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sentlnte da Ccsl'l;'la. Tam- contaram com a presença da recepção orcr acírta pelo querda riara a .rtretta c

Ilém. reatam parte da eo- do mundo oficial e demaa Governo. vendo-se, 00 pd- Des. Arn,:, Hoexchl. Presr-
dente do Ttihunü l

'II!,
ANO XL!X

N" 14.747

Ontem à noite, no 'rea
tro Alvaro de carvani.,
presente, o eoverna.to
Celso.R;unc'" e Illltlas >l:

tondade-, federais, C5t'1"

A tarde. no Patacto ri)
eovõrno. o Chefe' do P i

de:' nxecuüvo catannen-
se recepcionnu ii co.rIt.va
que aqui voBio C:J1l1 a Ln 1-

duais l!c,adc de Instalar a ::::_
DESC.
Na ep. rturudade fOI'3 ....

{> a com.ssão oIJ Pl;mo (��
Carvão Nacional, objet
vaud a l'xecuçãn ele ser

VIÇil:-; de romectmemn c.:
á
oun a mun!cipi"s catnrt

ncnse".

lOBO: Lacerda vai depôr
RIO, 8 (OE) - O gaver- sr. Lacerda irá ao Palácio mineia de corrupção poliri

nadar da Guanabara co;'!- "Tiradentes", para depor ca no Instituto Brasileiro de

firmou que irá a S. Paula ante a comissão p81'lamen- Ação Oemocrátlca, IBÂD e

nos primeiros dias da se- lar de inquérito da Câmara Instituto de Pesquizas e Es

mana que vem. Amanhã ( Federal, que investiga de- ludos Sociais. IPES.

DESCONTENTAMENTO NO

PDC CONTINUA
SAO PAULO, 8 (OE) -

Seguindo hoje para Bra,;t

lia, o Deputado Athie Jor�"l

Curi do POC, admitiu que
há descontentamento
partido, com relação ao

Ministro da: Edudação sr.

Paulo de Tarso. Cerlos al.os
do Mini�tro.. estão criando

constrangimento entre set!3

companheiros da bancada

pedessista na Câmara Fe

deral.

IMUICO
FOI O

PRIMEIRO
AUDACIOSO
ASSALTO

MOSCOU, 8 (OE) - O

MéxicO foi a primeira na

ção da América Latina a

assinar o tratado de proso

crição das exgeriências nu·'

cleares; Seu embaixador

LONDRES, 8 (OE)
Um grupo de mascarados

assaltou hoje um trem de

correspondência em Chelis·

tono na Grã Bretanha. O'>

f1ssalta.ntes fugiram com a

. importância superior a U",l
milhão de libras ester:;,-

Deputados
Aumento

BRASILIA, B (OE) -

Preocupado com o qll(.�
chama de "empobrecimento

sãç do Plano de carvão
Nacional. cecte ',")U que..
dentro de 8 mêses, serão

m'ctada-, as obras de cons

trução da SIDESC.
Na manhã <te hoje OIS

Ilustres visitantes vtaia

ram para o sul, devendo
percorrer a reg::;;: earb j

nifera e a zona p rrtuárt a,
oem como as instalações
da Companhia Siderurgtca
e lia Sotelca.

Ê a seguinte ::t comsost
ção da delegação que ve.n

!\'.' Estado para '1 instala

çã) da Siderurgica de aeu

ta Catarina: Dr. NPoleá I

k' ouve.re. diretor execu

tivo (la Comissão do PI:t-

110 do Carvão Nacicna

M,lj("r Jcâo CarlnS San'.-")';

Mader, diretor Bxecuttvo
no Paraná; Dr. Carlos Pu

naro. Coordenador gxecu
t vo: CeI. Huber�o Porto

cerree-. chefe do Departa
n ente de Produ.:;§.()": C('].
Laui o Cunha Carnpo s

-cnsethetrc; CeI. Gers'1r:
\.lcm.�s de Oltveh-a chcrc

do núcteo regional de P .1-

raná; Sr. Antonio José I
'

Pinho, chefe \10 Departa
mente P'rianceiro; En,,)...
vicror Beidaque e Harro
Stamm, representantes de
Santa Catarina; S1". C"1.l
rcs Frederico Pinto GU-'_

des Rocha, oficial de gabí
note do dc etor executivo .

Outros membros ria cerni
tb-a eram o Gener-e l O'ly
P. Vieira, representante ri)
CSN; General Iberê te

Matos. da Rede s'errov.a
tia Federal; Prd:':-Bati�ta
Pereira. da Usímínas: Prd
Geisel 1?�(t>'.tI('nt� de A'!\1-'
toFlu'),> Pl"t·.atiní� Dr. Am'J.�

��:I .�i�����er;��e:i�i7.7\
rurgfca da :;.,Bahia. recen

temente autortsa.Ia p2!O
.

Prnstdente Goular-t; Hans
Knask de Sauza, ,rep':a-

GREVE EM
MINAS GER�.IS

-

BELO HORIZONTE, B

(OE) - 28 dos 36 colt!gios
de Belo Horizonte estão
com suas atividades parali
zadas peta greve dos pro
fesso�es. Em numerosas ci

dades do interior mineiro,
as escolas estão tambem
fechadas.

mit:"a os deputados rede
rais 'JJaqulm Ramos. l".

a. datão e D. terettus.

Ambas a.� vctentdades

meu-o- o Sr. ce+«: Rarrus

e o Dr. xeporcêo de 01':

veíre: nu segundo da ��,

altas pers-neudades te.to

rais e estaduais.
Ncsso-, flagrantes fur<1�\l

tornados na o:;lol"tunida:.te

Rebeldes estariam em

fuga no HAITI
Em próxíma edicã.

da mais' dencíente nmanhâ
o abastecimento de leite 1\

Guanabara. A CCPL tnror
mou que a greve de 15 h"

ras da Leopoldina, atrazox
a remessa da produção lei

teira. Acrescentou que tal

fato não tem qualquer re

lação com o louk-out anun

ciado pelos produtores.
Porta voz da SUNAB reve-

10u hoje a imprensa que o

órgão controlador do abas

tecimento somente dará
uma resposta às pretenções
dos produtores no fim des

ta semana, tendo feito um

apêlo para que o tok-out
não rõsse consumado. O

Conselho Deliberativo da

SUNAB vai se reunir

nhâ.

JANGO NA GB
.BRf-SfI;IA,. -$ (Oe) - o

�= !a�� ����VlB���
do presidente João Goulart

com destino a Guanabara.
O Presidente da República
permanecerá de 8 a 10 dias

no Rio, assumindo pessoal·
mente o comando das pro·

vidências reLacionadas com

o abastecimento.

SALÁZAR MRÁ IMPORTANTE
PRONUNCIAMENTO

Federais:
de Subsídios

PARANÁ: GEADAS
DESTROEM CAFEZAIS

'0

jerccrro, um gruJ)') ,I· p -

son3.lída,les presente-s,

n-mos arr.pla reoort '!

da inaralacâ« r';l!i�.lda
norte de ruem n 'rcut-o

Alvaro de Ca ; vathu.

SAN DOMINGOS, 8 (OE) ---------------------�----

Guanabara nevªmente se,m leite
IUO, 8 (OEl - Será ain-

- Porta voz dos exilados
do Haiti continuou etesmeu
tihao na manhã de hoje co

municado" do govêrno do

presidente Duvalier de que
as colunas de invasores hu

\!1abl sido postas em Iugu
no território do Haiti. Di�·
seo porta voz que os Inva

sores continuam avançan
do encontrando resístênctc

�;;aaoen�:ua!o�e:���ent�:
Foi to Príncipe.

(AUSA

., EOCUPAÇiO
HINGTON, 8 (OE)
tínuu sendo motivo

eh: netação o estado de

s·,ud do filho do Presiden

.l} 1 medy. nascido on-

l\JJ .. ·)t que preocupa 05

�1JBt� é ;ik�����} :
crtanÇa._. _

S,�OROSOl
sO CArE ZIT3

LISBOA, 8 (OE) - Uma

fonte do governo portu
guês informou hoje que o

Primeiro Ministro Oliveira

Salazar Cará dentro de pou

cos dias, \lm importante
----------

pronunciamento. Espera·se
que "O assunto seja relacio·
nado com a política portu·
guesa no tocante as colô,
nias da Africa.

Exército também quer
Aviação Própria ,

RIO, 8 (OE) _ O Exérci- seus aviões de transporte da comissão inter·ministe·

to pretende manter avia- de tropas. A revelação su,- rial que estuda o problema
dores afim de manobrar giu durante os trabalhos da aviação embarcada.

crescente" com as dividas Depurado Paulo de- Freire

contraídas pelos deputados do PTB de Minas Geraif:,
no exercício do mandato, o apresentou projeto de au·

menta dos subsídios. A ma-

BRASrLIA, 8 <OE) - O

Presidente do IBC sr. Nel

son Maculan, anunciará ho

je as medidas que o �o
vêrno Federal pretende to

mar paTa amparar os la.-

vradores cujos cafezais' fo·
ram queimados pelas gea
das no norte do Paraná. O
sr. Maculan, constatou na

região que mais de 50°,0 dos
cafezais foram atingidos.

O PROBLEMA DA VIAÇÃO
EMBARCADA

RlO, B tOE)
CHh tü"-de na Guanabara o

grupo de trabalho do E�;

"tmi mor d ForJt8s A�'"

lll<..làjlS encarl"cg:ao1 de ex!!-

joração, corresponderia a

uma importância mensal

correspondente a 13 vezes o

salário minimo, alem dos

subsídios já em vigor. As·

sim, cada Deputada Fede·

ral, teria um aumento de

268 mil cruzeiros. O proje
to, já conta com mais de

200 assinaturas.

VIAJOU
RIO, 8 (OE) - Viajou

hoje para os EE.UU. MI'Ss

Brasil n" 2 srta. Tânia

Maria Franco. A beldacle

brasileira, participará do

.s:;.oncurso Miss Beleza Uni

versal em Long Beu\cl..

CACllDA BECKER Et� FPOUS

A atríz Oadldll Bl'"(·I;:t:r, �stli. sendo ·eSI)t.'�.llla l'lI1 lIOS.�:l .:;i.

dade, pa ..a cstrear no I)'eatro Álvaro de Catvalho. Cum:lo

peç:l ....!OED.\ CORRENTE NO PAIS". ,\ JlrOllllJl;ãlJ h'fI) [)

alto pat:-ocínio do DClmrlamento de Cultura do Estado d�

Santa Catal"ina . .Já St' encontra a \'cnda, as entradas para \

tCIIlJlIll"(ula de Cl�cilda BecIter

BRASIL ASSINARÁ O
TRATADO DE MOSCOU

RIO, tl (OE) - O liamu· aprovação do Congres:,u
rat}' informou terem sído Nacional para fins de ratiij

exp"dido.s instl"uções aos cação,
embaixadores do Brasil em

_

Londres. Moscou e Wa

shinglon, para que aSSUlem

e1l1 nume do. govêl"no bra::;i

leiro, o lrutado para a

proseriçi\o das experiências
nucleares. O tratado. será

submetido em seguida a

NEY OBSERVA OS DANOS
CAUSADOS PELAS GEADAS

CURITIBA, 8 (DE) - O aos lavradores que tiveram

suas cuItUl"RS danificadas
governador do Paraná sr.

Ney Braga, observará ho.it:
em Londrina os danos cau

sados à lavoura e especial
mente a cafeicultura. Da cio

dade do norte de seu Es

tado, o sr. Ney Braga \'ia

jarã para Brasília. Solicita
rá as autoridades federais

providências de amparo

NOVA
GREVE

SAO PAULO, 8 (OE)

pelas üllinl!ls geadas.

SERÁ DISSOL·
VIDO

HAVANA, B (OEl A '<ld\.,
de Havana inCormou hoje
que o Instituto Nacional rle
Reforma Agraria st'r:i dls
solvido em futuro próxi
mo. Acrescentou que em

seu lugar será criado um

novo ministério de produ
ç�o agro·pecu:i!·ia, que se

q,edicani ('spcdalmentc aos

problemas da produçã'l
agrária do pais.

TERMINOU A GREVE DA
"LEOPOLDINA"

Reune·se minar o problema da avia

ção embarcada. Será inicis·
da a redação do relatório
solicitado pelo Er:e�idente
da RepÚblica, _...(._� _ ____'._

RIO. S (OE) - Tt>-rminou

as 12 horas de' hoje a greve
dos ferroviários da Estrada
de Ferro lA>opoldina. O mo

vimento, fOra decretado as -------

uHimas horas da tarde d�

ontem, em sinal de protes·
to coo1 ra li prisão dr:! lide·

Ferroviários paulistas pode· res smdicais que comanda

rão entrar em greve no vam o chAmado movimenl;;l

prõximo dia 30, se até lá o de protesto contra a care!;·

governo do Estado, nilo t in. Qs fune10núrios da Leo

cumprir O ultimo acórdn
salartal. A informação rOi

�re.stada _pelo Deputado Os-
\" ... IL1..... ::'.u_Lv., ll.f.�_"., � 't.\.'lll .... �H" .. h .• ,

de relações públicas da fcr·

rovia, informou que todo o

tráfego da estrada. serei.
normalizado.

J. K. EM S. PAULO
SAO PAULO, U (OE) -- O

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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EndC'rt"ç'o 'reIegmlie& J<:ST.\i)(,)
DI_

Rubr-ns de Arruda Ramos

(i}·:R.ESfi
Domingos remendes de Aquino

CHltn: DE RF.D.\(AO
AntOnIo Pernandc do Ama,raI e Silva

REIWJ1()R·SECJlETARIO
P�rl('lp<; Luiz de Medeiros Prarle

ItEDA'Il9REs
Osvaldo Melo

Pedro Paulo �ta('hado

rtlBUCIDAD11:
Osmar Antônio Schlíndwetn

SECRF.T,\RJO CO'\lERCIAL
Divino Mariot

nnf4W)IV
Prof. Barreiros Filho - Prof. Osvaldo R. Cabral
- Prol. Paula Lago - ProL Fernando Bastos
- Prof. Alcides Abreu - P.!"O!. Orbon Gama
d'Eça -- Dr. NElton Leite da Costa - Dr. Ru
bens costa - cei. Cid Go:lUlga - Major Ilde
tonso Juvemil - waíter'Lence - F1(IViO Alberto
de Amorim - Arnaldo S. Thing-o - Doralécto
Soares Prol. Osmar Plsaní.

(;ronis-tw; �ocíait.
Znry !\tnchado - Lãéaro Bartolomeu

Cri;ni.e4ls
snvetre de Souza - Edson Nelson de Ubaldo
-- Ruu! (.;<tlaah .Pllhe xiarcíuo Metterros Pilho
- J. J. CaJdC'iJ"a Bastos - Llliz Henrique da
Slh·�tra

:\'·It·" " Literatura
Sabm :-.ligueI - Umar Carvalho - -Jnrr Pran-

15CU Hamn», - George AIl:wno l'cixV'o - Lm

Rodri;.'O de l'I�ro
Voticia� da PttIiria MlUtar

Major Edmundo de Bastos Junior

ItEI·�F.SI�"'T.·.">,lTE�.
Reprej:l'n1at:üt'''; A. S. Lara Lrda - Rio (GBl R

Senador Damas 40 - 5" andar.
Siu Pludu nua Vitória f>ii7 - conj. ::t2

_

:'':i:�'�ll�t,-_P�?:AL n�/� ,I��' ��'�����: 4�
� nnd::r

- srta. Marilda Rupp de

Souza
- srta. WaUrida >Abreu
- srta. Isaura Ruth do

Livramento
- srta. Regl.l1 Mar:a

Taulois.

comiDO COM o FRIO!

- sr. Aldo Luz
- sr. AJ'fJerto Stuart ade e bêg dillp<MIleóo
- sr, Aci Vieira launácla. e 3:�aYi���i:'lI�t��
- ,,1'. Irajá JG'om:d .; I inOTA, tate =ÚDCiO 101 C%J!!ova-

ft10r
_ sra. Madnlcn'i C. Pin: , �!�rr t:��:�c1�r!:�

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DE SANTA CATARINA

'carreira Hipotecária
EMPM.. DE €:Jot.MIADA

Sociais

"�IU{"��
y- cQ/1tecirnentos

"CAPRA CLUBE" fM FO(O - GRfNU DO "SOCIHV

AMANIfÃ,. "4 CHURRASCARIA DO (tUM DOZE - LUCI

MHA VOLTOU

Chamamos a atenção dos mutuários- em atraso na. Car, e Marcilio Medeiros Filho. '1 ç!rcu!?)' 15 Ho.i�, ns 20,30 h:lras n'l ,clube D('-HIpotecária çl.esta Caixa EconOmica Federal. para. sal- em· "0 Estada" ze de AgÓSto. esra:iin reunidas as I){'-daiiIm. 0$ seus débitos, dentro do prazo de quinze (15) butantl'S da festa nNuite C!(' C-"llu··. p�l'aa partir desta data.
_ X _ o !'eu ur!meiro en�nio.

O nio cumprimento por parte dos mutuâriofi" deYedo- c==='"",,,,,,=,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,===_=====,,,,,,======_«m1 ma:u:rt:S(��:::ti:a=t!:r�: ._� , _

dos COntlra1los firmados com. 0If lIHSDlO8,

� Hipotecá:'ia da C8im JBconh:aica. Federal de

fjil.;j�,...",� em lI'lor1an:ae::;:.,a:,k>:...�963,

1 Lugo rna's as 17 non.-, Y'ilr:l Gua.>

bertc I(,ct'!lc.i(ma n�.
cuerõncta

E1{W"
!J De :,,1'e"'� .ro- Rio de .ranetro. u CI"

as Of'bl.lta-D1es da (esta ,",N"it'2,
dr- &.::.1:1' luni-ta

s '\'.�!lIãi .Reb, da cídade .te
-"- varn bue mo.- �Gxkn') dia-1.JI'.

-

- 1�a.i "�'�l'duIos dft'que
fazendo seu "Debut". Já cst-i com .

.:e,1 pt oprtetárla da bouucue -seare-:', tr"'.l

COnvidado para a terceira vat-n. xe da Cld:.ulc maravilhosa. novidades
p3ra o $Ilciety itajaiense.

-x_

-x-
2 Preocupado com a cnc;.:menda C.i'

S!Iloking, !)::J.ra a segund,l valsG °

não mena·� discutido Ho"ton Na"cimsn

\0,

10 O "Cupra Club" !untladn em 25- dr
agô�to de 1962, c que tem comJ Pre<;t
dente Oilb.:�rto Wanderll.lY I Prisco. vai
festejar com movimentada reUnião dan
çante. o io aniversário, O ac')ntccime::l
t'"! que certa.mcnte vai reunir OS mal,; oc�
tacadaS' io'\ n<; da"'3cciety', ,mil. inan:Hd'J
para sabultr; 24, na sed€"socialldJ P3iu.('irn
tendo camo atração o crnjunto do a

plaudido pianista AldJ GOl1zaea.

