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1: E M O lMeteorolÔ9ic:oJ
(Síntese do Boletim ceometeorotõatco, de
A. SEIXAS NETTO, vãlida até as 23,18 hs. do

dia 6 de fevereiro de 1963
FRENTE FRIA: Em curso; PRESSAa ATMOSF�R.;:
CA MtDIA: 1012.4 mb ; TEMPERATURA MIID1A:
30.0° C; UMIDADE RELATIVA MtDIA: 70.2%;
PLUVIOSIDADJ:;: 25 mms: Negativo - 12,5 mms.
N.egatlvo - Grup-s cumulares com chuvas esparsas
- TemPo Médio: Estável.

COY, Besa�ro�riará Em�resas Estrangeiras que EI�loram �eryi�os �e mi!i�a�e rública
: B1tASILlA 5 (O ESTADO) - Até o

IIA lei de Diretrizes nada contém que possa

en�o�sar� o aumente das anuidadesJescolares"
RI<:>. 5. (V.A.) - A Lei des por parte dos estabe- gtcs o aumento de anuída- trotar o problema de anui- . rênoía de alunos de cole- neu de Albuquerque Mello

de �lr�trJzes e Bases nada leCimentos de ensino par- des ou liberasse os rele- dades escolares ate a pro- stcs caríssimos. afirmou ser o aumento ve-
contem que possa endossar tlcular. ridos estabelecimentos ue vacão da Lei de Diretrizes Disse que o abuso pode- rifleado nocivo também ao

o aumento das anuidades O prof. Nineu de Alhu- ensino da tutela do MEC. e Bases, e se esta lei não ré e deverá ser controtauo professor, nesta proporção
escolares que ora se vert- querque Mello, recem-che- Frisou que a Lei de DI- lhe tirou nem mcdíücr-u pelo govêrno, pois o pro- exigida peles colégios,
fica" - disse, em entre- gado de missão díplomá.tí- retrtaes e Bases c-nceceu eSS<1 atribuição, lóg1camell- btema trnnscende da órbí-

.

_

vista à impr�nsa carioca, o cu na ONU, disse ter estu- relativa liberdade às esco- te os colégios estão sob td'odEO't'andsolnopo�ar,a,:.óc,bdiu"- E- 6 -O 4 OS mendt"gosjurista Linncu de Alhu- dado detídamenta a Lei de las, no que se refere <I corilróte governamental. • • .:\.'
querque Mellr, diretor GJ. Dtt etrízes e Bases da Edu- programas, elaboração de Ácentuou o jurista o pe- cação vital ao desenvolvi- ram e nu
Faculdade Nacional de Dl- cação Nacional, não encon- curriculos e seriação ou rigo da especulação verr- menta do pnis. O ministro

..
rettc, ao pronunciar-se 3Ô- trando nada que autorizas- fixação de cedetres suplt- ficada com o aumento ele- da Educação e Cultura CD-

d dbre o aumento das anuídr- se, ou permitisse aos colé- mentares, mas que esta 11- mesteoo das mensuüdades, mo educador que é, de�l!l'h con UZI" 05 para a matancaberdade foi condicionada que poderá gerar u.ua consultar o Conselho F:_>- ,

!ed!�:�Çã�'e ;���a���,sel�� ��t:r::u�a ca��talre�:n:;Si�: �:���co dCd:dU�:�ãr�l'e���;� -Celso- Ramo-s-.-no- K-I'O�
-

�l�� d�p��n��l�;\���ad�S

O [ D I l' O" t [ um currículo mínimo. Colégio Pedro.II, de ensino da Lei de Diretrizes e B�,- ontem a, Policia carioca in

L nem 1\GYO Ire or Ln" Disse ajnda .que se o gratuito, que provocou VCI'- ses,;) respeito da angús- formou que roram 6 e oêc
• • • y. ��;<lê��opaer:te��:�-see a:;�= �:d��;as c�:��a :mtra����: t!��:l������'o prd. r.ín- Com destino uo Rio de Jaueuo, onde ��r�!i" %ea���:� O��7.�i�:���

rnrl\I�SI'O (I"h�Dfpr deverá tratar de.assuntos ligados à adrninis Rio da GUarda. De ouua

fi I' dlillut" t. tração do Estado, segue hoje, em m Ião da �a�:c�11�'� �����:: d:m;��
tutar tem larga folha de

C or dn O 2- aDI·versa' rl·o Cruzeiro do Sul, o Governador Celso Ramos

I quértto- a nm d, apura ."'

�:,�ç;�,P::;'��;�:;Oi·::�: ,ornem a u o Chefe do Poder Executivo, quo se Ia �::'�::�:'P:d;�;':':���;
bida com gerais agrados. rá acompanhar de sua Exma. Esposa Dona nabal a

t.:'.I:: :��:i::::iO;"'::� da revoluça-o.. Angolana Elhth Gama Ramos e do Major Edmundol ---'--
dvnls, funcionalismo daGtir. d C M'I' I 'I N" departament., e .mi.,_. Bastos, a asa I itar- uemorar-se-a TJm eve em
��:ç��r:: ;;::: �;,::t:�.�

a-

ARGEL, 5 (OE) _ F'1:Ij CÍiI o engarregado de assun algun_s dias na_e���it���.�_I.____ (o,�mbra
aberto em Argél uma sé- t-e exteriores do Moví- .---------

rte de movimentos víncu- menta Popular de Líberta-.

Precos do T r' ," 9 Olados a libertação de An- ção de Angólu.
.góla. Recentemente em

.

_ __ ,
París/o Presidente di' mo-

I
.

t d
,�ullsidl,· onerar na ímpar-

��:'o:t�ai�::I�:��.��: ;�: !Ruill ii Esco a:
. 1

reaJus a os ����re��de��;;o d��11 g���.\�
góla é o que dá a maior 120morlos' Major Nazlr Nasser nr.r-

�.
aRAstLta., 5 (OEl ....,. T,J- se�ão .reaju$�ados em CO!'!.-

�·�r-�;�.aq�é���j����P!::�� � ÉQ'ttADOR,��ott !:.: pos$.·e�11rQe o Dl.)- I -;'-C""'�'d"J. "'I""'''�i.O'_
mQij que os lj;studos;1 reh

Seu �egundo aniversario. Mais 15 c.orpos foram ei\- a Pr�ente da Cl)FA'P, .seque"... til. "" --. ��: l�·[Ql':'lJ.1l \onehü�fs.i

Em São Paulo o aniver::;â- contrados entre 65 escom- Sr. AJberto Vital' de MagJ.-
-

1'10 da lutõl contra a doml- bros da Escola que ruiu 1hães Fonseca, que adia.,- ----------------------------

nação portuguesa foi co- sábado passado na locall- tou que sua p�imelra p!'()�

memorado ontem a noite, dade de Biblian, no Eq'J:l- vidência será baixar ':m

com um âto pubUco lia dor. O número de. mortos novo t;!be!amento da fa-

SlndLcato dos gráfil!os. na catástrofe eleva-se ago- rinha de trigo. Os preços

Pronunciou uma confe�ên- ra.a 120.

ACaba de assumir a dile

ção do Departamenta d,,: Es
bradas de Rodagem o Dr,

Tarcisio scneerer. recente
mente nomeado para aq ...iê
Ie importante posto em subs
tltuíçân ao Dr. ce-ar A!ll�M
Ghanem Sobrinho.
Antigo residente da ct.to

de de Cnnolnhas o nevo t,

Extinto o incendio que lavra
va há mais de um, ano
SALVADOR 5 (O ESTA- xiJ:alisem na extinção dv

fógo. Os técnicos chegado,;
a Bahia declararam pvr,,:�l

nada Ler" aCl'uscI>lllal' ao

que vinha sendo feiLo ,)01'
sew:õ colé�'U� brasileiros.

Nosso flagrante fol toma- e Obra� Públicas o 'Eng. DO) Técnicos bl'a�llei;,1:;
do no momento em qu,� lie Tarcislo Scha.efer assina·.':l.
l'antl' (l Eng. Celso RUj'no_.; o têrmo de posse.

Filho, Secretário da Viaçao

�Quem Governa? I
BRI'\SILIA - 5 (O ESTADO) - N,

audiência que concedeu a 26 líderes do Co'
mando Geral dos Trabalhadores, esta ma

nhã, no Palácio do Planalto, em Brasília ('

Presidente João Goulart ouviu as seguinte:
palavras do Sr. Osvaldo Pacheco: "O Minis
tério organizado por V. Excia. não pode insM

pirar confiança aos trabalhadores e ao pôvo
embora nêle figurem personalidades dí'gna�
de respeito por sua atuação nacionalista c

dcmoel'áti.ca, expressa ainda uma política d(�

conciliação com as cupulas partidárias liga
das a interesses anti-nacionais e anti-popu·
lares. Mais adiante afirmou o Sr. Osvaldo
Pacheco: uE' hora de fazer uma reforma u

grária profunda, é hora de aplicar rigorosa
mente a lei que regulamenta a remessa de
lucros das empresas éstrangeiras, é hora dr
reduzir as enormes subvenções aos laWuil· 122 mil
diários exploradores, é hora de lançarem illl

luberculo'sosposios diretos fortemente progressivos sô-
bre as rendas dos grupos privilegiados." Di, Iralados
ainda que é hor� de nacionalizar as empre· BRASILIA 5 (O ESTA

sas estrangeiras intensificar intercâmb;o DO) ,0 Ministério dn Satl

com todos os mercados e de ampliar o mono

I
��oin;z�':�� ;�:e:z��a;t'� �

nólio estatal do petróleo encampanilo 3$ I't,
tamento tÓ'Specln!lznd� 122

Imanas nal titulai es f' entregando-as, a PE- �:II 6:r�:c���st��,e f����lC�I:�
'.,
'."

TttUJ:HtJ\�'
�

.

•
- �

• l J:eHÜl.dQtS.� ell� 119 dlSpell.:o:l.
"'.

• &_ �Y'�#,\nkU�

exCngult'Um um íncimr:i"

qu� a um ano e cinco :Jle

seS lavrava no Põço de Pe

tróleo de Ma1aPé, no rC(:(ln

cavo baiano, l"ndo causado

pl'.ejuizos de milhões d"'tl.:;f
zelros. O fógo desaparece'!
após m!lls de 60 horas de

Injeção de agua s .. lgada. ,\n
tes. ao se declarar o inC::'n

dio a PETROBRAS r:O:l

tra.'tou engenheiros nort::! 3.

merican� para que e'JIn

SUII malar' experiênCia, IlU-

SAO PAULO, 5 (OE) - atual Rodovia. Quanto a

O Engenheiro Silvio Fer- atual via Anchieta, o chefe

nandes Lopes, Secretário do Executivo determinou

da Viação, inf('rmou hoje óbras prioritárias, com a

que o Governador Adernar p,sslvel construção de no

de. Barros,( determinou ur- vas pistas no planalto. De

gentes estudos no sentirlo pendendo de desapropl'ia
da constru.cão Imediata de ções vias novas tambem

uma nov� via Anchieta,
com traçado diferente da

ADHEMAR:
Nova Via Anch:eta

1 DÓ açougueiros
Drocessados Jango contra o aumento dI! pão

BRASILIA 5 (O ESTA-

DO) - Durante o de,spa�ho
de. ontem com o Mln;"u'o

da Agricultura, o Pl'esid��

te Gou'art esludou a� irn

pllcuçõcs que oCOJ'l'eraO .,:o·,u

O cancelamento dos SU!.J'>l-

dias das Importações dI! tri

go. O Chefe da Nação reco

mentiou ao Sr. Ermirio d",

MOI'aes que seja da"" �:.)C

clnl atenção ao comércio da

farinha e do pão de mod"

a que não seja permitida a.

majOração dos prêços d�s�
ses dois produtos,

leite:
aumento

SAO PAULO, 5 (OE)
Foi iniciada as 14 horas
na séde da FARESC a reu

nião de produtores de lei

te e usineiros para disc'l
til' o problema çl.o aumen

to dos prêços do produto.
Nesta reunião devera ser

elaborada' a tabéla. de 'lU

menta a ser .encaminhada
as autoridades.

!tOMA 5 (O ESTADO)
_ 100 açougueiros de Ró-

ma, compareceram ante nos

Tribunais de Justlçu, "'ar:).

rcspon�cusaçio ce

fraude alimenticla. Com J.

utilização de um produ;.o
quimiCO o, aç�ugueiros con

seguiram dar artigos jâ qU<l

se deteriorados a aparên::ia.
de carne fresca.

Reilor licenciou-se: assume

o Vice Reilor
o Professor João DavId Professor Luiz Osvaldi.

Ferreira Lima; Magnifico d'Acâmpora, Vice Reitor.
Reitor da Un!ve'rsldade de O Conheeldb catedrâtlco
Santa Catarina, licenciol;-

fim da semana o Govêrno Federal baixará
decréto desapropriando as empresas que

exploram serviços de utilidade pública. A ..

penas não serão expropriadas as companhias
fornecedoras de energia elétrica, nesta pri
meira fase. Os estudos a respeito da desa

propriação das empresas serão encaminha,
dos hoje ao Presidente João Goulart. seguu
do fonles do Palácio do Planalto.

serao
COIMBRA. Portugal, 5

(OE) - Pela primeira vêz
na histôria nevou neste

• cidade uníversttárja portu-

��f:�� ��i�l�la �Of����O i��
tenso frio. Na região de
Praga a camada de néve

ch.egrt '!t; q"� �ntre ,20 a 'iO

centimetros. de espessura.

o e p u t a d o Ivo Silveil'a na

[Presidência da assembléia

Elejta " Lo do corren'e

a nova Mesu da Assembléia

L"gislatlva, coube ao depu.
tado Ivo Silvell'fI., repreS"!1

tante do PSD de Palbnça.
a preferêncin da mai" rl:l.

que O conduziu, atra,ycr d�

escrutinlo secreto a pr�lil
dçncla daquele Pllder.

pal'lamenta� cxperl�n(c,
r�cleito pela quarw vez pe

la população da região QUu

l�presentB. com entusiasm'},

d,ed�cação e cultura, :lU'!.

uleição foi bzm rccebld", in
c1u�ive pelos pll!'lamenlare3
da oposição, que não rcgat!!
<Iram aplausos às qualida
des do dinâmico homem "ú
blico.

Os flagrante� fixllm JS

pectos da posse do del>u�a
do Ivo Silv.eira. quando jJ.
dirigia os trabalhos da prt
mei!''' �essào da quinta Je

gislatura, ladeado pelos de

putadas Paulo Preis e 1\

dhemar Ghlsi; ao ser cum

prini.entado velo recem-r!el
1.0 vice-pre"ident.e da. Me

s", deputado Lecian S\,,
winski. rupr.e�.entante do
PSD de Amranguâ e, final
mente, o llder do PSD lU

A,�li�mbléia, àcpu!.ado DI c:;
ChCI'Clll, quando saucJav("l.�Z
<J novo, prl:�ident>;: d.'fl C:i1F.a•.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Convida-se o povo drs!:l r:idade a p.:lrticipaf da às 5 e 8 horas
XIX. Convençõo Batist[\ C,tarinensc' o realizar-se Kirk DouglQS
na I. Igreja Batista dr Fhrir.a1ppoih

'

à rU:l �nte Christine Kaufm�n
� �h.lel�a, n',iõ6" r1flS dias 6, 7 (" 8 d" carrpn 'com

.
-oem _ o,

in1ciô às·20 h�a�.
.._-'-_ ...... /#.�: CIDADE SEM COMPA'XÃO.•

,.

o

•
o

•

a.m....:=:.�eI)S�'" J{té .j�:�Q� '-:"�...a,I
.•.�aÍill����i!.�����!��t�;��-'.'jj ,!;,ili;,,,,;��

.

�
'.

ii,jj,,�l;.; ..

I: ';. r";:�f o.;,�::: _ ceu.,

..._I..· .:.,..,,,r;,{:,;,,,,�, i�·:t:;.\,':k,,,,,-·""'"�""-__
Ttu""n� rl!!! Artada itaíllM

rH!hmte
' ..... ,lr',!I:'rllO rerroandll1l d. /l'J:;1ln')

Rfdflton.
""t!· ln P'''tlllludo do A01RfHl I' Sjl'-IL - O'''''irh
l'iE"

ColaooradOTc,
l'r',! Harrl.!r'l::; Fl1ho _ Dr. osverco R .. :ir1pIP.!'
I .�I), .. f CM Gnnz3r:a Dr .<I.!f'!df-s Abrl'u

n,:"m trI:':l':l _l\f.rjol' l:deI1)l1:o Ju ..

lil Míh.on Leite era co-te _Dr. R\:
,',1<1 - wauer Lnnvc - hury vtccba-
,'1.'''', Bartolumeu � nr»cr Carvalho
l' 'IHI) "'PI11:lndo r;" Arauto Lnno _

;:, '!lIl11.iL.. _ A. Seixas Netto _ F'lúvlo
i\H"uim - C. Jumunda, 2<ljt,.1r '"!t'

J ,""" A",J'i\"I]'l - A'p<llc!() S. Thi,lgt)
1'''''' 1111't1M;;:N'f'O ESP0"",'il-O

)/�'lJ:' J 1',0(11(' pauln Marh,ldo
J ,u�iI;n"r,�: Mau!':; norg ..�, RuI T

';i)I)'-1 �,', �ah(]�
I "I"/",�°r<rf,,r ...�: I'!VFRSO'<;

'''''fl'('.�'rT!lll1dp.s
Il'1.r. ""t:lI',)e� A. s . Larn r.tua

/')'1 q .r. t'.,,! f-;t:'ll;ldllr D:ml.1S -1.0 5° andar
, :, .. :,.) /�

to t, rnOP:\L Rua do.;: anrtr '(;'.,<.
.),!'I'j"ja.

, ' .... ln· Jl"nd"r.t(')- em j,.jIlS (1S .• 111
J., " •. ,';:,(11'1 c.irartna

� 11. I" ",,·,1: .. 111(' r'01I'rntl"J <1i> ICprOQ r' m :;
� , ., 01""1
-r 1�,l·'\Jl.NU.l\L -":'';2000,01)
I ,,� I.U';'" ('t� 100n

1" ,'/<'" o" r('<tJlln,<(lhil'.�(1 1l1'l"� f'r)u.... j.
,.1 ",/I".,. ,r�q;n'7"'"

��;:_��� ...........m��

TRISTEZA
ri 111 -te

"

-,r nada existe
1111 I em rnev cc.ccõo.

