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IDADE: 2:5 lp!ms: Nei;aUvo - 1:!,5 mms: Negativo ""

I Grupos de mevocu-o cumular cem chuvas oeasiomux

e muito espersas - Tempo Mt!dio: astavet.

�
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GOVERNADOR AFIRMA QUE IMPEDIRA O INGRESSe DE NEGROS NA UNIVIRSIDADE:

��lr�la[ãD r�[Íal [OntiDu� �rovDtin�D �érl�� iD[i�eDte� D6� f��i,lIi�o�
MONTGOMERY ( A,laba

•

opor se pessoalmente ao m te o dta de boje no Alaba

d::;:";7;' ��õe��: :��IO" !�:::��: ���e:e�.D::�::, ma Mo de b idiste SUOICI· ou $& em s." ai de;;n;:::n�s ;,�:�:"��,,,�>� i:e::��O:1 d:OU;�es����� _ ':A��::������ '��b�O�; n� u -
" n

.

tana no Estado do Alaba Judlcl:ll do JUIZ federal do Informar que o presidente •

�:��>c!;���t;r���0'y�� r::�:�ef::� p�:::�: �����::�,::;:t��::�,��:' proteste na presenca. de mil secerdotes
eriçao na Urriverwldade, pe- dos estudantes de rana nc.> ao governador rIo Estadl' r ;�
la prhuuira vea na história. gra, até O escritório de íns- de Alnbama e a tortas "3,,,, SAY'JON, 11 (OE) � U:"l gasolina num cruzamento tru n di.scrbt\uL:\l:i"ao, rrh -- -------- ,---

�lng�:��nad���;eES�:J�a::. ;��::��d��apOd:�i!Ur!�ro:: �::��:i� a q��ãO �r:{:��:t��� ��:���sem��!: ��=.aS�i� :�;:�����: �����;;o c�:� �co:a ��(\ \Jlr����tco �:\��� EQUIPAt�EN"iO PARA O BR.�SIL
�������o ��;átjct�:�:s�o s(>� cnr sérios conflitos dural�' ;�:sc:���:ad!�edirÜamen�e A. INDA A COMPOSIC,A-O DO �:�t�osr�o::�� b�di����Il:�:: CONTROLAR SATElITES S -- 66

que darão início [I uma lu

Omais novo e maior subma- �'Ovo MINlm!@ ��m:i1��n:\e��nt'�� �,,,:.::
BRAStLIA, 11 {tl�h - ceccr udercs POlit!C03 r.a que êste governe com tuh

r I" no atôm I·co dos' EUA
Um info,mante doi p ...<o'- manhã de hoje na granja rêncta rettgtosu no VI,,'.

dencia da Repúblioa; disse de 'I'ôrto, e deverá se aví; Nam do SuL won-r Líu.

ao nosso correepõncentc Lar nas próxlrnas hcros monge budísra de uu .11l"S

qué prosseguem os enten com o eovemeeor Magr. de td-ide. ennhnn-ou-w til'

dímentos em tõrno- da ra- Ihãcs Pinto. esperado es: J gasnlína e ser-rou se na ('�"

forma ministerial; 'Frisou tarde em Brasüts. Ponte cada dnl"flntl' a llrot'iss",i,

llUC .s-nbum cntondímen-, nutorteada . d" Pc.h\c�;; C',) de protesto 1"�"H�l'rl:,. na

fd c-ncruído. nâo pcssen. Planalto revelou que por 1-1)- zona mais habitada 110 cen

dJ de mera especulação as da esta semana, será co- tro ele Savgon. :';;:1I secn« i.

n;)tÍcbs divulgadas por al- nhecída a nova composr- acendeu um fósforo e ateou

guns órgãos (L: trnprensa cão minlstertal. O cres..
sobre- a comoostcnc do rm dente 1'1j:L Repúbltca. viaja- fogo às suas pró).: nas VUs-

vo tL!:;nj!'I.;;:rio. O líder ti·) r,i nmnnhã para a GU'ln1
te.r que tmecnutamcnte fi·

gnvêrno sr. Oliveira Bri!.O na-u, J.,de passará o feri �
cara.n envoltas em chama-i.

desaucorízou noticias do rt \ d= Corpus Chrtstí, e S'" ���v�:� �i�;���('��stos:�!.���: Lrn upuretno C.H!J, lia l'ul'.:a l\êl"e.1 a1";�Slll'ir:l, t \ ;.'Ia IM

:�:s����!o��:nt�o\,��a:;: �t"��:�je�á !�l��:m;r;��:;;a�� apertando um rcsérío c.n HaM' '\l'n::1 de Amlr('\\s, l<.:stai.lus u.ueo-, na rnomcutc em

rristros, pois o assunto é du horas, anunciar oficial'
sua mão direita. uparenre- ((I�:I;���s��ç�WCII�;�il���:�llJ (�e"P�'�:'��l:i!I;�il;�'Ci�IOE!)pC!:�oN��!

ateada exclusiva do prese- mente o seu IIOVO mímsté mente orando em silêncio, •

d
Cerca de 1.000 sacerdotes E.L ..\.). (lllt' Ilcrmitll'á aus cientista!> brasileiros medlr.:l

i.�a:e bcl,!��iúv���� ��: f:ii�� �in�:ú����. p()ccrá Sl'i
monges budistas, orando t! tt,,,t.1tithule Ilc dêtrol1S Clllilithl$ lia ionotifcra. (IWlnllD do

. �___ __ __ lat'!"':enlando.s.?, p�"I'.st':ll.W lI:âü;nu lant:Jllll'lltu UO !'iatêlitc "S,:i6", cm órbita polar, \)

rum n sua morte. t,I·.1' Ht'I'CI'Ú seI' (UmI'VI'l,l<) 1")\' esta�:õc .. lle terra a Serp.Ul

cUI)<;tl"ui(!m; (',11 \"in:e 1):lÜ':I�S, u:1t dcj(�!'i, 1) B�nsll

r
f:stt' ê I' m.:i, nOH,t c UlOllrnlu sulJmarlno 1lIH:lear'dli !\T:,lIiâl1:1 'd�s F.'l:ulos,llli.

:;:: �";,� :�"I'��;�'CI�I;'�'I���e :;:,�J� (I;.::/� t::�c�,�t:'�� �U�;��' U;��II�:�;:-l!;;:::I::a à: el�t:l���
mcnto de J'"c!ni';"'!i ,lo tillH "(',,1,11") ..

, "',"II .",", disparados dcl.mb:o d'L,gua e

(ranspOll3 Im1,I ogh'a nucltar a Ulm! distância de <I.GOO quilômetros, "Marinha
nortC'-umcriC::lna pussui atualmente em serviço onze submarinos lrans!>ortndorc'i
de "J�oJ:lri,,". :"\a =oto, o "Lafayette", ao começar a imergir em sua primeira prova

em alto mar

Ultimat -.
, BoUeias
WA:';HINGTON - O ....d·

vogad.) Richard Phillips foi

designado parLa voz ati·

cial do Departamento ria

Estad:l No'rte Americano,
em subStituição a Lincol'l

White. :este, foi nomeaei:!

cônsul geral na Austrália.

WASHINGTON - O Sui,·

secretário de Estado para
assuntos políticos, presidi·
rá a delegação dos EE.UU.

nas conversações que dt)·

vem ter inicio em mead"s

de julho em Moscou. com

o objetivo de chegar a um

acôrdo, sobre fi cessaçãiJ
das p�'ovas nucleares.

BRASíLIA - Um porta·
voz da presidência da Re·

pública informou f'm Bn;·

sma que prosseguem ('5

entendimentos em t�rno da

reforma ministerial. nlí.::!
-- havendo porem, nada dc

positivo até o momento.

Acent:lOu, que nenhum en·

tendimento foi concluido,
não passando de mera es·

peculação as notícias div'11·

gadas por alguns órgãos da

imprensa sObre á consti·

tuição de um novo minis

tério.

RIO - Está confinnud'l

para o dia' 14 próximo a

viagem do cardeal D. JS1'

rl)e ctt' B:1r ..o� C:·H1li1.n1 :l.')

V'n!it-:lnll. O Pre1aclo \'inj:

Soltura -de Balões
P r o i b i d a'

Temlo em vista as festi·
vidade'i Juninas o Diretor
do S'3rviço de Fiscalizacão
de Arn�as e Muniçóe.<" 5".
Alcides Bastos de Arauj;),
baixou portaria em que,
fica terminantemente prOi
bido:

presentes determinaçõe� se·

rào punidos eom as pen",·
lidades previstas em lei.

