS SEU Ol'r:RI\(�1I
,\1)\'11 IIIUn![\TO nz CESS.\R .\

mRl. \(�O EI\LlHi\ A DOR!

'1ova York (E�pc('nl) _ [in .. l·
mente a dino;;;;i"n(ontrou um..

ub<-ánÓ.lo;;j,··"umect>m."
'r.Ilrdlnlirial'ruptiec.+.dtdepe·
nuur J redu:iodl$hemurróida!
o prcnw alivio J� dor - SCII'I

número &stes pacienU!r eram

pcrudores d� C� crômcos, ai.
guns de 10 l lO ..nos..

Tudo ISSO, sem o uso de carct>

t;t:os,3nest6sicosoa ..�gentee
de qn;Jauer e.sphie. O �Gf&lo
estiÍnllmanav3subsdneiacicurj..
l.3,jl' naturaJ-FRP-rrccnti"mcme
descobert, por um, tnst,ru,çiio
uepesc:'J>S.1sr1lund;:1I�ntelam()o
S3. o fRP I� "'11:3 seed ... larga
m�m� �mp' �gado como Clcatr6-

?21l1; cos tecido em qualqueo
pane do "o�po.

At;or"(Sl<InOVa�clCa
,r;7.;.IIIU f ..pr, -ellt.Q.., em perna
da ,. SUI'05,ilÓtIOi sob o f10mr d
l'rf>IJarlUr,lI.
Im tilCÚs as tllTmac.;u �çal1l

I'r.·/, ..",,/r>" p, ",IlHIM rn

''-''.'''' <:om .. "ti��d<'r '·sf"'C,,1 nu

1'''''Pllr do 11 ""'I"''';'''r;o.
'm arruhos C< In 10 unid:t.Jel
mb,� a; mc'ivid"-jm·m ....

'peraçãu

m C�!" ·'f'Ó!! t::ao. to, C""�l�l 'J�
((,,,,,m,··,,L1urnJ ".r1I1"ro,,,t.

ire. nd.."" A dor t,,, �!,V1J,t� .i,·
'r('ln". Vrnl'('�l1d,,"-i'" nu-s-uo

'·lIf"" N" der. rrdil .. 'ill ou' 1't'
UJi.'liWUI ".' h�I""rru,J.ls

0mA' ,,,r·'T·,·n nlC. l'cor rn

uc r '.1 me.hcr, � lIlontl·,· e.n

"l>I r"a�u·. In

ca " ?r"."[)�,r.,,, "' .... nlUltu$

fI'· me' nvc

"1
.

A.

___ -'.

VENDE-SE
r..róvel$ usados jJ r I ot "O de vl:l:;e-:!l. 1 quarto casal,

1 varun;a, 1 jogo co ,0 Mas, 2 camas turcas e 3 soltei
ro, 1 CU:j" C� sar, 1 raccota alta fidelidade, 1 copa 1 mesa
COi,) cc, c.rus, 1 cuu a de criança, ·1 camiseiro, 1 guarda-

_ nro. Tra.t1l" à rua J ....sé Candido da snve. 408 -

rSl'.":'�i'O.

�- ..

A Doutora Tht'r('.7.a Grisôlia l'ang, Juiz de Direito da Ca
lHa ...... l·e �,I .• ,,!'o., l::.sl;.!_!u de Sant.l Catarina, na form:.
da lei, etc.

Fr.z snber a tocos que o presente edital virem ou dête
con."e::inento liverem. que por parte de Laudelino Andrr..
de, braSikiro, ca'iado. lavrador, reslc'..ente em Sertão do

Maruim, "este dis�riLO e :"1unicipio, foi requerido na Ação
de U�uca.pião ;1ti'r.ero 132, que se processa por êste JlÚZO
e Cartório do Cível, o imóvel abaixo transcrito: "Um te!'·
reno com 12.'370 me' ros quadrados, �azcmdo frente numa