,I «Jõo, que tristezc

li
l_n",'m:)� a morte.

l·>;iq(! n becz a
n�"t'} sbrte

.

e" [1,' R'\lI"� pl"'''''�rl 111 �L

1110 ti' ll"'!h,,)' :)!}�l1'(llrH
.... . . �-

TE'1\1pnPAl. _ lI,j" )11,'1"

11'1 r','\"P'� ri!'. tnurn ']1 II'

r-m " ro,ll,.,hl':!io das
n't 1)1""lrt(\d,·� fi urs-a

à 1'1:a Ra',,,',�
�t'llpliucta e

�
m-, '1' � ort n l''1F.,M�I-

'1'Ô - n )I�, v'av-m .to

P,c r1 1,' "1""'''',1

c1�.nlil1"".
gll"1! 1")1')" V·l,·l1.'1:J1
rll'lllf1 < sl'\\)I'" � ('ir! .�(\ ,

lllo:amenlos ,serão intt";>d�l- .... 'tl�:lnll!l ''''(l11rl'�,�nlt')� ('

n,.f'Í:'" D"''','. t'luzdt.., U.' S"l"t'e:.J. dai' il-
to .• ; , l1::JS 1 '.l� ql'''�� ln�nl°�"lIrO público mll nl(!\!l\-S 111"t'JU:' 0J' m:l:.l.'crhi:;o

:.,(1.'-'1 ,,!l' jJ,.lc, ."['1.,- .1, .'l'rlt, !1'3jS a�l-adáv"'l ,. O n1\l, (In'O\l 11'>11(:-:). ,\'
('jill:"'-�\ 10m, lJl')l3r\.l- plloJl'('�co. O 'ocal' em q.l'� )!Ull' m!lonlus ,lp'l1as. !\l'�
J,)Pli',} ,,�o' P'lr (lo,; Ih,;; e l,tf� õ! \."tIUl: do fUld.�tl,r "�uf('I("t, P,lI", d .1('11'.'1'
C 11' 1 ,;, i o, d:l r'd�t:l' "bra 'do not.L�1 r I I

'

!_:_:: � -=--�l��'" ('����:"l��;�':s �' r;)�I'I:l�:'l�an;�I\�\'r:';.

[xposiC(iO Martinho de Haro
.

.

EMAGRECIMENTO
CIAL PELOS BANHOS DE
p.4.iL\F1NA

Dro Pires

queixo ouoíc ou. mais vul

�:·nw'nlc. a p ipada t:m

sc-uroa tem-s o acumulo de

cordura nos quadris Icadt:,-
1'<1.:1 C no tere a xuperi-n- d:l�

!,::.n:a:o. tornando .. os exccsst-
vemcntc VO!U.l10S'·S. O rtov-

- O prnt ..��"l' Vilhena .l�

M(l�'n"� (o I1lll eS]lccia)i�,..l�
ri, ""'''n')'' (>U]l.111·" f' cl� 'F<
111�nt�.� ru-dicadc sd,' cenr-.

a pnrafina com um

gr S$O. Após uma

hora tudo é retirado prece
ctenco-a- à uma Iigoírn J'rlc
«õo com alconl n .. tocut. A
tualnlPntr f':{i�t ... '1l ap.Hc-

E,�tá em v'as de aCill:J·'
menta a monum�nlaj lo T'

ela if,ll-�ja n,�ur.z. Está J .�"'n

ata{:adas den'ad;ir!ls r"

\litl'�'J\c;a.> !'ara a tCl'm;p;:-

1<rl[, ou cllpula l' d" GfllZ o'; ,

u· (;ll�il11ará. A!nda ll','oa

!;�mana ('!>jX'ra-1:e dar .::,-

l"t'nc'sta " m,tl'" nos n�"lll1

t'JS que v·'r�a. Há alf':u�'l':

an"<; minhtl"ou, ",''''II no'"a

ritj"de. no Tl'lItro C�r'o"
G'lmes um curso de pskJ-
1"!!.ln �U<' ii'V::! f;('quem'ip
fora do comum" de,pel't,u
<'xtraordlmirio inten��se. A- CJNEMÂ�

mt':f'I) à demore5.o d"s i".,

!l'T1iv"s and.1imes, iniei,l'-�

(j;,-se cn:,io "s �,_;, vi';os
(j,- r�i:oql'�� ; acabnl\lcnlo!,<.
O ""v<'ocndo vigár:o C:S!��l':J.

llluugUl'n1' a l1la'g:estus3 l'Jn

ll" j)róxima fe4a ,j,' .)"'1-

Cille �Ail ;usr,gora, o dr. VJ1h"na de �b- -

n1"s vcltnrá" Blumell"·.I.
t·m f..'vf'C1·iro próximo paloa
dar llOV" rll:"<'O da- S{,-O. ,.�

ppc1nlitlnde. Tc,.ã o patr<J�1-
ni!) do l1úcl� I'C3l.(m,l! '\0
SEBI. E' uma !lclicia AtlS-

Centro

às 3 � '8 hor::.s
K rk Douglas

Lourcnce Olivier
Jean :::immons

cr"':lrles Laughton
J()hi', G:)vin
P'd8r Ustinov
TO.'I Cu fi.;

�p�mRTACUS
TEC:niromn - Tecnicolor
Censuro: - até 14 anos

ttoCl)�les. Eegundo oUii"'lIJ� piCi'o"a jl:)m "s que se in-
j 'J'('s�am pela� manlfest'l

da cultu!'i' e dn inL,'-

e d .. E�wc�o.

Pl'c .• idcote ela R�públiea
ao g'overnador do Estai J,

DIRETO'RJO DO PSD - I{":;::;�;��}'
Em "'b"itu;c'o '" de. "'''8]rl'3 l�Unho Cal'do,,� da Vt·:ga Ql�a ':!'�Lt �1a v�t1hll ex?rcendo, nSSU.l1'U ro ..---_"_.._4_"_..._.L.;J
�oc�:·t'��C��t::�d�OS,I�i��t��':': 11:0 rOGRAVliR.'\

.

mor,.[.'ic d� B'll"llCnaU u ';,�' o

J O R �A L
in!hnirir.1 Gul!1<:'mi' T"<)- O ESThDO

�I:'��: ':��\:��:�����=CI���;:: �u�
C;J11�('rvad;1�

CiDe tUn
Cenlro }<')n�: 3'JZ:J
oS 5 - 73.4 _ 934 hs

Stôn Lcun:.i (o Magro)
O!iwr Hardy (o G:o: do)
Charlie Chapl'in (C:)rlit�s).

���UrTJ�::�rbanks
Ben Turpin
(' rI 'tr"" Comediantes do Po','sado
RISOS E SENSAÇOES DE OUTRORA

- Censura até 5 anos

CONVITE

lhos especfals que se encar- ser usados concorrmant e
regurn de fundir a parafina • mente cam Ih b nho,s de
e jogá-la já uquerett.i parafina no co.ub te à (._

nos lugares desejados. besidade parcial
Quer passada com a mio. NO'tA: _ Os nOS5('s J!'i-

pineal GU CC:11 aparélho é tores poderão solicitar ql'JI
aruccnte testar �1 tempera- quer consetno sobre o tru-
tum da parafjna ante.'> de tamenta da pele e cuuct-s
usá-ta a fim de evitar abo.; ao médico especialista Dr.
rectmenros. Bastu passar Pires. á rua México. 31
um IlJUCO l1Q dorso das Rio de Janon-o. bas.tando
mâos.
Outi'os recursos c-mo 1ll.IS

sage:n mnnuuts, vrbratõnes.
rontsncao, padem tambcm

enviar o presente J.l'tlgl· d -s
te jornal c o endorêc .

pleto p.u'a a resposta

Aos Alunos da Escola Industrial
de Florianópolis

A VISO
o o retor do Escola Indu-;triar <ú Fíortanócons

comuniea oos interessados:
Estará aberta, o pcn-tir do dia J 5 de Janeiro p-ó

ximo até o dia 28 de fevereiro o matrícula para o 2.ú
3,0 C 4:;1 S�ries do G nósío Indu"h'ial e 2.0 Série (lo)
Curso Técnicc

..

bem como poro os repetentes da 1,0
Série do Ginásio Industrial e do 1.0 Série do Cur';f)
Técnico

EM HIPÓTESE A,LGUMA SERÃO ACEITOS RE"
QUER.MENTOS DE MATRíCULA APóS 28 DE FF
VERElRO. '

1'''nM
Moacir Benvenutti

DIRETOR
20/2/63

-----��-._ --,--�-- - -- - -

Dra. IARA ODlLA MOCETI AMMON

Dr.· FMyio��A'berlo :de ,Amorim'� r ;\. <

,

I
,,�

'AIJYOGADO .-
ATENDE DI�QIAMENTEo D"S 8 'A� u 30

RUA E�TEVES JU'NIOR, H O 34

Quartos
Com ou sem pen<:ão
'R1l1) Eslrvt's .THlliol'. 34

. B A J li BU�·
Fone:,l636

(i'n!UA
ôs 8 HORA 5

Jean Gabin
AnnabeJla
Viviarf3 Romarce

--em-

LA BANDERA
- CehSUl"O: até 18 an')s _

J!."tn';t."

à� 8 �'2 Horas

Jean Gabi;�
AnnabeHo
V'viane R0mancs

LA BANDERA
Censura até 18 anos

(:t�t R tUft
às 7 e 9 hnms

9 Eo Ha�se
Lili Palmer EM

A PROFISSÃO DA SRA, WARRENS

Censura até 18 ano.�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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de Janeiro de 1963
� .

do c-modtsmo, 00 empre

guísmo. das negociata,; in
ecnressáveia, dos tnterêascs

quase exclusivamente par

ttcuíares. e bem pouco dos

partidos politicas. enfim.

daqueles que governam cl'i
ornando Os desmandos c

propícíandc a anarquia f' o

cúos económico-soe!nt des

te grande pais.

I Escrito por
Vâ/q!ler Jo# da Silm te Pereira. ('st:"v:l:n a p3.;, )11

nos seus lugares naunu-u-.

O (cmp? desnnerte ii no

ra do expediente e ore. 1:1

do d}-( foi to nado pelo IH(I

da pntavra oc ctnco \'Nc

dores
Da tribuna. o vcrcac- I'

Ne.eu d- Valle Pereira �::

CCU longas consldf'l'açü<:<;
A('CI�,l (LI sun ntu-tcào u I

vida pú\)11c;a. al'gum('lltani.lo
suosranctoea, razões em ta

ViU' do seu mnnrla tu exerci
etc r-cm dt-mtdndc. Este ve

n:lrj'1I', na minha opJnFl",
ocverta estar mas, na /1.',

scmb'óra Legislativa do E'i�
ta co. onde por certo rlru Ia

sua tneattmáv-j colaborar
à

r

dn 111',nf'11'a mais ohiell', .r.

eficiente, ampla e honrada

A càurnra MUl1ie;pal de FI ..

rianf'opolis, tenh" certeza,

pNdeu neste e�el1lent:.J 1).11

bnlHal'le que p�lma pela .

!abo�':l.çüO de leis C'0Jl1 rC'ul

da n":,;,..,, l)rJpu.,l('f�r>, mesr.r-r

quando ctrcunstonctas uo

litka<; crcrectaru conotcõ-s
económicas mUIS lacei:; 1):[-
1:1 ::.í. socrto e comedido.
scnsrbüizou a todes os pre
"CH, e-. A seguir o vereacur

ouo entres \C um longo di"

curso no qual retratou .cu.r

ctueeàc como líder da Ul,:

âo Dcrnocrútíca reacíoua..

ngrudo-encto n eo!nbl'L;f':\)
dos dem'lis membros da sua

uaúcadu. ,'\��r.ld"l'l'u
menu- nos runct-

Ca�il·

tes ii r'umarã. .11(' nas que -

.ões pes-nats mOI i.; n-pr!I:
nuvets. Em tres anos co

nheci-o Ue"!" da banc"d1

d- P.S,U. - em tres nn ...,

vi-o lutar pelas uberoucce

uumanae. pelo senso da 1"0.

záo c do enmemp.n-lzaçâo d ..

,-;i� uacôos cmb:u';lf:,ll>:l.li C dI

l!t'ci.�, nccrenc para Pro-

xuno puii do d�

P,110 ::.c:· um mo.nt

llllpresil1divel a ('onlp')sl�:\O
Municipal.

em tõruo da última scsxno

da Câmara de verceooree.
re.utanoa dia 20 do mes pu"
saco.

Apenas seis vcrcnocrcs c.!.'

tiveram presentes àquela
sessão que 11\:1ITOU da mu

neu-a mo.!� drlll( créuca j)'JS
sívct. a rroce de rslmpail'I
ent: c agrcmmcócs pal'LiC\",,
rias e vereadores, na ces-c
dtcta daqueles que não m;>��
voltarão a Ingfslnr no pr.i
xfmc pcrtooo.
Assisti no ospotúcuto. "1-

lias, sem p::I!llp:IS nas srlt.
nldades. mas comoveutc.
sincero, belo e digno da rc

uoão humana.
Nr. plenário d.1 Cámurit

estavam os vereadores Vd
dcm:ll' Vieira pr�sidind:) 0"

traba�hos, Domtngos Fc,

nan�es dI:! Aquil10 e Alrlo
Be� lamino da 51h'a, fllnr\o

Não vou Calar da absurda

carestia, da tamanha fal

ta. de patriotismo de mili

tes brasileiros, dn gran.!e
falia de vergonha e civis

mo, ínfeüsmente. de alguns
homens Que dirigem a no s

sa vida econômica e SOCI.tI,
govemndos pelo senso da

hipocrisia, d11 ocsieaícec-,

DIA 7 - APOSENTADOS DEFINITIVOS _ SA.LARIO FAMILIA - ADICIONAL DOS APOSEN.
TADOS QUE RECEBEM PELO I'ASE
DIA 6 - MINISTERIO DA SAUDE E OS QUENÃO RECEBERAM NOS DIAS PRO'PRIOS

��'R!DOR�SPOSENTADOS PItOVISOItIOS E PItO

e:�0�:05 PENSIONISTAS MILITARES E PRO

DIA 12 - PENSIONISTAS CIVIS
DIA 13 e 14 - TODOS OS QUE NÃO RECEBE
RAM NOS DIAS ANTERIORES

Vou (ala,' de gente

INSTITUTO DE IDIOMAS YA'ZI61 Vieira foi o

último que rat-u. csó Ia

I(lU -eu-a ngrndcccr as con

siderações que lhe roram

enderecndas do modo mn.s

Ij<',n1ciro c nobre.

Díspen-n comcntartos u-r

QUC .�\l.1 conduta C')1lI0 ve

l"("aOO1" e cn!n1 prefeito p"�

\'!"ür!fJ ate�l am ,�ob(',iamenle

,'11"1 (',ll1("irladr 111"1'011 e ad

minf,tr!ltiva. RCf'lclt.o, pl','

ll'1IlC�cr:Í: na p:'e�idl'n{'Ía
dn (';::1':11':1.

NOTA - Os pagamentos, sem exceçõo são con
dtctonados à apresentação do titulo •alettorc], co-r
provando o rumprimento daquele dever no último c

letcôo ou ri devido iusrifcocôo da falta. Aos�e es
tôo obrigados o "orestodcs de vido e de viuvez" _ e

xigir-se. á, tombem este, documentos.

o INSTITUTO DE IDIOMAS YÁZI.GI comunica
a rodos os inter�ssadoS que já estóc cberto- c; r;1(J

trfccrcs p.:lra o CURSO DE CONVERSAÇ�O E,V"

���:�;� ��:�u���i:q��; ��í��:� �:�á!:�h��e�:��:d�
àno"ite. I ,....

Uutr.::;o.sim, comunica aos olunc_, vigentes que :)

re>início dos aujas seró no semana em curs3, obede
cendo aos hnrárlos já estabelecidcs

Melhores informaçõe<; na Secretaria do Institu'
to no horório dos 9 às 11 horo,� e d�s 15 às 20,45
horas, de segunda à �e_..::to f,�ira e, aos sábados, COS

9 às 10,30 horas

'ror-cu otoctoscs constde
rue-c- :'t p('''�1a (11 V('l'('H{! -r

Ilrlllliw!o," Fe:o:ollrles de a

f""I1" "01''''11 Ir;:lll,mi;h
seus bons onct-s na soltH;:·o
dos problelllJ.s ("Ollll1l1S, il'l

vl.d;l p"rtkular. D{'sta"'�!i

ainda, a 11I'lne!r;, bri!hil!q ...

pela t"ju:q sr t'1l1duziu fi

bilnt':--.rh do Par1iuo SorL11
D(,:,l""";' il'n, rt'r··nheren1�
no lic!C'!' Ilr'lh P"ixQ!o qu'>
lldat!.,s h:\lleiS ln desemp�
nll'1 f ta ,�tla tl1i�'ifHl. N;( m:-

,

nha oplnl:jo. este vere�ld')r

rl,mpl'iu �" III ,�('ll d!'\"e,r. P;l-
1':1 mim. nH"'l'I':lfl()r illll)"\'
d:q dus tl':"ildlh()� l'("�hl:1!��
"(I� '('''l!'I,f'chq na C�Ill;<l'11.

f')1 tl'l' <ln .. Oll(' m:li� trc\

h"lh:' ..... m e:11 f;;\'<)1' d'\ C'l-

11"1"1<1""(' fl')rl·ln·")'tli'an"l.
lnf':->n'ftvcl. bnl< Jlwfl, r :->'p

o úlll!110 111'111)/"111) llIf'rr""

11(\!;' rlr'7; r'-"m ""Ilf"':;'_TI r"�

J}!"!i,.,.

Natalício Pere-ira Bcrcelcs
llnnd:J :unb ,s como primel- l)l'o\'C'ito eoletivo. No rri r,)_�

1"0 ú. �l:!gllnd8 secrC'tnl'io�. prct- qt11:! fez rl'" �ua p':-

rC'spectivampnte sa�em pela C:i.mara i)i

Os dcmais, Olto .El1tn;s, inc;or:'t\'cI rm explorar fila

DELEGADO FISCAL .

.\- ;c<",--;-fin tf:'nninOll em se

nli;;;. :1!.,i�teu-

CODEC: Comissão de F'loríanópols, 4 de fevereiro de 1963

,

A ÓIR�ÇÂO

j.)f'C!:ILn;I,

llpal"t'Ci,nr;nl.u düs

\ ere:;dror;�, d� i:'r-
1111(;;',,' l'a'-;c--,d:l'-, I';�:' I el)l

]).('-\al llJa:II!' l,ri!1O ao c

\'f'!lh ela d('�pcdid� que de

lU::;' lH1 OIl:P [:->,':1:" t�!ll

rsjwri;l!!>a.rao
nos<:) riem ("!'i'ltko,

pi·:ndl:.I:!l;rnil' qn:wdo a

c,'ldr-ll"L1 de hlo:; nos cu

,'')I\'e n:1� bn!'1�aS cle tanL15

,:r"I'('_�_ ("1'i�"", rl:fi,'l'is 11.11':1 o

. Desenvolvimento da capital.
Dorulécio 'Soare,s por outra em casa de em

pretos, com excessivo n6me-
1'0 de funcionários que ab�
sorvem !lO por cento) da. at'

recadação, quando a essa

administração deverl-a ca

ber apenas 25%, pois é isso
t"ju:." estabúlece a economia
administrativa.
Na Câmara de Verer.df,

res, muito emiY.>ra OS rl:!

present.mtes municipais, �'.::

elejam imbuidos dos maiu

res propõsitos ,e-m apresei1-
tarem projetas de interês�c

evolutivo, ficam tolhidos de
(IS verem postos em cxecu·

ção .por falta de ree,ursos

In�sando assim a Câman
fi funciOliar SimboUl:!amen-
te.