IRAOUE OFERECE 280 Mil DÓLARES
PELA CABEÇA -DE REBELDE

, 01"" �_ _ __

a�q���.�o�' �...,•.
o

!��i�er:��resp�n��elll d:o��� D,O �G�'O PAPA
guir assassinar o chefe
Kurd,) 1,1usthafá El Bar·
zêm. Entre�entes, proi
seglJ,em os combates ent':e
home!ls do govêlno e :tu

lider insurreto. A tensão

cresce em todo o pais, e

particularmente na região
norte do Iraque. O conmn·

dante militar da região re

cebeu ordens de bomba:
dear as montanhas domina·

àa:S ·pr.los rebeldes, e insia·
lar côrtes marciais pAra
julgar sumariamente os ,;i·
",is- e militares que cO'1lb�
tem ao lado de Barzâni.

NO PERÚ: QUEREM·
ANULAR ELEICÕES

iUB'IFICANTES: �;��:�:�e!�:i;i�ia ��;
AUMENTO ���:�a�:����. eO aP�����
RIO, 11 rOEI - Foi adia. do PO\'O Peruano. em U1.ln·

da ii reunião que dever;'i callo, pediram a anula('flO

ser re:\1izada hoje pelo Con. de todo processo eleito;'nl
selho N�cionul do Petró· do departamento de JlIlin,

I - O comércio de PI"')
dutos pirotécnicos, s�m a

devida licença desta re.i)ar.
tição; II - A fabricação �

venda das chamadas "Bom
bas d� parede"; III - A
venda a menores de fogr;;;
de utilicio de qualque,'
natureza; IV - A queima
de bombas de estampido
em vias e logradouros pú·
blicos; V - A fabricação

.

e SOlt'lf!l. de balões ou en

genho,; de qualquer natu·

reza, Que possam provocar
incêndio nos campos ou

flores�as; (art. 22 letra "h"
do Código Florestal; VI -

leo, para examinar os pr!>·
ços dos óleos luhri!Jaantes,
O adiamento, deve·se.a via·

gem para Brasilia eto' sr.
Carlos Meireles. presidentl:!
do CNT. que foi é.sststir a

posse do Gal. Albino Silva
na preSidência
brâs.

da Petro·

fi. leste. de Ljma. Assinal;1'
ram irregularidaaes n",�

eleiçõp.s, entl'e elas a utu�·

ção de elementos réconhe·
cidamente comunistas que
se opuseram à permanên·
cia de representantes 'I':l
partidos politicos.

MANGABEIRA DEIXA A PETROBRÁS

ClD.-\DE DO VATICANO,
11 (DEI - Funcionórios d�)
Vaticl\no dibrnm hoje nH·

nuc;osas inslrul;'ces oara ,l

cerim:mia de fechamentn
da o:::eRela Sistina, ao tcr
inicio o conclave que desig.
narâ .0 sucessor de JO;�0
X"<IH: A capela Si:::tinu se·

rá [eclfada ns 12\e 30. h.ora
de Brasília no próximo' dia'
19.

JM� mlllGO
H01E NA
CÂMARA
BRASíLIA. 11 (OE) - O

minist.ro Suntü:g.J Dante::;
irá amanhã li Cà:nara. F�·
dera!. O titular da Pflsta dd
F"azeud:l, u!)ordllni provi·
cll-nci'ls. tomadns pclo ��
";'In') bl'll!':iieil'o, n:"l co'n·

pra das empresas conc:i:.o·
slUllarias de serviço ptibi;·
co.

51 Mil SACAS
DE FEIJÃO PODRE
RIO. 11 <O}::) - Come<::l'

1';\ a I'etirada das 52 \lnl

sacas de felJflo .podre, "11"'

mazenadas no al"mnzem 3
do ca:s do porto do Rio 1e
Janeiro. O produto adqlli·
rido pela COFAP em 19;;9
no:; EE.UU. foi considerado
impróprio Para consumo P.

está arlTUlzent>do desde no·

vembco daq1lele ano. Ag,)·
ta. será utilizado como

adubo.

gou os seguintes processos
dêste Estado:

Habeas COt"(lUS
N- :'!9.4a:3 - R�,ator: >.)

Exmo. S;:. MlIll:;�l'u Ary
Ffan.;o - Jmpetrante: Ro·
dolfo F. Pinto da Luz __

Pacie.:lre: Manoel de Men.'·

<le:;. - Indeferiram uniini·
Illemzilte.

renle: V ...lltill1U Vel'ls�im'l
�mn;tl"ltluu lndvoglulo: ·rt';·

mo Hellor F'ettJ - Recu)"·
rida: lo n.tenda do Estado. -

Denun provimellto. 'cm par
te. !)rcv;J.:ue.:ndu o vom

mlÍdiu, .:..,lItm o votu (lu;

Minlsl rus Halmemunn L�ul

�1[�1�';��, d;�t�I����.II.�t�xc��
h:nUss:llw Sr. MiniStru Luil.

N ;l�.5-l0 - Relator () Gnllot.ti \.' l�t.'dru Chllves nUiJ

r:;"!llo. Sr. Ministro GOlW",: tunWl"lllll lM'"'" 110 jllll�:l.
ves ... ,,; Oliveira _ 111l!)U' melllu }JdIS 1l:1U, a,,;l).i.;l'I"tH'1

t'·:>.i!te: Laertes dt) Macedo ao H.i}I:1,lorio. ' •

MUllhoz - Pnciente: Hu· N .',Ulu - I1dtltur' o

m.il,:u:l Pinto S!occo ._ Exmo. Sr. Mhü",tl"o C:;illd�·
CO!lcedem.m a onh,�Ill. lIll:l' uo :vtutla - lkcol"l"t:nL'�:

nlluemente - Presidiu 110

jHlga!ul'nto o Exmu. SI'
l\>Iinistro Ribeiro da Cosi:"
no impedimt::nto elo C;XIH,:.
Sr. Mmistro Lui:t G11110! ri

Itcclll'�"s de Ihlhclls CUl']lIlS
N'" :�·J.·H;2 - Ud:.ll.:ll·: U

Exm.). Sr. �lullslro (.;"n,;d
\'tlS de Oll\·t'll"tI - 1m!>;"
Imute: Sylvio Eduardo rie
Piro - Recol'l"ünle: Jo�io
l\hmoel Costa - RCl'ol"l'ido.
Tribunal Pc�lc!"al til' Recur
sus - h�';!llTam pru\'il�1{'i\'
tu, stl'n di\·cI·gtinciH.

'

N' �!J 5fH - H.dat.or ü

E!;mo. Sr. Mini!'>! 1'0 Cunha
M�llo (E.1U - lmpeln1l\
te: M;írio Tei:\eira CanitlhJ
- [i.'..o';'orrente: - HercU:.)

Hf'nriqlle Cervi':'_ Rcc�r·
ndo: Tribunal ete Justiça -

Unàn:mcmente, negaram

provimento ao recur:;o.

N' 3:1.588 - Relator ()

E:\\'1o. Sr. -:.n!1isll'O Perll'')
ChroSt>i - I:l1petrflate: H:,·

miHO'l .1nsé de l\l....ura F!"n-u
- RecolTcnte: Osmar Elo\"
Meira - RecorridO: Tribl;'
n�l de Justi�'a - Nef!:HAn1
provimento ao n'CU1·SO. D,·
cisão unânime.

Anionio Yvo MorlL:t ludv()·

dro Cha\'t�, POi3 11:10 ús�i'S·
tiram ao l�ela\<)rio.

N JO.532 - Relator: o

Exmo. Sr. M:nistro L:.t:.:

Gallotti - ""!eeorrente: Us·

waldo Manoel de Oliveira,
(Advogado: Maria de Naza

reth Ferro Blr15i) __. Recor,
rido: Govf'l'nador do Es. ,i
do - (Advogado: JOsé (;

Baleeiro). - Dcram provj·
mento pnra conceder a 5''#'
guran-;a, conl ra o \'oto dt.
Ministro Villns nous.