(' �:c!""J.o de 33 metros com turras de Manoel José Bames,
ltlnC' IS �(m terras de O�óJ'io SOUZfl; pelo Norte, numa t:.'(

te:,,<;l!O de f':'>O mctros com terras de Arcilino Silveira, e ao

�'..!: na mesma extensão com terras do suplicante, situado
no lugar Sertão do Maruim, neste distrito e Município"
'Fei�a a jnstlricaçfm da posse, foi a mesma j1.llgada prOC'�·
dente por sentellça de fls. lOv. dos referidos autos. E pa
ra que chegue ao conhecimento de todos, foi expedido o

presente ed'tal de citação, que será publicado na forma da
lei e afixado no luzar de r,oslume. Dado e passado nesta

cid:>de de São .Tosz, a('� vinte e dois dias do mês de abril
de mil novere'1 JS e sELscnta e h\s. Eu, (Arnaldo M. c.ie
Souza), Escriviío a dplilograIei e subscrei:O.

Therf'za Gri5ôlia Tang
Juiz de Direito

7/8/03

A D'}u!orn T!terf'za Grisólia Tang, Juu: de Direito da C!)o
mar("['. �;e �no José, E5tauo de Santa catarina, na forma
da lei, etc.

FAZ saber a todos q� o presente edital virem ou di\.
le conhecimento tiverCi.!l, que por parte de Valdemlro PiU5
e Raulino Pitz, brasileiros, casados, agric.ultores, residen

tes. e dcmicilio.dos no distrito de São Pedro de Alcântara.
neste Municiplo, foi requerido na Ação de Usucapião mi
mero 136, que se processa por êste Juízo e Cartório do 01'.
velo o imóvel abaixo transcrito: "Um terreno rural r:oni:er·
do a érea de G2.414 metros quadrados, medindo 69 metros

de frentes ao Norte, em terras de Nicomedes Hoffmann;
Igual metragem ão sul, em terras de Antõnio Raulino da

Silva; extremando a Leste, onde mede 906 metros de freno

tes a fundos, com terras :te José Clemente Hammes e pelo
Jest.e. com igual metragem, em terras doe; requerentes, o'li·
tuado no distrito de São. Pedro de Alcântara, neste Muni

cipio". Feita a justificação da posse, foi a mesma julgada
procedente por sentença de fls. 9 dos referidos autos. E

para que chegue ao conhecimento de todos. foi eX'Pedldo o

pre1;ente edital de citação, que será publicado na forma da
lei (' 2f:xado no lugar c1.e costu.!ne, Dado e pass'ldo nesta

r.j,1·'" c1r f."'o Jo:-é. ao:> vint.e e três dias do mês de abril

do ,r1( lil n""'�centos e ses'lenta e três. Eu, (Arnaldo M.

d, '. E� rivf:o a datilografei e subscrevo.
1hcff'7.a Grisôlia Tallg

Juiz de Direito
7/8/63

-, ,,-. �r,:"!l a "nz� de 'rinla di-s
ftr'h,,·. "" '.'1" "1.·' .. 1.�nn, Juiz de Paz no exercício do ear�.,
de JUil dr> Di"CHO (1;, Comarca de São José. Estado de San,

ta C:l.t.l:·ina, na fl_mn:.l da lei, etc.

FAZ saber a todo.c; que o presente edital virem ou dft.
le c:;mheeimento tiverem, que por parte de Julio Pedro

COnEtmte, brasileiro, casado, lavrador, residente no Muni·

cipio de Angelina, nesta Comarca, foi requerido na AçâcI
de Usucapião n' 129, que se processa por êste Juízo e Car

tório. o imó"el abaixo transcrito: "Um terreno com a á"r_"!\

de 16.1.350 metros quadrados, fazendo frente numa exten·

são de no metros com o rio Garcia, pelo norte numa ex·

tensão de 1.045 metros com terras de João Frederico J'�.

nio::" e ao sul com igual extensão com as de Pedro Pennino
Hames e ao Oeste numa extensão de 110 metTos com tert'D3

de Vidal Pr,imus, situado no Município de AngeUna ne.!la

CO""'<'rca. Feita a iustlflcacão da nósse. foi a mesma juJ·
��(1,! l)r')"cdent.e p(}r scnten"a de fi!'!. lt d.os referid.os au

tos. r: parfl. que che<r1.1e ao conhecimento de todos, foi r.(.