•

Eis pcrque a cr�ação d ....

ComIssão de DesenvolVI
mento da Capital, eriad:l

pel') Govêlno do Estado, e,'!'l

colaboraçã,.. com' U Prefl"!i
tum, vem dar a FlorianÓp.
Iis a ·"transfusão de sun

gue" de tanto necessita pa
ra se tornar a mais bela ci

dade do sul do Brasil. Oxa

lá se c'�mcretize o plano tra

çado, pois somente isto bus
b ria oara consagrar
G:)vcl'nante.

,

EDITAL
Florianópolis, caminha

para se tornar um dos re�

cantos mais belos do sul dI,

Brasil, se efetivamente se

cumprir o pl:mo de- meta�

traçado pel:) Governado!'
Cels') Ralllos. Receio entn'
tanto que falte cntusiasm:)'
entre os responsáveis pelJ.
exeeuç.ão do plano estab·�
lecid:J,

Tudo está por fazer em

nOSSil Capital, que não vem

aCcl1l1lanrando o l'Uml de

pl'Qgress� de impo�tunte�
regiÕes do Bra�ll. Necessá
rio se torna tirnr ') Floria
nópolltanQ da inct'olêncla cl,)

que se arha ilcoh1etldo, in,
jetando-os entusiasmo no

sentido pc tornar fi nos�"1

Çapiial a mais bela do sul

Pouco ou quase nada p-
d€'mos ,...feref'{·r aos qllC "0,'

visitam. a ni'!'') �er a' SNlui'n
ein d� beJ!'zas naturais dl�

nossa Ilha.

vacào e f\mrionamento. a

valiacta em CrS 30.000,00: c

2° - Uma serra circm'!!",
marca General Eletl'ie, .1°

102584. motor Triclad, u�u

da, em bom estad� de co 1-

servação e funcionamell'"

avaliada ei11 erS. 25,000,30,

e tudo no total de CrS ..

55_000,00, prt'ço por quan'o
:.erào levados à pm�a p'Fa
serem ar! ematad-s pDr

quem maior oferta fizel' a-

JUIZO DE DIR r<:ITQ DA j (l

VARA CIVEL DA CO:MAR

CA DE FLORIANOPOL�S

EDITAL DE PRAÇA COM
O PRAZO DE 20 DIAS o II tt:l',; Ir AltLl Ut.:l"iami

nu li.1 �" ",I : ... " I)�'IH Il'J :)

JU,�lJ':,; ,I l>UJ "l;ji(ja p,l� -

1.:"111 J)':i:1 ('Ü!Larn .• 1:;r'I\1"
<':dltl,l ;] 1)1) n<ini<f;tolc (.:)

1.:1,(; "llli,.I) ji,h,a:i,.'tl·J,.
cll:.olll'rTIl'':u ;(:, .,ji,udt'" ti.'

sru:; r:,n'� I' (""I"',·S, L

\"�' I "UI!!'. I!' lI�)Y 1'"

n, c;:l',"k:u dt UI,t,1 C�hl-

O Doutor EUCLYDES DE

CERQUEIRÀ CINTRA.
Juiz de DlI'�ito da 1"

Vnra Civcl da COlTIan;a

{Ie FIOl'i,lnõnolis, S.I.· ..

na f ... rm:1 da leI.

Te:'1tljnQ'1 pLh, " p('rhdo
1'''!' :IT ': 1_ 11" '111'11 nJ.o h:>u

\.,. \'cnl":ib� !lI'l!1 \"l'l1crdorc.;

P_l'il':: 'lWJll Vr!WI'U {:li I'

E.'pccial pa:rn 'OESTADO' Onã-ora ou B-Ira-Ofã, e
r' -iacerdcte fj_le COnhL('C I;;

po{!ercs mágiCOS. II'rapl'u,!,
CJ:'; c' OUll·ü_;. fin.llid"dt';; d .. ·,

Cl'l"::tS c raÍl:f'6, .":lmo \' t:l'l

b0111 ap:tnll:Hhr (k�!:l:;, �'I'1

l'P,)\"!IS, Jlt'úl)\'ia�, (Ie acónlo

(!()rt\:1"1 I,,-cs 11111,1'('1>, ,I)

ONA - 011','\

i\im!a ha muila coisa

scr esclilt'ec!c!::t no quc di�

rC::'j)eiLo no:> cu;w'S afr>-
FAZ SABER aos que o Ilf'J
scnte edital virem ou {lt'Jc
conhecimento tiver!'lll CjtlC,
no dia 21:l de fcvereiro pró
Ximo vindouro, às 16 horas,

na sede dês te Juizo (Praça
Perelrl1 Oliveira, n, 10\, !)

Porteiro dos A\ldltórios le

"ará em praça os ben� j)f'
nh"r:,dQs a NICOLAU BAT

TaS na açãó eXl:!cutivu 'q:le
lhe n'O\'e MANOEL BOA

VENTURA FEIJÓ, que se

processa nesta Vara, bens

êss!?s constantes de:

r� .t;I,110' :1:',I\;1:'dal'
ll:lOU1l':):'-

C]CI'(n".--,

,�\Ída do

A Clenci"" Illltila deve u

pl:!a� f' indit'.l'

(:"I',� put t:lcs obtjd�s, :;!1\ "l'l'.�l :>1;1;.-; :\l11p'l

P' �,., C;; "li\' -1:\'i::H',1\,,> ti:)

ll'k"';\ i:1d,j,ll'i.l (' ('oml'l""io

er:,1:1d,,) ('nncllr-,-'( s �I)('i . .,s

O'IC 1'!1l1.<=t: U"'1' n ;;l'ó"!' e

on�!ljl1 'p,- ')-
�

)"1.)11 1)0-

lit <111 "".

1'1" '1"\' ;'p:'" ,; ·,--.':n � .. '

dr'l-j}t (litl;,ls, c llHlilo-l)(,Il1,
A"J;\dl'('cndu :1:> :J1Cllt,:')lS
di' (jtll' r'),am fl!\n,�. 1.1Í"\r;Jn1

;Iin(!,\ os \"'l"';](1'\I"('" 0')11\':1-

I!Os 1"('\'I1<1l1ll(',; d,' Aqt!in" e

V.\ldl'lll;1r Vieira. D"illil1'�'-'.�
Fcrll:lnth's d!' "quiu!)_ (' "11

as ('.lr:l,('tpris\icas fluc jj".

"iH) 1l:"'lIliarc,;. :l'·rcttlel't'1l ;';;
,,:1 :lhilitltlc'tS diri�id:.Js, n:

['lJ'(:;lnlio ,W:I,� c')n\'i('�"l'S
ow; IKJposit\ls ql'� anil!lun

r' c,lhi\l(1 jUliaml:n '1

U',111(jlli!\; l' hUJ'tIl'JIIL,,;o lH-

�o:,; lllaluugoi:'. 5(.'1".. V_Ir;1

v<ir).,s- fins, como para o :..\

n"lcl; ""i)('i;;'ICÓCS cpl'i 11,

In)"a 'SOWH'rCj' a l1lakriu e

�fllgcrihl' us más infiuént:!

as,

E:;t(':; apr.nhadr'res, q,l(.'

eram in(li,pel1:;{lvci:,; l1�>,�

t,elTciros unli�os, na oca�i

in da ap,tnll.1, d,!\'alll ofe

rcndas ao l:"vO d�lS in<lLl5

ti colhiam e;\'as e raíl.es (,

bcclccendo 'aos rcspt.'cU'IO�

pr('e�'ilos.
l\ n�j,�%\o dêssl:!:>. p!'e�tlnll

sos 5')ccrdu(r.<: allxlli,ú'c� c

ra ap:111lwx ervas t.' nlÍz"s

para. s '1ii1lOS" ti" tcl't'('i-

1'0" alem de prestar soro"

rr1;; aos J1('{'C.':-;iLados, dC:I-

1.:0 de sua espcCl:llkh\(Jc,
A ll,lcrarqula completa <\:'

uill·terreiro, com ... dlss':'m,)s,

é comppsta de vftrios �acer

dotes c, os terrelr'l" de hoje,

nJ. sna maioria. são casas

de' caridade ('spirltu:ll. in

corporando-se seus llledl

nns, isto é, entregam sua

mat{:ria aos e:pírltos acllan

tad'Js ali não, prr serem

médiuns inconscientes na

S!'ara espírita e sem (lomi

nio próprio. o que n<'lo ,1-

contcee cem o mécl!um Illi�

clado, qUI:! recebe 06 devido::;
conhcclmentos Clllo.nto .h
sua missAo.

O Nosso Município so[r"

do mal que nos lega a po

litica, que tmllsfOl'mn:'l

anmini,>tl'açã ... pública
Agêncb dc Emprêgos,

Exi.�lClll pC�SO;lS miser;\-
Confe�e com o origin'l].

"ris (,0111 mania de l'iqHc.ta,
inccnformnclas C'lm seu cs

toldo de 1ll1�!:'r:,lll!idade, so

frcnd" peio complcxu de

,;eus eSj)irlto�, c�iaturas t"l:r

orgulhosas que preferemco
mel' rClilOS de eL'mi,!a jo-,
gados fora, l1mltas vez']s em

I:nn:; dI:! lixo, de que pe:iil'
qualquer iluxillo, dOJ'minr;o
ao re.entu. vIvendo soh a ::_

çiic do lempo, ma� lJue com

todos ôstes desconfortos g0-
zum de bôa saúde.
No presente C3S0, traLa

se 'de e.�pil'ltos evolut.l\'('s
que, niio SI:! conformando
com tul provaçiio, !evolta:n
se, c qu!'m jll'ccurfll' cOl'tar

essa J)rovaç�\O, em qucrel'
auxiliar sua matcria, f1ccu-á
com sua gira fechada, por
que o mal é repartido, ra

zão por quc devemos auxi

liar tais criatu!'aS somell!e

quando nl s�o eledá man

dar, mas, dando se�, pro
curar saber pam que.

1° _ UmA. gal'l(lpa: mâfllli
na mecânica Aecrbi. c�m

motor Ch:Il'lcroi. n0769:;O,

em bom estado de conse,:-

CARLOS SALDANHA
Escrivão ,�_._----�

i � � IHIIi ti � (I ?

SII 1'11"1: zln

'I FLOR/A�ÓPOL/s' UM� DAS MAIS ;OBRES
,CAPITAIS DE ESTADOS DO B R A 5' / L

I J�
RECEITA TRIBUTÁR ARRECADADA

/960, ..
,

Assoclação,Helen;ca de Sla (atarina
RECEGEMOS

PI czodo Senh(">r: �

E Cllm 'satisfoçõlJ que levamos 00 i',zu c'lnh('ci-
111,_nt'<1 'lu(' em As!"('nlbléia Gero., reolizada em 13
do COl"'t"<,::PIl', foi elcitn e t.>fT'pa�sod;) o novo Diretor!�',
'lll(' no pericdo dp ! 963-1964 regero os {lestlrlOS
desta As'" c oçõo, ficando as:;-im' cO)l'tituido

Pn.:.�iC:cnt(' - Iconom',-, Atherino
Vice-Prt.S, - Miguel Kulz-ios
1° Secreto - Syriaco Diornontáros
2''Secrpt - Emílio Jonnis
1 '1 Tesour__ Apóstolo Kosmos
2' T�c,cur - Jean Jordonou

EM

7529044000,00
.1 146 276.000.00
926699000.00
9C3Q66000.00
78121000000
431.3QOOOO.OO
339870000.00
271950000,00

_ 245 P',-:·Q,OOO,QC
141 044.000,00
136.249.000,00.
11.1.479.000,00
102716000,00
71. 185000.00
63740000,00
62649000,00
56300000.00
51.698.00000
40607000,OU
16 330.000,00

C"n�€lhH F ....col

Thc"doro Nicol,Kcpulos
Th:?!ldoro Constonlóoul')s
Pontoleõo Athanozio

HIERARQUIA NOS
TERREIROS

o Q corpo hlcrárqulco de
um terreiro é composto de
multes !nlclnc!os, deSen1D2-
nha.ndo co.d:\ qU<i!. lima 1�lis
são (IÜC vai do malar ,10 me

ArrL�f'ntarno� a V. S, os possos pr-(Jt('�tos de e1c
voei:! ('�Iimtl c consideroção.

A1l'nciosom�nle
ICONOMIJS I\THERINO - PRESIDENTE
SYf;IACO P1AMANTARI\S II] 5ECRETAR10

'o ESTADO"

11,)1', como samba, r:lmbOllO, Através deste D�leglldo, u

tuta, llIu('amba. lllueambOJ, Sr, Alufá-Oké TANCnEDO
"c .. p,,,.,' ·[0"'''0'· o co"j",,· D.\ "LV.' P,NTO c ,"li S",

-CllrsO -An-tnlll'�etH-n'r,-, 8arro-sto dos ('ambas d;, UlIlbnn- "l't'tilrlo Sr. F,n�ESTO LOU

da. HENÇO DA SlLVA, trun,'-

HoJe essa hierarquia (';(u mitell1 os agradecimentos!J�
e!'inpletamcnte no.') terrcl:, !::t gen .... rosa e'l!,Jil(lraç:m.
t'm con,�eqllênria dn d(',,; 1- Cnl:loor:lcâu fjue velll prf'S-
part'rlmcnto dE' multo;; ('0"- lando b;t" Mal11lino.
tl!t'l"� tradil'ionllis 1l,I{!Ut'k's tapa 11 h a p ti P I ie i I �

cultos. ria que a �Conf<:!der3r;rl"
I�.IS doutrinas da nos..:! E�pirit:.r Ut1lbundi�!a esla

'l)lC'r:,mdo f'lll t�,d" u terd·

tório Naclnll�l. A«radeddll",

o PTr.�ldf'UIr· {I;1 C, E. U

{<Jrmula n':-i Srs. Dr. ny
quaIs as causal> elos s()f�'i- Ul�NS DE AntWDA nAMO'';,

Incn!o� do p:l{'iC'ntc, M D. Dir,:,l'Jl' t:lóll' Matull-
Quundo nl!-1"ujllll se Int.:- nu e !'eus �t'I1Hs runclon:i

\'e�sa por uma pcssõn fI.\C rios, Os votos de mh fp.li:t ('

está pas:mndo dor jll'(lVIIÇ{\'), pró:-;pero d('rorrer do 1!)6:J

faz�se este 110 el('dó do n{'- e que :;C,i!"llll SUllel':'?a}; tnd�!"

ces�ádo, dand{)-�(', aSI;1'11, rt!; difirlI1rJar!f':\ ,rfl ('}:i!;t"'I
um "mule!)1.c" �o A�pü:il;!, teso Sur:lvú. OXI\L-:\ - S'I�

!":Jv:\. Á UMI3r'\NDA IíNIVE:R
I"}I SAL!! �

��SINA
_j

3A EXTER�ATO' FUNDADO EM 1922

Alfnh, ti,'l C' [,IJllr",ro r'lro ÚS cyon�cS r1(' admjc;,são
O"'� gõnri .. j,_'s.

APENAS DUAS CAPITAIS TÊM ARRECA �ç� INFERIOR
FLORIIINOPOLlS: TERESINA E CUIAS �V

,

DIREÇAO, rRQnSSôflAS: Au,.,!lio dl' Mello
n"tll1n' p M"r;;" 11('Íi''''l. Gevaelu

MATRI'CULA! Tnri0" 0'-' dio� I'ttci�. dos 9 o� Tt2.'
[)NO", lia rU<J l"e1rlOl1do f\'\ochodo, 32.

scltn exl,;t.cm sacrrdotes ba

baJaos para ollvlre:n ;1 ,faln
des orlx{is nos deloguns, :J

fim de [\(ourem :-;;then .ioMUN/C/PE:
AJUDA A COMBATER OS QUE SONEGAM

IMPOSTOS:

SEM MAIOR REOEITA N�O TERÁS MELHORES SERVIÇOS,.
i ,

Consuliórjo� RUi! .f.[cipL'(�stc P.OlV.o 13 térJ."
.

I�!'sidrllcio' Av, MOlJfo Romos 71 � térreo"
ONA' OF'A

• <.

�==��::!!�!::U",-,,,,,,,,,,,,"",,,,,",,,",",,,........;i,.,,,,,,,�.,,_.�. "';CÚ,;�,..",.�:" •. "�.. },�·,:,:;r:,,,",�1iicAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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!y, 'QUARTA-PACI.;N.,A.,'�-_'_- O_E_sit_A_D_O :-_O_M_A_IS ANT_IG_,O_DIAR.. I_O_D_E_S_C_. _

ti- DEUS lHE PAQUE VENDE·SE
A Sociedade de Amparo aos Tuberculosos

..
cc.m

sede à Rua Deodoro, números 7 e 28, tOJTílHliea as
pessôas afeitos ao bem que ccerto lIt.aisquer tipos
de auxílios, em b�""pif,;;'J do! 3eUS doentes fichados.

C'uh OJS,M, que os telefones números 2287.29-40 3146 e 2288 estão à dtsposrçõc das pêssoos que
desejarem ou�jljó.laJ bostando discar, dizendo o I')"
cal onde deve ser apanhado o donativo.

CASAS
CENTRO - R Artista Brttencourt 18 - Sole

ta Sala JcnrcrCopo. 2 Quartos Banheim. Coztnhc
Q: Empregada, - Terreno de 13 x 18.

Preço c-s 2.500.000,00

CI�rso Preparatório ContmeRle
Ctl.lSOS ESPE(.I.\IS
IARA PROHSSORES
'lE DA TILOGRAr ,A

'ULAS PARA CONCURS,JS
A A.TIGO 91 (GINASIO EM UM ANO)
'H.GINAS,AL ADMISSAO DURANTE O "'f'

'DI rlLOGRAilA
- 8o<;eodo nOI moi. modernOI procelSOI pt" A_

9091C05. \

- �quipof,lo com máquinal nova.
- Dirigido pelo:
- PROF, VICTOR FERREIRA DA SILVA
tlORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNOS
Faço lUa inscrição o Rua O,. Ful.,'lo Adut:c� an.

tIga 24 de Ma.o, 748 _ 1° •.•dOI, \
ESTREITO FLORIANÓPOLIS

"frr
AGRONOMICA - Rua Delrnindc Stlvetrc n.o

2':'0 - Casa Alvenaria c/garagem terrena de 28x40.
Prêço Cr$ 1.100.000.00

BARREIROS - Casa de Madeira - R. Fron�
.mo L Pires n. 32 - 3 quartos e demaIS aepenu",,,�
cios CrS 400.000,00 - Finoflciado.