I{ccursos l!::\tl"aol"llin:irlo'l

N� n.27!1 .
- Rciat::!r o

Exmo. Sr. l\'IínisU"o Ped':O
Chav;!�. - R')COITl.!nles: 1"

Estad:) dt) Santa C.ltarir·.d.

gueto: Euelidus t.:ardculJ - (advo;,\ndtl: T'mllo Ht)nriqlh!
n.ecOl"ádo: Govt:rnndur ll" - Biasi). 2") Eduardo Am:.·

l!:SLIlU,I. - NCI(Ul'IUII !>L,
vimenlo ta UllII,!Ulnilludc.!.
NUQ t"nHlI"IU'll part .. nu j'"'
glHlIl.!nlu por IlUO Icrl'l!l a,,·

sistiuo.:\o ltúllltol"io )5

I!:XII1US. ::';UIIII,'.-..':; l.\limstrJs
r ...,<lm Chtl\·t!s c Lui.t (.;<11·

N' ).7611 - Relator: (\

Exmo. Sr. Mln\.st 1'0 LUIZ
...�,ilhllli - n.:corr�·ll�c:
só Bdiüo ..:... Adh)l-:au<l: 1\1 '.'

1".ia 1.1.: Na:;UTeth 1-'vITU Db·

do\" (i.1 ESlmh.l - Actl'og!!d ':

Jnsti .:':urlos Baleeiro, -. N,'

gou·se provil1\{'n(o. 1l1U'U".

Illem�'nle - N;l nl1s':-n�'in
juslil'i,·r.dll. cln Minislw Pr,·
.'lidenl� L"fn.Yi.'tic etc Anet"n

da, o ,iu!gal'lvl'U rui }.l'·c;<;,
dido pelo MinisLro VI ....:'

PI'I'<;i(h"nle Llliz CalloaL
N' 1 '.1,9 - Relator: o

E:xmo. Sr. lI'TiniMro LI�i'

G:,llot;i nl',!on'C'lltes: S�l

ckclnc\1i' COOUf"':\1 h'H de COTt
-"li!'\() d:1S Traln(Jmd,'rcs rk

P"r"{""il" Sl"h"\idt :s .\. d'�

nesp"'ls"h\ljrtl\rh� Lim;!:"j
- R�'''nlTi(l.\" Fa'�cnd'1 F:.�·

lal\1ml - «Avu�!lldo do TL"
,. "TC;lt(': ArriO Rf'])p!n)
Ifl'nl"ll Ill"\I\'imp:lt"o l);";·'il

unânime.
1'1' I0.5::!2 - {{clntor: (J

F.xnlO. Sl'. Ministro C:�I�di

(ln Mo! Ia - Recorr�'qIT'
,Tus:inc, .':iilllUS_R("c('rrir1,)
Estud.) df' ....,unta Catnriul.
- Ne�fl1"I1m jlr(1virnp'l� 1

(,"111,.1 ü \'n o tlp<: 1(,\\, ..

1,',\:; Gnm,".l\n·s (l(' 011·.··;:·.,
, ., r\' F', 'l:"�

·!-.!íi.o lomaram _p:1I tI' li'" 1'"

g�lní'n(fl 0<; F.xlllO'i ,':)1", l\lj

ral e Silvi\ t 3dyogado: Td·

mo 'IIeitoi" Fei I), - ReCO,'·

rido: EI11f1StO JUI"g:e Dion"r

(u(\vo.:ado: !'llulo !I(cdeiro.;)
- Conhecidos e provido,>
ulluniulCmentc. PI't'sidiu ao

julgamE'nto o bxcelent;o;·
simo Sr. Minlsll"O Ari Fra,�·

co no impedimí'nto do
EKlllO. Senhor Mlnistn

Lujz. Gallotti. - l'd,J �. RI;

'col"l"l"llle [:\lu(1 o 1)r. R,i:'

N" '17.G57 - Relator: o

ExUlo. ::>1'. Ministro f'odro

Chnv�.s - il..:o,:,>r)"<.;llcl:::;: .i.)

- PI"0l'lIrndul" l';';"�J' c\!! Es·

tado (ndvt)gllliu: r\\<110 H.

Biasi: 2·) ,�lv(ldi t�tll"tz B'3'

lü;y "

A fabl'icação dos fogos d·�'"
nominados "estalo", "tr,l'
que", "pipóca�

,

e '�espankl
coió" (Aviso n° 612 - D 4
de 1/'3/1955, do Ministéri�
da C'.\errn); VII - FaZer

fogl1(';�US ou queimar foges BRASttIA, li tOE).- O ano e meiO. QUero entff"

�:s a;��:���s, ��sd!O�::!��� :;..p�������: daM:��:���:: ::�t�:����a:, em��:s!U��Ja�= PETROBRÁS:
ou portas que deitem para enviou ao presidente Joã'J por Getúlio Vargas, e sobr�

os mesmos. bem como ia· Coulart u seguinte mensa· tudo �ara conduzi·la no es· NOVO Rc('u!'su E'\tl'annlin,íl'i ..

bricar, expor à venda peças gem: - "Nos tnomentc?s pirito em que o gra11l1,� Cdlllhml

pirotécnicas vulgarmenlf' em que me preparo � pena br�sileiro a' conc'ebeu e a PRII:SIDENIE N' 51.4.,1 - �,'··l)n01\'(·.

denominadas "Balões de úntl'ej.\ar él pl"esietênciar 0:\ defE�Il(lep, contra o:;; golpes
..

[" �?1. JllstÍl,ft Pú])lir�. nf'COllido'

Fogo", "Bllsca·Pés ele Es· P<:>trobnis lIO ilustre br·asi. dos mOl,1opólio,s intemacie· BR1\�UI1A. li <filE) _ (.l Pedro SiquC'ira - (AdvOl{U'

tampirlo", ou de outro gê:. leiro Gal. Albino Silva, dan· nals, ,Ie acerdo com as o" GaJ. Albino '''il:va. lomoll cio: Joiio Momml Rt'lat.o\': ;)

nero. em cuja fRbricaçüu do· lhe o müximo de apóio c lavras dramiHicas de !3tl�t pos.�e 110j.O o .... '(,'01'1'::'1 de p�0' Exmo Sr. Minislru Cio1'·

sejam empregadas maMo colaboração ao meu �lcan· carta
. testainento� Nêsté ü;;· Fii,dçnte du Pp,l,r.r.1L\n1f;, em (_'alv�s (1" Oliveira. - Co)

ri:o.s explosivas ou inrlam" CP. quero ni=:l"udecer ao emi· ,pi_ritO, pode s.empre v. ;.CC,l!j:11('1Hia rlnnZ�lcln em nhedcto un:'>llÍmen1C'nte "

veis, rapazes de, por sí, o� l11'nle ehli'fe do govêrno e' E::ã. ('ont.sr· com a minha Bra.<;ili:l. LO[<:o., a. seguir. ú provido co�ti"a u \'oto d'l

combinad"s com OUI ros pI;" meu ]l1\'I,:ld" :Ii)lll!\). :t con alais ('o:l1plela colnbõracãer. l''\:·('h,.'fp do (:ahiiltl"e MiL -r.,·Tinis: �'O G:lllol: i

ment(J�.. pl"!1VOCarClll inc5r. "1\1 l)li;:l cl!'j)usil:u.h llorq,!e e a (';"JI'llJanH;:iio FI t:!1" (h l'I"(",:d('I)('i:1 di! l;r
,
i\la\1(latl.. " tll- Sl":lIl"õI\1""

r:: pt�:: .. 1.1Irlt.�Il��' ' ak rll' dio ul\ t::"ll,<;:U' :l<"ldent('·� p:tr.l :1 !l",-�id;" rfl ri lula. na defêsn ct"l l",blk' loi ,· ...."dd... ,I"�l(I." I)I"IÓn:�ri.,,, t· H''l"III'�(I�

L
..