pedido o presente edital de citação. Que será p1.thltcado nll

forma dA lei e afixado no lugar de costume. Dado e.p....
sado ne!;'a cidade de São José, aos \'inte e nove dias do
mês de shrll do np.o àe mil novecentos e sessenta e tr6s.
Eu. (Arnaldo M. do Souza), ESClivão a datilografei e sub:i'

._'ai.••
ArtllUr i\fanocl l\lariano

t" 'ffi.retttr m exeroiclo
7(8(133

"

. t·'r(!.,r:-.�.c,.''''':�1-.:A. ��·K2 ��.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Institutos
BRAstLIA, 5 (OE) - O

deputado Uriel Mota (PTB

(;}!;), está liderando um mo.

vimento na bancada pete
bis ta, no sentido de serem

convocados os presidentes
dos IAPs, a fim de presta
rem esclarecimentos sobre
nomeações que, a seu ver,
foram irregulares.
Eximindo de qualquer

responsabilidade o seu por
tido, acrescentou: "O PTB
é um partido cem um pro
grama profundamente ao

cíat. Somos favoravels 8

uma administração sadia,
que venha a solucionar os

grandes problemas com

que a Nação se defronta.
Não entendemos um PI'B
de outra forma. O saudoso

presidente Vargas. quando
fundou o partido, teve por
objetivo colocar em ação
uma revolução branca per
manente, para o desenvolvi
mento economíco e social
do Brasil. Não tenha duvi
da o povo de que os res

ponsevcís pela orgia de

nomeações serão chamados
às falas e responderão pe
los seus atos".
"A intervenção no IAP·

FESP - disse ontem em

INICIARA
CAMPA.NHA

BRAS1LIA, 5 (OE) - A

superintendência da aercr

ma Agrária iniciará campa
nha ainda êste mês em

propaganda da sindicaliza

ção rural. O movimento,
será levado a 17 milhões de

trabalhadores do campo,
mostrando as vantagens da

sindicalização.

Vão Explicar Nomeações
Curitiba o sr. Amauri Silva
- foi decidida em virtude
de um pedido formal da
ccmíssão de ínquertto que

»rveattga as irregularidades
praticadas pelos conselhet-

do Trabalho, e que houve

prevaricação com os inves
timentos em Brasllia, o Mi·
nistro do Trabalho não pc-

deria ter outra atitude que
não a intervenção".
"Contudo - concluiu -, o

governo não pretende eras-

C ral de -florianópolis
Apresentação nos dias 9, 10 e 11 de
Agôsto - Teátro Alvaro de C�rvalho
A músíca é a arte dos Quão maravilhosa e bela é tas diárias. procuremo-Ia, e e 'ncrestas. Haverá coisa

sons que faz vibrar O cora- esta arte que penetra bem a encontramos em qual- mais bela que o murmúria

ção dos homens. Ela nos fundo em nossas almas, fa· quer parte. Surge pura na das ondas beijando a areia
causa prazer e nos comove, aendo-nos viver e reviver- própria natureza, nos ma- branca da praia? E o ruido
nos estimula e nos relaça. para enfrentarmos as Iabu- res e rios, montanhas vales de uma cascata onde a

(á-[SY.ADO
O JllAI.S ANlIGO OIA'IIO 11& SANTA UTAI!llIl; E

Ftortanépulls, (Taça·Fcira), 6 de Agôsto (.IC 1!J!i3

ros do instituto. Estando

provado que houve rrrilha

res de nomeações irregulu
res, sem que delas tivessem

conhecimento o presidente
da Republica e o ministro

Associação

"Associação Coral de Florianópolis"

ANGELU� Df
UMA GERAÇ�.O

RENATO BARBOSA

mônto u,":! minha geração. Certa feita, -

parece CjU<2 estou a vê·lo -, quando .roâc
David Ferreira Lima .e eu lhe expunha
mos terrtveís cncuíoaces materiais pa
ra concrettsarmos a FUNDAÇAO J05f:
ARTUR BOITEUX· Instituição por mim

ter representantes de em

pregados e empregadores
da direção dos organismos
previdenclarlos. O governo
não permite é a malversa

ção de dinheiro dos traba
lhadores. São distituidas,
tambem, de veracidade, as

noticias de que o governo
vai extinguir os colegíadoe
dos [nsututoe, que foram
criados por lei".