/" ---=-x -

3 O sr. Gustavo Adll'"berg, 011(' se "':�

centra no Rio de Janeiro.· CJ,1l elega�lt.�
(' movimentado janta�' no 'Au B ,,1

GOUl'met". f('st,ejou aniversário

_x_ -x-

4 Em movimenl.:l a A�:<ociaçã·) dn:; F.d· 11 Chegou ont.em a nossa cidatle pro
dlalbtas. para � Sindicnto da cl'\sse. q:..;Z' cedC'ntc de Brasília. c. dr. Alvaro P
reunirá ho próximo dia 24, Rru:!iali���i. Catão.

de nn��o Estado., na Casa Santa Cal - O ilustr{' Deputado em Sant:l Cat<t.r:-
rina. na· trata de assunto,. d·::, int�:-;':.-..,e

nosso �:stad:l.
-x__:_

_x_ U
12 Rosaura Gil, f2stejou om�m ili*�"nnCY�L AconteCimentos srciais. cump"!-
menta votos de f.elicltaçiies.

5 AI11ilnlu1 na canstl'uçã,) tI"l sed" �,;

cial do Clube Doze de Agósto· acome,'r

rá I a mcvimentada Ch1.lt't·ascarla. fest,o

jos de mais um anivcl'sârlO do veteni."
no. As Debutante,. do baile r flcial, e.-

taráo em nauta. €-soecialmente c'lnvid1.,
das pela DIretoria dn clube NU f:>;y

-x-

13 Dtnningo uróximo na luxuosa nv.;!

dencia do casal SI'. e sra. Dr. ::ebaspdn
Neves (Adalglza a banira depu�;��tc Aio;
ria lia Graça, recepciona' li com clega:1Lc
reuniã� dançante. á� Debutantc>! do
baille oficial do �lubC' Dnze de AgÓ�t'l.

-x--

6 Na sede d(',; Veleiros da Ilh to quar •..'.·
felrn, um grupo; I�e altos C.ullciünâ i('�.

festejavam acont,�cimentos com pelx"l
das.

-_x_
-x_

7 Depois de SU:lS féria" na- Olllulaba. .. l..
VJUoU ao no,.:",:" "sockty" a ('legantê c

bonita Lúcia d'Avila � A moça {'m quI'-;
tão continua sempre acomoanh:\oa
sr, Luiz Fernando Di Vln('enzi.

14 Cacilda Becke:', que está sendo ('!).

perada �m nessa. cid3de, com a pel;:t
"Moeda" Cl'l'rentes no Pais", é a clich\
que ilustra hojC' no�.�a Coluna" A promo
ção, do D,'pnrtamcnto de Cultura do
Estado, e�tâ �m grandes atividades. pn.
l'a ti. tem1)1)l'a<1a de Cacilda. no Teatro
fl.lvaro dt> Can'alh-:-.-x-

8 Volku a coluna "Varar', dr respor.
sabJlldnde d(,.� ,_r�.: Raul Caldas Filbl

-x_

MUSlCAL BAR
9·1l.13P.

PAIL\ l '1 BUM PASSA TEMPO COll St"A FA.'ItLlA ;_ BEUNfO'ES SOCLtL"i ...

DilNÇJ\NTES COQUE'l'EIS - FESTAS DEA..� - eRA.
,

DANÇANTES - ETC.

"__.o!C_ AN!JA..ft 'E.EBP.�!) _li!_C PQ'YM,y��� _Te!, 2515 (Port41'ia.!�'

luta Idfrológica nrossegllj violenta
MOSCOU, 8 (V.A.' --.. li. das expressões da áspeI'll eteer. ontem encerrada, fi

União Soviética atacou du- polêmica síno-sovíeucc ilB CDU· refletida- D8.8 seguintes
ramente a China comunista, Conferência de Hiroxima palavras do presidente da
ontem, por intervir perigo- contra o armamento nu- (ICCémt. da 2" pág,)
semente na África e Âsla '3

acusou Pequim de estar
impelindo o movimento de
libertação nacional africa,.
no a revezes, pondo em

risco a luta pela Uberdac!e
das nacõea sobceeenvotvt
das.

Fontes diplomáticas de
clararam que o ataque soo

viético estava claramente
dirigido aos esforços rea

lizados por Pequim para
obter o eontrôte dos Par
tidos Comunistas em paf.
ses como o Laos e o Viet
nam, embora estes não te

nham sido mencionados

maior parte de suas páginas ii. tecntca e ao ensino
do teatro da Escola nova Secundária.

De fato o primirivismo da antiga aprendizagem
enciclopédica e ti. ausência fundamental da pstcoro
gia aplicada, levaram estudiosos da matéria à pes.
quisa e à criação de novos métodos e principias
que se integrassem à realidade necíonat.

Como resultante afirma a prof. Gouvêa "ser o
Teatro uma das formas uníversaís de recreação e

o valor desta como meio de Educação, já que o in
dividuo quandó se recreia está emocionalmente
preparado patos aceitar as COiSAS, pal'ü receber en

sinamentos.

Assim a atividade receeaãva corresponde a

uma necessidade "Ital da espécie Iwmana, como o

Teatro é um estimulo à criação e satisfaz o desejo
do homem de vier em grupo. :&:m awna, o Teatro
como atividade recreativa, permite o desenvolvi
mento das potencialidades latentes do individuo e

o seu ajustamento ao meio. Consequentemente Q

campo do Teatro na Educação é va8Mimo e por
ísse deve ser utilizado na Escola em suas várias
formas. Z

Na inCância, a dramatização é o meio de ex

pressão mais neturaí, Muito pequenina atnda n

criança começa a reprGdUZir as steuecões do seu

meio. (Meio êste que o homem levará sempre re

ãenuor. �uGndo ela é o "pai", a. "rnâe", o "cachor
ro", etc. na bi8tória que reproduz ou inventa, a

cI1ança está. fazendo teatro e o faz naturalmente
sem tomar conhecimento das pessoas que a ro

deiam,

Mais tarde, - quando maior se percebendo
que nós, OOU1009. nem sempre a compreendemos
em suas extericnízaqêes e fantasias, pfttterem insta
lar o seu mundo a parte. Os brinquedos dremeuea
aos continuam, fora da escola, em seus grupos se

--
certo mecanismo apressado da vida fez-nos es-

quecer daquele elemento ceuoso para a formação
mais completa da personalidade do individuo. ....:.

aluno. Não falemos da família que contribui pou
co para comportamento importante, mas "a Escola
perde êste grande recurso espontâneo na criança,
através do qUal poderiam oríenté-Ia satisfazendo,
ao mesmo tempo, suas necessidades de criar; de

Diz o editorial do "Pr:1\'- auto-expressar-se, de dar vesão às suas fantasias,
da": "Estimulando povos a de responder ii. Sl1ll enríosídade e de compensar
levar;tes armados de qual- uma. série de frut;traç6es.
quer maneira, em quais- EnBinalbenr.ot;, " .... ...mente. difíceis de apreen-
quer circunstâncias, sem são, tornem-se num lance, num gesto, fáceis e Ines-

'te:��=c::�em: :t:ai&. .:!�,s�m���IS:encaminhando os moeímen. realização arte-vida dos objetivos determinados
tos dE: libertação nacional pela peça.
para a derrota". _.::
Acrescenta o órgão do

Partido Comunista rusllO

qUe o Go\lêrno de MoSCOUi
dará ao principal ad\let3á
rio da. China na ÁSia, a :to.
dia, substanciais ajucta& c0.

mo slderúrgicas,' centrais
elétricas e refinartas de
petróleo.
Por sua lIeZ, a revtsta

"Tempos }lk}W)S" escnr;re:
"Os lideres chineses desce·
ram tanto que chegaram a

se declarar contra os povos
amantes da paz na. América.
Europa, Ã8ia. e África e sin·
da repetem ataques à UDtiío
Soviética e outros paises
socialistas, a ponto de ul·

trapassar, neste particular,
a muitos paises imperlal�·
·tas".

Por outro lado, notícias
de Tóquio dizem que uma

concretamente.
O órgão do Partido Co

munistas, "Pravda", iniciou
lima, CUlllpanha que tem

tJ por fim ccncenear os es-

fiu
querdistae ratíeo-america.
nos, asiáticos e arneanos
de que seus verdadeiros

� amigos são os russos.
O "Pravda" dedtcou. duas

páginas inteiras e seu prln·
cipal editorial â!)B89Bda.
ajuda que a URSS tem da.
do às novas nações, cuero
ra sob dominio colonial.

_, A Uníãe Soviética com
Jatos e não com símctes
palavras concede efetiva e

sólida ajuda aos povos que
lutam por sua liberdade e

independência" - afirma o

jornap
AS referidas fontes aeham

que os russos estão-se em

penhando numa campanha
destinada a. desacreditar a

ação dos chineses- nas diver
sas regiões SUbdesenvOlvi'
das do mundo. Ao mesmo

tempo' os soviéticos preeu
ram aumentar seu próprtn
prestigio e ganhar n6\'0
apoio para sua politica de
coexistência pacifica, opos
ta à chamada linha dura
chinesa de conquistar o

mundo por mete da guer-

Nova Tentativa
rte Gulpe na
Col�mbia

BOGOTA. 8 IVAI - !\';

Fôrcas Anu;ldas colombia
nas' conseguiram frust,u'
um ccmplõ contra' o Gl
vêrno do Presidente Glt:
Ilwrm!l León Valencia,
sendo �)ostas imediatf!
mente em est:ldo de al'?�'
ta. O chefe rias Fôrças AI

;madas. Major-Generall
GabFiel RZ'veiz Plzal't'(!,
anunciou a detenção de ,a

te nel's::nalidad�.� de ele!
taque.
O ('ommõ devia eclodi:

durante... o dia de �
enquanto o Presidente Va
�ncla conferenciava com
seu colega da. Venezue':a.
Rômulo Betancourt, na

localidade fronteiriça de
SUl Cristebal. A chefia ri;)
movimento foi atrlbuldu
a� ex-cfitador' Gusta�o
Rejas Pln1Ua, que t-eve .1;

_prisão imedtatamente or
denada pelo Pn�sider.�c

E�.88 e Teatro
Prol. Osmar Plsani

Recebi do ME.C. instrutiva revista que dedica

Dia 10 - Churrasco na lIova Stkte
Dia 12 - Jantar de Conhtemizal:;!ão
Dtn 1j - Bai.le de Aniversário

PARTiOPAf íO
OSNY GONÇALVES E �NHORA
JORGE FORNEROLLI E SENHORA

participam o contrato de casamento de seus fUhos
MARIA CATARINA e LAltRCIO

Fpolis.,2/8/63 16-8,63

UW'UdJO ••W
MUDANÇA DO PONTO DE ÓNIBUS Os lugares"

onde estão situados os ónibus circulares e o da �
�:r�����::a��r��� l:l�S:� =���:n:I:�I;:; �
que as el'tperiéncias sno sempre para melhor e
nunca para pior.

A noticia dessa nova mexida causou desde lOgo
protestos contra esse absurdo.

Mio dará resultadOs práticos, não apresentará
nennumll melhGrta l1'Il"!l o trânsito público nem

mesmo para as Emprêsas.
Todas as melhul"las que a IVTP introduziu para

disc!Jillna e descongionamento do trânsito nesta Ca
pital foram muito bem recebidas e mereceram
aplausos gerais, porém, a que se preteade fazer
com a mudança dos Onlbus da praça, seja para
qual lugar rOr, só viria tumultuar e causar trans
tornos,

Estamos certos de que diante da repulsa que
reaebeu a. � a ln&petotia saberá acatar a opio
nião pubKca .. daaiatindo de seu intento.

E por falar em. Pontos de Onmu.s, está em tem
po da.Pl:efeitura mandar fazer uma vistoria comple
ta. nos Abrilo& da Cidade.

MuU.as.. para citar alguns, como os que estão
,

na rua. J'eUf)pe Scb1m1dt. Praça EtelVIna Luz e em

eutroa PQDtos não aio nuus abrig_os. com. SU8S8
colaerlaa. de zblGo toda&. desconJuntadas e part1dl5,

Como es�'" (!csabrigarfr,
'.raJ.encja-,

• &,,,,,,,,,,,,==,,,,,===========0.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o Problemu th,� �"r�"Il'�'
, L AIC1uanhn

.

m,," pe>;"d,,� isto é, dos aens

I,r"pr,,,,, l,mqueS, (!Ue p�l' Sua

poU<.'" "ttu.u, dIa "elocidad',
Jl,,�fell .. b]lnJ"gf'll�. e mUnid,,�
cada de Ulll c,mhão b.r1tânLC'"
('''1)11 de pcrfuraT tódus as hlin-,

dllgens cOnhecidas, gceam dll

f'"na os tnnqu(!� mais cficn��·;

o neve exércttc <lu l!cpubli'""
Fcdernl eata-ee oTganiz.nndo ,;,.

"er,rdo eonl OS planos du aTA:':

Já se eneonLrnm Clll �on'iç"
attvo mais de '100,000 homen.,
A for�� rrêren �·�tú �end\) C(tlll.

p:oda cOm :1\'16"s "m�ri("f'l"'�

de hoje,
I1csolddoll o" problcmua téc_

lIi,·"s deste nO"oexército, qU,'
"I,c,le<:" csclusívumcntc ao ('o.

Lnando da OTAN. conbiuuam ,,�

hcrtO� o� probl�ma� dorec'<"ut,,_

»rcnw cspecluhuentc olos �al'_

"�ta'!'fighter",
A mUl"lnbn de guc.rr;" Jle'lu�

n" que sejn, está cumprindo
com os seus pouco" nuvlce Unl>l

detHminada tlIrefn. dentro tio_

)oInnos estratêgico� da aTA',

)!;ento8,
o :l11llislro de Pefesa, \" ... "

HA�!-(EL. dcclurou hã pouco,
<,ôpeeinlmentl!" no "tnr do NO"I� 'ltLe faltam mais Ou men�s

e·do l' Este da EUropa, 20.000 sargentos, O que co!r.:o�_

A própria Alemanha ('stí, 1'1.'_ ponde a um quarto d"s efetivo"

III prtmeírn vcz no apô$_guot:'r" ,nccessários. A rnzf«:> destn f:1:_

�nlr:1nd\J na fabrlea�üo de "r_ ta en<,on!ramos na. sltua�ão ec ,

(,INEGlRAFI�T.t PODERA as�i8léndn mlidico_hospitulal' a

1",,) d" u,e,..:",lo d� t'!'"lwlh",

f)b:�i :;a!,��:�'���,d�lem":,,o::
qwe el1�..gntrnm_�o mais do:; ,'.

p.oees (11,\lil1, E�p;lnha, TUrqu1,.
",000.0011 n�slll"riud08 de cut ron

Gréciu AfTleu\ TrlLbanmndo u:!.

illdu.�trin, nO ccmêrctu <.' nl� e:n

repnrtj�ô,.� ulen1<h.
):;em embll'rIiO dl)� e�forço�

'"1M uut o r-idudcs PH"U con��U;r
mulorel! llí'lIler08 de 0lle\"tiri.,�

(>st'ra,,�elro�, oontillull n Alu_

manha com mai." 011 1lW!lOH .'

IjOO.OOO v'ugll��
AH fOrç.a!: I)rll,a'\ul> !ll!I) est'l,'

l')H condições de concorrur cOm

US Clnprl�""dI11le"to� ('omt.'Tcl,li�
(' induHI'rJui�. pOr'lU{, t,"te" ll)
der"o modineul: us su,,� ore,'ta�
,II.' modo flexl\'cl, en'lUllnto ."

h'is c o rcgufnmemo de enrrei,'"
d'LS furcns llrmndas siio 1111;.:>
rfJl;id·,s. n'-'o pcrmitJndo
c,;e�,

Esta rnzão pesn tuutc

qll:mto o su ruento no exêrcrt o
mede-no nào CXUI"lC apellas'
fuações auxilinl-l!s nu fotml'çáo
i n stt"ç"o c cen�lllÇão da tru I"',
mn$ "I", f\lnç';;<'� tê('njcn� ôc-

Apf,,_ lho pura elllbo.-..r um plano de \'ido it� e�trutu)'n�' têcnícasSER ,IORNALISTA;

,'andO o purece r d" Aer l'xecut",lo em todo o Pais,
Juridico do Serviço de ráC1r."'� npro"citando 't r,;,de de hospi_
ficução p"'(>fi�siouul, $t, Reiu") Lal� existentes. Tumhém em

de Santos, o Grupo de Trub,,_ };:,,, 1'''''10, petende realhn,

lha prceidído pela diretor. lo "ssi�ténda ercuvc ao servido,

�IP propôs no ar, Arlh1,lr Se'- l'íLldl�o fcdc'rul u dar solu�üo
xa� q·ue autorfac dor[wante" pr,lticll e r:,clooal ao problema
" registro, (>OnLO e�luJol'i[il"io <l� lwblt.acional, Dis�e te,· dee'idido

jorn'llisll1o di> Repôrter Ç1nr� firm"r c01l\'':'uios com enttdnw s

mat<>grMico. Ou lI�ja, e profi'. lados. a fhl) do qUe cs scr,·ldt)_

sional de rel'ortal:'cn� tihnuUus h"�pit,,J.... rcs p'�i\'adlls na.< Es_

para o cinema ou li lel�\';s�,) �C� ele todo o Pais e gozem d",

In\'oca o parecC' ju!idico o n(J- '(ucilidules que, no mOment,),
,-o Código Bra�ileiro de Te](,_ SÚ as do Riu podem ter,
�.)m\lnlcllção o a Clõ1reila ret:>_

1lluilO "Ol1lplie"dHS até tIo ""

lnu!llcnto convenctonnl de hOJ.,.
O saTgeuto é Uma e"l'éciu' ,te

"Lticnico (>N),eciulir.a,)o dI! jr,_

�,u" acm o qunl o moderno cxér

c�o mio fUncionn. SendO n"�im,
�o",ércio .. j!)(histL"i" oforCe!.'",
i,"te� e�peciahs� llÚO ra??'
vô aea �al;lrlos hem nmtorcs !ln

que o exêrctto podeni oferecer.
ao qu,d junm-sc OUtTo 111"1<11-

m�nto. qUe Sej" a �em"n!l c!c

10 horue, 'Iue, é claro. ,,[Ln .,,,i" ,

te no elthcito,

çiio que eltl�lo:" !"{l'orl..n l:t".1l .'\.TI,,!,\]lI_\IEi'\TO 1'11-:"100 .\0;; dc mUilU!; s"rgento�, del'oi� ,i ..

fotOgtIificlI' e o registro ejnc. terem rCC..bi,tu Um" !orm:lç,-lI)

LHatogrãf1CO de notictúrlo, HE!\El'"ICIA1UO::>: - Diz o IL"I"- "uO renovam os �Cll� cOlllr:>tn .•

TRADUTOR }'(.;BI.ICO. )-'ILI,\- Ugo 20Z do Hegulan'cnto GCr,,1 de serviço ln1lil"r, i)1gr'·.<�"",'o

(ÁO AO 1.A.P.C,: nc�o\lI- du PrevidênCia SOei,,!, que o a- uns indú�t!"lns.