�:Y'li�k,_ ..•,,�C�!1(�,,� ..
lotnUI':1 0\1110 pe�sofli" {,n d:!nos m:l!" "\:\ d:l 1'0011"1\1)1,1<;. Lit)('r:I�" DI':1�il e de Sllfl rf'i!"IlJ;i·I:J. ",U11 a !l11'\l:I1Io:l (la Onj(,'�l. N :I.fl"õ� - H('hltor ,)

�mr.,'�����3.�,�. n,:�mt\.:. Os ,nlratorc:s d<ls aOI1la, (10 cargo upos um�......._ ,�'-l', (tO t.1érdO �Cle 'l'amnw:.ln,l'. EJ:B1o. �r rl'J,ni"llo 11al111-;>·

';'__:=-_..::..!�:s!f-:'�L>-,,--,.-,,"-_L.,,"--,-,_,"-_ _:_ �_�-'""�L_"_�--".__i-,,-_....-.._iiiii;:� -

�... " ,!'.,; .. "._Q..i'.\..;';'�' �,��:,;.:

Nunes Pt'l"eini). ;;., - Ad.\.

gisa Cal"Val)lo Ptdm Neves

(aetvogadcl: nuy c. l\uncs

Perei,'al: ,1) lI.u1llllio Baller
(advoga(h). nuy Ntme::; Pe·

reira - I":.coorl"ictuS: Ald'l

MáriO de Allllddll e olltr'I.'i

(advo:!udo: F. V. Fnlllzke>
- Conht:lCidos e pl·o\Tid;;.s
os reCllrsos lInimiUlelTlen'.�
- Prçsidiu no Jul�:llllento :)

Exmo. Sr. \'illlistIO A,';J
}o�raneo 110 impediIlH:;110 co
EXl1l0. Sr. Minif>llU Lul.l

Gullotl1. Falou pelos 2 ;,

3's e l' Recot'l'lwl,\.''';. o D:,

Ruy NUl1e!S f'eruiru

N" 53.272 - Helatol":

Lei:!. f', ( .......

li-lo

\o�ad·J: T<,!lt)(J 1".'/1. - N

conlict'Jd,),
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'Renda em Desfile" no próximo dia"t5, com trinta nlodelos lia cassa pI'"
clube Doze de Agôsto. Elizete Cardoso a cantora "society" do Brasil, cant
para nossa' s,o�iedade. Reserva de mesas na secretaria do_clube D«;>ze

Emprêsa Edilôra "O Estado" Hda.

Prof. Berreiros Filho - Prof.' Osvaldo R. Cabral
- Proj. Paulo Lugo - Pl'o( Fernando Bastos
- Prof. Alcides Abreu __ Pror. Othon Gama
d'Ecn - Dr. Milton Leite d� Costa - Dr. Ru
bens Costa - Col. Cid GO.lzaga - Major Ilde
fonso Juvenal - Walter Lanpe - Flâvio Alberto
de Amorim Arnaldo S. Thia;w,- noralécto
Soares

'

Cwnista!t> !"ocillis
Zury Mncbado - Lázaro Bartolomeu

nua Cunsclheiru xrarm, 1(iO
'Iulutone :�u2Z - Caixa r'ostat. U9

Endcrccu TckgnHicn ESTi\l)O

IJJItETOrt
Rubens do Arruda Ram0S

(;EHI�:"<ll'E
Domingos Fernandes de Aquino

CIIEfE UE ItEIUÇAO
Antônio Fernando do Amaral e Silva

REO/\TOU·SECRET.'\RIQ
Pérlcles Luiz de Medeiros Prade

HEIHTORES
Osvaldo Melo

Pedro Paulo Machado

I'UBLIC1DADE
Osmar Antônio Schlindwein

SECRET,\RIO COMERCUL
Divino Marlot

I)I-:PTO. na t\SS['IJ,\Tt;ft,\S
Major Virgílio Dias

II
II

Gilberto Nnhns
Paiva

, E;qmrh's
Mnurv Borges - Gíjbertc

(:r,lniras
Silveira de Souza - Edson Nelson de Ubaldo
- Raul Caldas Filho - xrarcnto Medeiros FiI(1o
- J. J, Catdetru Bastos' - Luiz Henrique (I:!
Silveira

,\I'h'>; r l,ill'ratl,r"1
Salim Miguel - Ilmnr C"I"" 'ro,) - Jair :<"IRl,·
cisco Hamms - G('Ol'l!C AliJ�Jto Pr; v'O - Lin·
dolf Bcll - HOdi'igo ele H'Lr(,

('OIllClIt!iI'IU"
João Nilo Linhan'o;

Itlfurm;I\'[lu :\).:Ticula
C, Jamunchi

HEl'nl':SEN'IIAXTE�
Represcnta!.;ües A. S. Lflra LIda, - Rio (GBl n,
Senador Dantas 40 - 5' andur,
São 1'1Iulu - nua Vitória 657 - conj .. 32
Piirlol\kgn' PROPAL -,R. CeI. Vicente, 456
8do IIHrh�tlntl' SIP HAa elos ('nrijós, n
- 2 ;111dar

��Bent(>s e correspondentes em todos os J.unicí.
pios de Santa Cntarina - Anuncias mediante
contrato de Rcôrdo com ti tabela -em vigor.
ASSINATURA ANUI\L Cr() 3,000,00 - VENDA I
AVULSA CRS 10.00

I(,l dirt'çiio niin!-. ... I'csllOll>;abiliza l1Cl05 eOIl(:eilos I
('Illítidos nos HI'U;:OS assinudos)

, I11

LE"fICIA E TANUZA

Leticia e Tanuza dois nomes ind'icande duo�
enCantadoras garotinhas aue completaram ontem

respectivamente, três e dOIs anos de existência e de
alegria,para seus felizes papais-, ° Come�dador E·
manoel Campos e sua excelentíssim() espôs3 D.,o
Maria Eugênia.

Com uma viva,cidade ç inteligimcia adm'irâveis
Levóa e Tanuza sõo o orgulho da família Camp')s
que ontem se reuniu à numerosos amigos poro h,j

mer.agear a meiguice .e o carinho qUe elas represen'
tom.

"O ESTADO" 00 registrar a passagem do efe
méride, levo ao Comendador Emanoe[ Campos e sua

exma, espôsa, f.elicitações traduzidas na ,homenagerT
que presto as tõo queridas aniversariantes,

SRA, NELI MACUCO DO LAGO

• "COLUNA ODONTOLÚGICA" �
-

C1'11!1V'
ALGUMAS CONSIDlRAÇOES SOBRE • •

f CLiNICA ODONTOLOGICA ,
'?",��

De inicio, permito-nos recordar aue�
'b �

lOMBIS
e,tm?l�gia� a palavra

..

"clintcn" é de orige� grega e •
o m'!����!t�!�siqntfíco Junto 00 terto- Mos por um fenômeno co

nbectdo- por catocrése foi-se 'alongando o sentido de
palavra de tal maneiro que hoje, clinico consiste en

trotar OU aliviar o doente quer nO leito. quer no con

sul tório, ou em nossas cadeiras operatórios; quer se ..
OAHCOR U.IUústria MIdIIica

trate ��b.�:l��i�o����l e��st:fe��á�i��9�;u���f�i rele- i!!!!"!ii·'·ii!"·i!!"ii!-"'·!i!"'!i!'-!!!rrj··!!!"""!!l!i!!·'!!!"·!!!I1
vontissimc reguladora e normativa das COndições
da vida. �'a chamado let do Sinergia Funcional; qce

" -----,--'--1.

�
sob o ponto de visto didático pode ser asstm enuncie
do:

t estej�:o��::�:a�:;�:� d�o�tCo�n�7t�re���a�� zz:
mo agem harmônicamente vízondo o mesmo fim

qu� é a mcnutençõc e a conservação do vida".
COnhecido que ss tornou o refrõo odontolóqicc

de gue o dentista é o médico da bõcc a lei do Stner
g'ia Funcinol estó intimamente relacionado com c

Clínico Odontológica, pois é no cavidade bucal que

reside o campo de atividade do cirurgião denttstc: é

r-osso regiãd uma das mais relevantes funçõe� bio

lógicos, com; sejam 'os da mastigação, a fase inicia'
da diçestôo etc.

Os órgãos alí existentes. com o missão de cum·

prtr fielmente os suas finalidades, são os dentes e c;�
respectivos tecidos de sustentaçõo, objetos de Can

nhoso e necessórior cuidado do órurgião dentista. c

fim de que possam, fisiologicamente hig'ienicament�
desempenhar o se ....! mister para a segurança o ma-

nutencão do vida'
E' que no cavidcde bucal, está também locclt

zodo o 'viveiro, podemos assim dizer. do pcümtcrobts
mo com que tem de lutar 'incessantemente o pro
+rsstonct o fim de que as suas toxinas e seus ma'

lefictos não influam direta ou 'indiretamente poro C

quebro co lei: da Sinerqíu referido hó pouco"
.

tudo �a;'�;i��:�'s�:n:eô:t:' : c�����"t��n:�,�:ul �iZ�-
tod o vastíssimo capitulo de uma es�cialldade me' Idic� _ Q Odontclogia',. A clín'ica dentário é o ali'

cerce onde repousa o vasto edifiCio do Odontol0,gia.
Sendo, pois uma especial'idade médica,

iU19a-1mos que as. amígdalas devem fazer parte �e. nOS5C

campo, auer se tratass__e de, t.rat.�mento AcltnlCO, .o:� ,

cirúrgico" E por que naa 'retvmd1quemos �sse dil:e,

to, de vez que € mais fácil ?perar os �mlgdal�9. cc
que extrair um dente? Os CUidadOS pre-operatonas Ie post-aperotórios são os mesmos.