SÃO JOSE' - No Praça n.o 191 - De Alvena
ria todo conforte terreno amplo com 50 metros de
-undos - Preço c.s 650.000.00.

ESTREITO - Vila Florida ruo no, 1 fundo da
F. Neves, com 3 quartos - solo - cozinha - ba
nheiro - óguo e Juz.

Coso Ue madeiro de 43 m2 e terreno 10 )C 19,30
Prêço c.s 350.000.00,

Terreno {je 10 x 19,30. - R 14 de julho 953
- Coso Alvenaria _.__ terreno com duas. frentes _

1782 m2 preço - C,$ 850.000,00.
TERRENOS

AGRONõMICA - Dols lotes na Ruo Joaquim
Costa. Terreno plano.

SÃO LUIZ - Início do Frei Caneca. MagnificQs
leres com viste Baia Norte, Para residências de fino
gosto.

BARREIROS - Vários lotes, pagamento a .:om-
binar.

'

40 tores na Vila Palmira - Badelros.
1 - rote 28x22 - Jord.m t\\JontlCo _ Bar

reiros. (Bem pr'óx.rnc o Estrado Federai).
1) .- Terreno com 64 mtS.x810 mts frente pc

ra o Estrada Federal. Barreiros.
1 lore 12xJU na zona bcfneóno dê Comburiú

próximo Ó secre do Iate Clube.
I - lote J Ox30 no zona balneória de Cambo

riú oróx mo /1 sede mariTlmo do lote Clube.
1 lote J 5x 15 no z()no balne6rio de Camburlú

próx ""0 o zona ComercIai.
I lote I �x30 no Vila P'.Jmpela - Cu rtJI:. ....
I lote ::0'11 a A'rea de 700 mt:-;2 Juntu a(' H�..

pito I P'lIlt"lollte em BJumer...Ju
.

I lott> 14)1.30 Junto Ó Fundlçõo Tupy, Jo.nv'lle
1 1"1,' 2)xJ I em f'ilur"nl,o CU"flb<1

TERRENOS A VENDA
Rua Tiradentes 53 - r-roocnocot.s

VENDE'SE

ESTREITO - Alto da Visão Vários lotes.

CHACARA - Itocorubí com águo corrente ár
vor@s frutíferos pequeno proprIedade poro plantuç5e:. Dua, Peças em UmA to, INum Só Espetáculo

Dia 12 de Fevereiro, às 20,30 no Tealr',
Alvaro de CarV2lho: "Antes do Café" e

"O Banquete".
Intérpretes:
Geny Borges, Fernando Pereira �

l'4arli Bregeron·

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

Dr. NEI GONZAGA
Ex. Açsistente do Clinica Urológico do 50n!f.

CO::ia <;te Misericórdia de São Paulo (Serviço Prof. MO'
t ....eus Santomarial.

Ex Assistente do Prof. Moucyr Tovolorp. <Ch.efe
dI:< Urologia do Hospital São Camilo de São Paul,"

Cirurgia e Clínico Urológico,
Rm_,; - U:·eter -- Bexigo - Uretrd - Próstata

Endoscopia UrinÓrio.
Atende pelo manhã No Hospital oe Conc'ede
Residência: Tel: 2984

(UNiU SANTA CATAR!NA
Clínica Geral

Doenças Nervosa.� e Menlili�
A";Qu!;tia _I Cornplexos _ Ataques _ Mar.'O!

ProblefYlÓtico Af('!tlvo e sexual.
Trotomentv pele EIE'trvchoque co,n onestt:sic.

Insulinoterapia - Cordiozolo'fopia _ Sonoterapia
Psicotera�'io.

Direçoo dos P�iqujátro� -

DR PER(Y J:)ÁO DE BORBA
DR JOSE TAVARES IRACEMA
DR' IVAN BASTOS DE ANDRAD<

HORARIQ - 9 às 12 hs. Ur. Percy
15 às 18 bs. Drs. Ivan e l(ac�ma

En.'1reço Avenida MOlllo Ramos 2'18
(Pr'](" FtI'lvino 1 li') _ F"nt> 37 _. 5:;

Ago!a com maiores probabilidades - Faço 'O
suo inscriçõo ó Rua Dr. Fúlvio Aducci 748 CURSO
CONTINENTE.

.

RA'OIO P6TRULP�: 10rORRO
DOi IflAl i)f IiIH;�fJ(lA Ttl �9"

REX-MARCAS E PATENTES
Aqenle Oficial rl. "r�pr;.�.rlp Industrial
�em�tn' 11(> ",nrfns. putefll'-! de ImJençdo, nomes co

,.·Tcj(!i.�. liflfln .• (/(' e�l(Lbel('ci1l!(mtf1. jn.�1qnio,!. frQ.:Jelt d.

prnrlfl'�'fllda e murem' de e:rpol·tacâ'"o
.

RII" Tenente Silvo,," ?Q - 10 �nA", -

SALA 8 - IALT"S OA CASA NAIR _ FLORIANO'.
POLIS _ CAIXA POSTAL 97 _ FONE 3912

VENDE-SE
11M GRAVADOR MAGNETOPHON 75 TELEFUNKEN

2 V�·locjdodes
2· Frequências

Olho Mógico
4 Horas de duraçõo

Trata� com BARCELOS - Fone 2994
Dos 7,30 às 13 horas.

\ 30/1/63

ESCOLA SANTA CATARINA
Cursll pr·módo poro meninos dirigido pelos Ir

n�üS Fronci:,conas à ruo Vitor Kunder 4.
Matricula: 4 à 9 de fevereiro

'

HoróriD:, dos 9 às 11 e das 15 à�. 7 horas.

Ex Int.erno po!" eonCUl',HJ Uq

r;t:at.crnlclnd,' Escola �SN

viçO do Prof. Ot.á.vio RD

drigues Lima). Ex-in�"rno

do Sc:·vlço de Cirurgia ào

Hospital I.A.P.T.C. do RiO. � ..de Jar.elro. Mcd:t"'(l do H{'."
.... -"'"

pitlll de Caridade e u3
Maternidade Dr. Car,O.:!

COrréa.

Pela melhor oferta ate

dia io 11 "Lavanderia Lin

coln do Brasil", máqulnus a

eêcc e a vapõr, 3 mêses de
uso. Motivo mudança.
Ver e tratar.i rua J·o!';�

Cândido da Silva. 679 _ ao •
lado da Soberana _ E�-·,
TREITO.

,
------,

CiD I
•
,
,
-
,fttpnção

Mudanças locais CU pa- J
��s o��a�lu�j:ld:<:daes�: servl-.
Não é neccssarto o en-I'gract.uuonto dos ruóvots. _Informações à rua Fran

I
cisco .Tolentlno, nv 34 _ •
. ,,< � '80'. •

"

•
,
f
,
ii
�
;
,

AG.RADEÇO UMA GR.'\

ÇA .ALCANÇADA.

EMPREGADA
PJ"�cisa-;;e uma empregt..la

'-I .I��t:��:arJ�e;'�a��u :;.��
gk-se be"T.. Tatar rua..) 1;

Vai Melquiades SOUZ':l. _

h.dlficlo SUrja Apto. 21.

4-2-63

�PÜbllCldàdel
'.0 I,,"ondo mO'ho'J"I 1" ..."dor. fone 24-13

iPERfEIr-Iio'RAPIDÊZ

Dr. Walmor Zomer
Garcia

DiplOIn::ldo pela Facllld<lrJs
N:?:clonal de Medicln:-.. d:l.
Universidade dr> Bra:;:l:

PARTOS - QPERAÇOF'S
DOENÇAS DE SENHOfl.:)S
- PARTOS SEM DOR O� o

método psico-pr.ofilati';·l
Consultõrio, Rua JOM }-':11
to n. 10 - das 16,00 as

18,00 horas. Atende Colm

horas marcadas. Telefor,'Ol
3055 - ResJdéncla, Rua
GenerAl Bittencourt, 101.

'_-

C. L.

' ...

'-'
-,

-Ptorfauópclts. _ 0/2/03

A RAINHA

RAlrtHA no ATLANJlCO &i: 1963 :
,':' BAILE MUNICIPAL DE CARNAVAL •
•

I"L-:,e ,-,,, v ,r pc r ume déls m(:I'10�e".
·"�"�:>��1�'� ":e��·,�����opl��:: ..e�:l�o�'
"'0 tll",l;; <o�lanle Ilv ,crn,JJ mUlfu!:>,
:::. ....... et c.r Cj.,. oevern muiti:::'5imo 00'
uHl:.l"01' E:.m,.,.

•
"

do ,."-,-"" ... ,, c.c.ortnense de 1963,
::'0::','0 Cuil. 'y";l_d no) Morei dalneário
Lcoeçu ....... ::, 110 proxrmo scbado. ceró
uma testo quase mtemcctonct, no

'-lUal pCI t ctpcrõc turistas estrcnçel
ros. Ontem, fui à prc.u De Ccmcc
IILI

'

pu. LI Lo-ervor se u "majcstcde"
O�· :::'UiIO ncv...mente daquele bolne
ár c. E' pr cvóve! que o moça que se

IÓ indiccuu o 'muis bela d.Js praias
scuó � Cabeçudas. Dumingo cndel
bse.v. !l o nn Coqueiros Praia Clu
bt-. Sóbod-, conheceremos o escolh �

do.

EM SANTOS
no 500<1_0 e doml�gll próximos. aco",
��;;�u �o�o;?n_:_e��aN;�:��IÓQ d�,!o' .

Pide tuta daquele cidade convidou'
F-�;..;IIS, poro deS gnar 'seu' repre::.e.'1�,
tente Tu·n indiC:J que "Larg.:.ticho'·,sere indicado.

.

•
•° réGULAMENTO

oac Baile Munic'pal de Carnaval
f stó "�n..-j,, h·it". rrrn... ..,reç�:> de ir:

gl'eSSaS mesas e ccmcroãse.

° PREFEITO

A GAROTA RADAR

O�valdo N,achado...cebeu G'.i prCl-'
côo cccnt-ceró à rua dr. Fulvio A-.pestes por� .:J. concorrência do deco

II1II
I ração do ci:ade poro o Carnaval 62;"O sr Antonio Filomena, intormara'

o ncrne da vencedor. -

•
,

de Fpf)Hs �- Saro Regina Rcrnctho
Silva ma�tei1d.') ccrresoondencto com

o jovem. peulisto José Vicente Polca
ro que vi'rá n esta capital puro css's

r; o Festa dos Garotos Rodo:'.

RECEBI
convite pa-a o casamente da srtn'
Dalmo ZimIT'.�rmann e FroncisÇ(\,
;i�C'I�'6 n�ró��: zàsNi6Sr��ro�e :Ó���:�.
(UCC; 763 2. andar.

.

•
,

n"m':�� o çoptão de F09'Oto "','
noldo C. Loge, paro o Comando r!J'
EscC'la de Ap '" ndizes MarInheiros.
.:.e S. Catarina.

•
,

CHEGOU
a Senhora Sólon .... e

GuimarcI-s Osto. prccedent- c'a "B�
loca0" OUE! ve:r) para paSSar uma

temperado de verão.

ASc.;UMIU
n (vp"':""';nr:" d' A�socior;;1) Heleni

� Cn de St'l. C-'t"rina ') s·· knn:"mos A

I t,,;nn c-"r'_mente e'eito p"o o ANTONIO

.�j ref�:rida funçã(). Dutra, o respor,sóvel pela orquestro'lO"
que vai abrilhant�r.? �oile Muni�i�._ SERA' pai Doze figuras InlCl.:1raO os ens�.IO.�'�• no próxima semana. com sua o:,len,

� �;1'�:,::0 �rn�:�l� I :e:I:K�.a���'v oL�� tação.
•

, Iluv,·' de autoria 1..0 cotar.nense A A "CEGONHA"
\

,
• :��, ����:;a.que" gonnou o t"remlo visitru no terça feira o casal elr. Es-.
• �::�����e(����:l �o��ê�,�rio :����.
.to '-\, ...g;:r�Çl�;J.,.;j .,il' " 'eOeb.eu o nome.de MARCIO ...
, r.eservando apartamentos po�a os tu- VOU REUNIR ,-
ti ���a�eq�ear�i���I.P�: Qu���I�Ci�u��c� a camiss60 do bo·le municipal �I"• foram re� •. rvados- "':;rnaval na Dróx:ma segundo fei!'o'
,

.

à noite.· dr. Rouí 5chaefe:, dr. Nel-,
• AlexC�d�eR·d::��;,lL��vOgado de Join :�� ����o �Yra�;t{)f�i�e!il��r�:o d�'• ville, sclicitou O reserva ce uma mc- r I �ma. Mais três· membros serão :r.'
, sa po:-o o Baile Mun·ôpol. cluicas paro um setor de importân-'
_ INTELlGENCIA

do.. '

,
, e Cultural no Querência à noite o CIRCULANDO ,
ti dOo. Emil Flvnar'e Diretor do Facul- no "Fl"'riocap", o Comondo-nte Isaoel!
, ��de sc�e_M���i:��g��C�n�Tr����� �r;:���le�m,09S;� oss:stente do 5. D.�
��-------------��---------,

lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

CianUllçarnenlc dOSOdos.lornecidos em tó,.
mulo� especiOll> pala ditcrnntes culturas, de
ocóldo com o �lo1UfCIO tios' solos. I)rvOlSos
t,pos de od('oos poro onloto, cano. mandi.
oco. lumo mlho, arroz, feijão, !figo. pomo.
res, J\.lrdins, ere

BUSC;HLE & LEPPER S IA.
'JOINVIHE: �OA DO P�INCIPé. 123
BlUMENAU: QUII BQUSauE, 115
CIJ�!IIBA: OES!MBUGAOO� WI:STPHAlEN, U2·'

MUS1CAL
...RA UM Hr)M PASSA TEMPO COM SUA FAM:iLlA - RFO.-UOEe SOCIAIt..

D.....!;ÇANTE.� COQUITEIS - FESTAS DE ANIVERSI IltOS _ CHA

DANC�- BTC.
I

.NT1"R T1I:R.R�O 1"''''' R,nv"J. A'O"MI!' _ Tel .2111' 5 IPnrtaM.l

P O L I F Á C I L A�a�I!m �
•

(O�"{':D�I

..
Il. OUl,OU!� ,�

DI J�JVf

Limpo móveis, geladeiras. artigo..
de couro etc.

R.r.presentantes e Di6triDuidorps:
Rep"'rf!sentoções Irmãos Nqnes Lido. Pronta

€nlre']o '\

R. dr.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.'f""'." ""il, '. "o

""�1"!:,", "4 ""

o ESTADO � O MAl> ANTIGO DIARIO DE sic.

Foram menos

Omissão Deplorável!
Arnuldo S, Thiago

Tenho compulsado díver

sos tratados de Filosofia,
recentemenle trazidos a

publicidade, nêles Inexpf í

cávelmente não encontran

do rererêncta alguma uu

ESPIRITISMO, ao passo

que os fenómenos (apenas
os fenômenos) de cuja cau

ea eficiente a doutrina sée
ocupar-se, considerados co

mo elementos de análise e

de estudo da PARAPSICO

LOGIA ou da METAPSt

QUICA, são frequentemen
te, a êste título, cítadea e

compulsados com rigldas
caract.�rísticas de uma no

va ciência, cujas bases pre

tende-se nada terem de co

mum com Os principies re

ligiosos do Evangelho. que

constituem ('s alicerces do

CRISTIANISMO,
Sem dificuldade, pode-se

ver no fat.o clamoroso a a

ção subreptícla de duas

correntes de opinião, que se

conjugam perfe'itnmente
bem no sentido de, dar ori

entação às normas vigentes
'na sociedade humana, em

bora divirjam profunda
mente D(l que concerne ao

conceito da vida, porquanto
uma d.etJSas correntes - a

a da Igreja pseudo cristã -

explera a seu favor as deli

cias de um êden, ao qual
podem chegar, post-mortem,
os que se dispon�am a com

prar, pagando-as regiamen
te, Indulgências e ou'tras

fórmulas místicas de fazer

com' que escapem,' aos sor-

vedouros do inferno, míse
roa pecadores que jamais
quízeram desprender-se dos
seus gosos e Interesses ter

rencs: mesmo conquistados
com as lágrimas de' seme
lhantes seus, cprimidos pe
la devassidão dos poten
tados, e outra - a da ciên
cia materlallsta - esmera
se em. novidades multifor
mes, adrede imaginadas pa
ra -rerecer maiores comodi
dades aos que se limitam a

pensar nas cousas fungíveiS
da vida contingente, mas

que também satisfazem à
mal'avilha a todos os que
esperam a eterna delícia do
paraíso ..

E porque o ESPIRITIS
MO veio para cferecer à
ciência uma orientação es

pirituallsta e ii. igreja, um

sério rerorno ao Cristianis
mo do Cristo, que prescinde
de fórmulas sacramentais
e considera como de .origem
satânica o comércio que ali,
infelizmente, se. faz com:1.S

cousas santas, essas duas

potências orientadoras da

oplníão pública, peI.os seus

corifeus, omitem proposi
talmente e com acinte de

malignidade, inaudita, qual··
quer referencia à. Doutrina
que desfralttn-O lábaro da

Verd$de, recomendando aes
homens a liberdade e cons·

ciência e adv.ertindo-os de
que "FQRA DA CARIDA

DE NAC- HA SALVAÇAO".
O que surpreende, contu

do, e se torna inexplicável
mesmo, é que escrítcr.es dis

postos a escrever sôbre a

QUl!'lTA PAGINA

Segundo as palavras de.

Vossa ExcelênCia, existe na

Constituição Federal um

texto "que diz taxativamen
te que as desapropriações
só pod-erão ser feitas med:�
ante o pagamento justo da

,terra e a anteCipação, em

dinheiro, de valor justo da

mesmo terra",

Esse texto é o art. 141 §
16. Ora, em nossa Consti-

� �:�\:����, ::e���;�:;�
ções mais importantes, c

outras menos. Esta, a que
Vossa Excelência alude é

das mais essenciais. Com e

feito, segundo Leão XIII. o

dire1ta de adquirir honesta
mente bens, de os Possui:
com uma estabilidade invi=,

lável, e de os transmitir
,jem turbação de qualquer
espéCie aos descendentes -

em suma, o direito de proM
prle4ade _ constitul atri
buto natural e 'lnamlsslvel,
da pessoa humana. O Art.