�"o 110. 691;. de 22_11_ül, d" t undlmento .tos benefIclértos Certo, quc 11 c""ao",l" "lIl'It::_

DeJlartamellto ;,;"ciOnlll ria 1l0S �un'i�os dc quahlucr nutu-. ""I 11"" I'�rde C"te� ia\'e�li_

p':cvidiinda S..,,,iul, :,\lhJ!�ad" reza cJn� iLL.,tlt,l)çõeS Seri felt.., ,,,cnlos gn�t(>s. lul ror,,'uç:io pI'"

no Dilirio Ofiei,,\ du 'l"nião ,i� dL Illoda a 'cr sempre em "i,-

1:1.6.62, p"l:"tnn ti.7iL Rda!,,,, . (:o tratuv-ee de verdude+ro-,

Con selhuíro '\\',,\nir Antõll'" <"!ie"tc's." que", é devido H

Luiz, PI',}<'CSso "ll'PS�OJ,O:!I.'il l','"sta�uo do H",'dçO por dlre:,.,

GcnoplOs l\lol"ei!"a da 811\':1, Tc" Il'galmcn<e asSCg:urndo e e:'1

dutOT P.úblkn JUrnn.c.ntO dj_ vi:-W<lr d" \.ontrihl1içâo d��h"

"ige_se ao Sr
.. �lhl"ll�o de, ludu pa�" " preúdílllcia '�oc;"l,

fisc;õ"nl destes j,,,"CnH, m:o� U�

Iorçn� a .. 'n"d!1� estilO pr.rdeuoo
eudu V(''l, UIOL esncctuttaru !U"-

enLI,.,'!'I)!'nolh)clt'l·i"co",r,�
ESlUd'lU'-"e oS l1,ei08 de t\J"

d;ficnr e�l" (!�tntl" de <:Oi"lt�.

TrabalhO c f'l'evidéllcia SD_ "OUI <IS llmltnçõeS apenas 'JiH J,i foI vrrift�ado n"" serem ,'-

ei:d l'ropu)!nando pel" cXlenR"" ll06slbilidadu� técnicas, ndmi-. )le,"ls o ecrãrte mnlOr c H1�_-

dos beneffctos da pre"idên':L' Tllslr,,�h';'" e financeiras. Ihores bencficlos so�i"is sufi.

�e prOfisSion.ll. - O. Conaclha nC'!l�a1t"IllO� aqui aS llala\"fa'l 'rient('$ I,,,rll Ilnr soluçiio i,

�o�i,11 'lOS membros de SUa etu do profcs�or )loacy:-, que di'� que$lão. O qUc 1",Tece pril1lor_

lJiretor, po'!' Unanimidade, dc�t_ n,;o �cr "favOr" ou beTlefici':'n� dial ii considerar " pOsi�ilo H'-

diu ne scnt.1do de qUe se rec" Cuf nos InStitutos; bUscam, sim dai !llodifieadll dn sargCntO que

nheça nos tr1ldutore.ll públi",.'" eia" 'lue.os SegUrlldOs vêm bUtó_ se diplOmou nUtlla [lrofi�s;;o

,\ con,liç"Q dc seguradOS (I.:< o que lb"� é de,·ldo pur diTeito t"('nlca e SI! formou e�llcciall,;t".

prev1dencin ao�illl, vinculndor; decorrente da lei e da contribui hto f'Xlge certa flc�ibilidadc

"O Iljstltuto de AlI0�entado!;a
e PenllÔ�s dos ('OnIerChlrio� .

�"o IluC' pagam pnl'n o flUI d�

�prem_lhe !IsSCguraãas aS pres_

hçõe�, nu 1ll0u,ento oportun ....

Fvi, n;,O rCHla a menor dL;

"i(\n, Uma idéIa accrtllda" rl<.\

ma dt'l(lo, parn len,bra!' ao C;cr
con�t�r nO RGPS o artigo ati

to� �Ct\"Ído""'s <lue os co"Vi

!.uilltcs )Hiv �iiO indiJ.:ent("s."

>iOTICIA ALVIÇARJ,;JnA J'.\_

RA OS CONTRIBUINTES ll\)

IPA8E: _ TOmllll'oS cOl1hoc�

mento qt'e o sr, ClidOl1or ,,(l

Freita�, nnunelou CjUC' """,d"u

Con�litulr Um g:"I'pO de ITaJ,>I-

ao� dornlnll'os -11 horas

I _

AS50ClAÇÃO CATARINENSE
DE MEDICINA

ED1'UJ.. DE CONVOCAÇÃO

Por ordem do Sr. Presidente e em obediência ao 3"1'1,).

16" Parágrafo 2" dos Eslatutos, convoco a Assembléia dos

Delegados da A.C.M, para a la. reunião de 1963 que te:-.'

lugar no auditório da Maternidade Carmela Dutra, às 10

horas do dia 13 de setembro próximo
Esta convocação se destina a resolução dos seguinte"

problemas: 1__
lG _ reforma dos Estatutos;
2' - tomada de contas da diretoria anterior;
3' - fixação da anuidade dos. sóoios;
4 - assuntos gerais de interêsses da classe.

Florianópolis, 6 de agOsto de 1963,

I)r. i\lm:ilo Pacheco da :\,lota
Secretário·Geral

VENDE-SE
,\utonHH'e! BOltGWAHIl ':;2 IL \"lsl" {.lU li:trle Ii"anci;"la, Caf

TO Inteiri"�illll> c muito �C(lnon1ICO II K. por lirro de gaSolina, ,-,S

t�do p:erll\ 1I}O�(. RUj,·H" i, "Kllm(, ,'�Il) r"di� c puellS bllnd"

fhranca,
\'- "1'!'![17h'f' it rTHl VI!�ndoT .lllltitlta. ..uut:lli�{ 282 - EstreIto -

1,1'0". " Merceclo:s. ,;� :';-. (i�, sab"do (! do",ill!:O á tarde.

nf)� T��ul"mcnto� de earreirll

militar cOmo tambêlll nll� Tela

ções hi�r,írquien�, Na \"eTdacioJ

o llrincllliudllc()!1duç:,ohler"l"
qUirlln;'OI",desel·,u"tllldo,,j
afrouxado, �lns �xi�telll flc�õ�s

no H<.mtido d", sl1btlnbar" ":11'"

tel' de 1l!lrCel ... n�lS l"etnçõ1)� ,�n

trc fiS cli,'("r"us I-tl'aüllnçije� <in

""!'Teir",
Para ohle,' duclos 1"'l:i"O.· p

cl�nlíficnmellte �vml'ro,""\u'.
;} �1i,,1�1l"i' dc. Oerc�1l orden',·,

p,,,,quiBas ci�ntifi,·,,�, 56bre.

II �oriolo.L(lll cIo fiarl-(rnlo dt.' hO_

j,-"
""'ç;ioprurhsionHl,
� feitio modiflcndu de su .. (,>lo

\"i�to�obo"ng"llda'l'�rr:l
o Ilrublemn dn CSllerinlizn·;à"
dn trOplI,

11·8·63

n �epnra�:'o entre fun�ôc� J."i�

"Icas e ru,,�õcs ul1xiliares e "

,·cnscqu" ..eiafunCi{.lnnldusl'l·)
�essos buro{'nltlccs Hõbre II (

durllçi,,, pu"'" a l"<'�ponsnh\ljda
d� e

n indepcncl"'Il·la d(' l'an�umP,j

to c açiio,
""O prolan�q \)e8,\l1isn� h ,<

tnnta c"len�,,", de clljo� rcbul_

ludos dep<:nder,," soluções 1"'

ru o l'rublrmu do sllr�enlo,
Oe um lado nri exiJtiinclns (1,'

(junlidudc de m"dn,,,I�_;�eL':'"
.tloninulduij par" n�o I,rcjudic,,,·
o fllllt'i�'H1n1("nto do p\Jderh

",ili�ar, de outro ludo, (> r.:_

c,'nheclmento JluhlicoeOI·,,3-
l>eilo JI{'I1LS funcioea Iml>(}rtanlc�

,)0 a."\rgenlO no exérCito Lll0d.,r

nO ajudar"o " re�ol\'e O prQhl�
llla d,,' I'osiçfio "o<-i .. 1 d� tod,,"

"S �uh_"f;"I,,;s,

peço caridade, 'i Li 'U ,lpUl.S ser como

'-0111 a ajuda que me deram, j:í sei dar alguns passos, aprendi a ler e

posso melhorar muito, eu c milhares de outras crianças defeituosas que queremos ape
nas uma oportunidade de reabilitação. Colabore com a g�nte, ajude a nossa Campanha.

Campanha Pró-Criaoça Dcfeicuos.r - Associação Brasileira

"Dlleror�Exc:curi\O
,. .. [ayme Torres

da Criança Defeituosa+A B C D CO\flS.'i\Q I XECLl"fr\ \ '\\(l0"·\[. Sccrerâno LUIz Philipc Rezende Cinrrn
TesoureIros., Alht:rto FIl,;uelcdo l Camillo Ansarah

Presidente de Honra '.'." .. , .. ,. Amador Aguiar Itfl.c,o Presidente da A A C O Reunro di Costa Bomfim
Presidente da Campanha . .Laudo N,trd Coordcnador. . , .. '., , Ulvsses Martins Ferreira

CAMPANHA PRO-CRIANÇA DEFEITUD6A.

� ENVIE SitA CO"TRI8U�Q 'P�RA A CAMPANHA PRO-CRIANÇA DEfEITUOSA, À ENTmADE FILIADA DE SOA CIOAIlE:
Associação de lhsj�lêm;i,1 à Criança Dcfcllun,,1 ,\,.\.C.O, - ..1,.\'. Prof.
Ascendino Reis, <':"1' Pedro de Toledo, - Silo Paulo.

Associação.' Casa d.1 Espcrunça . Rua ImrerHriz r.eopultlina, 9-Sau{Q�,

AS5Clciaç50 !\'hsa Senhora Je: LlurJcs, ancx.1 d Sra. Cas.!. Jc �1i�cri
córdiól - ln'. (.J:ítlJJO Rui) Cos!:!, 50 � $anw.,

4,.ssociação Mineira de Rcahiln:l.ção - A. \1. R. - :\n'f\iJ;I • .uOIlSO
Pena, 2693 -- Dei,} Horizonte.

.Associação P,uanacnscuc Rcal-iliraçào·· A. P.R, R, l,guaçu, 8J 1 �Curi[jba.

A��Oll"I;;io Pern.unbucaua de Assis[�rici:1. à (".n�or,ll Defeiruos.i �-

nll� do Espruheuo. 730 Rco.:jfe. """

A��n\.1�'Í;1" S,lIl.Il,"ri,) In(;1lJ{i! Cruz \·cr�lc-A\· ,JanJira, lDOZ-São Paulo
l'��('tl:1(,.i" �.lnIJ Latant1.t de Rcabilir:l.(;ão""':' Rtl;1" Gal. nueencocee, 102-
Fl'Ir\anól",l"
InstituIU n�i.i[,,) de rr:;io[cr�ria c Rcum:Ho)ogia - .1\.\', GerMio V3rg::tS,
544 S-Ih';tdor

Societl,Ldd:.lnlrineir.1 de Recuperação da Criaoç:!. Par�li[ic:t-RIl:1 Lustt:1lla •

}f'9 - c..1!t1ril)J,�.

Desccbertaobrn es

(juecida de Haydn
�l'P.HE�tBERG (IF I JO'<!'hll !byc\n, C�'lL,c,'ida d,,�'l� Por ",·n,i,-,o.ll) C,:nt�n';l' 1

��L\'4'i�i'" ��
Em S fflif'U�

, ''I (O�tlWW·1I OUliOUf>: LLn
� OI I�..IY'

�•• ' ''''''1141 .. • ". ti

() '�eltot do "(,irellIO �l"si�,tl nll� nOI"s unl>Ll'eholns sl1l'�ia J!"nhcI·f! �cr" e:<cclltHcln
,]e \\'uH�bllr>:" encontrou �" JfllljalH d..,<!icnclo i, 1111Jl<'rall'i.� r'ouco t'onhec1dn.

BaiXa Franci'inin. uma �U"a ,i" �I",.tn T�r�7.a.

CONJUNTOS ALEMÃES NO
.

TEATRO DAS NAÇÕES
I'"ri� jlFI ':tprf'"enlOU.O "Oeoilpu$ ll�x" ,;,.

.\ di,'eW"i" d" "Te,,!ro lb� ('"rl Ol"f.r.

;';"çõI)S", ell\ P"riij. �on"it!o'� �o. "Th<'iiilr.) ·nHnhanll' n

""riUS ",,"jllLlto� alemiics 1'/1- ÚIWr" ,lu T.nebeek r{'pr�"ent3,1
)'1) ,��;lJiç'-'t'" de "'pCl·"S. ""\ . ..1\1,'"'' <lo eomposit"f p�_
,\. ,Im,·" Óll"r" ESlndt'nl dn ""s "f'sid�nte f·m P,\!"III, AlelW;n.

St,,!\�urt "1'l"lS(>llt"u "BO'\'" '["r TnnsnI:11L � "A Esperla"
de f;.'IIlI!'U(>·'. de \YolfgllnK 1"",.- Ile C!lrl Orfí, Todos Q!l espelá_

t,,,,,', h,,"c;,oIo no d!"nma de (;'11' c\lIO� nJ.tivr·ram grnnd" S\le(>�ro.
t"i" l.nl'c� .. -\Iém fies." o JoI'nlpü

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

FUNCIONARIA
IND. E COMt:RC!O l\.fETALÚRGlCA ATLAS S/A .. afim

de ampliar seu quadro funcionnl ndmlte uma do.t1logra!ra
que possua bons conhecimentos de sen'iços de cscrlt6rlo�,
Idade: 18 a 26 anos,

AS interessadas queiram encaminhar'se a. mesma, a
run Deodoro. 23, no periodo clfl;S 14 às 15 horas.

NB. Inutil apresentarem-se srm os (\\If'SitOfõ :teima
!],g..(i3.

PARTlCIPACÃO
1-:\'.\1,1'(1 "rH.n;BI';nT P. SHA. �1.\.HIO TERXE:S E SR,-\.
("]OL o J>ta7."" de 1111rticlpar :>os pa�·"n{�� � p('ll30all de IImlYlld

" "'>1,tr«l" ele C"�:I1H�l)t" de �eu� filho.<;, "'�orrldn (>m :"J-S-r,:-:
.

WILSOX E :lIARl7. \

COXFlll'\f"'\t

13-8-83

Dr. Alo;sio
Monqliilholl
CLtNICA DENTARIA

f!atamento das 3fecçõca
da bõca em adultos e

cri lnças pelo::. metodos cU

nl'.:o e cirurg;co. Ct.n[ecçal'
de proteses parcini� e to

t.au
o\tende oe 2" a 6" te!r:!.

das B is 12 bnr:ls e das 15

as 19 horas Q0J3 sabados

pela manhã.
!1;xclu�lva.ment.8 com bo

f"l ,uarcada

":(.ns.uIt.Órlo: Ecltr\clo Ju'

Iieta - sala 104 - rua Je

remimo �r>"']t.o

CENTRAIS ElÉTRICAS DE SANTA
CATARINA SIA - CElESC r
ASSE?!IBLl1:IA GER,o\L EXTR/\OltOlNÁRIA

EDITAL DE COr:rVQCAÇAQ

Ficam convidados os acionistas da CENTRAIS EL1';
TRICAS DE SANTA CATARINA S/A, - CELESC -, para
se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária que se

realizará no dia 16 de Agôsto de 1963 âs 10 horas, na sede
social. à Rua Frei Caneca, n" 152, nesta cidade de '-Floria.
nópolis, e deliberaram sôbre a seguInte

ORDEM DO DIA:

Dr. fMvio, 41�erfo de nrnori
.

'A ôvo':"QO" _

1 - Autorização para contrair empréstimos com o

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e dar

�
,

., ga"nti., n"",,";". G Q S 'j'l\ UE CH E 'I i
2. - Incorporação de Companhias Subsidiárias d�

CELESC. I [NTÃO PEC� em ZIF i
3. - Aumento do capital social. '

4. - Outros assuntos de interesses dR sociedade.

Florianópolis, 7 de Agôsto de 1963.

� OS
Júlio lIorst ZadrozlI\'
Diretor Presidente

VENDE-SE
RADIO DI-: BOLSO HI

FI SANDHURST 6 Tram

sistcr última novidade a

CrS 10.000,00. préço d,' I�,�

bl'ica. �ó em R!'p,.e�ent·\
çõ(>� SILVEIRA,

Jlermclino Largura
Dlret()r Comercial

Hcinz LiV\)('[
Diretor Técnico

Rua Alvaw de Caz:va!1:':1
Wilmar DaUanhol
Direto!' F'lm\neef!'o

53. Nésta.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



(ORAL DE FPOHS HOJE NO T.A.C
"Tânia Mara Franco M:ss Brasil Ii em Long Beach"
"XPOSIÇÃO DE ARTE INFANnL NO M. A. M.

TANIA MARA Mi.,s s.mpeue de Santa Catar na (I<!

196::1, Elino.: Mirtes da s.rve lvl ccnvt-

Franco, Miss Brasil II. já está em dada cara parucíoar no Badl;; (..d'; MI ..

Long Beach, ...:.nde conCJrrerá o tltul,) ses nQ Clube "JmDviUe", prplqinc da :.14.

de Ml.ss Beleza Internacional. A n055,1 Elinor. foi a Garota Raaar ue -dlumenad.

representante tem condições para con-

quistar o cobiçado tít.ulo. Mas aconte- A SRA JACQUELINE
ce que n Mis:> UnlveB:> ê do !l':'1>SO Pab. KENNEDY recebeu a visita ia "'cego-
com isto to:na-se dificll a primeira (!,)_ nha". com cincú S�lII,U1i>s UI,; a.lheCeu",.,

locação novamente para uma mulhe,' eia! com um garõto de 2,112 BTS. A pr.
brasileira. Nã:; adredlLo que os organ!- meira dama amencana eSlá passand')
zadores do referido Concurso darão bem,
chance. a bonita Tânia Mara, Na minha
opinião a primeira colocada, l;erâ uma O SENADO

t
européia CU uma americana do norte, a

.

ap."ou a indicação do M

nlst,r.:J
L.o"

mais provâvel !lara com9�etar a duplf\ �)S'Q!)re1pa l'��l Peúnú.

(eom Y",da Valljas, Vamos aguardar e .. , ...... ". T�l" .
J

__ torcer :-eJa bela paranaense,
.

NO MUSEU

�de Arte Moderna. dia 31 será inaugu
NO BABADO pp rada a EX!)!...sIÇão de Artes InfantIl C{}1ll

I
de J"inville !lara F!)oIl8" eu vlàJav<o trab�lho;:. c.e &.!unos das Escj.a e dr:,

no on bus nO tre<!.c da Cat<lrlnense, a':!".I-
.