.

Dada o importôncia do medicino da boca e :: Iresponsabilü!cde qUe temOs sôbre ds ombros, -:a clI'

nica devemos ter sempre à mão as melhores livros e I
revistos acompanhando de perto o progres�a cresCer

te dos dias que passam· Mc Gehe nos ensma que c

arte e ciência buscam o verdade.
, Os acadêm'icos do atualidade devem saber q�"

o campo de ação do cirurgião dentista
....
não é restri

to como parece à primeira visto, Como �ntendem m

leigos Ou seja, .em apenas conserv?r �Of1lto9. os ,d.en-
t.es, mos. é um campo complexo. tecmco e Clenh�lco

Artigo escrito. especialmente paro esta COlun"

pelo:
Professor Dr. J. B, Pereira Bastos

Catedrático de Clínica (2a' porte) da Faculdade

de Formácia oe Odontologia de Alfenas( Minas Geraü

Autor do Livro "Medkina da Bôca",

� Comecrnemos ��\ Sociais

",'Cf,\AJ<1- U{��
FANTASIAS DO CÃRNAVAL BRASILEIRO DESFILAM

NA EUROPA - CLAUDINE A MANIQUIM EM FOCO
Alberto ML/:.sf. Após o certmõníc reli'1 _ Em nossa cidade o stmpóttcc

casal Dr Rolund Rcncux (Carmem)

paro os festejos do cinquentenório de

Fábrica de Rendas Carlos Hoepckc
S. A. Suas eleqcntes filhas Mario Lui
z a e Aste, já esrôo círculcrvdo em nos

sos reuniões sociais,
,

2 - O Sr, e Src Jornalistc Do'

mYngos de Aquino. jantavam 'no Que"
rência Pclace em companhia de selo

filho Fernando,

çtosc Os noivos recepctonarõo convi,
dedos na residência <10 casal' sr e src

Jaime Comcíro (Cecv).

11 - Estamos informados que sur

ge o "GI'€mio do Veterana" 'em re

centa reunião nos salões- do Clube
Doze de Aqósto
1 12 _:_ As 23 bec-os e 30 minuto:
da noite de sábado teró inicío na no

vo passarela do Clube Doze de Agôst..::
o apresentação da grande parada c'
elegôncia Rendas em Desfile: Mariza
Ramas, Dumaro Ptnto, Helenita Mi
rondo Ramos Maria Steto Rosa, M:3
ria Luiza Renaux Vara Btrtencou
Kosting Ncern! RegIna Silva, Suzcnc
Modesto�.e Silvio. Hoepcke do Sttvc a

oresenterõo vinte e sete modelos, 'Co,

prtchosamer-te
'

confeccionados
rendas, cambrqioe e fustão.

13 - A simpâtica e suave Claudi'
ne manequim profisJ:i'ional da SOciJa.
em nossa cidade esta. em

atiVidCJdeSIcom aulas de passarela e aperfei_çOa
ménto SOCIal, paro a apresentaçõo de
noite de elegônci<:l sóbado próximo nc

Clube Doze,
'�--.

14 - Elizeth C,rdoso o

Pdmei"l
Domo ela .Cançõo braslleira darÓ· set
I'Sh..A>,,", no �Iubc' Dozt" apÓs a apre
sentaçôó do Desfil,e jó divulgado· EJi
zeth chegará amanhá o nossa cidod.
e participará da lista de hospedes de
Querência Palace Hotel.

15 - Procedente de São Paulo

chegarap1 ontem a nOsso cidade e re'

cepcionados {'lo aeroporto pelos srs
Helio do Slíva Hoeschl e' Dr. Hermí
nio Daux Boabaid aSo srs. Dr· Cai!
Alcantara Machado e Madruga Duar'
te, Diretores da Feira Fen'it.

1 6 """""4 Logo mais na sede SOcial de
"Paineil'as" mov'imentada reuniá(
dançante denominado Noite dQ
Ni.lmoradOs".

17 - Amanhõ reuniu em suo sed�
social, 3 Diretoria d,) lote Clube di
Florianópolis par'a serias- providênci.
sóbr.e o construção da nOva sede de
clube em questão.,

18 - Amanhã o "Clube do Músi:,
ca de Flarianáporis patrocinaró mai�
um .recital no TeatrO Alvoro de Cor
lho. Fomos informados de que () pIo
nisto de 10 anOs de idade chegarâ ho·
je o nossa cidade,

'

==

3 - Na ccpeto do Divino Espfnrc
Santo reouzcr-se ó no próximo dia 29
o casamento do srta Odette Marie

COsta com o sr- Joõo Rafael Evcnqe
lista, 'A recepçô-, dos convidados o

co-iteceró no jardim de inverno d(
Hotel Rcyc!

4 _ Já confirmou .sua presença no

{este do próximo sabadc nos salões de
Clube DOze de Agôsto, Q Colunist�

S{'cial, Jo:.é Recfolpho Câmara.

.s - De Rio para Portugal, Espa
nho c Paris os vencedOres do concur'

"o G( fan,asias do COl'naval de 63 m

Tenh", Munic'ipal e Copacabana Pala,
ce. Em ogôsto Pl'óximo estarão a:

mesmas luxuo:-;m, e custosos fantasia
em pa�sarel:l de nossa cidade, numl

noite de elegância e carIdade,

6 - Muito elogiado o "Shaw" di
Luiz Hellriaue na festa do últImo sá,
b-:Jdo nos salões do Clube Doze de A·

gôsto O cantor em foco, que é a "Bo:l�
50 Novo" em pessôo esta assinandc
dmttlto cOm emis�or�de Buenos A:'
res,

7 - Orculanda pela Europa o ele
gonte oe simpâticO casal, Charles E
Mol'itz {Nelita}, O casal em questãi
deverá regressat' 00 Rio nos últimc:
dias do próximo mês.

.

........

....__.\-
8 - Do meu particular amigo Pau"'

lo Guimarões- acabo, de receber car

tôo da Inglat'el"ro comentando o mo'

vimentado tOrneio de "pôlo",' qUe fo.)
sspecialmente assistir...

9 - Da Sociedade de Joinv'ille va'
circular em nossos reuniões sociais,
sImpático casal sr e sra· Gert Schmid\

\ (Moriza).

10 - No Cidade de Laguna reali
zar-se-á no próximo dia 22 no 19rejc
Matriz SantO AntôniO dos' Anjos, c.

bençõo Nupcial da bonita srta Rosil,
do Gruner Carneiro com o. sr' Cario;

"' ..

SALLES
DIVAGANDO

APRESENTAÇÃO
iIJ/fí#

Pél'icles Prade destacada fjgura de nossos meio�
culturais em conv'ersa informal, propÔs-me que a

brisse u";"a coluna neste conceituado órgõo de imo
prenso de qUe é redator-secretório. Entre surprêsc
e, desv'anecido, Oc.eitei O conv'ite nõo sem descOnhe
cer, já naquele momento a responsabilidade que ho'
veria de assumir poro com os- seus- inúmeras e exi ..

gentese leitores
Não serei 'um cOf'(lentarista. Longe de mim ta-

manha pretensõo, Um comentório exige de seu au·
tal' verdadeiro conhecimento de causa,' muita habi
lidàde e um espeÓal espírito de análise, de interpre
tação :e de crí�ica, A divagação não chega a tanto
Basta um pouCo de fantasio de improvisação .. ,. €

vOntade de escrever,
.'

Ddi o motivo do título acima - DIVAGANDO
Sei, porÉm qUe nõó irá cor.responder, muitas vêzes
00 conteúd'o dos exposições- principalmente quandc
'::J assunto em pauto ligado a certos fotos do vida co

"':diana, estiver revestido de uma' realidade sensível E

manifesta, Não ob9tante prefer'i-o assim mesmo ,

impreciso e contraditório' talvez até para simbolIzar
o prãpria exIstência humw,a da mesma formo cheia
de dúvidos e contrastes, e imp*g�da, não rarO dos
mais insondóvei9 mistérioJ:i,

•

Que esta coluna encontre eco entre os leitores
<:ondição primeir� de 51.10 continuidade'

,
"

.1l1:ltA'RiIll'Jãli;iYM_ ,i"�" �b�!lRA, !lA�!.�l

'.,���"

ADVOGADO

J!:dtricl0 Zabla -

1.0 Andar

rone. lI7!I

'lorfo.nóP(l1b _ S, C(!tnrln.