141 §. 16, da Constituição
Federal garante assim um

principio básico da moral

católlc� e da civilização crL;
tão Com efeito, êLe dá aos

brasileiros a certeza de que
as propriedades que êles

têm, ou que esperam adqui-
rir em virtude de um tra

balho honrado, não poderão
ser desapropriadas inedian

te o págamentO de preço ln

justo OU ate irrisório. Cer

teza preciosa, de vez que

tal desapropriação consti

tuiria pma espoliação nã'J
só InjlÍsta, mas pungente-

, mente injusta se OPf:rada
pelo Poder Público a quem

incumbe a missão sagrada

'de
proteger os direitos das

.- � pesSoas e das famillas,

. REFORMA CONSTITUCIO
NAL QUE ABALARIA PRO

,

FUNDaMENTE o DIREITO
DE PROPRIEDADE

velozes do que Colombo os seus repetidores
DEZ homens do mar quí- sa forma, .que os homenn., os seus ncmenageaceres. S3 três navios que compuse- jaram dez homens _ tocos losamente bem, o "Nina III" burn Town, à meía-noíte

zeram p.estar hrmenagem geadcres de Colombo aca- bendo de tudo, em pleno ram li flotilha do descobri- etee afeitos às durezas h não pcderia mais chegar a desse dia. A recepção local

a Cristovao Colombo, cesco- baram, por certo, fazendo século XX, precisaram de dor. As milhares de presumi navegação oceanica à vela. Sao Salvador, nas Baamas, fel festiva.

bridor do Novo Mundo. P,I- honra ao descobridor da A. 98 dias para percorrer c veis reproduções da "Santa D€sses homens, alto são es- na data em que Colombo Iii Feitas as contas, todavia,
ra tal fim, acharam qUE" se- mer§a. Chegaram, porém, a mesmo traçado. Maria", do "Pinta" e do panhóls; um é francês; e POs pê em terra firme peta evidenciou-se que o grande
ria interessante repetir, no) esse objetivo, não pela ctr- cnetovê- Colombo, em "NIna" são aproximações, um é norte-americano. Dos primeira vez, isto é, 12 de navegador foI mesmo ena-

ano de 1962 - 530 anos UM cunstância de lhe duplicar sua prImeira Viagem à. ter- ou hfputeses.rdaquilu que ,;e espanhóis, sete são mari- outubro. tavão Colombo, Partindo c.

pós o feito memoravej - a a primeira viagem, e sim, ra que ficou depois sendo Imagina que hajam sIdo os nheiros "pronsstonets, dados As coisas, porém, corre- 3 de agosto de 1492 e cbe-

viagem que o grande nave- ac contrário, pelo fato de chamada América, navegou históricos originais. à aventura; o oitavo é o ram mal. O "Nina III" an- gando a 12 de outubro des

gador fez, pela prfmelr.r provar, através de uma rea- a bordo do navio "Santa A construcê-, do "Nina capitão de navlc, Carlos dou perdido muitos dias, no se mesmo ano, Colombo

vez, em 1492, A esta micra- lização concreta, que Co- Maria". Apesar disso, cs III", que repetiu, sem van- Etayo, de 41 anos de Idade. oceano Atlantico. Encontra- viajou 70 dias justos. Nli.o

uva. a'tés, já nos referimos, lombo era. posruvamente, seus homenageadores de. tagem, a viagem de cotem- Etayo já andou à procura do, temou a perder-se. No- errou. Mas teria tido boas

em ttabalh":l publicado dia um navegador Iormídâver. 1962 preferiram construir, bo, custou 20 mil dotares em do tesouro do capitão Kldd, vamente encontrado. per- razões para errar, porquan-

12 de eutubro do ano passa- A evidencia está em que não uma hlpotetlca dupll- dmneíro _ e cinco longos e também já esteve caçan- deu-se ainda outra vez, to cs mares Pelos quais ele

dOA iniciativa, a despeito' �i�\I;�b�!e�Oa':i��, ��:e�:;� ��!�u�� 1��iI7����0�:�c�� ::lC;o,de pesqujsa e de tra- ��,r;�e;�ldqa�e�acu�:��o� de�ee ���a f�tZen���t�:d��r� �:;:��: :��e�,avlam sido na

de peripeclas inesperadas,' ber ainda se la ou não en- xiste descrição alguma, au-
. con$trução do "Nlfla III" e

". Nina IH" recusou-se ter- ------------------

chegou a bom termo no dia centrar terra firme por <:_ tentlca, de Cimo eram, mn- VIAGEM E PERIPECIAS a Viagem toca. O norte- a- minantemente a fazer use

de Natal. Aconteceu, por es- quêle rumo - ao passo que terial e funcionalmente, os A b;--rdo do "Nina III" víu mertcano é Robert Marx, de de recursos modernos de VEN'DIE - SE
!�g:�:s� :�a I:r�:; ��tal�O� ���e,7,::�ui�:U:::e::r rá� Vence se uma propriedade sito o Ruo Leoberto

merg'ulhad("r de aguas c- tempo todo com os recursos
Leal Pantanal Com três cosas tõdo, com água luz e

ceanícas profundas, na via- primitives de que Colombo esçôto, trotar no FfAMBRERIA OTA'VIO no Mercado
gem do "Nina 111", at.uou dispôs: um quadrante, um Público Municipal N.c 38 com o senhor Otóvíc Au-
como navegador. astroíatno, um enomerro e gusto do Espirita Santo.

bO�� �s��lnd:\��mceon�e� �::� b::���� �� �!: ;����
"lIistôria da Civilização 0- visto que, em verdade, çou II! travessia do Atlântl- antes do ano de 1500.
cidental", como Edward MI! DEU S É A M O R. co em Palas, Começou-a, Por fim, a Marinha norte

NaU Burns, no livro que pu- Mas, para que Biirna pu- porém, jé com sete semanas americana resolveu acabar
bllcou com êsse titulo "D:J desse concluir com êsse cân de (\traso em relação à da- com as perdas e Os achados
H mem das cavernas até ao trco de vitória sôbre a mor- ta da partida de Colombo. do "Nina III". No dia de N3.

.. o Impôslo de Renda
BENS EM GARANTIA DE tMPRÉSTIMDS

A Lei·no 4.069 de 11 de junho do ano p_. findo,
publicada no "Ulária Oficial do União" Oe I J dêsse

mesmo mês, estabeleceu no parágrafo 2°, do artigo
51, o segulhte: Ninguem podera oferecer bens de

quolquel espécie, em garanti0 de empr."tímos em

Caixa Econamica ou estabelecimento de' crédito, de

cujo capital sociol participe a União, o Estado ou o

Municipio, de valores superio,ps aos conSignados no

......... ,,· ... ,��Uu U� rl::nulmenfOS·' l .. no:!x'" "llccloraçoo c..e

bell::' I Lo ... t-,::..:>vu 11".(.:1.1 lJU no "yulu 0<:: It::\Cr,,:>-uv "a

'''''''1::, ....�"'"'" 41.11::, ,,":.;IU ultimo rU!)Ole::.e. CurnjJrove
i.t jJ'l,.t-<lIt:'U<LUt::: UI:: lllulUS "00 portolJor _

ACRÉSCIMO NO "IMPOSTO IMOBILlARIO"

Poro o corrente exercício de 1963 e o próxIm,.:
de 1'104, .. tei nU 4.'1!:l4, de 2�/J 1/62, pubhcad<.J
no "ViáriO OtJcial da' Unióo de 30 seguinte, confor-

;�s::un:I":�;�ç� I �de�:al��:Se�p�ra�:é���: �:s�:�-s
tíSICOs no vendu de propriedades imobiliáTlas, que
é a cobrança de um adicional de 20% (vinte por

cento) sôbre o ":0101' do mpósto devido tióbre ditos
lucro::'.

Entretanto, no conformidade do que estipulou o

artigo 20 -da me':Sma I ... i, não seró feito a cobrança
do' "adicional restituível" (empréstimo cumpu1sá!'b)
de que trota a Lei nO 2,973 de 26/11/56 sôbre o

supracitado adicional de impôsto.
Por ccnseguinte o pessoa físico que tiver lucra

na alienação de sua 'propriedade pagará. nos Jfxercí
cios de 1963 e 1964, o impê;sto devido (15% sôbre

o valor do lucro apurado) acresôdo de 20% calcul

Iodo sobre a cifra do impôsto devido) e ma�s o "adi

cionai restituivel" de 15% (calculado sÕbr.e a im"

posto devido tão sámen'l�).
.

i

Anota-se, ',ainda que, consoante o parágrafo 2°

do menciQnado artigo 21, quando ficar apurado qUE::

o valor real do operaçõo imobil iário fôr superior 00

preço de venda computado guia, ° comprador ficará

I',ol;dódamen'. ,,,pon'óvel com ° vendedo, pelo'

I T.C"CRUZEIRO do SULrespectival"l diferenças de ImOdStos e multas!, IH
Como iá foi esclarecido, a cobrança do "Em-

p"éstimu Comoulsório" devido. fjcou limitados às
I �,'

�fMPkf I]rYA /]()RIIIACEIH
alienocõec- realizados sàmente no ano de 1962 Del"

�;i: :f'IJ"',,�,est\á send�, .pr�cedido no fluente ono ciP.'

�'"""."", ',o., ,",
_____...;__=:ii..:�ii;;;,;iill:ôilõ:::��i.:::�:::::=:::!��=(;.o:;;==�!:2:�!B.J."""§.;;,���...,:.;;r�""'iiii..........""";l;jjiíiii.iiii.."ii,.;,,;..;.....�.���.)��.,

•
Conteccíono-sg cuclquer quantidade, na melhor

Bomba Atômica" e "O Dra- te o seu livro, necessário Estava claro, pois que, mes tal, rebocou-o diretamente Qualidade e rr-enor preço
ma da Raça Humana", e,,- seria que em vez de omitir mo que tudo corresse fabu- para São Salvador em Cock Ed Zchto _ 7.0 andor apto 701 Fone �494
queçam-se de que o fato re a nossa esclarecedora Dou- �- _

aimente culminante, sob o trina, incluísse nêle o ES-

ft R f A
#"

C' Iponto de vista hlstôrlco, do PIRITISMO, Ilustrando ai-

e urDIa grarla e o ara erséculo XIX, foi o da Codi- gumas páginas da obra com

I:l,'��"::, ::�;��:; ;�����l�: I iU::::;��:I'd�: ����i���
�:;�::;' ;;��l�:�d..:��:�; �:�';,;::a: :c,;;;,;;:!:::!:O,�=� Sagradq do DI"rel"lo de Proprl"edadenossos problemas, sabemos lizadas por William Oro-

pelo menos o que devería- okes, Aksak.of, Myers, char-
mos fazer para nos vermes les Richet, e muitos outros (Cont, do numero an- e com êle sua família - p.e:- preço qualquer. Ser proprie- quanc!o e cpmo entendes-

ld;.�l""', �e e�mpa:s�� :aúm��� 'ps���:s� àe��:i�:���aso q�:: t,erlor) deria tôda a estabilidade tár10 seria viver de uina
Ele só continuaria proprie- benigna concessão do Esta

nhecimento e a aplicação Espiritismo afirma, elevan- UM TEXTO BASICO DA tirio enquanto o Poder PU- do: concessão que êste po
da inteligência nos forne- do a consciência humana a CONSTlTUIÇAO FEDERAL blico não resolvesse apos- deria ir restringindo ou ex-

cerãn os melas de vencer o um .estágio superior de di,,- sar-se de sua terra por um tlngulndo aqui e acolá, número)
restante" - quando pode- celnimento, que ê o que imM

ria gloriosamente concluir: porta para o esclarecimen
"Estão sendo resolvidos J,o- to dos espíritos, dando-lhes

:�,�ç;: àn:�:� d:r��:::a��� �e c��v��;:� :aa i�����i�:=

D,
eus, m,edlante a prática

�al cioc�nada e sincera na 8-

caridade, fora da qual nao (xlstencia de Deus, sem u

há salvação, pois que o a· que tôda a edificação rel;�

hcerce da caridade é o A· giosa é de base falha e vul

mor"":' e somente o Amor nerável aos alviões da ve,r

edifica para a eternidade, dadeira Ciênci!l,

Ministério da Edocaçã& e CU#Ur.a

Universidade de Sanla Calarina

REITORIA

AV ISO
UNIVERSIDADE DE SANTA CATARINA

Por salitação da D"1,,toria do Ensino Superjor,'
torno públiCo para conhecimento dos interessados
Rue p.stão aberta,; Os inscrições para provimento de�
tlV? do cargo Oe Professor 'Catedrático, 'paro Os se

gUIntes cadeiras do CurSo d ,.eMúsica do Inst,tuto de
Helas, Artes do Rio Grande do Sul.

10 _ Prática de Orquestra
2° -- Cadeira de Piano (1°)
3° - Noções de Ciências FísiCOS e FiloJóg;cas

Aplicados.

l0 d�Oa��::: ddee li���I:ição será de l° de fev�reiro a

Maiores esclarecimentos os interessados poderão
receber na 5:pcretario Geral do Universidade de San
to CatarIna, no horário das 7 às 13 horas.

Floríanópolis
_

31 de janeiro de 1963

BEL ALUIZIO BlASI
Secretário Geral

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

farlfal: ff!duzitla$
FLOflfAMiPoLm. "AJR( JOINIIILE.
ClJflITlBR, PAflRlIMt.II(. CllfnOC • RIO

A revogação dêsse dispo-
sitivo não seria uma refor

: ma cons&ltuclonal qualquer

I
Pois se se reconhece ao Po

der Público o direito de de

sapropriar imóveis rurais a

preço que não seja justo e

que, pelo contrario, result..."".

I
de critérios arbitrários por

. êle lixados em lei ordinária,
não é só a Constituição que
que se reforma, mas e um

principio que se afirma, o

t'"
qual acarreta a derrocada·
de todo o nosso regime eco-

)
nõmlco e SOCial.

.

Com efeito, admitido tal

� princtpIo, o proprietário -

I

I GOSTA DE m�d
I ENT�O rEC� l1FÉ ZIT' I
..

._.

j ,

Em 1692, partindo .em W
de setembro oe chegando D,)

dia 25 de dezembro, OS au

daciosos navegantes htspa-
no-franca-americanos nae-
ram o percurso em 98 dia>;

ou seja, precisaram de '28
mais do que Colombo pre-
cisou. E isso apesar de sa

berem por onde deveriam
levar o "'Nlfla III", e tarn
bem de terem a certeza da

Quilo que Iriam encontrar ac
termo da viagem, num ru

m!)' que, hoje, já não tem
mais segredo nenhum,

FLAMULAS

(Continua no prôxim:>

com a A" S. C. R.

Dê�me
__ ,' _s_ua
mao ...

Eu lhe garanto·=-. rnufto dun» aprer.d. o ondar na 11'Iii\ha
'dade .•• Os nhiscu!OI nao obedecem. 56 com muito esfôrço
conseguimos mover as pemcas. Damos aiQuns passos com ati.
mismo e, de repente, as f�rças nos faltam e nós coimas. Mo.»
fY.)S levantamos depressa para andar e tornar o cair. Às vêz8I
a gente chora ... Assim difíceis seo quase todos os nossos exer.

cicios e estudO'l. Maso,acriflcio compensa: eu, por exemplo, jd
melhorei mu»o e estou ceria de melhorar ainda mais. No futuro
espero ser c�o Você. Para prosseguir minha recuperação e de
tantas crianças como eu - para ofender a milhares de "ulros
que sofrem o que eu sofri - precisamos de. seu auxilio. Ajude ..

..,0$1 O que 6 pouco paro Voei leJ'd quase tudo para n6s I
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liDA rORES AUXILIAI!.U.

�UR'r lORlõi'i) RUI LOBO'

GlIl BPIJT(' ",.w .. ,

COLABORADORFS, DIVERSOS

PILO .lo.a'ES50 D'

IANTA CA' ...lN;.

NOSETQf.

ESPOnlVC

FAcará mesmo de fora ·0 B O ( A I U V A
Em palestra com diretores do Bocaiuva,

afirmaram os mesmos à nossa reportagem
que o Bocaruva nao participará do certame

regional do corrente ano, continuando- as

sim, licenciado.

Alegaram os referidos diretores que a

situação financeira do clube é péssima e que
não será possível arcar com as grandes des

pesas com m terial esportivo completo, do

cumentação, taxas, etc ...
Assim, i um ano permanecerá

• (h
fóra o "Time i'� Marinha" que, outrora, iel
ótimas can- .... f'!� ..h3S nos' certames da cidade,

rr H E Tl'TtrLOS
Dez eh ,1.,,,,,, d.cputcm o compeonoto cctcrtnense

,...., sua fase final. I
Certos 'I� ux, Hercílio Luz, Metropol_ Améri-

ca e Cox'cs. tÓ nsc-everam Seus nomes na lista dos

Ccmceões Catorlnenses.
Marcíli"

,

Dias e Almircnte Borrcso, duas fôr

ças atuantes do futebol barriga verde, jamais, ?l
conçorom o t'tu'c enouanto ql';: Flamengo, Atlético

�::;:v��ezf: Guor.:.ny, disputam o certame pelaT.f�i;1
O r�,l,,<: Rt-r-oux cr-n-uristou a primeiro título

em 1950 cnó-, vencer o Fcuetrenss Dor lxO. O on

ze base foi e-'.-: M"$imannn; Afor-srnbo e Ivo; Te

soura Brl-on.ni e D�I,...lr)· Dptru'!ki; Tuocono Otóvi_D
.Ad�.h"l F- J-�'TII> �'" 1 0'11 novn cannuista e o últf-

mn .--�,6 'ln ,.,., ,-�'"'<: ...-..",;ã.,. M"""im:lnn: Afonsinho e

Iv"" Tp",..., (l RAI�..,n: ,· ç, Dil"l()" DPt .. " .. "ki Arlç, .. h"\

0+,,",,,,,1 r I"",...", n 1-':" OIi_ Luz, foi campeão em 57

e 1 O��t�,.,�:n"t�shi�;:n�:�\strO'S fiolJrororn R!t;ria
p.,t� Q D�r '. i""''''";r'''p,, flue aindo ,.Ipff'1V'lern o

Lpõ"" õ" <:, ,1 n I> ..... ""irro f", ,.I, ,n<:. vP ....OO<l h;.-:n",.,,�;:;�
n"" "n�", ,-I", 1nA7 AQ ., IO<;l_!:i? �,..., 47 A� n dnhe
r"hv� ..-I; .. �,.f�" ,'" .,;'�-I�<""il"""" .--"""", " D .... "l., Pa� .....<; t"!n
,-I� •

...�'_:h ....... ,,� -��;,.;" V·rnn"'. �n"'cn de 7.ah0t.
F .. f'l· _� 1

.

._�_',� r"""..,,--I ....