Jardms, !Ie Infância, uma promoção 110:-
ra "N. Sra. da Penhl", Por um m:lllgre: D::p. de Cultura, que tell! n(l, tllre-

�não ac ...nteceu um acidente, por so!'t,_. ção a intel:rtntc Senhora Dr, Walmt;1 'i
do "Santo" que nOS acompanhava e d'� (EmiLana) Cardoso da Silva. .

uma curva que fêz o ônibus diminuir r.

velocidade e p:rar. O hei pela lanela da DOMINGO
esquerda no lado que ,eu (!stava notei a� próxim: 'J DLA DO PAPAI - no melJ

duas rú{las saind-o. O ,ger!g� que pas�:J- prugrama das 13,30 h,· m"Rád> Gualu
mos tol tão �r"nê,e que a coisa scm an"r jã, acontecerá uma homen3gcm feita
mal'tlad<,s' t\lrn'�u·se engraçad'nlm. So- 'I'(.'T "brutinhos m;gnoS"", além rie entre·
IIcltam(I,'> a referida Em!)!'êsa '1ue <1p�r- vistas p.ogrllmadas,
te bem os oa.afus::-s" antes de largar ')�

seu:<; veículos. DE UM PERIODO
de ferias regrE'...�aralll da Guanabara ll�

FALANDO c�sais: Hilâr�o (TerezinhaJ Savestre-; Dl'
em ônibus, da mesma Empresa, as Claud"JJ (Celina) de Vicenz! e ')r. New

cousas lá em CurlUb', mudara;!' milito. t�n (lvcne) Avila.
No dia v:n'e !".'l,. Rcont.eceu comigo: Pa_
ra entrar nJ onlbu� ql'"" estava na hOrl
da �artid,l 101 rrec>··o fazer um" fj�i!.,
a fim d. S !xlss.1gelws mostrar �u�·; pas
sagen" a"l conferente, cnusa que ue"i',
ser feito qU3ndo OS mesmos c�tiveSreL'1
ac::modadc'S em suas respectivas poltro.
nas. N('s deu uma Im!)res."ão de um '!.

chamada de ·'recrutas". AS senhora.� e

as cr:�n('as fO!':m as m<lis p�ejudiCa(\:'1.�.O ônibus a!razou ma:s de qu'nze �nu
tos. Na A�t}ncla c!""�;. 9. Caultal. hã um�

toto que vou tGcar mais tarde O mO'l'J'

pôll: começ-:-u.
'

A SANTA SÉ
comunicou a Emba:xada lIJ Srasil, no

Va...icano, que "erao ell!.!',egue" ao B:as:.,·

tlüls milh{les de d.J!ares pLa ;)S proJet;)$
de earaler social e educ&.ci�nal: adquirl
dos na c:Jleta do "'NIISEREOR".

REGRESSOU

da viage,r. de nU!l'.:la· o ca�al Dr. Sil
veira (Zuleika) Le:--:zi.

JOVEM GUARDA

de reg:esso na "}<':ol'iacap', Maria Per

petU3 Silve:ra e 'in lave" Claudio Cor

rêa de Viccnzi; Ana Luzia Silvestre, q,uc:
deixz r de' falar em ônibus f:l vám(J'i na ·Guanabara,· aconteceu com acadên\:'

lemb:ar (jue no,,; dias 30, '31 e 1° prim'.'· cos de engenharia; Lucia de Aquino Avi
ro (le setembro, teremo� a gl'ata s«t.sIa- la e 'in lave' Luiz Fernand(' de Vicenz! __

ção de ver o 'teatro de CaclJda Becke', Yara Medeil""::s Gualoertl), "DED" do 12

que �-e ex O.rã para o noss� público ex'· de A!Íôsto, hoje com um COQ, vai recep ..

gen.e, Ontem, ndqu:ri o meu camarl't'· cional' suas c01eguinhas de DEBU� n,

e estarei lá com minha familia para d�' Que-:ênc'a Palace Hotel _ LEDA Marl"
bh;tlr o grande eS.?letáculo que suá um da Luz Fontes, em Jrlnvllle, vai recep
suces�o. A exen'!)10 !Ia hom�nagem q 1(' cionar DEBS, lIa Harmon:a Lira _ HO·

'Prestei ao procôPl-: Ferreira, tambérr: JE, gniver�ar!and'J � gmóto Marcos An
vou fazer a fabulosa atriz que está. e":l tcnio PinLo da Luz, que logc à tarde vaI

evldênc:a em tod'J Pais. Cacilda, e ele- recepcionar seus amigu nhos all apto. na
Rua 7 de Setembr.o.

PASSARELA

��:���>" :��a�t; �4j.�I\�A. �p�,,�� ...,.�iiii4&i&ilf.fI%&�§}@;,#fi�1�����I!IIJJI!',.��.. 'julzo DE DIREITO DA SEGUNDA .' DRS. EMUlO LUZ e

VARA CIVEt DESTA COMARCA JOÃU JIi�!�dAEFEB
EDITAL DE ClTAÇAO COM O PRAZO DE 20 DIAS

�� ci�s��s������ �::�h::�'tc-�n� p:�:��aad�'� �o:deOc�m::;.:ec :>����>.
Substituto da la. Ci '- "Requerimento de fls. n. te edital que será enve-

cunscrtcêo Judiciaria, Exmo. Sr. Dr, Juiz de 01- dr no lugar de costume e

no exercício pleno �f> reitn - da 2a. Vara Orvel publicado na. forma da I:::'.

cargo de Juiz de Dirchr da captat. LUIZ CARLGS Dado e passad.o nesta cí-

da za. Vara Cível desta DE MELO, por seu advo- dade de morranóooüs. ç-
Comarca de FkrlanôpJ. gado Infra assinada, no" pital d:) Estado c:' S'ln n

Hs, Estado de Santa Ca- autos de ecõo executiva in Catarina, aos treze rlins 1',

tarlna, na forma da ter. tentada centra 'rharctsi-, mes de julho do a n- rl-

etc, Perenra, em curso no [nt- mil novecentos e sessev.ia

se desta 2a, VJ..!a, e tres. Eu, A�s. ,r,dr ros-

perante V. Bxcta dizer Borba, zscrtvao " S;!llSC�(

Que, à vista da certktéu -vo As�. Waldemiro cas

de r:-s. 8 - verso, na ql'al caes - JIt'Z substr-uto ", •. '1

o oficial de íust'ça ínror . exercíct- na 2a. Vara Li
mou ter ceíxac., de cirar \,-1. oonrere CO"": l) m-ill'·

O executado e 11 v.rtudc do =-nal.

mesmo não ma!s resknr à
rua Monsenhor 'I'r-pp. n.c

30, requer nos têrmJs d:,
a.ttec 177 do Cudtgo -:I.�
P: -ces-c Civil, seja expe
Jic:lI edtuts d � t cão a

fim de que :>e;'\ efetivado
aquele ato roreuse. Nês-
('IS Têrmos Espero. De-
fer'mf'n�). Fpoll3. 8 de ,u
lho de 1963. ass. Eny P.'·
[fora do Nasctmemo

FAZ SABER a t'Jdlh

quantos o p.esen'e ednct

de citação com o prazo ne

vinte l20) d.as virem • <1

dele conhecimento tive
rem, que, por êste mel",
CITA ° Sr, THARCIS!C'
PEREffiA por se encor

trar em lugar incerto e

não sabido, para e e pon
der aos Têrmos da p�'.:

ção iniciai. requEdmE'at.l
da ne. e despacho s�gulr.
te. nos autos de ação exe

cutiva, em que exequen
te' LUIZ CARLOS uS

MELO e executado TIIAP.,·

CISIO PEREIRA. Pet 5.11

írucía! de fls. 2: ·'Ex:l'l(.,
Sr. Dr. Juiz de Direito .�Il.

Vara Civel da Capitld
LUIZ CARLOS DE· ME .....()

br-spetro. solteiro. resr-

'�
dente' nesta capital por
seu advogad- anatxc a« .

nado, vem, mui re p-,'j )

semente. expor e requerer
a V, Excia. o seguín+e :

Qu.e é credor do Senhor

Tharclsio Pereira, r.'

dente à rua Monsen'1:

'popp, n.o 30, nesta Ca�·,;·
tal, da tmmrtâncía de

o-s 120.00Õ,OO (cento e

vinte mil cruzetrosr cm>

]';'O"'19"a em uma nota pi o

nussóna. aceita e I'.ão pa

ga. Que, apesar .te ve.lci

da em 20 de de��mbr� ,��
1962. II obr:""ação a:<;1I1""

da ::> rleved: ai.lela r,u·)
sa�isfêz c com1Jromi.'c.,.
Que, ° aut ... r, pr'h!UrUU re

ceb�r !lar tldas os m �t ... ·,

amjg-a'lelmen�e. , Que �tle
é devido, &em no ent "�'o

tanto iss� cons�"uil'
'

. .,,

sim sendo, n;l.da 'O:l�1:
r�ta ao autor d') nue p�O'
por a !}resente . ção C};�·

��:'véa (f���:ee��ir ,o�,���
com o art. 298. '1.'J XUt,
do Código de Proce�so C;
viL Requer pois, a citaçãO)
d� R .. !lara que no praz')
de 24 horas !)a'!Ue a Im

por! ância de Cr$
120.000.00 (cento e vin'",
mil cruzeiros) IIcrescirilt"
d{l honNãrios de éldv�g I
do, na base de vinte p'�
cento (2()%), custas, tlE'.':�

IX'sas dn protesb, ,Ie m�i�

clm'naç,1e--; de direito. S'oII

p�na de'!lpnhora ele tan�0:;
bens quantrS bastem pl_
l'a a solução da divid<J (-:

de"peS::l<: do autor. Prot<;.;-:
ta prf".'ar o alegad� nela
apresentação postP'rl'r
das pr')vas admit!d .. s L'n

direito, Nêstes Têrm.-s E�
pera deferimento. Flori�
nóp1lis, 12 de junho r:e

Dr. SANDRO
MASCARENHAS
Crrtl1ROIAO Dl:!:NTISTA
El-.-Estagtano elo HOSPi

tal Naval em Cir�rgla t <.::\
ruc� de o�ca. ModernLsslIlu

��d���:'��fórfc�tl�a��li r�.
..... ..; ... �

Rua Brigadeiro Silva Pat"
n. la TeLetQne: 3552
L'HACARA DO EHPAN'H.·

JAIR JOSÉ BORB�,

ESCR1VA0

NAnA Df
REBIT�Ç'

ExiJ3 em seu CIH-(I

Lona de r reios ';"OL,\" '.'"

advogad ". Despacho J, - 600/... ::!í<. Js; no "p-nV�1
lls. 12: n;Y,geça-se os e-u
tai: pedido,'. Fp,Jlls, 1(1-
- -.. Ass. Waldemiro ('a�
oaes".

""l'" -1�..

,

.:ma�

Rua Santos Saraiva, 453
.'-' ;'li�,tT�'

OLMNíQ lHE MORMON MODERNS
O CLUBE DA MÚSICA DE FLORIANóPOLIS estará

apresentando no ;.r6ximo dia 17, às 20,30 horas no 'reat-o
Alvaro ele Carvalho, o quarteto vocálico "THE MORMON
MODERNS". Os ingressos para esta apresentação estão
sendo vendidos na Loja "ZADOM�Ü>JICO", em frente ao
Cimo São .rcse no Horário Comercial. Convida-se os asso.
ciados elo Clube 'e o público em geral a:".. ante da mús!f'...)
Clássica e Folclórica.

ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS
EMPREGADOS DE RADIODIFUSAG
E lELEVISÁO DE SANTA CATARINA

E O I '1' A L '-

to�PARÍII'A A""""PItI!..t G"""L
De acordo com as detelrminaçóes legais e estatutária,;,

cor.vo'.:o a todos os srs. Associados para a reun.ão da As.
sembléia Geral especialmente destinada a resolver sObre a

segClinte
ORDEM DO DIA

Transformação desta Associação em Sindicato ele
Classe.

A reunião deverá ser realizada na CASA DE SANTA
CA:'ARINA, no dia 24 de agôsto de 1963, às 13.30 horas,

Florianópolis, 5 de Agôsto de 1963

Edgard Bonnassis da Silva
Presidente

CHEFE DE ESCRiTóRIO
Admitimos um com bastante experiência, que tenha

fac:lidade para contactos com o público e possa viajar,
Fone: 24·13, das 14 as 15 horas,

.

VENDE-SE
ótima residência com 10 peças - Garagem c telefon�.
Tratar com sr. Paulo à Rua S. Jorge, 51. 9·8·63

REX-MARCAS E PATENTES
AgeDle Otiçilll ela Propriedade lnelaslriaJ
'(tl"I"UU de marca", "atente", "l1ille1lçl'ió, nome, 00

otl!l'Cf4ts, tftulo, ..;.e utatHf�1'l-ento, (nngniaa, trQ.8e, clt

vrOJlagan(ta e marcAI' lU uportaçao

Rua Tenenle Silveira, 29 - l° andar -

\ALA 8 - IALTO� DA CASA NA." _ fLORIANO
POLIS _ CAIXA POSTAL 97 _ FONE 3912,

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

iavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

Inseticido5 em pó ou em liqUidO. Diversos

lipos e Iórmulos poro o eXlerminio de qual·
quer espécie de praga do lavouro.
EfVlc(dos Talai e Seleiivo eliminam os er·

vos doninhas ev,tcna'o osslm o Improdutivo
trabalho de COpInOI. Faço uma viSIto ou

,p:_ço inlarmoçÕ2S 005 Icbriconles:

BU5CHLE & LEPPER ··5 IA.

.�� Amanhã na nova �êl\e do Cluoe '12 de

Ago,,;t)" (em c.nstl'llçãol s('�á re<lliz:l(hl
uma churrascada. parte do programa co

memomtivo au 91U Aniversár!'J do Club�
- EGtDIO, é o cantor q1Je amanhã, I.!'"

tará na "'Sriree" d:! Clube da Colinn _

ESTA flcandl.i muHo banHo o vestido 11(.

renda da senhl.ll João (Vllnda) dos !\D
jOs, que fi m-::d:-sta D:' ne· u() Ch<Jrme
Modas e�tá CGnfrCC�o!lando - SlDESC:,
ê o oue e:;tá em "órbita", no Plano Na

ciona. do C[ll'vão +- P.r 5 x 3, o Querên
c:a Palnce Hotel, venceu ao Lux Hold,
numa aminj_q:d ",rUaa dt' futebul, 11"

quarta feir:t· jusi"m"ni' !1') di; da
'

fei

����� �o!l����0" ;�'r��i:'�!et:a derruta -

_, ..... �

Em Saco <;los L,imões, Tratar à Rua João Mota Spezin,
�- :i63 - Saco dos Limões.

�i· �:,n�, ,�tIi::��r���.�r�k�,�&")�.,����,__ �_·'�'_',l..:.::�\'.=':'__j'F�'��'_,_::::... __;'.;;;h..:;',_.",'�__ .:;'ofÇ",.;.;t.�.;;;":t;;;,.�;;;·�",·�..;,\.,....."�,,,·"..�,,�:...� ...";;�
..��_,"�..:�,,,·,'._v;_'r,+,_.�:�_�_._,':/_·�/_'"·'''

Rua Felipe Scbmidt, 21.

tlorianópolis - S<.: -

TEATRQ ALVARO DE CARVALHO
6a. RECITA OFICIAL

da

ASSOCIAÇAO CORAL DE FLORIANÕPOLIS

-!l-IO-lldeagústo-

INGitE.5SOS - Cadciras numeradas à venda nas

Lojas uRENI\'ER',

A tiORA PREiBHERIANA
-"",u ,l""� .''> dl..o"l'!nyu� pelo ZYT --25 Rádio AnitA.

Gal"lbuldl de fluriétf)opuli� ôs 13 heras e 30 rn1nUla.:,

r, Hl)RA I-'RESB1Tt-.RIANA Agradt-!cen os O >tU,

GINA'SIO EM Ú�l jdi
A9U(U com mciores 'proocb.uoace. - roço ...

�..JU .nscnçóo ó Rua Dr f-ulvif. AduCC! 748 CUR�O
CO"�TINENTi
------------,-- --

QUARTOS AW6�.·n
TRATAR A RUt ESiEVF( IIW'(1� 34
�'--------

fiAMULAl
Conrecc.cnc-e; quclqoe. ,; ..... ';1 '0 ...0'

. �nu, I)reço
>:I'i 'nh" ., " onda. _(Joto 10 t Fone �49A

CIRURGIÃ DEHTISTA
Atende senhoras e Crianças.
Mêtodo pS1COlóglCO mccemo-escev.auzcoc paro Crlton

ças
Alto rotaçôc.
·'I;:n..

', ....u' .oprca de ttuor.
Atende sórnen.e cun, horo marcado das 8 as i2 h\lJ>4.

I" ':> O� 18 h"fO�
}'I "li, torce 3n

RUA SÁO JOSE' esquina com a rua GARCIA
Va:,a com 3 quartos - living - sala de jantar - copa

cozinba - baubeh'o SOCial - llanttArto menor - a�a de
serviço 2 armarias embutidos - dep!)Sito e tanque _

180 m2 de arca construida. \

APARTAf,"ENTO - Centro - 3 quartas e demaIs
depeõldf'l'lcios - pron�o para morar.
CA_)A::,
PALACETE - RUA NEREU RAMOS N,o 26
Vende-se em único oponun1dade no centro da Cidad'!
constrUIdo em terreno de 22 metros de frente JA)r 40
de tundos, Con,enCk> na parte terrea - amplo holl de
entrado _ 2 solas - escritório - quarto _ copa __

cOzinha - dispensa - quarto de empregada e res

pt:)ctivo banheIro. Em cima 5 dormitórk>s - banheiro
social e amplo terraço. Fora garagem e dePósitCl.

RUA TIRADENTES esquina'com a Av H, luz'_ j
quartos demais dependên.::ias,

•

RUA CONSELHEIRO MAFRA - Duas caS05 n, 109
e 1 1 I. ótima oportun1dlode.

RUA TOBIAS BARRETO _ ESTREITO _ C.anfOrtei
vel Cosa de moterial perto do proip

,

COQUEIROS - Rua São Cristovão 8.0 lado da Igreia
CaS<.l de 4 quanos _ 3 solas - cOz·.nha - terretlo
de 11·550 m2

RUA 14 DE JULHO 953 - I:strelto salda' da ponte
quem seglJe pare Coqueiros. Caso e terreno cOrn
782 m2.

RUA FRONTINO c.. PIRES' N.o 32 _ Casa de madei�
ra pogamer.tO porte à visto n:sto o combinar,

fERRENOS
AV O:>MAR CUNHA quase esquino com a Av. Riõ
B!'ancO, Terreno de 296,40 m2 por preço de cr$
1.300.000,00 a visto· Apenas estorá a vendo nestes
30 dIas.

COQUEIROS - Ruo Juca co Loide, lOte bem situado:
RUA ARISTIDES LOBO N,o 8 FUNDOS junto ao ..

Hospita! Nereu Ramos terrenO próprio porâ ser lotea
do, areo de 10.000 mi - Preço convidativo.

i
RUA ESTEVES JUNIOR - MagníficO lote para res1-
dêncio de padrãO fino.

JARDIM ATLANTiCO - t magnífico lote bem pert�
do asfalto,
RUA MOURA - 3 lotes.

RUA EDUARDO DIAS (MAYKOT) - 1 lote

VESTIBULÃRES
Prepare seu vestibular de DIREITO E FILOSOFIA.

Curso à tarde e à noite. Começará 5 de agõsto. Informe--se
com o prof, Vlctorino Secco, avo Trompowosky 29, ou InstI
tuto de Educação "Dias Velho".

----

VENDE-SE CASA COM TERRENO
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liRA lENIS CLUBE - SARADO DiA 10/7 - APRESE, TAÇÃO DO iSA(iC�AL (ANTOlfn,.TV DO RIOE·SAO· Pll
EGíDIO. SOIRU COM INICIO ÀS 22 HORAS. MESAS NARElOJOARIA

Feios Municípios:
t�OTI(IAS DE RIO DO SUL
rolíUca Econômica:

Osvaldo l\1oritz

INVESTIMENTOS

Investimento é trabalho economizado, dia-nos

wtcsscn. e escã associado a idéia de poupança, isto

é, renúncia ao consu�o atual.