E com indizível satisfaçõo qUe r.egistramos na

efeméride que hoje transcorre mais um \aniversái:lc'
natalíCio da sra, Neli do L:lgo' dign!ssima espôsa d�
nosso ilustre amigo sr, Dair Macuco do Logo '(lhe. Rua. Felipe Schrnldt _

funcíanário do COl'rêio e Telegrafo desta capitã!, ele' .......

mentos sobejamente conhecidos em os nossOs mei0!
socia'is.

À dno' Neli, bem cama o tôdo o sua família Os

cumprimentos de "O ESTADO'.
.

BA'R E RESTAURANTE EM JOINVILLE
Por motivo, de doença de um dos proprietário::

vende-se ótimo Bar e Restaurante. Movimento mer

sal CrS 1200000,00 a Cr$ 1-5000,000.00. Preçc
CrS 5.000 000 00 oce"itando-se Automóvel ou Jee;:
até Cr� l,ioo.óoo,OO, Ver e trator: Bar Alvorado -

ruO' do Principe em Jainville.
16/6163

---�

�"',_�wc.. ..�'• .......--...
""

C\RLOS

Ontcm, cm palestra com

jornalista Amaral c Silva,
respeito da sucessão p
uencíet. cementavamns
possibilidade da candnta
ra de "polvo" Carlos Luc
da. Uma análise superfic'
e did,-í.tica nos esctar ...
do processo, dinâmico s

dúvida, que o pOlítico I,a
da vcm imprimindo, para
consecussão de um dos se

mais maquiarétleos obj
vcs:o mais alto poder
govêmo. �le, que aprende

::e !��:�!':� c�:�::I;tsr
ra de ação, hoje cousegr
através naturalmente de

sões, na pose einem;Ji
gráfica e premeditada. E
aprendi a me acostumar
com a') variações do seu

"méto.jo'" e da sua "Iouc;u
ra" c falo assim llum desa'

bafo, simplesmente, Saben
do, .todavia, que se um dia
essa cuisa que chamam dt

"Carlos Laccrda" fôr PI'Cj�
dente da República, 110 mi
nimo l:.m "cârcere existe1-
cialist:\" abrigará mcu COI'

pu, após uma surra

modo, evidente.

REUNIÃO
DA O. EA.

Dr, T. V. de ladrada
Botelho

'ADVOGACIA EM GERAL

Rtla Ten.-.nte BU,vetra 124
Telefone 2'1384

rlortan6polu - S Catarlft'

Dr. SANDRO
MASCARENHAS
cmURGIAO DENTISTA
Ex-Estagiário do Hospl·

tal Naval em Cirurgia e C11-
nica de bôca. Modernisslnt'
con,�tlltórto futurama -

Cadeira eufórica - Alta lO"

Eãção.
Rua ,B�igadeiro Silva Fat"
n. 13 Telefone:" 3552
�am. DO iU'�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DIA DOS NAMORADOS 12 DE JUI�O - CLUBE SOCIAL PAlMEIRAS - RE�ERVA DE MESAS EM CHH t401 BOLTIQUE - SHOW SURPRHA

uJ,�!!�Lde�:nt�OL�t Ener;a Elétrica
'
=

I « ENCRUZILHADAS »
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras

, PROVA DE HABILITAÇÃO PÀRA INSTRUTOR.

U C I de Batalha HOM"NAGEM AO PUBlICI'fÁRIOLevo ao conheci��nE:S�:ointeressa?os que se m' ava o PONTO �,LTU. .>
H

acha aberta no Secretcrrc desta Focuídode pelo pra-
"PRIMEIRA E GR.ANDE VITO'RIA"zo de 15 (quinze) dias, a inscrição poro o cargo de Um verdadeiro cavalo rte plantar um pé: de laranja e Júlio Zadrozny, um dos in. elétrica em Santa Catarinainstrutor dos cadeiras de; batalha, está sendo feito em exrgír- dêle frutos logo "10 cansáveis auxiliares cio go- será solucionado, mas seus1.° - Francês tõrno do problemàxle ener- primeiro ano.. veruador, no plano energéei- efeitos maiores serão nota.2·° - História dol Filosofia gia elétrica, em Itajaf. Qua·.1 Porém.. tudo isso seria co. Fomos nós, quem o in. dos no prõxírno ano, ncnn-3." .- Psícctoqío Educacional. do não mais a razão írnpe- admissível, se explicações trevístou, sobre o problema do-bem. claro que em HlG:J,Os candidatos deverão apresentar os sequíntes ra, apela-se ou pela Ironia não rossem dadas. Mas.. de luz e rõrca. O Dr. Julio atravessaremos diücukíadocumentos: ou pela massacre tnjusun- como dissemos, a vereada Zadro:my, mínucíosamcnw, dos."

1.°) Prova de ser lícencfcdo em Faculdade de Fi- cada, com O fito de desmo- não foi ouvida e a Ironia com a rnaíor compreensão.v Os propagandistas. gratui-losofio nos currículos de línguas, filosofia ou pede' ralízar um governo, seu pr.,- continua. dizia a mim e Nilton Russ., tos da oposição ao gover-�°is��0:uc�;:7;u;::tr����:��;oa ��:��iÇ�:;D��ático dos �=:: �:u:Ç�c�n:á:�:c:�: Quando, hã poucos dias, ����:SCX:e °s���b�:�:�::���� �;�:' �lã�u=OU:��:����2.°). Prova de 'haver concluído curso superior em xítíares. não mais de 50, passava por dizia que êste ano, serra um com relação a entrevista.
cujo Currículo foi ministrada a cadeira paro a qual A verdade, que foi dita e Itajaí o governador Celso ano de racionamento. de Não quízeram ouvir pelo rá
se inscrever; propalada, deixa-se de l' Ramos, foi S. Excia. aocr- falta de liz, pois atravessa- dío textualmente, as decta-

3.°) Provo de ser brasileiro nato ou ncturolrzadc do, como se não n tivessem dado por lideres sindicais e riamos uma época de sêcas. rações de Diretor da CE.
(certidão de idade ou carta de naturclízoçdo), "'1" 1-' I, para dar lugar, ;1(1 chefe!'; politicas, no satào E a seca ai está. LESC. E agora: sabedores

4,°) Qui,ação Militar; doce inocência, =. cr�ti�as ��i��:L���n�� lioD�:�r:z��,ainda o Dr. Ju- q�e no :.róximo anro,não �L'"

�:�) �Jt��sd�u�Ite��;�uem comprobatórios de e-.
��� necces casos sao mju-r-

governador, viajava o Dr. "O problema de energ.a ::� ;::0nl:�Sopa�:rã: a�; t:�.
������osd�eC�:�d;��rr�������t��bliCadOS e outros dc Santa Catarina, sempre ���!O as���:tren:êS:u��::

7.°) Ates-ode d� idoneidade moral passado pOI ��s,e��ue���:ntte��s p���:�: PROCISSÃO DE CORPUS CRISTI - ����,r��ia;g�r�ri�il�:d�esJ::do;' p��!�s��;�:; corríoe: �,:�,,::,��;,;;�o o/�o,���::; E D I T A L ::Ó%��ç�i':�::;il�: q';,!��;9.°) Atestado de sanidade passado por junto me nas, numa Ll"lu<:a i.o;,I.:, }lO;,· vessaríamos êsse períododica Federal. derada, por que o que se Dom Joaquim Domingues de Oúveíra, D(JI critico.Os candidatos deverão apresentar um trabalho: queria era somente encher mercê d= Deus e da Santo Sé Apostólicaescrito versando assunto do respectiva cadeira err- notichirios, diàeudo que 3�.\1 Arcebispo Metropolitano, etc, Nunca ninguém fez nndr.,4 vias "da.uoçrafados ou impressos inéditos, dentro de ta Catarina mio tinha ener- AOS QUE O PRESENTE EDITAL VIREM SAUDAÇÃO e agora que utgumu cotsu30 (trinta) dtcs a contar da data do encerrcmento da gia elétrica, e isso vinha PAZ E BENÇÃO EM JESUS CRISTO. se faz, tem de ser já, cominscrição. entravando o progresso.
As provas recltaer-se-õo J 5 (quinze) dias após c Eis que surge Celso Ramos.

encerramento do prazo para a f€ntrega. dos trabalhos Vêm para O governo com a

e constarão de; drsposiç.;o, de melhorar e

o) susten.açõo oral do trabalho escrito; redimir nosso Estado. Iní-
b) prova didática. cía seu programa de traba-
Dentre os aprovados o Professor Catedrático:r bulho. Chmua pura SI os hú·

dkará à Congregação o c'ond"idato que deV!2rá ser ad- men� 4,'1.: "S1. .... j..:1ll ce.:.mzIoS
mitido como instrutor do cadeira.