O Caxias até ogo,a conta com três títulos. Em
1925- t�.II_", ç,., ('.l-'eO(l Pe-a vez pl'lmelfa e em
1954 55 Li b',comf''{ Õo. Alinhou o clube alvi negro
cem craques do qU_J"te de Puccin. Ivo, Hoppe, Pro
fessor, Piriquito, Cleuson Joel, Vi Juarez etc, �

O Metrcp::1 que esto' em po�er do título ora em

d'�put{\ foi tar,�bém bicampeão
Sabiá, t-ldZiO. 1 éi-It:n,e. I"lisa, Mareio, '-drinho

V� ..... .. _.� .. , Y'::>�"� '--"_- ......... '''-- .....8 ....... 1-""'''''''''', ,YIUIC1-
.,-' ....� e � ,._�-_ :� ) ", ;;;' "",<.".,:"",,1 ...0,1 ... 10 I;;' "g .....

-

le.. €'",..-."' , .... "'", "' ,' r .... rn...... "'.:. em lJu::.ca 0.10 y,un-
UE< iU",�I. ,-('I C-IIIJ--'<:;"'>"'':;-uo. "d.jdl Te'>,eJOu J-"Or uuas

..... f-'v" .... fl-l..t�u .... '> u ,-"I,'ju,-\(:.....0 cerro rllQ,(lmo do b:õta
do pelos equipes< do CIP e Laura Muller, nos -arKl:>
..... ., . ,..:.ou t ':/..:.0 I re-pect.vamente. Dos clubes cam

Peôs':>, o Américq • o que e.,tá mais distante do últi
mo títu�a: 10 Gns O Renaux 9 o Caxias.7 O Her
cílio Luz 4 anos, enquanto o Metropol luto' pelo tri
campeoncto. Eis em si:ltese, um retr.ospecto dos clu

bes que "lcrgarQm" !;m busca do laurel de 1962.

A !!1�'�ferrll Prepara-se Paraa
(c:� do Mmndo de 1966

LONDRES (B.N.S.) --

Êmbora t�nha sido deSig
nada hosp.ede:ra dos �o.m·

petidores da Copa do Mn-;

do somente em 1966, [I AJi

sociacão de Futebol da 1'1-

glate;r1i.- já começou a rlld-

Foram iniciatlos também
pl'epal'ati-:o.:: para formar
um quadro que tenha r.ea!
mente opOl'tunidade d,e :!'�I_
zcr para o solo inglês fi.

Taça Jules Rlmet. O Ca:n-

lizal' preparativOs. Foi for_

mada uma comissão orga
nizadora r-esponsável per:::n
te O Con�e1ho da Associacá ')

de Futebol e a FIFA. Do

zoito campos de futebc�

j.ulgados Zlpropr!ados iJD.l':l

peonato Internacional d�

Juvenis, que será realizado

no outono sob os auspicios
da União Européia de ,;'t.l
tcbol deverá proporcionar
oportunidade de treinamen
to a êsses iuv-enís', que, em

1966. estarão em idade fie
fazer parb do quadro titu
lar.os jogos da Copa, já rece

bcam a vÍ!;.ita �s. rnpeto
r,es, Uma l!sta mais redl:zi'" -----

d,., d,e 8 a 12 cancha\ será

finalmente Rubmetida à

consideração das autorida
des da FIFA.

Ess,ss campos situam-'Je

nas quatro princ'paiS ZJ.I!:l'l
futebolistica� d'l. Ingla·.""
ra. onde O" afi::-ciún'!dos po

derão assistir a um ou mms

jogoS tem t"r' d� viajar
longas distância'-.

Vilória do G. E.

"Pedro Vidal"
Bonita vitória colheu O

G, E. "Pedro Vlda.'" da lo':
calidade de S'lCQ Or'anoe,
ao vencer dotn-ngo i1ltjrn�
em seus dom1n1os. se� ")10-
sitor, o E. C. S. João d3.

certorne de futebol de saldo'
no Estádio S. Catarina

-

seroo mesmo
Begunc i ccnceguímos a

purar. chegaram a com

termo as conversacôes, Pq
tce o sr, Ody Varella e Ha

milton Berrcta cspecttva
ment-e Presidente da FAC
e da FCFC, a respcítn do
emr-rést mo do Estádio da
.FAC para as disputas d)

rurebct de salão.

n,�Si;;g�;�:,g'::,::,t�m'::: Resullados de Dom:ngo Pelo Mundo
,lUC.O orevemente Já que Iniciando o desfile de a- do de Volta Redonda ]1'1,

a decisão do presidente du traç'ões,' vsçnes destacai' 2 x O.
FAC permitirá ccnt.nuaçao Iníc.aimente O placard in-

do certame na ótima qua- jernacieneí, Na abertura do Campe0-
dra do estádio Santa Cu- Em·Guadnlajal'a, no Mé- nato Carioca de Juvenis li-

tarjna. xrco.:o clube local do Gua- vemos Botafogo 6 x Portu-

guêsa O. Fluminense 3;�

C. A. Glliiri:lr(: 18 Imos �e Ei�lênc!a
Uma das ma:s queridas .,

simpáticas llgremiações fu

t.ebol'ísticas da ilha é, �el'l

dú,ida" o Clube Atlá+,\:-;o
Guarani que outro não é
senão o primeiro club'J a

madorista a ,gnnhar a Divi�
são Principa da Cid;l.(1e.

do nosso prO'gr,3SSo
.

esp::n'
tivo, Hoje' ,C. A. GUarani
está de aniversário, Com
pleta o ex-caçula .do pro
fiss:onalismo florianOpro]:
tano 18 anos de e>;istência
pois foi �undado 1(0 dia G
de feverelI-O do 1945. NIls_

V.erdadeiro celeiro de ':-1'<'1- sos cumpr"mentos á diret::l.
QueS, o clube tricolor CODS ria bugrina bem com,) a

titue uma da� punjante:;; a_ todo::; os simpatizantes
g'remiaçôes manipu!adol'!l.s defen�res do tricolor.

lI{�dureira 0, Flamengo 2 x

S. Cristovão O e Vasco 1 x

Olaríe O, nos principais [o ...

gos.

Passando para, o cenár!c

esportivo catartnense vamos

encontrar como noticia do

dia a declaração de direto
res do Carlos Renaux de

que O clube continuará dis

putando o campeonato ba\'
rfga verde de futebol em

bora tívesse perdido Os pon
tos para .Q Marcílio Dias

no Tribunal de Justiça Des

}õlortiva da F.C.F. na noite

da ultima sexta feira. En

tretanto em represália a

esta atitude, o Carlos Re

naux vai �,e reunir .esta se

mana para um manif�.;t.o

oficial ao publico, Sab,!-ze

que é pensamento' dos di

retores bl'usqU-':õnses entl'e

garem os pd'ntos em alg:n
ma.'! purt:das para faci'itar
a

. conquísta do clube '.J.ue
er;íl.;v.er melhor colocMo...o

caso, o Metropol, Caxhs.
BarJ'oso ou América.

,o Pildre Roma F. (. Ainda Invicto
nú.ri a e Rogério. 2.0 tem

po Padre Roma 4x2 - _I\

�ésio e Al'i para. 9 p;1dl'e
Roma e João e ManMa

para o Dijord._

São convidodos' os senhores acionistas da" Imo!
l'ibo S,A: Indústria e Comércio a se reunIrem em

As-embléia l:t_ral Ordir.Ória o reàr zar-se Os 9 (nov?)
horas do dia 9 (nove) do próximo mês de marco

em sua séde scciol, nesta ôdade de Tangará, E�tCl':
do de Santa Catarina, afim de deliberarem sôbre a se

guinte ordem do d:a:
(J) RdatóriÇl dÇ1 Diretoria, Balanço Geral, cont�

de lucres e .Perdas e Parecer do Con�elho Fisol, :r._�
lativn�" () exercíCio encerrado e ir, 30de NovembrG
de �962;

b) Eleição do Can���lho Fiscal e fixação c.os
.. :;.;; honDfár:os;

c) Outros assuntos de jn�;resse 'Social

Bô�sas para pesquisas., ção d::j������eso�������{s ��e ;�c����';;;sa d�iSP��,i�
em Ovfnrd-ll19laterra ;:��,� �:t;r�4�9 do Dweto'le; 2627 de 26 de Se.

A cmPANHA DE APE"t e alimentação na pl'Óp<'i3. Tangaró_ 29 de Janeiro de 1963

���iO��E���E�E S�:�= ���!�:�!�ãOca:nQdOS,el;:���'in�� j l j.
RIOR (CAPES i comunica fora da instituiÇão recebe

aos interessa.do.s Que o "S�.

IOatharlne's Colle,e-Ox
ford", patrocinado pela Fl�n

dação Ford, está ofer,ec..:n
do duns bôlsas ,para il1icio

do a,no acaciêmlco de 1003/
1964.
As bõlsas são de,t>t1nadas

a pesquisas avançadas, s'.!m

limltaçãp dc campo. A con

cessão, feita inicialmente

por três anos. poderá �vr

renovada por mais dois a

nos Os limites de idade mi
ruma. e máxima. serão de

Luiz Cardoso Rocha

........
.Abrlud..o oficialq_1en�e .a:>

[ltividadcs e�port!vas do ar.. ')

de 1963 o Padre Roma F,e.

'enfrent�u na tal'de de �h.
bado ultimo o conjunt'l do

D1jo�eL F, C, equipe de bo;\!,
qualidades técn'cas, No f,
nal do encontro verlf/<"cu
s.e o triunfo do Padre Roma
pelo (!�c?re de 4X2, numa

paltida em que. o quadro
v:encedor mostrou-s.e �ntri
ramente superior dUi'ante
todo o -decol'r�r da pugnJ.
confimando assim o

grande poderio técnico.

Com mais essa vitóda 3.

equIpe padreromense mar,

teve sua invencibilidade,
que vem desde .setembr() di)

ano passado,
Outros detalhes:
Local: Campo do Abri

go de Menores _ 1.0 tem

Po Padre Roma 2xO - De-

OPadre Roma cEtcvé af

sim constituido: Mar<!o,
Luiz Ant nio. AI'noldo, o�

mar e Renato; S�pit'bQ ()

RogériO; Anésio, Ad, Luiz

Rocha e Demaria.
, Na partida' preliminar o

ExPr�ssinho do pndre Rl'il'!.'l.

empatou com o COllj�UHO
do Figueira -em OxO.· II:s�a�
vam 3ssim cnstiluida,s �s

duas ,equipes: Expr�ssinl.l.o:
Luiz Antonio. WaldemL-,
Henrique, Costa e pn�m;
D:da ,e Mello: 'Luizinlio,
João, Gilberto (! Anilson,

Figueira: And-ré; Pu'g.:t,
Aldinho, Marco li Danl!3];
Zéquinha e WaImir; Mau

ro, Adilson, Jipão,f! 1\·1:

guel.

dalajara conseguiu vencer

ao Palmeiras pela. -ecntagem

M:iionários 4 X São Luiz 3 I �: �::d:';. j�:�I��:.ut'dD
o Milionários F, C. 71,!Il- Airton empatar aos 42 e Na Itália o Iriternacícnal

ceu domingo a tarde. f.O Esq ....erd.nhe ass.naía a que é líder isolado do ec"

conjunto do São Lu.z por tento da v.tórta aOs 45. F'-Ji tame. conseguiu com gran-

4x3 no campo do Abr go de um triunfo digno de n .ta dee dificuld'adefl vencer uo

Menol'es, em sensacional pela combatividade e gelo ca;:�e�a:�;l�:;O espanhol
virada, anos esta!' perdeu- bom futebol empregado pc ..

do por 3xO p'acard fix"tlo lo adversário, leal e pode- .Q Real Madrid, seu atual

pelo São Luiz logo nos nn- roso. ��e�,' ;��=u•• cOp�� �x�,Ji:��metros qujnza m.nutcs ini- Todo o time se conduz-a
ctats. bem', no momento da r",':l- Quanto o La Corunha vau-

Realmente o São Lu-z çâo. c. a ao Barcelona por ixn.

��!:� jÚ:lU!:o ::!�:�o:s.�� noO :��ei!� ����oG:n�a�� No sáb:dO
x

o �iUm!n��3e

����;��:o����:X;��� �:n:',�f�:::�:b;;���,:��::: ;�:'�:i��:f�:::';!� ��:;�
po. Esquerdinha aO !'io-,1.l Quando rena-em um t-u ruguat relo vice cam;;�;i<),
do primeiro l,empo chut"l1 deis minutos Jl"l'R. o térl1'_:- o Nacional. pOi' 3 x 2.

no trnvessão uma. panalir:l"- no da par�:da, o São Lui.'l O Santos que voltou a

de máxim!l a favor dos M.- deíxou de P1'Oss,eguir .por úNl' atual' em .Lima, no 'P�rú,
lionári03! No segundo tem- o árbitro cbnfúmad" .1 4,0 venceu com dificuldades ao

po. a equl�e dos M�lion:I'i."s tento do�. MijionáMo�. alm3
Alianza lo�atpo� 2 x 1.

;:��o:: d��l��;:Ua�r�\d��r� ����r:v�r�u_eà,':õ����u�:e:::�� Saltando para o' pamr,\

sano, tem"ndo .cOnta, d'J. cha at:r"pal�_ti}l., ...ç:m ::-�. :*r;�s�1t:â�t\.ât.::'�:meia cancha. (' bombardeall dos atletas eram os proprtCS
do o arco adversário, (iue tc-rcedOl'es do São I.,Ul3 colh:do' pelo Campo Grsm

por inúmeras vezes esteve a FOrmou a esquadra v!�o- de diante dr um combin3'"

pique de cair. não fosse :l
'

ri�sa cm G;tú:o _ João - ----------------

ma jorn/lda dos extrem(ls Haroldo _ Adauto � Adall
do M lionários Morvan.., ton - Anisio - 1iaJ'iuno
Esquerdinha assinalar o _ Morvan - Airtoll � 0:-;-

�;;���o �:t:a��Sm����à� ;�!�tm:a����:���tl�a� ��
rios aOs 25 minutos., ·.Jal'a Luiz }:lar 2x1. II'

PARTIDA«; OE
FLORIANÓPOLIS EM

. DIA� ÚTEI� AG

'\ 9horas!

rão pOl' ano uma quota (!�

f50' para cada filho.

O cnndidatos interessado,>
dev,em escre-I'er até 1:> .j�

março de 1963 ao:

Maater, St. Catharln0's
College
Oxford - Inglaterra

cnviando 4 vias dos seguin
tes documentos: a) ce::t:v
ficados de idade de gr3-.
duação e doe proflssão; b)
o relato sucinto dos tra'bn ...

Ih<>s origin�js já r.eall�ad'..1s:
c) o plano de pesq�a Que
pretende realizar em Ox
ford; d)· nom\'l e endcr�ço

A diretoria do Marcil.c
to Corrêa para rerorcar a

denúncia.
D:as de jtajai fiQPu táo
encabulada com a decisão
em protestar contra o car

los Renaux, que não man

A equipe do São Paulo

vísandc o certame regtonel,
estará se moetm enecndo a

manhã pela manhã, sob ns

ordens do treinador Nelson
Garcia

, lançaudo na O1)�r
tunidade os seus uovus va

lores.

dou representante a esta

capital para acompanhar o

jutgemento de ontem (;e

legando poderes ao sr: Fnus

Lourival Lorenzi Brilhando no

Fulebol Europeu
o preparador catartnense -;-'LéLtÕes. mesmo porque cun

Lourival Lorenzt que tã" t.a com o aPóio integra' de
brilhantemente v�m d;:'j-

gindo o Leixões, no C:lft>

pecnato português de f11t.,'
boI. vem de receber ótimos
propostas para dirigir :\u
'bes jtalianos c espanhóis.

todo,> os

�orcedores,
atlé1as.

seus diret,);,ê';-:
"s�ociados c

m:�� o���'oC11���, péor��;��;
manter �eu treinador pa

temporada de 63 já. cue

v,em sendo êle 'uma dl'l�
maiores :-;ensações do I1::OS')
ciation lUliO,

o Iminado!' catarin"!lsll'
falanao a repo.::t�em lla

..

CaplGal pàrtuguê.'la ad!.:lI1�, r; '.; J
tau qU9 oe lnic.o nao !,r�_ • 10l.&" P�ITA no tltAtlL
tend� dciX(lr a equipe do

Imaribo S, A. Industria e Comércio
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

--.

CONVOCAÇÃO

A DIRETORIA

Imaribo S. A. Industria e lomérr,io
ASSEMBLtlA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

São convidados os 'Sennores acionistas da Ima
ribo S. A. Indústria e Comércio a se reunirem em

Assemblélo C.,...,rol Extraordinái-io, a realizar-se ás
14 (catorze) 'horas, do dia 9 (nove) do próxilt'�
mês de Março, em sua séde social, nesta- cidade de
Tangará, Estado de Santa Catarina, afim de delib('<
rorem sôbre a seguinte ordem do dia: -

o) Aumerto dt') Capital Social � consequente
alter(1rão dos E�totutos Scciáis;

, .

b) Outro!! ossuntQg. de interesSe social

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



tros Pailes
WASHINGTON, 5 (O E) - Moscou

admitiu que não tiveram exito os seus es!or
cos oara estabelecer o sistema comunista em

vários países.
"A 'Iurusia" - disse o "Pravda", 01"

gão oficial do Partido Comunista Sovietico
- "não é o único país jovem em- que se to-'
maram medidas anti-comunistas. Como S'.�

sabe, o Partido Comunista da AI'gélia fDI re
centemente sunrirnidn e, antcrtonnente, 03

PSI'tidcs Comunistas nu República A'J'L!�)'ç
Unida, Marl'ocos e Irao foratu nostos na Ile
t:'"iltirk�de .. A l)I'isfio em massa de comunistn-i

�el'ific<:l-(:e ho;e na I'ndiu."
Embora não dígn o adigo do "Pravda"

que estes revezes comunistas poden1 S2i' o

l,,,ullado dos efelt08 dallinhos du aluai di,,·

puta sino-soviética, consith::l'a-se qne o ,�o

ITIEJ1M.l'io em tÔl'no das detenções que ora �e

verificam nu t'litlia é uma advedência con�:�':j

a tecria de Pequjm de que a fôrca armada �

um meio :1c l?l'opagal' o comunismo,

O ataQue desfechado ullilateralmcn�'�

pela China Comunista contrrl a I'ndia. '1'0

ano nassado. levantou a opinião públi('a r· '1.

ira c c0mllni�rno naoue)e país E' E'tl1 otltl"�:',

;;lrp�c; <,ue SE' arhavam sob a mira dos comll-

nistas,
.

Em l'ccentes discursos' o Primeiro M',

nistro b..hrushchev declarou que o lkiO pr2-

maturo da fÔl'ca serve apena::; para preju':\l
cal' os nrogro�as comunistas de longe alc,�n

ce encaminhados a obter contrôlçs de aml;U
tude mundial.