O capital é o veiculo «e transferência dos Ia

rores de produção do consumo para o mvestimento.

portanto, e o capital o grande financiador dos' ín
vestimentas.

Mas, para falarmos em investimento, temos

que levar em consideração:
1 - A prolução direta, que é o fluxo produti

vo, destinado ao consumo final. As escalas de pro

dução (são as combinações dos ratõres fixos com

os vartáveís, para obtermos uma máxima produti
vidade) se acham em funcionamento imediato. E'

a produção de bens de consumo: sapatos, roupas,

géneros alimentícios, automóveis, etc.
Se houver novas escolas de produção, a fim de

que a produtívídade aumente ou pelo menos se

mantenha constante. E a utilização de novas esca

las de produção é O que chamamos de investimen

to, isto é, transferência dos retorce de produção
marginal.

Mas, se por outro lado, aumentamos simples
mente a produção, utilizando as mesmas instala

ções, teremos como consequêhcia, um decrescimo

de produtividade, devido a uma elevação no custo

indireto.

Mas, se por outro lado, aumentarmos símptes-:
mente a produção, utilizando as mesmas instala

ções, teremos como consequência. urn decrescimo

de produtividade, devido a urna elevação no custo

marginal.
2 - A produção indireta, que é a de bens de

produção e se caracteriza pela retenção dos ratóres

de prcdução., Não estão sendo produzidos bens

que vão para o consumo final: são os equipamen-
tos, energia, transporte, etc.

.

Os bens de produção são destinaras ao prepa-
ro de futuras produções diretas. O elemento tempo I

é Importante, já que temos de considerar o tempo
de preparo das escalas de produção, assim como o

tempo de sua duração.
A produção idireta determina o investimento,

se usarmos os rotôres de produção em nova escala

de produção. Logo, o investimento prepara a esca

la de produção e, depois de preparada a escala,_
não há mais investimento. Tudo o que se produz
no futuro, é produção corrente.

Estas escalas de produção são utilizadas em

três fases distintas:

Primeiramente, serão necessários poupanças,

onde os retõres de produção são liberados, isto é,

deíxam-se de utilizar êstes fatóres na confecção de

bens de consumo (é a renúncia ao consumo atual).

Há uma transferência de retores do setor-consumo

para o setor investimento.

O segundo estágio caracteriza-se pelo período
de investimento própriamente dito, onde os fatõres

de produção são retidos. Não estaremos produzin
do diretamente para o consumo final.

Por fim, na terceira fase, quando estiver ter

minado o investimento, os fatôres de produção re

tidos, serão liberados. E com esta libertação, vem

acrescimos nos lucros e nos salários, e uma dimi

nuição nos custos.

(Do Correspondente)
CYZANA

MORREU NILTON NOVAIS,
UM DOS GRANDES VALO·
RES DA RADIO MI6ADOR

Vitimado de um mal súhí

to, faleceu dia I" do atual, no
Hospital Cruzeiro onde este
ve mternaco, o benquisto to

popular N lVOON NOVAIS,
um dos mais antigos locuto
res da H.ád.io Mtrador, emis
sora onde exercia suas atíví
caces com zelo e bonesnce
de há mais de 15 anos.

comando com a idaab de
31 anos, o extinto que por
sua simplicidade e espírito
alegre e comunitivo desfruta
va da amizade do povo em

geral, deixou víuva a sra. da.

lngrid Novais e 4 filhos me

nores que choram o seu de

saparecimento tão premetu
ru quu rnesperadc.
Au seu sepultamento rea

lizado às 17 horas do dia se

guinte ao do falecimento
compareceu grande número
de pessôas que prestaram a

sua última homenagem ao

sempre lembrado Nilton Na
vais.

A direção da Rádio Mira

dor determinou o encerra

mento das atividades da DO

pular emissora durante- 3

dias, em sinal de profundo
pesar, e também, em justa
homenagem postuma, mu

dou de Matinada Cabocla

para Programa Nilton No

vais, o apreciado programa
que Nilton Novais vinha a

presentando há vários anos
com grande sucesso na Mira
dor.

A remme enlutada, bem
, como aos diretores e runcio

nértos da Rádio Mirador,
aqui deixamos expressas as

nossas sinceras cOf:ldoleocj.8f
pelo falecimento'de Nliton
Novais.

SINDICATO DOS EMPRE
GADOS NO COMJ!:RCIO DE

RIO DO. SUL

Dia 6 de julho ppdo., con

f6rme gentil oficio comunica

ção que recebemos, foi elei
ta e empossada a nova Dire
toria do Sindicato dos Em

pregados no Comércio de

Rio do Sul.
São os seguintes os re

cem-empossados: Presiden

te, Lêdio Alcântara (reelei

to); Secretário, Helmuth.

Hauk (reteíto) e Tesourei-

publicidade
ESER.:- RUA FERNANDO MA.CHADO, 6

FLORIANÓPOLIS - 510 Cafarina

ro Aldo Buzzi (reeteíto-j.
Suplentes da Diretoria: wn

berto Brandel, Fridolino J.

da Veiga e Afonso r'erroí.
Conselho Fiscal, Bertoldo

Schuber, Erico Torinelli e

Afonso Teske. Suplentes
do Donselho Fiscal: Hond
rio Vicenzi, Gilmar de Sou

za e Waldemar Albe. Repre
sentantes no Conselho da

Federação; Udio Alcântara,
jsermuth Hauk e Aldo Buz

zi. Suplentes: Erico 'rort

nelli, Afonso Teske e Ber

toldo Schuber.

Ao que estamos informa

dos, é pensamento dos diri

gentes do Sindicato dos

.l!.:mpregados no Comércio
de Rio do Sul, levar avan

te uma campanha visando

a criação duma Agencia do

rAPC na Capital do Alto

Vale do nejer.

OS PREçoS CONTINUAM

SUBINDO ASSUSTADO·
RAMENTE

clamar contra certos abu
sos praticados por comer

cientes que semanalmente
aumentam os preços de
seus produtos em prejuízo
do povo, prinoípalmente no

que diz respeito a generos
allmenticios.
O caso do pão está se

tornando verdadeiro absur
do pois' desapareceu o pão
de 5,00 e em seu lugar só

encontremos de crs 10,00.
Convem frizar que em Ita

[aí ainda encontramos o

pão de Cr$ 5,00 e porque
em Rio do Sul o preço tem
que ser O dobro? O açúcar
está sendo vendido a 118,00,
120,00 125,00 e 130,00 ém es

tabelecimentos diferentes

de nossa cidade. O trigo a

companha a carne, a banha,
o arroz, enfim a verdade é

que está com a razão certo

vereador que da tribuna da

Câmera afirmou que atual
.

mente a cídade de Ria do

Sul é uma das cidades on

de os gêneros de primeira
necessidade são vendidos

pelos maiores preços erz

Estamos cansados de re- todo o Brasil.

DE BLUMENAU PARA "O ESTADO"
de empresa blumenauense

GES'ro LOUVAVEL: A ravnhosos tecidos da gran-

importante indústria AR

TEX, desta cidade, num teu

vaver gesto de associação
às comemorações da "se

mana da Pátrta", resolveu
abrir as portas dos seus

estabelecimentos fabris no

Garcia e em Badenfurt, â

visitação publica Todo muno

do poderá ver corno funcio
na uma indústria de

'

teci

dos, em todos os seus de

talhes. As fabricas estarão
abertas das 8 a 17 horas,
haaendo fuaQioD.ários. 4J6CO.

lhid�s para "servirem de ci

cerones aos visitantes. As

sim, tanto os moradores de

Blumenau,
.

como os de ou

tros municípios que aquí
estiverem no dia I" de se

tembro, próximo, poderão
aproveitar essa oportunida
de de conhecer, por dentro,
uma grande indústria. E
ocasiões como essa são ra

ras, pois, em virtude dos

transtornos que as visitas

sempre causam ao funcio
namento das fábricas, estas

raramente permitem tais
visitas. Assim, pois quem
estiver interessado no as

sunto, venha a Blumenau no

dia 1" de setembro. ccooe
rendo com a Artex nêsse
seu simpático gesto, o sr.

Comandante do 23" R. r.

permitiu que a Banda Mu

sical dessa briosa corpora

ção toque peças do seu re

pertório durante as horas

da visita. Apesar de ser do

mingo os .teares da ia

bríca estarão funcionando

para que os visitantes ve

jam como são feitos os ma-

x x x

AS&OCIAÇAO RURAL
Em eleição realizada no de
mingo, último, o sr. Augus
to Reichow foi reeleito pre
sidente da Associação Ru

ral de Blumenau. Esse rato
teve agradável repercução
nos meios agropecuários do

município, pois o er. Reli

chow, a ·frente da Associa
ção, se vem desvelando no

sempre crescente desenvcl

viGJeeto"'t'(ia lavoura' e da

pecuária de Blumenau. A

EXPOSição, recentemente le
vada a eretto nesta cidade
foi uma prova da sua dedi
cação e do seu esfõrço na

quele sentido. více-presíden
te foi eleito o sr. Hetnz

Schrade, 1" e 2" secretários
os srs. Horst Deeke e Jan
Rabe e I" e 2" Tesoureiros
.Jan von der Menne e Er
wín Kuehn. Está, assim, de
parabéns a nossa Associa

ção Rural, pelos homens

que tem agora à sua fren
te.

x x

HERMANN MULLER HE_

RING - Já dissemos que o

sr. Muller-Hering comple
tará, em setembro próximo,
o seu 90" aniversário de nas

cimento. Grandes festas es

tão programadas para co

memorar o evento. Será, no
dia 21. daquele mes, entre
gue ao aniversariante o dí

ploma de Cidadão Blurne
nauense, titulo que lhe foi
conferindo pela Câmara Mu

nicipal, pela unanimidade
de seus membros.

BAR ,VENDE-SE
TRATAR RUA CONS. MAFRA 139

Curso Preparatório Coiltinente ...

PARA PROFE'SORES
DE IOATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GINA'SIO EM UM ANO!
PRE,GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
DATILOGRAFIA

- Baseado nos mois modernos processos pede
CURSOS ESPECIAIS
gtgicos.

- Dirigido pelo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORA'RIOS: OI URNOS e NOTURNOS
Faço sua inscrição à Ruo Dr. Fúlvio AducC'l

90 24 de Maio, 748 - 1. andar
- Equipado com móouinee novos.

CACILDA BECKER NO T. A. C.
Já estão à venda no Tea.tro Alvaro de Carvalho, os· in

gressos pa;ra í1 tenporada do Teatro de Cacilda Becker, nes
ta cap.ita!i:..numa prom�ijo do Departamento de Cultura.

Os ingre�so·s, com prcr,;os a partir d(' 3no cruzeil"GS, pc
dcr[iu ser adquiridos no Teatro Alvura de Carvalho, diaria.
mente, no boraria de 12 às t8 horas.

Omega seamastar@De Ville

automático, de espessura fina ...
e de precisão Omega

O'Omega Searnaster dc Ville

é algo nôvo e notável ao

seu alcance. De linhas ele

games e modernas, é o reló

gio automático de espessura

fina cuja precisão é garan

tida em 129 países. Seu me

canismo de rara exatidão.

está hermeticamente selado

numa caixa verdadeiramente

revolucionária, feira de uma

só peça. Um inédito sistema

de vedação acha-se sob a ar

madura metálica que cir

cunda o vidro, protegendo
a precisão do Seamaster de

Ville durante anos e anos.

O Omega Searnasrer de villc,

"com ou sem calendário. é

um relógio maravilhoso de

usar - ou de presentear!

Nos mecanísmos de micro

precisão. uma ínfima parcela
de poeira pode provocar sirios
desgastes. O que não acontere

:::a��Z�ã!eh��J�;c:et:����
inde'Uassável à poeira,

SEAMASTER DE VILLE

_ Produto do Scclété Suina pour L'lndustrie Horlogere - Genebro • Suí,o • TISSOT

- ---"E!i
t=±2

NOVO SISTEMA DE TELEVISAO
-

COLORIDA
VENDE-SE

UM TALNUS ANO 51 RE�

FORMADO.
TRATAR COM :JADIE OLI_

MU:\IQt:E, :!3 11F) projeta em prinCipio tódas aS VEIRA,
Um nO"o métOdo pl!rn tetev-, córes du unâlise espectral à C. RAMOS ESTREITO.
são coloida foi dEsem'ol\"ldo t·m tela, lIIas o faz num ettmo e ----.--._ __'

Munique, que ofe'l"eCc, Uma .sé_

rte de ,·anta!!"e",! em �la�à,�
àS empregadas até agora.

O Sistem". Inventado po�

Fritl\ Burcrurdt c deaenvnlvf

do por uma cquípc de técnicos

são josé

CINEMAS: C ARTAHS DO DIA
-" CENTRO -

- BAIRROS -

gloria
às 8 horas

às 3 e 8 horas

Gregory Peck - Susan Hayward
-em

DAVID E BETSABA

Tecnicolor
Censura atê 5 anos

Peter Cusching
Eunice Gayson - em -

A VINGANÇA DE FRANKENSTEIN
- SuperScope - 'recmcorcr _

- Censura: atê 18 anos -

rilz
ás·8 horas
�

John Oassavots

Sidney Poltier
virgtnía Maskell _ am _

.

A ILHA DO PECADO
- Eastmarrõolor _

censure atê 5 anos

império
às B 112 horas
Peter Cushing

Eunice Gayson - em -

A VINGANÇA DE FRANKENSTEIN
- SuperScçpe - 'recnícctnr _

- Censura: atê Ül anw; _

roxy
as 3 hlll"US

Je;a ru
rajá

___...,,,,,11 No&! _ásSM,
G:tbi"delê Fl'rzetti

Magali Noel _. em _.

\

DEFENDENDO MEU. AMO�

'"

O DE':;PE:RT.1U� [00 i ieIO

-. censuJ� até 14 ano..;: ,

,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



48 AN05 DE LABUTA CONSTANTI EM

PROL Dl 5ANTA CATARINA' NO

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

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO - MANGONAI

----_

t Dia

SETOR DO� ESPORTES

2 o Inicio dos Jogos Universitários I
Serão iniciados, dia 12, os JOGOS UNIVERSI-

.

::��'::1��:�r:!;E��':�::;!::;����:�1 Nu'meros do "�mlleonato�:�p�E�;:E�:��e��;;:;::'�:�;�:f:�:E .1) II 11

Reo!onal de Futebol
....

JOGOS REALIZADOS Do Avat - Morelll 10, Perereca II. C'avallazzl 3, Rn-
góri(' 4 'trlld'J1h� 3, Rprê 2· Oscar 1.

Do Figueirense - Ronaldo 5, Mâtio 3· Wilson 3, No
ronha 3, SérgiO 3 .. Helinho 3, E'dia I. zonbertu 1 mucn

�
,

Do Postal - E'dio 3, Cabeça 2. Anú.I. Marinho I,
Pr'f " 1

Do Paula Ramos - Alex 3· vatttnhó ';lo Merelc 2.

Mail, t J

Do Atlético - Osvaldo 3, Arí 4, Telê 2. Benício 2.
Gflberto 2. Alair L

Do Tamandaré - Lalã-: 4, J. Martins 1 Sabinha 1

Rato 1 Den L

Do São Paulo - Alberto 2. Carlinhos 4, Carlo� 1
Gó:a 2.

D) Guarani - Pepino 2, oevaneaat 2, Hê!:o Pinto 1.

Vâ1Úc 1.

ME Df( ,MEl/ fJJ..xG
.EOIUf.! �'

°lbeR.ro ;Plfi1l4
LOCAIS

Os locais para os Jogos foram estudados com

taro carinho pelos mentores erecedeenos. A Fede

ração AtléUca Catnríncnse, colaborando com os

universitários, colocou o Estádio Santa Catarina à

díspostção peru a d puta da Olimpíada Universi
tária.

Amigos, num País esrcra

rer-rmtste não poderia
mos exigir melhor coh�'
dos (1Irlgl'nt(,','; de nosru

desporto da-que a reforma
total do nosso "'footbc,I!"
proftsslonal. E oo-necann
mos exigindo aquilo q-vo
n», foi prometido e n1:l
foi cumprido: c. segur.co
divisão de pnf!s<;:onah;! o

crettsstma _ não resta a.

menor dúvida! Mas -=::�1

de fácil respu-ta ee pergt:n
tasscuos a seguí-: Vak�'i)
é artista? Nã"). vntér ,\ c

Turno - Postal 3 x Guarani 1, P'gueirense 4 x S1\o
Paulo 4. Aval 4 x Atlétlc ... 2, Paula Ramos 2 x Tamanda

ré, O, Figueirense 2 x 'I'amandar é. O· Avai 4 x Pasta! 3",
SI1:) Paulo O x Paula Ramos O, Attét.co 5 x Guarani 1,
Avai 3 x Paula Ramos 1 anét.co 4 x 'I'amandaré 0, S.l}

en PS ia Entidade ünt-Per outro lad ..

tau.izaçâa do Ginâsio
e os di, igentes do SESC·

um extraurdln.uío jcpu

dor de "rcotoen" que uce-
versttárte pe'"',;.
Charles :':::d!:tr
SENAC cone ão ri) 3"rande ginásio
da Prainha ac.. uníve -s'turíos. ucredit.'llllos,'muito
IUCI"fIrA , -o anJt..!1te do esporte amador em

nossa Capital.

tro cm breve se.ú in"� ,.

Paulo 3 x Postal 1, Figueirense 4 x Guarani 1 Ouarauf 1

x Paula Ramos O. aneuc- 1 x São Paulo 0, Posts l I x

'rumandaré O, avaí 4 x F:gueircns.e 1. Postal 1 x Aüét.co
u 1 .) 1 F cuot.en e 1 x Paula Ra-r-os

nhecido pele Il1P.'OW. :t:, o

tememo, per ('X' mplo P'I"

torcedor fh::_!'ianopollt:m'"
catartnense e brasileiro ,<;

antigos ,10 Oo"s"" grama-
1, Aval 4 x 'ramandcré 1· Avai 4 x Guarani 1. Figuel
ren-v 2 x Atl� h'o O. 'ramanda.é ] x São Paulo O, Pau ..

la Ramos O· x Postal a, 'ramandaré 5 x Guarani O. P8.U

la Ramos 4 x Atlét!cc 1, Aval 4 x São Paulo Q. e Figual
rensc 2 x Postal O.

do". Portante. ambos �âcDES. �LE INAUGURAL
tá cansado de asstsürer»

Os Jogos uruversttãríos terão inicio dia 12, às

19 horas, com majestoso desfile, de tôdas as asso

ciações Atléticas inscritas, pelas principais ruas da

cidade. Apôs o desfile , haverá o juramento do

8L.1e�a -t! em seguida ser-a iniciado o Campeonato de

Voleibol dos Jogos.
Autoridades etvís e .militares estão sendo con-

vidadas pura a serene Instalação dos Jogos. Com a

1
partíctpaqâc de todos os estudantes e do povo em

.

geral, acredita-se na apoteose que será o desfile e

__ a_'_O_le_n,_j_"'_t'_la_ç_'O_O_O_E_'_tá�dj_O_s_an_ta_Ca_ta_n_·o_a.__

to o gen'a! Pr-Ié com" I} e�a. certames regionais .!''''U.

pre com a peructpacão '1:l�

agremiações Que os dispu-
tam .. Exigem por isso a O'lr

tic',pação de ri-vos cluf-c.
nos certames praüssíonc.s.
a exemplo do que acontece
com o campeonato cttaa>
no de 1963. que c-nta Com
3. participação de Sã::> Pnu
lo c Posta! Telclj':aIlco. Is

so entretanto não satis�a%
aos desportistas que no or0
xlmo ano essi:;tirão à

partiCipação da� exmf!,�

agr.emlações que se ap�('-
sentam atualmente no ce�·

ta01e ciLadlno. Para qt:c'
pos�amos levar U!11 ,::)0:->1

público ao estádio jR r Ir.
R'l- Bocaluva. duas mf'did[l�

gél'io (Avai) Vânia (GuHl'anD, Valtinho IPaula Ramos),

Car1"('s (São paulo\, Rtonnld::> (Figqeiré'nse)· BIbe [Pos

tal).