Florianópolis, 27 de maio de 1963.
AURORA GOULART.

O MA'SCULO epíteto com que Euclides do Cunhe
qualificou o SErtanejo é ao nosso ver, o único que
podes definir e caracterizar o publ"icitório brasileiro.
Em mais de vinte e cinco anos de luta, êle já adqui
riu uma claro e nítida consciência de classe. Ccnverr
céu-se da grondezà e dA. ccnstruuvídade do proflssõc
que obraçou

Mos só os fartes ccottnuorn a acreditar na dignidade
da míssõo que cumprem, mesmo ignorados incom

preendidos e desprezados. Só 'os fortes insistem err

combater, mesmo quando estão contra êles os força!
enormes dos preconceitos do malicfc e da indiferença
geral. Sã os fortes não descmtrnam nem. se of�starr
quando em verta deles se ergue mos berreiros da iqno
róncio da má vontade e do fncompreensõo-
Esta te'm sido o vida e a luto do publicitór-io brasileiro
O reconhecimento oficial da leqit irnidade de sua mis
são e da- honestidade dos seus esforços é um prêmic
e uma vitóría que ainda não lhe deram.
Mcs depois de vin.e e ci��a anos de esforços, surgeni
üs prtmetrcs signos promissores.
E csrc Revista que tem sido um oráuto dos curêntl
cns aspirações 'de SUQ classe, sente que é seu dever C'

pluudir uma decísõo �e janeiro de .1959 dos ,Po�eres
Públicos que consrttu! um reConhecHl1ento publico e

oficial da função de progresso e de trabalho fecunda

que a prcpagandb recltzo
..
no panorcroc soctnl contem

porônoo-urgência, 'sem demora algu-Fazendo saber que, sendo o próximo din 13 de
junho, conscçrcdc à magna solenidade de CORPL'S
CR1STI em que se horrenoçeta a próprio Divindade

fu"st�id!���o�od;S�O;:oc;aa:e���s �i!:'s�n���n�e:ve���
por bem confirmar paro aquela data a SOLENE PP,_()··
CISSÃO DO CORPO DE DEUS q� se verificaró com.::

se segue; Reunidas as Associações religiosos, abaixe
especific.:.àas, e Hoquel.:l mesma ordem, dentro e nil

a'dro do Catedral um pouco anhzs das 16 horas _

4 horas da torde'__ desfilarãO 00 sinal dado LENTA
CONTI NUA E ORDENADAMENTE, precedidas de
Cruz processioncl obedecendo ao <;eguinte itinerário·.

Praça 15 rUl?s dos. Ilhéus, Artistn Bitt):ncQurt
Emir Rosa, Praço Getúlio Vargas. Rua Visconde do:.
Ouro Preto, Praça Pereira Oliveira e Ruo Arcipreste
Paiva·

A benção paro que não haj<l interrupção rO

préstito, será dàda, apenas no adro da Caledrol

[��E��;�Ç�; aD�o��sN�:i��:s���ndo em segu�da a

A ordem das En,idodes e Associoções no préstitc
será a seguinte: Cruz pr:Jcessiunol Colégio Coraçc..:
dç...,.J,?s.us; _ Asíl.o �c Ot:fq�.;.�\:��;.!(:iJJ;�q2- �Çq_[l.gff?gaçõe::
MHrjanos fcmimnob, Ãss-oclaçoe� de Santo ZltO. Santo

�z�ez����m �:C:���ef�:��::,eA�fo°������Sa,d�b����
de iv\enores C-elégio Catarinense, COngll::!gações Ma'
rianos Mosêu1inas, �egundo a ordem de precedência

ou costume por último o Irmondod�' do SS· Sacra
mento, Clero e Pálio·

C:da Associação rnveró apresentar-se com o.;

respec.ivos estandartes e distintivos. - São permiti·
das crianças no procissão só vestidas de anjo paro
abrir o préstito.

Os fiéis que nõo "puderem accmpanhar a proci:>
são. deverão postar-se nos pc.sse'los das ruas do trajeto

para assistllllm a pcs:i<lgem.
para tomar porte neSS::l m:lgnn' fes,iviJade con

videm-se as meretissimos Autúl iuades e o populaçõc
€m geral
• Aos fiéis recomendamos c maior respeito ao SS
Sacramento, em que está verd'Jdeiro. real e substan'
cialmente con'.ido o Corpo de Nosso Divlllo--Solvador.

OutrOssim louvamos I: encarecemos o pied.}sc
costume de arn�mentorem as ruas e as frentes de su')s

casas em homenagem a tão augusto MIstério.
'Hipotec<.lmos a todos antecipadamente as hUmil·

c,:::s bençãos nutrimos a certeza de que tudo corr�rJ

para c m�io� glória de Jesus Sacramentado e hOnra
da Religião e do população florionopolitano·

Dado e pcssado em Florianópolis, aos 3 de jun:,o
de 1963

Em' nome e por ordem do G:lVêrno ArQuidioce-
sano'(a) MOns. Freqerico IH0bold, VigórIo Geral e

Curo da Catedral
COmendador Newton do Luz Mn("uco, Pr(

vedar d� Irmandade do SS. �.a.cramento.

ma, pois o governador ,1'1'
de, e se nua Iaa é porque
nua quer. E mesuro o (iI.!">,'
Jo de criticar.

Pela nova lei do sêlb. posto em vi�()r :m 59, .estõo. _i
sent(l:; de sêto os pedidos ou cutcrtzocoes de mserçcc
de publicidade em jcmors, rev.stas- esroçôas de rádio f;

televisão e conçeneres.
Mas do que ;;eU v�lúr monetário, esta deci�ão gover'
narm:nt'.:ll significa uma hcmenogem e uma consagrCl'
ção que o Bras"il presta aos séus publici.órios_.. .

Isentando de sêlos o prccessamento Gdmmlstratlvc
da Propaganda, define-Se afinal o es.�atuto leg::lI daf
Atividade técnica e profissiot"lal o serviçO do desenvc>l
Sl'l"vicCs .mde não hó vendas de produ,os nem realiza

ção de tronsoç�es, ambos justamente sujeitas a\ se!o�e emolumentos
Atividade tCn"lcu e profissiof"ial a serviço do desenvol·
vimento dos negácios :."I Prcpagando nõo é comér'
cl,) nem indLlstrin. E' àrte e prOfissão, NÇio foz vendas
nem rrunsações sujei,os a selo. Mns sua� mis!'ão. é jus·
tamente multiplicar sempre e ceda vez .mais as 'len'

d,:s e tronsações, esses verdú�eiros ind,c�s do pro

gresso mnterbl de l_-l�a coletividade c.ontn�uindo os'

sim de maneiro deflmtiva pnro o ennqueclmento do

patrimônio comum.
-

. ..

Es.e recçnhecilr.crto da nClturçzO tecn1c<l dos seu.'

serviços, assim como -.::In: relevant� popel que a prO"
pngand.\ 'represento no desenvolvimentO da pr�spe�
d..::de, é o pog::lmentu. de uma divido q�e. � �roSlI hc
muito tl'mpo tinha para com �eus pubh.Clta,Tlos·
E' a primeiro vitória o se incorpcrnr á 'histÓfl:J d� Pro"

pagondH no· Brasil. Vitá.�'iQ aLa, digna e mereCido.
Em nome dos publicitçírlOs brasileira,; ogra?e_c=os oo�

Pod€l"€S Públicos esta justo e luminoso deClSOO.
•

Mas ainda exis�m mu"itc.s posições o
..

se 'em conqu!�·.
lod�s muitos direitos o serem re;vindlcado� O publi
citário brasileIro. precisa continuar _a suo IU,a

.