A insistência de Pequim em seguir ho,
je uma política de beligerância �� diss�
K:hn:shchev - ameaça dividil' fata�ment{

crganizéj.ção comunista internacional

s;;

OBrasil é C�;Peão da
Democracia e liberdade

Nova York, 5 (O.E) ,- do melhor dentro da estru

O BI'HslI eeta decidido o. ture da, democracia 2 (1->
trabalhar com toda� as na cristlan\sfu()",
<:Õt!S ilvn'�, »m PI,')I da cJ2 O Sr, Lomanto Junior e11

mocracie c do das<'uvolvl- trevístar-se-á com fundo

lI1.f'llto econônucc no Hernís
fcrie. Octdcntnl declariu
o novem dOI' p]0it., 01 B<l�
lua.
O sr. Antonio Loruanee

.runtor dtsae. a" �ht?gal' a
qui, para uma visito. de 15

dias ac- E tedos Unido"
que S('U pais trabalhará ��:�
os Estado unte-s para [J
Z�r dest" Hplllht'ério 'IIn
e oquente s!mbolo d(' nbvr
dcdn".
A('reSt'Plü"U o !\'del' b(,"l�l

IdJ"O. hóspede aqui do g,J
vêl'no nOl'te�am�l'ica:1o
qu:! �ua pátria llrel'-'nd" 'I�
senvolv"t, n" flltllt·O vigor')
.sos c forças paro. $'llpcral' ao

�illl;ocão difícil criada pela
mflnçâo.

"As ctinulas

e,;;tão certas de qU<l haverá

um gt'ande e�fô�'ç<! para ��n

te� ��ta lnflaçao, ('I'lb',>;""

s· m ;:JT'�julzo para o pt·O,.:"S
se c.� r:ipldo de��n. C)�vimHl

to do rfds" dk l'.

Reforma d
(ODIGO PE" Al

(Conl. da úzt, 1Júg,)
é. da parle. que cuida dos

crimes em espécie, Vâr.ios
são os que. em c('utl'3ste
com a lei aLuai, lns.�un\ a

se, ínt'l'imin:,dO$ ou os qnc
são ap<:llados de forma (1;+

versa. Exempla�: o fUJ':''',

uso, notad.llllcllte qno.ndo
se trata de veiculos moto

rizados. pecnb.to de us'J.

fraudes fiscais. tr:.:cã:: de

mandato conferido P"'�:l
administração púb!ICo., a

borto p:lr co.u�a de hom:a.

omissão de assistênciõl ii
mulher que o agente tor
ne u grávida, PT·vVOCo.t':.lO
indireta a.o suicídio. dum

l:lg?m. explorac:ão pel') dc

sencadeament::l de energia
atõmica, criação nc perigo
Crmum pelo alm�o dc r,\�

diação icniznnte ou suhs

tâncla radioatiVa, 'p')�se dc

enbrpê'ccntes para 1I,0

próp:'io, rulllvo di' p1am:,,,
destin:ldas i1. prell:lt��ção de

emtol'pecentes. pUbll('idnje
op:-c�si\'? contra o. Justlco.

Penal, embrlaaues a, vo-

lante, olnissão no socorro

:1 Viti:l�a de atropelamentq.
airlda qUltndo IUo culpado
c- agente, captaçâJ de con

vt:!l.';ação p:ivada 'por meios

técnicos e �ua subsequente
dh'ulgação, etc.
O crime fisca.l é assim

conceituado: "Trazer de

claração falsa, omitir ti�

daração !>obre rendas. bens

ou empregai: qua,quer cu-

1'.1 l!'illlde para t>ximir--c

LI.)�<':1 ou pill'cialmente ,ju

pag'dl1ent.J de ilnp[)sto, ou

taxa, se o montante do tri

butO s,_ negfltiJ é superior a

cin(jU{'Il�a mil cruzeiros:

pena de detenção até seis

meses, ou pagamentp de

vint.e a cinquenta dias de

multa. Pnrágl'ab único -

Se o montante da' soneg;l

ção é :,upel'l:'1" o. um TI,i':

lhão, a pena é reclusão ::'''

um o. trcs anfJs e o p:I'P�
Elcn.O dc c;n:tuenta a c-'u

dbs de multa

Assalto para fim de 1"'):1-

bo cu d! extünà", medi,u
te s('que�ll'J, pa�sa a �{'r

punido com reclusão de

quin7.e a trinta e cinco
al10S. se com a violêhcia
en1prer;ada, � v('luntã.r),l
mellte ca'U.';9.da a lllurle da

v1�ima: i>e l1i apenõls teu
taava de mo, te. a l'i?clusão
é pJI' dez a vinte e cinco

anos, pouco importando
em qualquer caso se é rl1

não (·on�u.'r:o.d1. a lesão.
A P' d� peculatu é

eXM:l'.9.d.1 grldativamente.
tcn':o oe em vhla � o.lgo.
rbmo do desfa:'1ue. Para.

efeitos penais é equlpHra,jo
a funci�n[ 1'1:) público o

empreg:tdJ d� sociedade do
economia mbta

que p:J.sso. C,U"l o clenl,;O
dos crimes r.omuns é deti
nicta com o reajusLe ti s

critúios. tr'ndo-se al:m<:;tQ
paUl o crescente avll-:;(

ltlento da moeda. Nos ct'i�
mes patrimoniais não vio
·rntos. a l·,:::tltulção da.
coisa fur!:da ou captada,
C\I 1"'i,.·v� 'J ti:l dano, seri
1.r'Jt f. 'I'J.)cional mino

r:lçâo oa p�na,

nãrtos do govêj-no em was

níugten elites de segUir p,J
ra HIO�uston: 'Texas, tm'!\" ce

scíe ollliervat a. t�nQlog:in
do Rolo, a produção agraco
la. e os métodos de criação
de gado. Vi"'ltal'â derots v.i

rios paises da Europa, bP.�1�

como o Líbano e Israel, an

WS de �rnax QQ_ Bl'asit.
ocoeemadoe e�.eitQ_ .:i�

clarcu que está pll.rtlC;tll�.r
mente In1crosSa,tlo_em P!oj�
tos e in .....*·nel'l�Osl qne fI.al

mentarâc a 'P!:Odútivida0e
industr!aJ e agrícola de ,<'iI

Estado e ajudarão o'·sêu go
ver-no em proflramas de
CPllstrllçiio de obras pub r.,

cn-. Qualllicou a Bahia de
o maior produtor- c exnc-t«
dor de cacau, fibras e Ó:"-'1

vegetais.
M�·u jn'Inelpàl objetivo �

e'tmentar o meu povo c re

duzlr as tensões no no-des
te de meu paIs" - acentuou
Es�I'O melhorar ràntda
mente a situação para. (J,

pequenos e medres rasou
deíros do Braf!!I, garantÍlld)
lhes a ssístêncía técnica. 'fó
dn a aji..�a que peco nos

Es�ados Unjdos de�tina�,;c
a melhoj-m- os padrões de
vida na Bahia, particula_
m",nte entre O" S,'lol'�s mma

bl'aslleirJ5

Use inseticidas e ervicidas

'lavrador
bOBRt SUI\S COLHEITAS!

t,pos,C! fórmu'(lS paro a eXferminiú de qual,
qúer €'�j::ecle _de proga da lo ...ouro,

Erv:êidG3 lolO! I? Seletivo eliminam os el·

vós dàninhos evitando ossim o Imprc'uufivo
frcboltlo de c':::pincr, Faço uma V�SltO ou

peco inlormoções aos !cbric':mtes'

�
�

Afirm"u o .�1'. L'Om'�lr;(I
Jun. r cne o B,"a,U aS3.1:.1i
ra no futuro tlma p<l�h;..I0
e"do. \" m'i" \'igl:)'"osa "m

<1" dv'1I�("l:'lc.a, .Im:!

pc'), <�;;)r( tudo, Ó" ,:';;1-

f"tm! adt' COU os 'cus 'l'!l�

pl'o;n, Sos iill'·�l1aciol"lTLi
"'J ladCl do IJioco OCidcltt'�1.
Em d('cl::ll'(!"i') � à hn1}ren

�11, d;S'2 que I) Dl'rlsll ·:�:,ta
longe' do P"!lll:'iro M\ni.�t:;)
Fidcl Castro ela Cuba Co�
mun!.sta. Fl'dcJ Castro é
um'3. e,trê'fl de('ndente"
O Ua"!' b::JhiBllo tl't)'.'xe

"-"'auclaçó<', a 'ut..:losas do IJo

voo cio;, HU Estado e de 'odo
" 1*>,"'(1 do B�'asU: Afj'''(}:):1
que u('redit" .em qu" "",1'1

t",,:, crn"tru:r"m'i um' )'1<1'1
-------------- ----_.

BUSCHlE & lEPPER.·S IA.
"JOINvll,f RUA De ��INCIPE. 123
Bt';ME��I)' �,JII B�USOU", 175
C\1�;':;". DESru8A'RGAOO� WE"TPHAlI'N, 442"

pobrefl. Receberei cem se

tIs fação tõda sorte de em

p'éstiIr! " go.ernamenten

.ou prtvados".
Disse o sr. Lomantc Tu

ntor que a Aliança para o

Pregresso era uma venosa
iniciativa lO�hda· pe,o �I'o;,

s'dente .xenne-rv para au

mentar a ccopei-scãe dos

paises mais Industrln'isa

dos no desenvc'vtmenco e

ccnórntcc do Hemisfério O�

ctdenra! como um todo. con

ccrdcu cem o nropús to ba
síco da Aliança declal'�n-,
d·J cue "devzmoa, a t;':.I.1
custo. "'\'�t:'.lr a j)ra..�e�v"ç:.l'
co- velh:o" nrtviláglns é

Cria(;� o li � ll�'V().s"

,��_._--�-

Macl1ulôn enúcntMi m:ção �e �e�CIh1niln��
LONDRES - Co primei�8- fazer fl'en!.f! a segunda. que estâ realizando uma

ministro Har"ld Macmilla:l mcção dc dasconfiança vo"açãc secreta para e;�-

hiCormou hJj� ao gabjnf'�c contra seu govemo aptt'- gel' sucesSo.r em .;,u!)stitl,i

sõbre suas conversaçõf''i sentada no Parlamento no cão d:l extinto lider Hugh
com o chefe. de governo curso de cinco dias. Gaitskell, apresentou Unia

it.,HanC) e se prep!lra para O Partido Trabalhista moção de censura em rC'-

-Genibrã:l-iunem� S�
Cienlisl3.S

GENEBRA, 5 (V.A.) -

Inaugurou-se ontem no P:t

hicio das Nações desta c�

aade, uma das maior",s

conferências científicas j::.
mais realizadas. Uns dois
mil hrmens de ciência e

técnicos pmcedentes de

oitent-a �ai8es tentarão d<l�
l'ante duas semanas fa?:�r

com que as modernas con

quistas do saber human')

sejam desfrutadas pe!ilS
nações subdesenvclvidas. O

A usura

congresso é presidido pelo
professor Maleko.l S, Tha

cker. da India, o qual su

geriu, em seu ciiscurso de

inauguração dcs trabalhos,
que fosse criado um grupo
permanente de cientistas,
sob os aí.tspiclos 'da Orga-
11iz�t:ão das Nat;Ões Unidas
I O.N.U.J, para fomentar o

J]tog\':'ss� técnico dos pni
-ses Sllbdesenvol vidos.
No decotrer de 'Oitenta

sessões os conferencistas
estudarão mais de 1.800 te

ses, qtre nbordam os mais

varladçS temas, desde a

forma de prodllzir m2.is
cercais e carnes até os sis

temas de telecomunicações
por micro-ondas, O pre!':!
dente dos Estados UnidOJs
John Kennedy, envli'ou men

sagem aos congressistas,
em que faz ardentes votos

pelo êxito da mesma, "'3

qual poderá l'epr��enL;l.r
\l1l1 dns maiores marcos (le

pl'rgl'esso na história d?,s
Nações Ullidns"

I<>.ção c'Jm a formo. como o

govêrllo faz frente ao pn
blema âo des.emprêgo.
O Ministério da Fazenda,

Reginal-d Maudiling, por

sua parte. infcrmara ao

Parlamento sôbrr. as mec!i*

das que o govêrno preten-
de aplicar em vista do irn

casso das negociações sôbre

o ingresso do Reino Unido

no Mercado Comum e que

incluem \Imo. cooperação
mais e�treita com rS Est:l

d..,� Un'cl'�s pA.l'<l reduzir as I
t!-lrilas adu9.neiras em

O \) t'sitlehte do Bro.�i1,
Joã:J Ú'oular" de�cjot\, illH

men!5atcm il,�n) cxiw. Em
sua mi'.'ijva di?, (!l'l P I�,,'

o chefe do Executivo bn-
sUeiro: "A lln!) r',).l1_h. RECHAÇO
fundamcnto.l da ch�ncia e Quinta-feira última os

dn tecnologia em sua mis- trabalhistJ:l.s apresentaram
:;ao de proporcionar o pro- uma moção de censura que
gl'esso economicr e social à foi rechaçada, Tinha reJa
humanidade torna essa ção com a política de Mnc
conferen'Cla um passo dep Millan sôbre o prderlo nu

cisivo na cooperação L,p dear britânico. Os perítos
ternacional e um dos m[lis políticos prevêem que a

signIficativrs acontechnfm� novo. moção de censura' se-
tos desta década". râ rechaçada esta noite.
------

cala mundial.

Frente Parlamentar Nacionalista:.
. PROGRAMA

o deputado SérgiO Ma
galhães .está se empenhan
do, agora, juntamente com
os demais membros da
Frente Parlamentar Nacio
nalista (eia qual foi esco

lhido presidente) no sen

t.ido da elaboração do pro

grama do movimento, q:lc

obedecerá a unha dos 54
itens aprovados e qtJ.C 'f'

presentam as suas reivir..

dica�ões bâsic:ls,

BRASILIA
NOVA MESA DA ASSEMBIE'IA

Por 51 votos o sr, Cami;u

Nogu�ira da. GanIa. foi dr!
to vice-presidente do S�na

do Federal.

Até março, o documento
deverá estar pronto para
ser submetido a')s inte�

grantes da FPN. na Cãma-

Os EUA construirão a maior usina do
mundo de conversão de água
WASHINGTON 5 (O E) - Os Esta·

dos Unídos construirão em sua costa orien

tal a maior usina do mundo de conversão de

água, A usina 'utilizará um pocesso de con

gelamento r-ara transformar a água do mar

em água potável,
O Secretário do I�terior, Ste'Yart Udal!,

assinou um conu ato de l..t..J�.uv{J dotares

cem a "Strutners Scientiíic and Internatío

nal Corporation" para o planejamento e CO:1S

trução da usina, em Wrigutsvute, Carolina
do Norte.

A ur.na, com capacidade nommal diá
ria de 760.000 litros, começará a funcionai'

antes de noveml ro do ccr-en'e ano,

u

j Cf Ô lei 'M � J r 1
I r St'l, lu'% p",�old 1

Rj,DIO • HOMENAGtM

sidente Kennedy fez um exame da �ituação
��' :Oi:e �����laa q;:rt�:nt�� mundial e da política dos Estados Unido;::,
entã,., a Frente estarâ de- ante 50 altos funcionários do govêrno rell-

��%ti:��e��rut�::��:r��� nidos hoie na Casa Branca,
pondente à sua importân- Piel�re Salinger, do Serviço de lmpren-
cla parlamentar ,

Vencido o segundo lance
sa da Casa Branca, disse que o Presidente

da sua organização (o pri- 'Ifalou sôbre a situação mundial, o resultad,)

�eii��n��i d�Sd:u!�x::��in��� de nossos esforços em todo o mundo, a situ3.

cações), a Frente entrara
\

çiio cubana, as relacões entre os Estados Uni
t:irio. MourÃ.o Vieira; qual' �ad:e��:���aç��a��,s ����je: (lo� (' <1 Europa, o n;ograma da Agência Inter

�l�le����·ctári'o: Catete :?i_
�os: de acõrdo com as suas r':?r"jnn:ll n;lra O DesenvolvilTlento, as conver

Pal'o. suPlcn�e foram "!:ü ld�as'Frente Pari:lmentll' snções sôbre O desarmamento e a situação'

:'��s�o:u�tl�::�csM����� .1'� Nacionalista d�vcrá ini- ... -� .... :..., ..... ;..,.., jrdrrnn ipr1usive O programll
Os àem.1j.s postos flC9mm ' ,Tot<lllim Parenk ��\�jSSl��U�!�����' :aa;�� tribut:5rin �)1'p.8jflenciaIJJ.

�t11 pl·�tnc'hidos: pri!l1Pl' I) :-ir. I\mo d" Moura "'.n de uns 100 d,:,putadoll. eh;; () pro(';�<3l"1tf' l'€Ul1iU-s&:> rOl11 O r .... I1c,.elJ.w

����:tásl��t:e!�!o�a����rc� �i��;1'�('h:�'�\�';�;d�JClil� '��; qlwb; a)ü�s, d:�U;\���r::���� N:1I'inn�1 de Se!!urança, o seu métis alto ('(lJ'�

\'
tb Ma.r1nJ.li)�. ��I�Q �t!l'� b��d�'.:,.�',.� .,'� ",

n,óta e�n§tltul�ão, po consultiv;o' durant-e,.;4 !�ut'Cs,!� '.

____iiiiiii_ili.iiiíííii:i;iiiíiiíiloiliíiliíiiiioií�;.::;;,;;;,::i;;í;;;oi������=����;:!f!!!:.������::!l!.i:��::.'::I���....,.�"""'"""'��· "'. :,.. ,... ·····:.r.;·'

Aque'e que milita já qúa�� 15 anos no rádio
merece homeno[f ns.

.'

Pcrque afin .... 1 comp.:.r€cer diariamente - 15
qnos c., 6 h"l· .... ., ,da manhô, e bz�- um prcgramtJ
educativo (' ""<::rd-tivo", é me"ecer algo moi.:; do

que umoc' ,..Io;:ro na -:-éMnrn munici<"1é:1
E 11"'",' C'l' o r<>cnl,pci!"'"1ertn publico de to:los,

c"m ",,,, "f"Y',,:t_ ch'-ina-in" nerd
S') ("'f"'� 1--" (1ue acnrdam cedo diáriamente so

bem d" !':>crifkio.
D; ..... cip eh, JV"! manhã frjf). eamn Quente, ,

J"""'''S o ide.".ll, resultado do eSpírito humano, fala mnis

cIto
Poro (lUl?m OUVI? a prog1"am::cãJ diório, t:)lv�z

,.�"'� ,..., -,. ,.".......... ,,��,..-;�;... :n n f"r,.,." rie.
"� ... t,,rlf' _ veêm o valor e o merecimento do rodio
li�to I""",tir"ll

A idé:o : U jJi"ogloma tc.lvez tenho surgido ("M

um dia calme, uu talvez do necessidode de crie;'

a.gu. o imp:rt,mte • que "A Hora 00 De5pert�;
der", �'Jrgiu e agra(_ou.