DesperdiçDram-nas: Carlos (São Paulo) Bine (Pf\"
ta!), Oscar (AvaÍ).

truordinar!c VaJ.-. :0. A :, i

que rege a pé-r{'!.� .regr \ t t-

Returno _ Postal 3 x Guarani 0, Figue:renre 7 .x

São Paulo 1, Aval 2 x Atlético 1· Paula Ramos 1 x 're-
rá por direito nue 1 'I'

também') mais tocntc a ; ,

[adcr de nossos cal. p .. »,

e-dson Aranr.e., " -xe-nuro
de vaté-tc. não e um '1rl:.,

ta. e- sim. um .niguaiav-l
jogado!' Ih' -r-o bn l!". a-n

bo« exercem anvntade-, 11,.
üsstonat- e· !:ol'�.mto. n -

ce.�sitam de n(Y'1io'n >11' '-

n.ancure I. ARTILHEIRO NEGATIVO

Blrlnga (Atlético).l
ARQUEIROS VAZADOS OU NÃO

Do Guarani - Gete 22 vezes, Valmor 3.
Do Tamandaré - Jaime 14 vêzes.
Do São Paulo - Silvio 16 vêzes. Baga 3.
Do Atlético - Márc:o 12 vezes, Lu:z 2.
Do P�stal - Wllson I 10, Wilson II O.

A CLASSIFICAÇÃO

l° lugar _ Avei _ 8 vitórias, nenhuma dor-rota, 16

pnl"
.

hrr- � nco perdido. 29 tentos a lu-

vor 9 Cont�·a. Saldo: 20 tentos.
2° lugar - Figueirense - 5 vitórias 2 �mpates. !

den'ota, 12 pontos ganhos, 4 p')nks perdidos· 23 teptr.;.;

a favor e 11 cun ra. S�ldo 12 t.�ntos ..

3° lugar - Postal Telegráfico - 4 vitÔl'iD.::I, 1 emp�
te, 3 derrÇlta'Õ 9 pnntos ganhos 7 pentos perdidOS 11 ten

tos a favor e 10 ('(loira. Saldo: 1 tento.
4° lugar - Paula. Ramos - 2 vitória" 2 derntas 4

.emp"Lt;_ ... .'1 ntl .. � g"nh s !) p"'nt- s penLdos.·O tento� a

faver " 7 ('(·ntra. f1R'd- : 2 tentd'.
5° lugar _ Atlétic:l _ 3 "itÓl'ias 5 der.o$.< b,4j po-,n.!o.lJ"

ga-l a.l.úl·� i4 tentos a favor e·'14.co:l'rJ..
sem Saldo e rleficiL.

50 lugar - Tamandare - 2 vitórias, 5 derrotas 1

empate, 5 pont-os gnnhos· 11 p:mtos perdidos. & temos a

favor e 14 contra. Def:cit: 6 pont�s.
6° lugar - São Paulo - 1 vitória, 3 em-pete", (' 4 d�r

rrotas, 5 pontos ganh Js 11 ponto� perd.do:" 9 tentos a.

.t;avor e 19 contra. Deficit: 10 tentos.
7° lugar - Guarani - 1 "Itória. 1 empate 6 derro'

ta� !,'n .< perd.dJs, 6 !en�os a fa-

vor e 25 contra. Deficit: 19 tentos.

ÂVAI fijlEJOL CLUBE Du Paula Ramos - CarlinhJS 6 vêzes· Pamp!ona 1.

Do Flguel·!pnf:1' - D:Jmi 3 vêzes Djalma �. Jocely 3.
Vahnor 2.

f!lturos. E e.,�a I"gul:1..1"" -

tação, pelo men"� :ltá ;':''J
1'a não f'y.iste! R8 I'x!srl., p.

Batatais teria g: ,1[1(, e) I"

curso in;pett')(i:J na j'\it:
ça do c:abalho . n1 r 1 'J

Fluminen·e F:lt ':l'}l (:111-
be. Ma;: :J exp�i" '<'ão [lU"

Ine dCl'flln. (>li d O'UC" "I

gado!" de "footb:1!I" n 1) .'i

profissionai da l;Lla e· ,,:.\,

UIU artista! T;lI·/.·z de'·'

llhec€-.,sem (S Iunrl()na';"�
daquela autarquil que n;·

tatais não djl'l�l;, '�pé":,r::'
cul:) algum. Quc :l. lei '11H-'

rege" G0SSf' 'po· J ,.

bastante dH,'!'('Il'e d�,::uf>lJ.
que regem os "spetú \,_ ,1

pú,blicos. Mas o c�': tI: ,i 'lu'"
<le uma maneira ou de ou

tra não eXi-;tp, pplo nW"\I"

até O momento· lei ';
ma quO:' l<ssegurr:> (O dirç:t·,
,!e ll(J'SSOS atl"tas na m:'in
ridade. E neste. País d� f,�

!era refcl'mista "'io pç::!, ..

riamos snJirit,lt· 'nt:n. �d

sa das 3,Ulorld,l1l.,· compl"
tentes dl) que 1 r('forJllr�
total das leis qUe' regem ('';

nos<:os pr ... fisskl�a;s d!! b')

la, bem cemo {]r,s dirig"l;·
tes de nos;:;o dr> porb :1

criação da divisa I d� ac,"'

sa que muito no� beup!i
ciaria.

Por hoje- é SÓ' 'l1111gos! E
até o n"Jsso rptorno t.:"(

"Mancheste�·". "e T)cu� qu;

p() Avoi _ Acácio 9 vêzE'.�, Osvald" O.
De acôrdo com o

p3.Tágraf� l°. ,t

tos crffiV0CO 8. t)··

socindas oultCi i):J,r u

Assembléia Gt'-t l O :na

ria· a reaUzar-se
..

'

do c:rren_e. ã.s "In' hu
ras em sua ,ecl a f':,. J

Bodaiuva. c�m '1. f nulic', - , /�-.._--...',

de de e�eger o C"rNSEVlG
DELIBERATIVO � SUpl n
tes do Avai F. C.

Outros im, se "1a h·
marcada da pr:mc!ra con

vocação 115.0 h uve .. mi,,:p.
ro, será realizada :l.pó.� til'?
m:nuL)s a 'el�içã-:J, CO!'l

qualquer númerJ.

N'po]in:l Tanc�'�{lo, ..p,.e·

�idente
PENALIDADES MAxllilAS

T"an�fNllla"'am-nas em gols: Te�e (Atlétie.o).

urgentissima:, "e fa'!:"'p.,

neces;,:ãri<lS: cria.-:ã') da Cl

vl;ãc de acesse· �u um CJr

Lame regJonal com a P-';'l ..

ticlpação de varias equi::a;1
do interior. O público �:t
provoU por vêzes que gor
ta realmente de bons �s·

petácuJ-:s e o,; nessa,,; oJi·
rlgentes. por incrível q'lf'
pa:.cça, aInda não ;,;p ap)"-·
ccbéram diss,-... Tambê-� u

ma modificação quase q�i�
todta! nas leis que reagem 0.5

destinos de nOSSOf: pn'ris
�donais di'! bol11 seria de
bom alvitre. De há mui'; I

estamos a ver jogadul'f';;
com dez no) ou vinte (',[1'
anos de bons serviços pr(',>
todos ao nosso despOl'to .,('

rem abandonados Íln'ca c

exclusiva'mente p:Jrque a_.;;

leis que -os regem não o�

amparam. Inclusive f)')

"f('Otbal" cariOCa e pal_.;
lista. há esse descalabro � a

explicação é de �ue os aü'
tas não exercem 'l.tivida 'j(s
profissionais e, sLll. ar�>Í"
ticas. E" o caso rie se pt:r
gunta� entii.o: Pelé é um u!"

tista ou um profissional d.'!.
boitl? A pergunta ê indi�-

JOGADORES EXPULSOS DE CAMPO
Do Atlti-tico - Telê 2 vêzes; Bi e Osvald:>.

r Do AVi.lj _ P2re:ftca, Mirinho. Rogérl::;. e O<;car
Do Postnl - I3agé.
Do F:gueÍl'cn'iC _ Ronald:> e Hclinho.
Do Paula Ram,...s - J. Batista.
Do Tamandaré - Lalão e Sabará.
Do São Paulo - Aniei e GÔia.

OS ARTILHEIROS

APITADORES

Salve o "Jubileu de Frata"
do BOCA�lUVÃ E.'C�'

Referiram os jôgos os seguintes apitadores: J,.si)

Carla;:;' Bezerra, 6 vêzes; Silvio Alves. 5 vêzes; Luiz Gon
zaga {� Oliveira· 4 vezes; Nilo Silva, 4 vêzes GCi'son De

mar!a 4 vêzes; Ernanl Silva 3 vêzes; Vingíl!o Jorge, 3 vê
zes Nelson Varág'o' 1 vez; Walter Vieira, 2 vê7es; Eval

do Telx.eira, 1 vêz.

1\laury Borges 50 Comandante Renato e do Tenente fcaro Passos.

Então, o Bocaiuva se fêz conhecido em todo o

estado.

Apelidado de o CLUBE MILIONARIO do fute·

boi catarinense, , o Bocaiuva tornou·se assim co·

nhecido em vista das contratações que reiUizou.
Náqu,ela época, Adão, Oscar, Biscoito, Carriço. Adi·
lia, Faísca, Cóbra, Romeu, Carioca, Nilson, foram
alguns dos atletas que formaram a equipe titular.

Disputou o certame estadual com altos e bai·

xos, mas sua passagem pelo certame catarinense

foi pontilhada por mais alegrias que decepções.
Com o deSligamento do Comandante Renato e

do Tenente tenro da Escola de Aprendizes de 'Ma·
rinheiros, o Bocaiuva caiu no esquecimento públio
co, chf!O"?.ndo inclusive a se afastar do campeonat,
da cidade. �

AtUalmente tl seu preSidente o sr. Nilo Veloso,
que como atletn fundador e trazendo consigo o

sangue daquele que foi o sustentáculo do. clube

boquense, aceitou o convite para presidir a agremia·
ção. Auxiliado por outros desportistas, Nilo Veloso,
pretende fazer resurgir o "MOLEQUE TRAVESSO",
herói de h.nt"", e memoráveis batall1as no estádio
da rua Bocaiuva.

CERTAME JUVENIL - CLASSIFICAÇãO
1° lugar - Postal Telegráfico 1 p.p
2° luga!' - Aval 3
JO lugar _ F:guei:ense. 4
4° 'lu!"ar - Tamancl<!ré. 9.
5° lugar - Sã ... Paulo e AtlétiC3 10
50 lugar - Paula Ramos, 11.
7° lugar - Guarani 16.

Corria O ano de 1938 quando a 10 de agósto,
um grupo de garotos resolveu formar uma agre
miação.

A idém germinou e o Bocaiuva nasceu!
A principio, o clube rescém·íundado, defrontou·

se com um problema, talvez jamais encontrado

por clube algum, cunstituindo·se num caso sui·gene
res:

COgitou·se então, formar um outro quadro nas

imediações, para servir de adversário. E na rua

AJ.ves de Brito, foi fundado o Britânia Futebol Clu·

be, que teve vida efé.,1(!· a, pois perdeu na estréia e o

entusiasm� c1e SU1l3 diretores foi morrendo até ex·

tingir-se a agremiação.
Em oOl�tnl i '.0) o Bocaiuva Esporte Clube,

ficou sam adver�ál.lo.
Passou entuo o ChIbo aru.eJ·sariante para o

Avai" atem' 'xiv c "irtte tios ln_ntores azurras.

A garotnda cresceu e o Bocniuva voltou a ter

vida pl'óprl:·1., inGre· '1nilo ('orno eqwpe profissional
na Federação Catarinense de Futebol.

O BoC'ruuva Coi ganhando perS:Jnalidade e dis

putando com entusiasmo, o titulo, regional ao lado
do Aval Figueirl'l"!�e, Atlético, Caravana do Ar, Pau·
la Ramos, e outros.

Corno em quplqm:r agrern.lação, muitas alegrias
e tun punhado de tristezas, conbeceu o seu funda·
dador AGAPITO VEWSO, e os próprios torcedores.

Numa de suas bOas fases o Bocaiuva foi cogno
minado de MOLEQUE TRAVESSO, devido a série
de triunfos, alcançados contra os chamados "gmn
des" de nosso Cutebol. Neste tempo; o Bocaiuvs
parecia pertencer a um grupo de flnan�istas, tal o
traje impec(:vel quando de suas apresentações.

A época de ouro do Bocaiuva, surgiu muito de

poiS: ..

Quando o clube p85S0U a ter por sede a Mari·
nha de Guerra. após incessantes convites de seu

Presidente Fundador, partiu. para a grande jornada.
Cont!'atou lor,ndores, t:rouxe outros de várias

partes do Br� e montou uma equiPe de bom qui·
late t:tk�1ico. E::�aval!1OS então na. época. do saudo-

TAÇA EFICIENCIA
1<) lugar - Aval com 79 pontos
2° lugar - Fiqueirense· 62
3° lugar - Postal· 59
4° l"':!lr - PD"I(j R'lmos, 36
5° lugar - Atlêtico· 32
6° lugar - Tamanda�'é 31
7° ''':-3.1' - Sfin Paulo 28
ao lugar - Guara.ni, 11

o POSTAL TELEGRAFICO BATIDO EM
"IIJ!III'I!" ��.

TlJUCAS
Tljucas - (do corref:p:m

Ilente Manuel dO.� Anjo;.)
- Reailzou-se, doming',
nesta éidade. ,) encontre]
amlst::oso pntre :.s equip�'-i
do TffiADENTE3 e POD
TAL TELEGRAFICO, i!,�LJ
de Flcrüll1ôp�lis.
Saiu vitoriosa. a equipe

do Tiradentes. pei:J .escOrJ

de 5 tentos a 3.
Foi um:l partlJ,� bem .-,h

puta da, eom "Js t oazes (J

Postal c,:,nfirm ndo ]

"'cartoz" que sua equipc
possue. de ser uma d("
melhores da capital.
O Tiradentes teve '1"-;

empr.egar-se a fundo plU \

conseguir a vitjôria. nos CiI>
Co minutos N.U1·" qunll.!o

As r-rlas d:nut<l;l'a� d', !1 !�aJ'tJ(la <t!�tnva empata
maquina só podem gim' lIa por três tentos.
em um 311g"fJI) de d' <, Marcaram _par:t II Tit·,.-
graus à._esquerda. e n;Jl""· dentt:s: _ Jeter n"s 1�)
te tr;1seir:t Lia veiculo p, '.' minuto,;, Caio cd:;)' 1JCI1'l!
ciesl()ear .. se 12 gnu". te) ao.,; 25 c Dim �oS 3(,·

tod:)s na pl'imeir'l fase

No segund,1pf'rí ,do. EI ,I

mal'CrU aos 43 mil1nto.� e

Batista aos 44

Para o P�sta! ..Toã'l 1111'

cou aó" 40' mlnu' , do t{";l;

po inicial. No Sl'gunu
tempo. Guilherm , CObnl!

do Umi! falta· f.!arc)u a"

5 minuto,:; e Pa!ll"'f'ta 3

20.
Os quadro� J()�,II''lm :::�

s!m: Tir'ldent{·s _ Ai!v'l1'

Lola: Eloi; DU·.-:ln p Ni;·

tono Ar! c Caip. 0\01; J,�

ter; Beta (Aldinh ,I e Te.l·

NÕVO RECORDE MUNDIAL D�
VELOCIDADE

B�nneville Sa'.t Flats
(EUA), 8 (FP-fJHl - O

norte-americano Oro!g BI'"

edlove e-;tabelpcc!u nov·!

recorde mundial de velo·.i

dade de automovc!l, alcar,

çando 656.120 Km por h�·
ra. O recorde anterior pe'"
tencia ao britanl-:o Joha
O'lbb, com 634,380 Km rlc",·
de hã dezesseIs 9.nos e hu·
via sIdo cbt1do na. mesr:!'l

'Plstn.
Bre'edlove alcançou a r"',

,fcrlda Vielocirlade em uu'

veiculo de três tonelad.l '.
Que tem grande semelhaJ,
çn com um caça, 'I jat? p
104. e cut-o ator.. ê. na. �la.

!idade ... cle um avião 1-

j::lIo J-47. Ll2'mbl"'.l-!-;c (lU'"

Conservli v .docaiuva, até hoje, a mistica de

que jamais perdeu para o Imbituba que pelos idos
de 1953, disputou alguns campeonatos pela F.C.F.

LembraOlc-nos que certa vez, o Imbituba vencia

por 5 x 1, ao Bocaiuva, nos primeiros 45 minutos
inici"ãis. Estn\'a quebrado o "tabú", pois o Bocaiuva

não demonstrava qualidades para "virar" o placar.
A metamorfose chegou e tomando conta do Bacai-

�:�el::�eU��ad:s�:�=�ta:�ó�:��:a6a.Xt:�d= r
rele!��a��n�oir;Pn�:: ��r:!�:fr:����!:;á��� I
BocaJuva Esporte Clu"e oue amanhã comemorara /.o seu JUBILEU DE PRATA.

I
Nossos cumprimentos à famma boquense pelo

feliz evento, com os votos revigorados de que pOSo
sarnas vêr o clube auti·anil, na luta pela glôria do

esporte florian6politano e catarinen�p

o reconle de Cabo foi c.,<..�

belecido com um veiculo :.t

pistão.
O auto fle Breecllove '.2'!1

10 metr�s e 66 ce'ltime....p!j

de comprimento, 3 meto'" �

e 35 centimetros de ia gJ.l_

ra a cerca de tds metn's

desde o solo à. parte suo�·

rior, c'Jm dispos't.iv� -C'1t2.

bilizador. o o_ual pesa 4:i

quilos, mas faciEta con'll

clerav€'lmf'nte d ronduç:'"\.)
do veiculo.

doro.
Postal Telcgl"i�ic/>:

Luiz; Arfltr; Dejalmn; l>'
checo I,' Valmol". Bibt> e E,,
bá. João: Na';"l'!lln: F'd

�:n IPulml'tal Quln!'!·,.
Foi Ju'z da p1Lld:l. (I !-i'

nhor Co.:·los .Fcr.l:lOfI" "" ..

tt'la. Crm atuarâo regul<l'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



fcretaria da Fazenda-pre
sente no Ueste Cafarinense
ECRETARIO EUGll:NI'J

QIN VIEIRA VISITA n

ElO 0IiS'!7E - PAaTr.c:

PAGA0 N.... SE6UNIM

SSEMBL:IDIA GERAL. r�.�

SSOCIA�i1�' D0S MlJR::'··

eIPIOS ]!)I!) MEto CA:.T :,�

lNElNSE -- INS'I1AL:\-

ÇAO DA C0LET(])Rli\). DO

OURO - VISITAS I!Hi:

NSPEÇ,'\O A CIDNCÓRDH

JOAÇABA, PIlMTUB,,\..