água surge de repente com

um barulho infernal para
depois gradativamente ir

diminuindo, sua marcha, e

deslizar suavemente. Há

música. O ruído do trovão,
o barulho da chuva na vi·

draça, as cigarras cantam.
é verão, os dias vão encur

tando, chega o outono,
caem as Iôlhus: aproxima
se o inverno, geada, neve,

frio, é noite. O sol brilha

outra vez, surge a primave
ra e com ela as nôres
ma melodia suave. E os

pássaros cantando nos en

sinam sua música tão na

tural, seus acordes tão be

los, tão desprovidos do ur

tificialismo que nos domt

na. A música remove mono

tanhas, atravessa oceanos,
•

encurta espaços. A música
nos traz mensagens do

amor. Dignifica o homem.
Hurnanízou-o. MARIO MO
RITZ.

mos vem de receber inúme
ros despachos telegráficos,
relacionados com sua re

cente viagem aos EE.UU.
Todos demonstram irres
trita solidáriedade ao pri
meiro mandatário catarI.1
nense, cuja atuação temi
sido tôda dedicada aos ín-'
terêses de Santa Catarina
Publicaremos, a seguir, aí
gumas mensagens telegra.
ficas, enviadas ao Sr. ceí
so Ramos:

De Lages:

Governa-
De Rio do Sul:
"Projossõres e alunos Cq.

légio Dom Bosco felici
vossêncía pela auspecí
viagem aos EE.UU. Sauda
ções."
De Florianópolis:
"Cumprimento eminentt

amigo e excelentíssima se.
nhora seu regresso fella
viagem. Respeitosas sauct..
ções, Henrique Fontes."
"De volta sua proficlIt

viagem quero apresentar ao
prezado amigo e chefe III
boas vindas. Alcindo Es}leo
aín."

"Damos ilustre

De Tubarão:

"Boas vindas felicitar;
êxito missão EE.UU., pa
bens D. Edith brilhante en

trevista reabilitaçâo na VoJI
da América, Dr. cana�
Cotta e Sra." 1

"Na impOSsibilidade com.
parecermos pessoalmente

Itodavia representados Dep�
tado Waldemar SaIles, dese
jamos por êste meio apre.
sentar ilustre Governador
nossos melhores votos boas
vindas. Orlando Francalacci
e José Santos. Presidente e

Engenheiro Paulo Melro na
Câmara de Blumenau

Atencendc a convite ror
mulado pela Câmara de
Ve'readores de Blumenau,
compareceu aquele Legisla.
tivo Municipal o Eng." Pau
lo Affonso de Freitas Mel
ro, Presidente da 'Comis
são de Energia Elétrica.
tendo na ocasião debatido
amplamente com a edíüde
de daquela cidade os pro
blemas de energia elétrica
que ali se verificam no mo

mento,

jaí que, confiante 'na ação
do Govêrno Celso Ramos e

de seus altos assessores no
setor de energia elétrica.
aguardam a solução defini
tiva do problema, certos de
que logo deixaram de se

esporem aos prejuízos cau

sados com os racíonemen,
tos a que ainda estão su

jeitos.

nêste setor, verificou-se que
os vereadores blumenauen
ses ficaram satisfeitos com

a maneira como vem sendo
resolvido o prcmerne.:
Essa tranquilidade por

\

parte dos representantes
politicas da população ce

Blumenau, já se faz notar

aliás, no seio da classe con

servadora do Vale do ree.

OUTRA DAS Mil
Pela maneira franca com

que o Presidente do órgão
estadual responsável pela
politiQa energética adotada
pelo Governador Celso ae
mos tratou a questão, e pe
la exposição objetiva que
fez das obras Que estão
sendo construídas para
socorrer o Vale do Ita,iaí

Localidade: Rio do Braço - i\Iunicípio São João Batista -

Outra das Mil

AMPlIAÇAO DE GRUPO ESCOLAR
Grupo Escolar "Cardeal
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