E quando !=stamc:: no ano do 90 cr_iversário d,::

prcor::.ma mo.tinol mais ouvido, unim"'-n"s:lOS S5._';s

ouvintes poro d'zE( - Obrigado Daki pondo-o!
"

soda cátlstica

FABRICADA NO BRASIL PELA

PRIMEIRA VEZ

elA. tlE�RO QUíl.\ICA FLUMINENSE

(mbclogam Industrial:
Soco� m"it,folho. \i'o�el e, (1!óslico) de 50 Quilo!

Embalagem Dolméstka:

Coi"o. de papelão co." 24 pOCol(.s pládico� de ! li}. ib

Raprc�enl(]n�()s poro 0\

hlodos d" Sento) C01,,,,,,0 " Poron6

BUSCHLE & LEPPER S,A.
Joinville � Stumenou • Cu.ilibo

Kennedy Revê a Silu;çiiíl Mundia,
WASHINGTON,22 (IPS) - O Pre-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Obr do Governo em Ex
Italia apoia pretensõe

Lo�mRES. 5 (V.A.) - o

primeiro n:lnlstro Harold
Macmlllan regressou de
uma visita de três dias a

Roma com o sólido apolo
do governo italiano à cam

pnnha bntâníca para in

gressar no Mercado Co
mum Europeu, contra a

oposição do presidente rr.ru

cês Charles De ccune.
Macmillan parerla S1ItlS-

feito com as garantias de
que o primeiro ministro
italiano Amintore Panfunl

procuraria, com outros di

rtgentes europeus, obter a

anulação do veto impõsto
pela Franç,� ao empenho
da Inglaterra para se in

corporar a Comunidade
Econômica rcuropéí«.
"Senti-me sumamente es

tlmulado pelo coincidência

D'�ESTAD'O
� O!'tAts AKTJCO OIARIO 0& SAlfU UfUl1'IA {

storrenop, ils, (Quartd-Feira), 6 de Fevereiro de 1963

o Pravda e o Presidente De Gaulle.
MOSCOU, BONN e PA

RIS - "O presidente fran

cês chnrtes De oauae e:,I,á

procurando obter nov is

aliados, depois de haVN

descaratadn os planos tio

Reino Unido de rncorco
rar-se ao Mercado Co-

mum", diz o "Prnvda", ór
gão oficial do Parti de C"

muntsta. O "Pt avda" cita
um artígc do diário "Libe

rnnon' de Paris, segundo
o qual "o objetivo final ti:

comptetnr a cooperação
franco-alemã, mediante a

criação de um eixo Parls

Bonn-Madrid, baseado em

uma aliança político-mm
tar-eccnômtca".
O diário soviético acr-es

centa que "o acôrdo com

o sanguinp.rio e fascista

Franco somente satisfaz

aos militarisras e aos ct .. -

euros mats reacionaf!o.'s

dos países capitalistas". l,'j

nnlmente diz que êsses

paises "se esforçam para

criar novos oustécurce que

impeçam atenuar a tensão

nner nacn.na. do Continen

te europeu".

Taxis mais
Caros

RIO, 5 (OE) - Deveria

estar concluídos depois ue

amanhã OS estudos visando

a majoração das tarifas

dos táxis, segundo mrcr

mações do Serviço de

Trânsito. A majoraçil.o pl!'.
teada peles rr.otoristas é ãe

.75 por cento, mais devei á

ser concedido apônas 66

p::r cênto.

Senado Francês negil verba
para FÔlça f\uciear

PARIS 5 (O ESTADO) -: o Senado

francês acaba de rejeitar do orç.amento mi

litar relativos aos gastos com a fôrça nuclear.

O govêrno solicitara que o orçamento fôsse

. votado sem modificações.

Serviço Social do Comércio - . me
Programa Esportivo pará a

inauguração do Ginásio
'CHARLES EDGARD MORITZ'

DIA 16 DE FEVEREIRO:

I As 20 horas - Valei - Bandeirantes de Brusque
<campeão do Estado) versus Seleç!io
de FPCllls

As 21 horas - Basquete - Vasco x Botafogo
DIA 17 DE FEVEREIRO:
As 9 heras - Ba�QuEte Vasco x Seleção de 'Jo�:n-

vllle
As 10.30 horas - Butafogo x Clube Doze de Agô:;to

(Campeão do Est.ad:)
INGRESSOS - Até o dia 11 do calTente, das 13 it5

21 horas, sedio ent.regues no SESC (Centro SESC-SE

NAC) às seguintes pessõas:
1 - COMERCIARIOS, medlõlllte apresentação da

carteira proflssional;
2 - MATRICULADOS, no SEC, Cem a apresentaçào

dos pontos-de-vlsta britâ
nicos e italiano:;", declarou
Macmillan aos jornalistas,
em Roma, acrescentando:
"Um revés não é o fim da
jornada", Numa evidente
alusão 11 De Gaulle, Mao
millan disse que houve épo
cas na história européia
em que. uma nação ou um
homem procuraram exer
cer seu u-mrnío, mas que
a Inglaterra está conven
ctda de que êsses tempos I

pertencem ao passado.
E suas três prolongadas

entrevistas, . Macmillan e

li'anfllll1 consideraram os 1
meios para Impedir que a

.

aliança ocidental se esfa
cele ante os esr-rccs do
presidente De Gaulle para
reduzir a ínnuêncía norte
americana nos assuntos
europeus.
Num comunicaria con

jun�o, os dois' estadlst9.s

rão e Inte'nslflcarão as os

treltas c-neuttes jé exis
tentes nos setores polítI
co e eccnõmtco, tanto em

base unnnterat como com

oute-s países que compar
tilham do objetivo comum

de unidade européia",
pressou o comunicado,

NO) Edifício noepcke. à

rua Pelípe Schmldt. encon

t-e-se aberta à visitação pu

blíca, de ...onde permanecer

per mais alguns dias, um"

exposlçâc fotO)[ráfica de •. -

bras do Governo Celso nu

mos.

Pelo que ali está, poete
se ter uma idéia do que f,')1

feito, objetivamente, em to>

dos os setores e em todas

da (irã-Bretanha
deplcraram o fracasso . das

negociações de Bruxelas e

concordam na necessidade
de promover novos esfor

ços para salvar o impulso
em favor da unidade euro

péia, apesar do revés so

frido. vêntrctanto. Mac

mlllan e Fanfani estende-

os recantos do Estado -

proVa de que o Chefe do

Poder Exec11tlvo cúmpre fiel

mente o prometido: gover
nar debruçado eôbre o ma

pa Inteiro dl! Santa casart
na e atento n todos os pro
blemas que anígem a core

tívídade.
Nossos tl(ll� flagrantes f")

ram tomados quand,. 90:1
inauguração da .eXpGIjIÇU".

vendo-se, no primeiro, o

Governador Celso Ramo1
o Eng. Armes Gualbertc e

outras eues autorldad,,�,
observando um des pain{:l�;
I! no outro o momento ern

que o Secretário Execmivo
do PLAMEG fazia enlrega
ao Governador de um vvru
me contendo a súmula cios
trabalhes executados dUl\l.n
te o ano de H162.

M. L E, - Luta prossegue., ..
J::Ir1.UAJ;,LAS 5 (O l!:8TADO) Informa

se que os Delegados das outras 5 Nações in
tegrantes do Mercado Comum Europeu, prc
jetam atacar o véto interpôsto pelo Presi
dente Charles De Gaulle, a entrada da Grà
Bretanha na comunidade econômica. Indi
ca-se inclusive, que os ataques serão inicia
dos por ocasião da reunião da Assembléia
Parlamentar européia.

RIO, 5 (V.A.) - Para Interamericano de oomér-
debater a pcetcãc da mt- cio e Produção',
dativa privada em face Comparecerão, entre ou-

dos problemas econômicos tros os srs. senador cedro

do Continente, vão reuni:-- Ibafiez, do Chj'2, Carlos

se. nrS dias 6 e 7, nesta Sangwnetti e r:esar Tog
ddade, lideres do co"', reio noni, o primp' do Uru-

de tôda a América tina. guai e o outrp ';1 ...-\igentl-
e dos Estadas Unlo' sob na, Henry E�. (l'Jyn, dos

os auspíciOS do ,selho Estados Unid'\s, Crl1los Co-

Ihães

Vice-Pr,esldente:
do Budal Arlns
Vice-Presidente: Depu

tado António Plchéttl
I'" Secretário: Deputado

Livadárlo Nóbrega
20 Secretário: Jornalista

Salomão da Silva Matos

Consultor Juridlco: Dr.

Hélio de Melo Mosimann

A posse dos novos com

poncntes d� Diretório Rfl

gion1l1 do PRP foi efetiva

da dia 3.

R eforma do Código Penal:

Conhecidas as Principais
ft I t

- de multa, exa,pe.ação da

e r a ç O e S ::: ::::,::';:In��o�o�:; - Ifiguras cnmtneís,

contor-I'me a sugestão da expe-
R..O. 5 (V.A.) - O mi- não é profunda ou radical, rtêncie''. .

ni:;.tro xets- n Hungria, in- senão o de correção. ou "Acerca das normas ge- .'
cumbldc pelo Ministro da atuansâcão de certos cri- rals, afirmou, já dei a co-

.

Justiça de reformar o CÓ- térios,

suprimento.
de fa- nhecer as principais

a1te-1
dig.e Penal, já lhe entre- lhas CU retificação dalguns rações corrtídas no ante-
gou o anteprojeto <ia par- equívocos, supressão de projeto, Agora, farel o •
te especial, onde introduz díepasltivos de fachada ou mesmo, ainda que sumà-

•

modificações e, .ao antect- "para inglês ver'', revtsão rlamenta, sôbre as invoca-
par, declarou que o obteu- do regime penal, notada- ções da parte especial, isto ,

vo da reforma do Código mente em relação à pena (Cont. na 7.a 'Pág.) I

Lideres de- Comé�cio Latino
emericeno reunem-se amanhã

Ainda existem maillots pela
Metade'do,pr.êçD,,,, ",'"

J� '"""", op"tunidod, IM,lm"k peque�, .�".Ptid":
I :.::,.i.:,lnvem0' ni �olombia:'j1·5 morles,

de notlc'ar uma venda que de desses malllots, E unl'"
A MOd�lar reallsou, ;la cportunidade que dev,e sl'r

loBng.,?,���,';,5 }��.61:is-�n�;= ����;n- ��e���se�t�t�lC:;Oi��
pouquissimcs dias de mail- aproveitada. É o nOS�;J , .. '," ;J 1)

lois de, lauLcx, v'indos do lembrete ao leitores.' ������i;:�tc had; t�:�!�ór�
verão próximo pa::;sad:.', ------'------------

Departamento mais atin-
pela metade do seu preço

U Ih- EI" g'jdo é o de Antióquia, que
de então. Jade :jY!at1a aes ef o so[ceu d,,"aam,nto, d,
Quando se fala em pre· !!J

��s :i�:��r!,as;:i: ���:�� Presidente do PRP ���:e�uê:Ci:un��çõe�ôrt:�
ou menos ainda, do preç,) Em convenção RegioóaL vam 'l �ucessã(' do sr. EI'i- chuvas.

atual, t,lmanha tem sido 'a o Partido de Representa- co Müller e a vitória cou-

elevação do custo das, cou- ção Popular, secção de be ao Uustre Dr. Jade Ma-

sas, de um ano para cc.. Santa Catarina, elegeu os galhães, que é o atual 5e.

Pois bem, a metade do ano novos membrcs do Diretó- cretario da Segurança PÚ-

passado, representll, prati- rio Regional do Partido, b:ica,

camente, em relação ao Eis os eleitos para o

valor atual, apenas a quur- O conclave foi realizad') D,R. do PRP catarlnense ..

ta p,lrte, sinão menos ai1"- nesta Capital, dias 2 e ;:) Presidente: Jade Maga�

da. Daí a cnorme, a exp· - p.r. e contou I:cm o compa
tacular vantagem dessa recimento de convencio
venda demalllots.nais de todo o Es�ado.
Ainda existe na A Mod('- Dois candidatos disputa ..

Brasil
exportará
automóveis
BRASILIA 5 (O ESTA

Dal _ Os dirlgentc� da.;

in.c'o.usidQs auto.mobllÍlStlcu.s

do p!li�, �erão convocados

pDra a l:<.lunlão com os MI

nistros da Fazenda e da In

dustria e C"mérclo. O Im

conôro Sll dará ainda r.:I

corrente sl'nlana. e ,�,'JrlÍ. rie

b� ic;a [l CXP','l'[u ao de ;\U-

Curopa:
Frio conlínua

Arna,l-

LONDRES, .3 (OE) _ A

Grã-Bretanha e todo o

continente continuam so

frendo a onda de frio si
berilma, que castiga tôda
a região a 44 dias, En

quanto isso, os serviços de

meteorologia informam que
o máu tempo persistira
por mais tempo. A Fran

ça, à Alemanha, â. Esp::.-:
nha, Portugal, Austria, Ita
lia e os países escandina
vos foram castigados nês
tes últimos dias por vio
lentas tormentas de né\'e.

Escritor (atarinense Autografa
O b r a P r e m i a d a

A reunião terá como se- O dest<lcado escrit:>r ca- sagrado. pintor ANTONIO pressivas da nova geração
de a Confederação Naciow tarinense João Steudcl MAIA,.,'figura das mais ex- de artistas.
nal do Comércio, na Ave- Areão, estará autugrafall-

��d�te�:ne:l :e:��tl�\� ���t��i�;�df:' sb��1�'� r��
m��io:_ Alía�9$ tiia� .. o l��iil�. o�� ';'�������Progresso, resultados, obti- laureada com o prêll\�o'
dos atê o momento; o que Raul pomPéi8:" do Govêrn\)
Cs homens de emprésa da do Estado do Rio de jil
Amélica Latina, dos Esta- neiro,
dos Unidos e o Govêrno �A MORTE SERA MEU
n,orte-umericano esperam CASTIGO", conta a hlsLÓ
dessa: Iniciativa; b) - In- , ria de um menino da clas
tegração econômiêa, atra- se média que, aos sete ano.:;
vés da Zona de Livre Co- de idade, perdendo os .pais,
mércio em face das expot'- fica sozinho no mundo, ju·
taçiies };]tino-amerlcanas; gado à sua própria sorte.
c) - Programação do De- Um dia é préso. InteIll:\w
senvolvimento Econômico e do numa instituição par,l
Livre Emprêsa; d) - Di- menores, acaba por perver
retrlzes relacionadas com ter-se completamente. Fo
a estrutura e a política qo ge, anos depois, jurando
CICYP,

vingar-se daqueles que c

maltrataram. Vai traba·

lhar num hipódromo, com·")

cavalariqo, onde aplica um

gclpe espetacular, conse

guindo fabulosa quantia.
Aos dezoito anos deixa Co

hipÓdromo .e segue par.]

Brasília, onde enconl,;'u

uma jovem por quem passa
a dedicar grande afeição. .

Em seu coração, entrc
tanto, man�em-se aceso o

desejo de vingar-se de seu:;

antigos algozes.
Estabelece-se eomercia,

mente. Quando tudo pare
ce correr bem, é roubado

pelo sócio. Volta ao camj
nho do crime, deixando a

Pclicia ãs tontas, tama
nha a perfeição com que

tela, secretârfo-geraj do
CIC'YP, bem como delega
dos do Peru, Equador, Mé
xicC", Guatemala, Colômbia,
Bolívia, Paraguai e Cana
dá.

I(omunicações
'Int!lrrompidas
SAO PAULO 5 (O ESTA.

DO) - Durante duas hor<;�
nu noite de ontem estlv�
l'am Interrompidas as co

municações telefônicas o&n
troe São Paulo c Guanaba
ra. O fato deveu-:oe II defei
to do terminal do sistêma.
de micro-onda em D'lq'!e
de Caxias. A ausencia de
contactos telefônicos erib'e
as duns capitais durou dn;:;
20 horas e 30 minutos "

fi J
22 e 3D,

sempre agia.
Mas um dia ..

e/Ministério' do' Jrabalho e·

, ii Previdênera' Social ..

.

o ULEGADO REGIONAL DO TRABALHO E·

PRE-rVID.i!:NCrA SOCIAL EM SANTA CATAHlNA cOllltmlca
que fOI'am anuladas as eleiçôes do reprcscntaI).te d<l. ca-,
tegOl'la econõmlca da Junta de Julgam.ento e Revisão
do Instltutr de Aposentadoria e Pensões dos Empreg�- I

dos em Transportes de Carga. �
Outrossim, faz ciente, que segundo normas do De-:

partumento Nacional da Previdência Social. somente te-

r
rão direito a voto Os del.egados eleitores dns Sindlcat'Js
que partlci!�al'am do ultimo pleito, s!'nd'J vedada a par
ticipação dPo representantes das Empresas e de Associa
ções Proflssionais. I

Ontem, quando me encontrei com meu excelell�c
amigo Seixas Neto, havia no tempo um alexandrino:

Manhã feita de sol, manhã feita de luz!

Lembrei-me de indagar ao homem que mais chu
va n,s tem mandado, nas suas .exatas previsões llIç

teorôloglcas, se poderia s,lir, â tarde, sem gnarda
chuva. Resp'Jndeu firme:

- Não! E a trovoada desta tarde?
Lembrei-me, então, do Januario de Oliveira, no

tável lmltadcr patrici�, dono de todos os timbres de
voz e que, na sua temporada no "Alvaro de Carva
lho", há anos, pegou quatro dias diluvianos.

Na ultima noite, cansado de tanta agua que Deu,>
dava. abriu seu espetaculo de balalaica em punho,
botas de cossaco, a cantar a velha canção rus"a

"Olhos Negros", com a mais enxarCõlda das letras:

Hoje ... tlchove ..

Amanhã. . tichove..
E depois ..

Também ... tichove ..

Sempre, _, tlchoooove ..

Já está mais do que em tempo de o Seixas Neto
fazer algumas previsões enxutas ..

Ameaça
.

)Soviélica
·diminuiu

BERLIM, 5 (OE) - Os
diplomatas ocidentais em

Berlim expressaram hoje
a opinião de. que. a ameaça
soviética na dividida capi
tal alemã está ,diminuindo

Plano de Obras
para Brasilia
BRASíLIA, 5 (OE) - O.

Presidente da República
determInou ao �releito de
Brasilla a esquematlzacão
de plâno de óbras par� a

nova capital, de cara ter
cct:ltamentc prioritário. O

E assim, numa seqüênci:;J.
ininterrupta de aconteci

mentos palpitantes, desen-

volv.e-se o romance.

Sem páginas mortas, de;:
sas que fazem o leitor Vi
rá-las â cata de assunto
m a i s interessante, "A

MORTE SERA MEU CAS ..

TrGO" agradará' ao ma!s

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