OS NOVOS E CL\'"

p ZAL - p!tESEN'nl!! o

DIRETOR Gl.llAL Df)

TESOURf)

o scc:";;til':o rtn F:1.Zf'I!

da, D:. Eugenio o-tu Vie'

ra acaba de regressar d��

vi�itn que rée aos princ.

pais MunIcípios (lo vete

do Rid' do Pl:!ixE'· ocae'ão

em que parttc.pou tam

bém da Segunda AS"cm

blcia Geral da ASS'lCil'C;i)
d-s Mun)rÍ'1los do Mch

Oe-te catarmense. re IH

zada no dia 28 de jULq'l
findo, na c'ueue de oari

coe Novos.
ACtt')lpanhadn do mre

tor Geral do 'ressuro. e-,

wetrur xtacuco. o SC'Cf'"

tário da Fazenda como l··

rcceu aquela Assembréta

de Prefeitos e verendore,

afim de ("uvi�-Ihe" de O�:'-

10 as reívrnd.c acõos c no

eesstdades. f' «oresenta-,
.

Jhes, símultàneamentr-.

"""posição nünuciosa e ti•. -

cumemada ,1::1 sltull.c'i.)

eC'Jnô!llic('�finnnceira '!::

Santa Catar'na e da" cl

retr:zes ndütadas no n'.t

gamento a�'; Municípi ,.�,

da.� Cotas de Retôrno, fi
xadas no Artip."O 20 I",

C�m:titulção' Fedel'<1!.
Durante a reunlil.o· ti..'

Prefeitos ('. Vcraado!'cs d'l

quela Z::ll.J.U .. Jll"esidid:l p,.'."
Dr. Osmar Cunha. Pl·I! ...I

dente da Assrciaçãl) B�'1�
sileinl rlOi< MuniC"Í'9109. tr

ve oportunidade 'J Secra

tario da Fazenc':l.. de· pl'j;
ferIr minuciosa ,·xp-si'.··.....
"õbre os pr{;blema.� de· Stlf�

Pa3ta. no que se vlnc'l!:1.
as Prefeitur:t.S Munlc'pal;.
A palavra dI) Dr Eu'!�

!li:) Doin Vieira mcrec('u

aplauso e a aprcclaçào d(}
todos ,:s EdiS presenks à
Assembléia.. que reconh('··
ceram n lisura (' �egumn
ça cem quc u Governo Ctl
so Ram>:;, vem. }>Jntual·
mente atendend\l S(W�

cbmpr�missos fin<tnceir('S
para com os Mun'cipios.
Nesta Reuniãl) Gpf!ll ii'"

�r:feltos e Vereadore"
Inumeros assunf(,s d" a�t0
illterê-�se para � RegliíIJ
foram a!)r�ci"'/j�" e :lb('!'
dados, lene!o del,l partlci·
pado també!n n Secret:, .

ri::. de Agrieultura, D
Luiz Gabr!el e () Diret"
Geral do Depnhment() ',o!

2stradas de R'}dagcm. Dr

Tar(!Í;.io Schaefer Pr"' ,i_

soda cáustica

diu a instalaçã,.- dos tr ',"

blllhos o Il>enutado Allg'�'.
to IiItIezJ!lb..· eeoresennec
do o Chwe-:nador do Etil , ..

(\o. astweram ainda P!'(!
sentes, eoru ..... A\ll:!es9iin"'s
da Secretaria da P'azem!i1.
O� rnspetores R.egion:ais .Ie

FUlcaJizólçãJ Dr. OroZil�b')
Caetano da Sllv'l e Sr. Mq··
zart Duarte.

po-, N{)v'J!I' vel'lficando o

andamento dJK eervteoa i::

nlinistrando as ínst: u.-;ik s
e determinações necessé
rias à dinamizac:.!l.c do �

ter faaendúcío

INST I\LAÇAO DE
MAQUD'"íAS
A1]TEN'I!ICADORAS

Segunda. reíra. ;iia .l9, ,\

Secretário Db'u Vie:.a e o

Diretor W3Jdír MaC1t(',
compareceram à. Ch,i...lf:,!
dn ooeo. recém-desme:u
bl ada do MunicíuÍJ de c-�

ptnaat, e Ia, com.. a 91",
sençn. dos Prereítos de -'"lu
x:,.. e Capinaal. Preslde-rte
(Ia Oâma;a de Vereador..s:
e Inúmeras outras auto-i

dades, 'nvrataram actenc
mente. em nome do oovõr
111 Celso Ramos, a nO"':1

C\llet�rJu E-·,tadual dn Mu

nicípio do' Ouro. Na opor
tunidade usaram de pala
vra diversos or a.rores, rcv

saltando a slgnificaçáp' ('o
ac-nsecímentn.

Na. oVortunitlilrle da vi..,;
ta rorna Instalada-, mn

quin3'� de auren .ncecâc .1'�

documentos de receita, fi.':>

o'netortas G4adua's
Concónüa e de Joaabu. Ls
tas máquinas vle am úr
mat-r racttdade e SPIt""

rança, bem COlHO r�nc!:

menta de servtec àquet-sv
Exator-las.

VISITA A COt.ETORI!\.'3
Ainda na oponucíua-ie

desta v.asem. o Secret.t .

no da Fazenda e a D:ret;.l·
(h; Tesouro visitar-am (.

inapeclcnaram as atrw
dades de arrecadação e

fiscalização. ('s Muntnlpl-is
de concorma. Plratuha
Caplnaal. Joaçaha e C9.W-

MAN[FESTAC'ôFS
DE SOLIDARIEDADE
Nas. comuna' ,'i�lta.I:'"

o secretàr'o da F?z"'11 I

teve op-irtunkíarl» de r'···

ceber dos senhores Pr>;,
feJt�s Munlripa'� manues
tacões de aprêc-i c aplaus r

peja politfcn de Contrô!c ,>

scbrenade lmp-iatn p"',)
Oovérn a corso Ramo, nr.

direção da c: is] públte.r.
prlnclpalmente no sut-r
de arrecartaçã-, e lI"C:lj
eacâo, cujos {rutos já. ""

fazem centir naquora iJ.'::'.l
em prov-ítc dos 'p.ról)rj�s
municípios benef"el:lIi";
com a.'1 ;1'I"f'"las ele retêrL')
constitucional.

Antecipado o R!r,màôlsa
aos ac�onistas tl] Su�l

Um ano antes ' da época I�ar aos acionistas, em di
marcada, li Republica Ara- .,heiro, 81.200.000 dólares.
be. Unida acabou de reem- em Sl"i<; 8nO&..., sendo 33-
bolsar os acionistas da milhões pela proprleda.1e
Campanha do Canal de do Canal e '48 milhões :)l.'

Suez, nacionalizada em los lucros previstos até I)

1956, com "uma prestação final da concessão.
final de 11.400.000 dólares. Como o prazo de 99 anos,
Nas negociações realiza- da concessão, expiraria em

das sob os auspicias do 1968, a velba companhia.. r:e.

Banco Mundial, o valor dlls eusava·se a efetuar despe.
ações da Companhia, por sas para melhorar o Canal
ocasíão da nacionalização, o que o govêrno da &AtI
foram estimados em 200 está fazendo.
milhões de dólares. Seus No ano passado. (1962),
bens fora do Egito, n�o 3.1- atravessaram o Canal 1.8.518
cançados pela nacionaliza- navios, 370 mais do que em

ção, eram estimados 1961. A renda totAlizou
167 milhões. 149,S milhões de dc,a"as _

A RAU concorda em p'l- 55% acima da de 1955.

Luta Ideolóqica...
(Cont. na ... pâg.) grandes potências. Não Bpr;;:

na� deixou de' reduzir o pe
rigo da guerra, como ainda.
enfraqueceu a vigilância
mundial com falsas esoe-

ranças de paz".
-

A Conferência de Hiro:d
ma que durou três dias
aprovou uma resolução
que condena todos os ar·

mamentos nucleares. assim
como as provas atOmic:lS
francesas no Saara e no P'l.

cífic.o, e as provas subter
râneas dos Estados Unidos.
Os setenta partieioantes '?s

trangeiros assistiram on·

.I,em à sessão de encer

ramento, .tuntamente com

cerca de dez mil ü\ponês,
enquanto aue o Partido So
cialist.A. Ninõnico e a Cen

tral. Sindical Sohyo realiza
vam sua própria conferên
cia e anunciavam seu pro
pósito de romoer com o

Partido Comunista.
de wn aoplo à paz seguido
de resolucões oue recta
mam ajuda às vitimas das
armas atómicas.

Comissão da Paz, da China

comunista, Kumojo: "O tra·

tado de Moscou afirmou o

monopólio nuclear das tr�s

fABRICADA NO BR'ASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

elA. ELETRO QUiMICA FLUMINENSE,
Embalagem Industrial:

Socos rnvlhfo!has (Papel e PJ6.tic:a) de 50 auilos

Embalagem Domé,tí'ca:
Caixas de papelão cOIlJ 24 pacotes plásticos de 1 1/1 :b

,Ropresenlofltes perra 0$

Estados de Sonlo Catarino e Poraná

BUSCHLE & LEPPER S.A.
10il'l,,;l1e _ 81uJenau e Curitiba

Pressões SÜ�7re c �onlr-sgo:
In�uéfitü Pr�ssegue

BRASILIA 8 (OE) - O

VENDA DE VEíCULOS
Edital para CONCORRJ!:NCTA PúBLICA DE VEtcU

LO.9 do 8eT'Viç.o Social da Industria. - Departamento Re

gional de Santa Cat:ll"ina.

Pelo. presente, levamos ao conhecimento de quem in

ter�sar P')ss.a, que.. se enconuam à vc.nd.I\, <;'lnA��liI.mQ COrl�

corrâncis. publica, os "ejculos abaixo E'SPt'ci.Hcac:.os e de

propriedade deste De�:Jartamento Regional:
l' - Um Caminhão, marca MERCEDES·BENZ, ano

195!;, côr cinza, motor n" uM 321-9190400910, seis cilindros,
120 HP, J.-elo valor minimo de oferta de Cr$ 2.200.0UO, ...0
(dois rrJlhe<'!s·e dm:entos mil cruzeiros).

2" - Uma Carni.oneta, marca OPEL, ano 1954, cOr azul,
motor n° A�5L540814l-L, seis cilindros, pelo valor mlnimo
de oferta dr Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil Cluzei.ros).

3· - Um automóvel, marca SINCA DO BRASIL. côr

preta, motor n" 75J?5, 8 cilindros, 90 HP, pelo valorminimo

de oferta de Cr$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocenots mil

crllJl;:e1ros).

4" -. Um Jeep Vemag, marca D.K.W. VEMAG, cÔr ver·

de, motor n" J.0021:ftl8, 3 cilindros, 55 HP, pelo valor mínimo

de oferta de Cr$ 70f'lOOO,00 (setecentos mil cruzeiros).
05 interessados na compra dos veí�ulos acima especifi·

cados; deverão trazer suas propostas ao Departamento Rp.·

gional do Serviço Social da Industria
.
de Santa Catarina,

sito no Edifício Plameg, Praça 15 de Novembro, 6° andar,
nesta Capital, no dia 20 de agôsto do corrente ano, até i'\s
10 horas, hora esta em que as propostas serão recebidas e

apreCiadas, nll presença de todns os concorrentes, pela Co
missão de Concorrência PUblica déste Departamento R�

gionaL As propostas dev!:rão vir em envelopes fechados,
com o máximo de sigilo, wrnzendo com tóda clareza. e pre

cisão, o veiculo que interessa ao proponente, com ores·

pectivo valór de oferta que será definitiva.
É indispensável as assinaturas dos interessados,

respectiva proposta.
As propostas deverão se relerir a cada veiculo de

per si.

Assim, cada veiculo receberá uma propo!;ta em enveio·

pe leChado e lubricado pelo proponent(!. rno lmnnrt.a a

que o mesmo concorrente faça propostas p"'r tod g os

veículos, porém, tais propostas, como se eschl'!ce a·, ., ,

serão feitas em envelope separados, veículos por v�í�ulo.
As propostas serão abertas na prcsenr:a de todos 0S

concorrentes, cabendo o direito de aquisição do veículo
ao que maior preço oferecer.

Os preços de oferta serão absolutamente para pap'"a
menta à vista, não sendo apreCiadas propostas que comi
ver a cláusula de pagamento à prazo.

Os pagamentos deverão ser efetuados em moedas cor

rente do país.
Na parte externa do envelope que contém a proposta,

deverá constar as características do veiculo que interes:>3.
ao proponente, porque é facultado a todos os proponentes
a retirada de suas propostas antes da abertura das mps

mM.

Vencida a concorrência, no mesmo dia 20 de agôsto do
corrente ano, o veiculo será entregue ao comprador, m(!·
diante o pagamento integral do preço oferecido pelo mE'�·

mo.

Em. hipóte!;e al!W.nla. se dilatará o prazo para paga
mento do veículo comprado.

Os veículos de que trata o presente EDITAL, se en

contram à disposição dos interessados, para exame e ve

riflcaçãó, à Rua Almil'ante Lamego n° 2, nesta Capital, d�à

riamente, no borário das 9 às 12 e das 1-1 às 18 horas.

Departamento Regional do Serviço Social da Indús·
tria, em Santa Catarina,.IQ de agôsto de·la63.

Ao roMJSB,\O DE CONCORRnNCI'A
4·6·8-11.13.15-18·20j8/tj3

da qU! você pretisa!
Na qualidade de revendedores auto

rizados, podemos resolver seu pro
blema S6m demora. Em nOSSQ estoque
locê encontraró - t:om certazo - a

peça ou o acessório que procura, o

preço ce .tGl� ela, genuíncs, testados
em Icl:lora.' o, gcrcmidcs pela mar

ca IH. E, no coto de quclquer con

sulta sôbre o se'lI lotemotlonol, tere

'mos o móximo prazer Em atendê-lo.

RepresentJntu U':'iI Ri'sta c;�ade

ti. SOCAS SIA
C ..... t'i\t:.K·....�U� E

REt'R�:;;ENT ,\COES
I uLVIO ADUCO" 721

E5TREllo"
Um terço a visto e o resto
em I 'L presL�çõe� l._jr�:;.

,j,. '{'f'n;l� 1°"

(Ar: RI;r'�S KO CONGRESSO
C�:�iC_ÇG:CO DA GUANABARA

Sr. Dante Pe:a::ani e�!�

depondo há 5 h:_3o':; p:

rante a cúmis..,:ão parh
mentar de inquérito (\1'"

investiga pressões. �õb"el C)

C�ngl.'esso. O � ('e-QT�:,I

dente da Conf.ederacii.)
Nael-nal drs Trabalh'l;\>

l'eg da Industria e do C\
mando G ral dr-s Trabl

lhado:es, gfil"mC'tl qUi' .1

gr::"e na Gu'n�'Jva. '''�,l

tem moc"ivo; polít:c?�, nU'.3

ap!'nas buo:;ca' s')luç5es s�w

lar'ais e !)r3te3ta con�:.\
o atual EStado de C{)i.; \J

quarto �badecir.1�nto '"),. ..
-

ducão· ('a!".e<:ti"l e�c. O f."
Pe!acani rlefend"u a cr'a·

ção de uma central s'nd
cal. e afirm""'l ""ue as. '.nE

ve" n:â,o ('on t1tUE'f1 in·,
trumento de :ressão.

Formado pe!l Un'vers'
dade de San:a 03tar'l"::'
f:!ln��'1 M�scar�nhas q.,�
fêz brilhante curso, sali�'I
te-·.;e a�) ingres.:;ar ati""·
mente na 'flua profissã,)
c:rr.o �drntólo�o em no'
sa Ctl.9·tal. E ·tndioso· alí.\
o S·::!U arendr'F') nmol' iJ
proflssfi(), o dout( r 0"'1-
cill" Araújo. �atellrãtic.,)
eh Cadeira de C;in:ca da
Faculcl,'ade de Odonblo
g'a, fê-lo assistente e n

credencicu a cornpatee(;-J."
ao Congres�o guanabarlna
onde se fiza:am ;uvlr a"'i

maiores exor.essôes da
c:ênc.:a od0ntológIC1..
Defendendo ,>ua te<;�.

8aDIJro Mascarenhas· fal�'ü
durante mais de duas h)·
las. su�t,-=ntand'} a NOVA
'T'F0R"!:A DA CARIE DEN
TAL. OlJ.viram-n�1 grande:>
mestre., d;:s Un:verslt!a1"�
do Ri; de Jane'ro e BP.:'
Paulo. ciel}Cistas ('om� (.!,

doutores SaUes Cunha,.
CriSJ Fomes. Wlademir
Pereira e Mário de Ara(lw.

jo, éste Pi'.e�ldente da A'3·

sociaçãe Odonrtológlca do
Bra;;il.

O nosso jovem coes!;J
duano elev:)U a terra cah
rlnense e honrou as tr"lw

(lições da sua FaculdarlE':.
por isso os n-:ssos aplau
sos e nossos eumnriment.. s

ao professor San1ro M<hi

earenhas, fazendo votos

, ....... ".

ESCRITOR lO DE
,ADVOfACIA

ADVOGADOS:
Dr. Osvald� Bulcão Viana
Dr. Frederico G. Buendgens
Ac. J. Márcio Marqugs
Vieira
CíVf'1 - r'o'llt'I'f'io - Tr�ha

Ih" _ Crime
PHlõ'l'If)t-vrl>\ SOt1TAL

I\nn<;entedoria
RI1:1 Fp';""#> <::l �"""idt. 52 _ I" que prossiga na "ua ca:-·

",.,rln� _ r:nnj. 5 reira elevand:J cl1.da vez .1

p",..",," ..,.,"� ,.. ?r,�7 _ Rorá- terra barriga verde.
"In' <1 �<: 11 <> 15 À<; 17.�1'l

='""�---=-Tt·:..: �JO do Sul
novos hor�rios e novos vôos

AV:ÕES CONVAIR 440
• i)�I:E;O P[ !(! SÃO PAULO E RIO

SAíDA DE FLORIANOPOUS AS 14.30 HORAS
PARA CIlRITlBA - SÃO PAULO - RIO

SAlDA ,�s 13,45 HORAS

StlDA no R�O PtRA nORltitiÓPOm
DIARIAMENTE AS 7 HORAS
ArORA �VIÕES DIRETOS EM

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Foto do dinheiro, ctr-ques, prr-euração. revolveres. etc, apreer didos no ato do
ãtc d'l flagrante

De uns tempos para cá a para localizar os <:0n"�a'1)- sr-m n competente legalisa-
Secretaria da Fazenda vi res rio rtsco e muno pt-ln- cão fiscal. vãrtes denún

nha desenvolvendo atívidn- cipalmente os contracen.tt- ['II' 1) estudas e em

des, por seus funcionários, tas do arroz, exportado bnra lendo certeza de que
o ,,1.0 corria trazendo oen

tem s de míurões de cruzei

r de prejuizo para o era

ri J, não era possível desco

brir o "fio da' meada":(ÍJ ESToA
O I'ULS AMTíCO DIAlIO se UNTA CArAiltNJ. c

Florianópolis, (Sexta·Feira), 9 de Agôs�o de 1963
"GARANTIA DE VIDA"

curou a Delegacia de sou,
cte desta Capital, precisa
mente a OOPS, pedindo ga
rantta de vida, pais se dízra

ameaçado por exportadores
de arroz. O Delegado Anto
nio Gomes de Miranda, sa

bedor de que' a Secretaria
da Fazenda estava às vol

tas com os sonegadores de

impostos, principalmente nu

que diz respeito à exporta
ção ilegal daquele cereal,
concedeu a garantia, ao

mesmo tempo que se prc
parava para a grande desce
berta.

SUBORNO

Por volte- de uma hora do.

madrugada de ontem, aque
la autoridade, em determi
nado local desta Capital,
constatou então, estar reei
do que, os Srs. Silvio- vot
toUni e Armelino José de

Souza, de Brusque e João

Burnardo, de Nova Trento,
acompanhados do Dr. Eu

clides Cardeal, advogado,
procuraram o coletor Alci

Regis e o subornaram com

quinhentos mil cruzeiros
em dinheiro e mais dors

chéques num total de oito-

A Trsnscendêncie d· nsteleçêo
da S�DES(: dep, W. Salles
o deput�:(!') watcemar

suuee: na s_ãl "e 7 UI!
corrente, comento I lia t:·

buna da Assemblé:a a uo

pr.rtâno.a de que -e revcs

te pera Santa crtar'na a

Instalação da S1DZ:SC.

Na :p rtuntdadc, sanon
teu o trabatho no g' uc.:'!

C',waldo Pinto 'h veres.
na ôtrecãc riu cru-o de
Es�ud(.'_� ,1a U;;:jn" SI", '('1,-

tnteo-antes do Grup;" t'''ll evidencíau c tnterêsse do

questão. e aos quais o ora- Presidente .... J_:)ão Gculat t
dor rendia sua hnmen a- na irr-n'untaçân 11e urna

gemo siderúrgica .em nosso Bs-

Em continuação cnss- o lado, e a atenção que o

r'>;' ...-c-mtan-e pe��fd'_;t;\ Chefe do Govêrn ; sempre
de 'I'ubarâo 'lUe!) ct 'H ( emprestou aos r.�roljlem::ls

l- - reianvos ao complexo ca-c-

v-jru a este o e-tví ... · ,''_'

rnensrv-em ao C'O!'! r �,,)

cr'fH':':" ü!DES<;.

\'-:"'a a., f'�(ã"' ,r � oontrero da zona sul Jo
J'uscelnn Kub;L-c!-,�c;k ('1- � lado. I) nua ficou mets

'1 »a vez cvroenc'ecto há
<:'0 tempo, QU'ln10 evt-

_
rlo. e-mp'-";:II pa'::;'

gtoa de S9n!a Cd' ., na ",' (. ;'I' n"i"os.

s"'no.d r .Jrinru � '·�'!n'..- APL,\1_;�().<::; A Jc.\a '" .- ". ':!do DiIJ Chercnt,

1<en. df:'fu:aro J')llqu-m GOt:LA�!' ,'-, ";: da,!e, ol):;!'"!'v,,'!

R'mo" e ti') 8U!),1 'i" d(>"l� hJ."er i'�cl(J ã. Me.;.!

t:d,o L�;Jb�,'tn L�aJ. tC(h; O sr. WaldeII!1r Sal 'r" haver r que;-ldo flca'i;e
ins(':lb nos ana�s d3 casa

(' n's�órií''J a�ont�cimen�n.
O ondor, em continUi

dade. fez sentir o novo

mercado c'e perfilad%JOSE DE Vf}CO;ICElOS V.RÁ
A flmd.d�CP[;U5

N()tir.�J. (]:l,S m"a:s auslJí·
closa� nos meios arlLiU

c�s FIGl"ianopolitano!-i, e

a aprl'-;('lllaçáo em n')��;\

cidade do ecnsal!,ado a,

tista- internacional do t-E!J.
tro e tele":sã" 'JOS� VAS

CONCELOS'". tste intern,",-
c'onalmente coni1E'cido i',

tista. brinda:á o pubJi ,,J

de Flori::l:nôpdis com !;lta

criação máxima "EU snu
O ESPETACULO" n') p <"

;.;imo di:! 25 il,� agcsto as

20 hCr�l;j 1)0 Ginásio CH.·',;R

LES MORITZ_ Duas h')rü�

de g�st( sa-, 1!;:I1'galha,Ju�
com () maior ::ômico ':1

Bras:l. Um espet;lcul<) 'ai-.

cit,sam{'lÜC a�U:l"d,ldo y'_
lo povo fl0ri:m'politar,(..
que já de há muito veJjJ

solicitando a presenta
déste inm(so astro. 'J

maior e mais S�I':::lad(, )1')

BIasi!. Pam que Lnd()· P,'-
�am a.�"i.�tir 'LEU SOU ')
ESPETACULO" ,::nm JO
SE VASCONCELOS. os in

gress!ls serão v�ndi(los a

preç,..s populares: ingl'�s·
sos "geral" Cr$ :lOO,OO, �n-

grc"s: � eaU. :;ra� C'"S

500,CO. Par:-t r ()

do SESC· h:r -n

c� nt(, C�pf'C c'i

;n�rE."-( ';e C � :00 G

A;sim t')t!:J r p JV') G:1
terá opo�tnri'd:1de de

sistir ao nl3.ior ?l"t-st:, ru·

c!onal da atualicaue c: p"
pt"ão ab,;r,!u'o ;e v�n

VOTO DE
LOUVOR
d sessão de ontem, da

AS;,I mbléia Legislativa, o

àeputado Armando CaliJ,
orador brilhante e intele::
tual de sólida cultura, for
p.mlou o seguinte requeri.
1.1ento, que, põsto a votos,
f ,i aprm'ado por unanimi
{lide'

médios e finos que se ab 'i�

rá com a SIDESC, e pr 1-

dutr-s correlatos, deixan

do em Santa oat.arme. cc

mo tributo do rmpôsto de

Vendas e oonstanecões. o

valor de 200 milhões de

��u���:tri�ar:ent����s, n�,�= _

h-peças. aparelhes c!omé<;

ticos e ensejando a dupli .

cação da capaci1ade ria

SOTELCA, de 100 mil

para 200 mil kva. a tém de

eq\tacionar -o angustiante
prDblema do carvão cat:l

rlnense.

ECONOMIA DE

DIVISAS

1,;; !

O df'!)utado Waldemar

S!llk-s 'referiu-se também,
à parte do caaij_o :'lue
abastecerá �s altos forn..-,.5
da Uslminas, Cosi !;la e

Cla. S'derúr�ica Nacion.,I.
e o consequente congelq
mento, por anos, do preçJ
da energia (-elétrica origi
nária tio combustível só,!. ..

do..

Aludindo. ainda, à e;·�

posição de mot;'lQS acill�.t

referida, o parlamentar
manifestou-se sôbre a ec)"

nomja de divi-sas que (>

empreenliimentf) ensejdra
ao país, após o prazo de

4 anos previst�s para a 11-

quio-ação dos dé!Jitos· e:'l

moeda estrangeira decJI

rentes da instalação "a

us!na. e que ef:sa econ('mi'
será da crdem de 107

milhões dE' dólar"S, e d.'!

22,3 milhões de dólare3

quanto se verificar o dé-

l���' �:��!�n��a P:���'��-
FlnalmeJl:te, aludiu o

crador ao fato da lmpla!.
tação da usina em ref�

reneia enst!jar a criaç�;)
do comulexo carbu-Qu�
mico. cit�ndo o caso d.)

emeôfre, um d�s 40 sub�

pr("dutos do CRl""ão que

podem ser ex!)lorad.o!;. (.

que só o primeiro pode'i
abastecer tôda a lndústr!a

química e farmacéutií''l
do país. Mencionou, n ..

ocasião, a necessidade ti·,

adequado r€aparelhament J
dos portos de Laguna c

Imbltuba· já diante ,lo

problem;:j que origina n,;

escoadouro do carvão, �

daqui p-::r dianle· c 1).1
'

mais a criação da SIDES,;

rExpdmiu a satlsfaçiío
do povo catarincnse elfl

razão da criação da usi'1,t

siderúrgica em Santa Ca

tarina, reafirmando o in

terês�e que a A�,>embJt>I.l
llti'mpr� rem ns"r('1l 'n

í'"nse('uca-:: de 11111 ohj'"
V'J quI" .�i),'nifira a r,--.d,·':

, �
:.ti- Alnl'UH.IV (._.d.' cão C(.t'I!lÔmiC;1 de _San:,:'!

______________������ �� .��:�.,�.��,.�'"���'�--�-�-�--�-±--�_=���C�"t�"'�.il�l�������,�;,-;;.

gem de ài�c:s e RI."

máximo ca t: 1E"l>ã n 1'-

clonaI. Um e�u ...�áculo .'a
mais apreciad� em F: Ir
nópol!s. Ol1:3.' hora

gcstcsa3 �alTa-ll
.espe�)('u! para qUfl,q
Idade cen�ur3. liv.e. o�

ingr.e,_.,..u's es!jl:) ti vend:l
diariamente na bilhetel'1.

tI� CINE RITZ: p"rtan.·,

atlquÍl'am d," de ja s -u :i'�

yres�a na bilh"leria u)
CINE RITZ e ali�i5ta on .JO-

SÉ VASCONCELOS

ma;or atracão hUl11ol"istl
ca de tonos

'

...s temp's. �iJ
mente urra uniCl apres ·,1-

tação em Florianópo1i� .

dia 25 cl.e ag,.sto n'J Oin: �

S!o CHARLES MORI'J'Z.

LOTERIA no ESTADO DE

. Senhor PreSidente.
Tito Carvalho está situa

do entre as inteligênci_f\S
que fazem a riqueza cultu
ral dJ nosso Estado.
Jornalista, projetou-se na

imprensa da província natd.l
e na do Rio de Janeiro, di
rigindo periódicos, escre

VI lido artigos de fundo, re

pl)r.t�lgens e comentários
polItlcos que lhe valeram
missões no exterior e ale.
varam à presidência do Co·
milê de Imprensa da Câ.
mara dos Deputados. E,
contisla, publlcou "Bulha
d'Arroio", livro do qual vá
rias páginas cintilam em

dw's antologias brasileiras.
Tito Carvalho, membro

da Acadcm�a Catarinense doJ
Letras (' diretor da niblio
Ir e:l. Publica do E·'tado, oCe
ct:c-nos agora o romance

regi(Jnalista "Vida Salobra",
01)ta que encontra a m('

Ihor aeustica nos princi
l)'lis círculos literários do
País.
Eis porque, Senhor Pr ....

sidente, requeiro a Vossa

�celência se digne subme
t,er il consideração da Casa

�('s�:sl:a�;j�, v��oa!: 10��
vor a êsse ilustre jornalis·
tA p �s.cl"jtor.
S:"n d:-;� Spssõ('s. II de
,,,',,1,,, JlJI,:.l

IMo e trezentos mil cruzei
ros. Como condição do su

borno, o Coletor assinou

procuração ao citado advo
gado assumindo a respon
sabilidade das operações
:Ilícitas perante a Fazenda,
bem como varias folhas de

papel em branco, para -uso.

certamente, dos interesses
dos contrabandistas.

FLAGRANTE

No instante exato, o De

legado Antonio Gomes de

Mira!lda prendeu em fia
grame os envolvidos, bem
como aprendeu dinheiro,
Cheques, procuração, papeis
com a assinatura do colo

ror, transportando-os para
a Delegacia Regional.

COl\lUNICA('.AO A ORDEM
DOS ADVOGADOS

cial, declarou à reportagem

Foto tornada na Delegacia de O/dem Politica c Social, vendo-se, em primeiro plano
(I Coletor Alei Regis, lócompanhado de seu advogadoTendo em vista a condi

ção de membro da Ordem
dos Advogados: Secção de
Santa Catarina do Dr. Eu-

��},�;:d���:,���::;, Pr�blem� da Escol'rizaçãocom o Dr. João Batista Bo- li U U
nessís. Presidente daquele

LU'�EHAUorgão, tendo o mesmo com-

em Bparecido • Poticía ••certa-

IVdo com a autoridade polt- ,IIctat o encaminhamento do
causídico envolvido para o

Estado Maior da Policia
Militar.

DESIGNADO J·ItOi\-lOTOR
l'úBLICO

O Dr. Millon Leite da
Costa, Procurador Geral do

Estado, designou o Dr.
li:nio CavalIazi para acom

panhar o andamento do in

querito e das dejigenotas
que serão efetuadas.

tanto, com a descoberta
ora feita a a fazenda do

Estado está em melhores

condições de evitar a repe
tição da ocorerncia e de
desbaratar os contraban

distas.

I'ISTAS DE VAlUOS IM·

I'LICADOS

Cumpre ainda destacar

que a batalha do atual

deputado Abel Ávila dos

Santos, eleito pela região
do Vale e mais especialmen
te paI; Blumenau, se desen·
volve desde os tempos em

que � mesmo era vereador

â. Câmara Municipal rte

Blumenau.

OUTRA DAS Mil

Blumenau tem merecido,------------,:=,----::---
do covcrno Cdlso Ramo" a Congresso C:�tadual,melhor atenção. Aquela imo Lo.;:J_
portante comuna do vete,

�:���o��!�t;�:�e:�!�t:� de Estudentes emda em suas reívíndicaçôes, ..
nos mais diversos setores

administrativos. LagunaCompreendende, assim, o

Govêrno, a importância da-

quele município dentro do UNIAO CATARINENSE da emarrcípaçêo sócto-ecc-

progresso e da economia CATAnlNt':NS': D' JS nômtca de Santa Oatart-

catarinense retribui em ESTUDANTl':S:CF; ORAU

obras e benfeitorias o que M�DIO _ U"C�8 - di:;1 Tj_
SECRETÁRIO DA SEGU- ali é arrecadado. butu a imll,,'l'"' 1 a seguiu-

RANÇA INTERVEM Merece referência espe- te nota:

Procurando dar a·=- ; ����r:s:n��an�:p����C!�e�
asststênclà possível ao. de", -Ávila -dõs Snlllb�, eteno �

��:����en�o Dr�aJ:�:! :. ��e�:iãOa�� ���:ê:S::mp�:
Magalhães" Secretário da' população.

�e�::�;:ga�bliC;� !��t;:�J Para uma rápida idéia,
to, de�egado Antonio Gomes' temos, assim

..
a destacar o

!:v�I:��:, a�ar�eii�:n�i:�-� ���t:;u�� °ie�:s�ar:a��:
necessárias em estreita co-� lborar o sistema educacio

laboração com a Secretaria J nal do municipio.
da Fazenda. • ba?r:os ��l��th����:i��b,
SECRETÁIUO DA FA�EN. _ assimi'set convenieritemente
DA çO��E�T:MP��t�!MA,�:. �tAAiH1'ff'

• Ainda há pouco tivemos a

Insistentemente procura-' inauguração do Grupo Es

do pela imprensa escrita e colar do Bairro de Garcia;
falada não só desta. Capital já se encontra em fase de

como do interior do Est::J.- conclusão o Grupo Escola.r

tado e do País, o Dr. Eug'�, de Ponta Aguda; ainda ago·
nio Doim Vieira, Secretá- ra o Governador Celso Ra

rio da Fazenda concedeu mos, por intermédio da As

varias entrevistas, colocan· sessoria de Educação do
do a Imprensa e através Gabinete de Planejamento
dela a opinião publica a€l do PLAMEG autorizou a

par da ocorrenda. construção do Grupo Esco·

Afirmando que a sua Se· lar de Vila Nova; e o depu
cretaria, pelo setor da Fis· tado_Abel Âvi!a dos Santos

calização tem procurado está desenvolvendo intensa'S

evitar o contrabando, decla atividades para que, o quar-
rou que os recursos eXl:>- to dos principais bairros de

tentes não puderam ainDa Blumenau, o de Fortaleza,
sustentar uma "blitz" em tenha também o seu Grupo
varias frentes. Mas entre- Escolar.

"""'" ,,,.,10, .... _ .... _

------�-,

na no rue concerne � Il'I·

DüSTrl,IA CARBONIFE,R ....

VIAS DE COMUNIO.'\-

Ç6ES. MADEIRA.

CARTA uE i.,AGUI',; ....

4 - por uma Reform'�

Radical no Ensino.
5 _ D'�b Ensino G_utui·

to,
6 - pela autodeterrnin;;_·

ção dos povos e pela n.il)

intervenção·
Exigimos VERBAS MU

NICIPAIS, ESTADUAIS E

NACIONAIS· pó},ra a con<;

trucãa dc casa� e Restau
rantes Elltudantls.

Nós, {l'i �;,;t;J'1,1�1::3 ce

GRAU MJ,:DIO 1c Santa

Catarina, reunid"-; e:n 1..1-

guna, no 80 CO�;Gl�;:::'5S0

ESTADU4L· inv{)<:am' � 't

seguinte carta d,� PR!N�

CIPIOS. a Qual :laxos o

nome de "CARTA DA LA

GUNA".

Som(_� Contra Laguna, 28 de Julho de

��:him,des Naspollni
F]ho - Presidente ÓfJ
Congresso ..
Rogério Otávio Ramo;;

- UCE, Edson Per:m __

Ivo V:scont - UE'S, Da':··
no Murara - URES· Mu··
rival do Cardoso - UET _

Afrânio Peixott'J - UESA
Fúlvio Westphal - Ut.:U
Aclândio Siqueira - UEI ..
Lúcio Nurenberg U.E.S.C.

Rovaldo Fontana UEC.
João Carlc-s - UMES. _

Leonir Pjza - URE _ An

tônio Guido - UGI�, S�!"

gio Mattos - UJES

1 - O IMO e outn'�

grupos eClJlIômioos bem
como contra alieníginas n1

movimento estll'lantil.
2 - todcs Oti regimt'5

totalitãri:s. Rcpu(liamos a

polltlca partldár:a nõ S�I ...
do movimento estudantil.

Scmo� a Favor
1 - de tôdas as e!or

mas de ba�e que a p,\
TRIA BRASLT.iEIRA e.�tá a

exigir.
2 - da Petrobás e de

outra,; empresas esta::;:>,!";

que revertem em bene:-
cios ao povo Brasileiro. Maria J. Guimarae"
3 - pela luta �m faVvi' UNECI.

.. ,,�

Bilhete:
Leitor assiduo etc .. O governo do Estado e a As

sociação dos Servidores estão cUidando dos nossos

vencimentos.
Confiamos em ambos. Mas hã uma condição que

precisa ser dita sem adjetivos: o caso requer pressa.
Resolvam·no logo e não forneçam bola à OPosição ude

nista, porque a demagogia que vem par aí, dessas ban

das, listá sendo equacionada!
,Os funcionários catarienses esperam as providên

cias aliciais. E têm a certeza que elas virãe tão cert..,
como incerto foi o ABONO DE NATAL de 1955 que
nunca velo. O primeiro, nas nossas es]:tCranças, sempre
certo. O segundo, o tal abono, velha promessa nunca

cumprida dos que querem ser os nossos melhOres drt
fensores.

O mais barnabético abraço dos Barnabés, neste re

cado de um dos próprios.
xX xx xx

De�paeho: publique·se para os devidos fins.
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