Ele não pl'de renLlncior 00 SeU destina. po�.·q:e. mO_'f
cedo ou mais tarde, seu trabalhe e sua. m1ssoo seroe

tctalmente reconhecidos, 'compreendidos- e resPei'
tndcs

Somos de opinl:lo, c!1:! 'In.
temos caren<:iil àe iUi c rÓi'
ça. A .. im como esLé nu.")
pode ficar. Pon::r sabe'11('Srefo•• ll:"U_ • " a (;0'.1 ::i
que n:'o vai ficar a:.;sim. RI"
cebelllus a palavra de hor:·

me prúpcsi'. .l, o pI0ui'::.11::l
da energia f.let,-icu. Ah5I111 j

antes tiesprezado, torna·se
do dia para. � noite, mano

chate.j e 1l0t;Cj�. Chama j

gRverm:dor pnra junto de "',
para tratar do problema ";e
luz e !õrço, os mf'r'''I'r:-�
cessares que p:1dcri(l. esc.>·

Iher. Põe·nos a. trabalhar, "

quando (':;:'e trll1)nlho a1")"'·

nas estiÍ. iniciondo, 1::1<; OlP

s'urgem os crífi'!os e bla<;k·
rnr.doreL, CXi';Ü1do não ll"'l'

Secretório ra de um hGmem que ('o,)

nhe�e :oi exter.s:io do pl"ObI..·
OSVALDO RODRIGUES CABRAL

DIretor
ma e conhece igualment�
a chave da solução. Porém
esta chave tem de scrlvi!·.• ·

da lentamente, e n:io sb "sI}
petão" como o qucrl':n f"t
criticas contelnporúucos.
Quando a luz fór ub\J\1df'1l

te, qU::lndo não houver Illah
racionamentos, podem fi·
car cert.os, as criticas atuais
serão esquecidas, como
t.ambém o scr:;i o governa,
dOI" G<o-lso -R.'l!\lQS, que suo

portou as críticas e blasfê
mias, "ois apesar de ter si
do o (mico governador qUl'
demonstrou a coragem cú
enfrentar o problema, sew:;
méritos serão esquecidos,
porque os propa�l\ndjste.s
de hoie. am1.nhfl "tr;buirão
os lou:'Os (in vit6�io., a u:n

correligion:;irio seu. Sem duo

\·jda.

EXPRESSO JOINVIlEN5E I TQA
MATRIZ, JOINVILLE

AVENIDA GETULIO VARGAS 129S
FONES N°s 243·1 e 2432'
FILIAL' FLORIANÓPOLIS

RUA ALVARO DE CAPV�LHO 12
FONE N' 3671

.

(' d�'<;"1"'e"E'cld��""COmunica ao comé:::io, il�d\ 1St ria e 00 públicc s·.!p["l�,··fi('" (\,ZP'Tl :\rurt" .....
em geral que os '$:E:US servic"s de trC'1<;oortes de cor' t� que o governador é c'.!
gas mUdancns, bagagens e encomen&::s entre Join- pedI) ctn tnrl" O que 0C{'�vile' e FloriC"nóno!Js e vice-versa es.á sendo felte. com l'p1r"<i.I) 1>. h\" p rÔ�'l.
com a regular"idode de três a quatro viagens- ,sema' Exigir total p0tt'nch! elétri.
nais, em caminhões próprios.

,
Comunica outrossim que montem linho req'J in.i�i:>n(jf}, é o mp.<;mo Clt,1-)

ler paro o Estado da Parâná, São Paulo. Guanabara
Estado do Rio e RIo Grande do Sul e qUe trabalha
em conexão cOm En:"I�rê5a d� a.lto conceito poro tôda�

I C A F f Z Hi H O NAu t
os praças do Nordes,e Brasileiro. ' t

gage�c�i:�ã ����aõ �ert���r�o�tr�s��ir:u:oonçofaz) ��� .��:n. :_
cominhões pr6prics com carroceria blindada.

APONSO LUJ?;

(7'ranSCi"ito do Jornal "A

NAÇAOH de Itajaí, de 31/5/
f,3) ALVARO p. VILLELA

CINEMA • Cartaz do dia
CiDe hA" JOsr. -BA j II li OS·-

às 3 horas
Silva Filho - Consuelo Leandro

-em -

COM A MAO NA MASSA
- Censuro: até 5 anOs -

CINE GLORIA
e 8 horasás

Rossano Brozzi
Olivio de Hovillond
Yvette Mlmieux

às ,8 horas - Pré-Estréia -

Pró "Formando do Colégio
Catorinense"

MorJon Brando.
Tar"íta - em-

O GRANDE MOTIM
PonoVisicn - Tecnicolor
_ Censura; até 14 anos -

LUZ N.' PJt.4.çc'

- CinemaScope - MetroColor -

- Censuro: até 14 onOs - ---------------------��--��

�i,.., ""'"
às 5 e 8 horas
Silvo Filho - Consuelo Leondro

-em-

COM A MAO NA MASSA

às 8 horas
Michel Ray

E'sa Cordenas - em -

ARENAS SANGRENTAS
CinemaScope - Tecn"icolor-

�r;�� ��d�:& 1tenda,.':z.� 2-4.131
....,j/',f�\!... �

...�it.Q'UÀNÓPO.Llç. -.
-

'

- No Pr0Qramo -

Ccmpccncto Mundial de Box Short
_. Censura' até 5 anó"s -

Cm. !'IIIXY
às 8 h::-r"-s
Troy DOnohue
Claudette Colbert - em -

NO VALE DAS GRANDES BATALHA�
- Tecnicolor -

_ Censura: até 14 anos -

ONf RAJb.
às 8 horas

Alain Delon - Lin:.> Ventura

Françoise Arnoul - em -

IN1T1iUTO DE IDIOMAS YA'ZJ61
O INSTITUTO DE IDIOMAS YAZIGI comunica

:J t-odos os int ....essados que já t'stõo abe!to� o" mo"

triculas para o CURSO DE CONVERSAÇÃO E,'/I
1 NGL�S poro qu::Iisquer do três Estág'io\ oferecen"':o
horáriOi\ adequados nos periodos d!l monhõ, tarde e

-:l n'l'lte

Outrossim, comunica (l0<; alun� viqN,les que o

rf'início <lps aulaS seró na Sf'n:'ano om ,cur<;o, ob('lIe
cendo aos horários já cstab('lecid(l.�.

lvIelhf)res intormaçõe� r.:' Seo0Im'j[l d" Ino:;tl'll"
to ,t,orário dos 9 às I I horas c dos 15 às 20.,45
horas, de "c'JLlmln Ó ""Xkl l.)il:l, "".\ �'Ih;\ll ••� ri/h
9 às IO,3D 110ro<:

FIOlir.onópuls, 4 de tevereiro d,· 1963

�_ .i\\,�·lÇ;" __ �_..
A DIREÇÃO _..1

MERCADO NEGRO
- Censura: até 18 anos -

.nJ,ci-""'�)'
S"m:.... " .."".,(."" e tTl"II'l'hc.lÇ··�' '

.. ,1) el",uada$ ma.s ràpida
m[.nl� e co,� IOlll �qt.d"o pl·IJS m,.�u,rI,I�. 8urrou'Jh� T�n Key.

A l'�" �P) fi '·n,,,()m>L·.'� AINO d� P"UPM tempo oe I,abalhll,

poo;, �·�r adq�or.u� ;"[> "10 \0 p,>.Q�mentl)�: fII,
,

l3u"c>u'Jh� T�n Key _ ii ,m.ca máqu,na de 6C1mar IlJOQêl br.;sileora

MUSICAL BÃR
IARA UM B0M PASSA TEMPO OOM SUA FAM1LIA _ RII".u�aOES SOOJ�

DAlf",ANTEB COQUITElS _. FESTA. ;E.w ERS/.d!OS ORA

I
rH NÇAN'l'Ji"..!1 - .. $'I'C,

§."g'�� A.n.& 'l'"UI1.0 00 iUlY&I. üO'l'a{, _ 1'.t, 21',1. {PorWltl.t
iu"':..

i)i" ''''"'''''''.,'.; .. "

Bur.rouAhs cio Brnsi S.A.•

cnNCESSIONÁRIOS
LOJAS PEREIRA OLIVEIRA

L_�_ R. TRA_JANO 23 - FLORIANóPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



MARINHA COMEMOROU BATALHA

DO RIA{HUELO NA �. AA. MM

lAGfS HOJE ESCOLHERA GAROTA

RADAR 1963 NO "14 DE JUNHO"

IMPONENTE

'erimônio Militar, foi realizada Dr

tem no Escola de Aprendizes Mori

ílbeÍl'os de Santa Catarina, em come

moração 00 98° Aniversário do 8,J"
talha Naval do Rtechuelc, com ii pre

-

senço do Gcvemodor Celso Ramas- p.

solenidade foi presidida pelo Comte

do 5° Distrito Naval Almirante Mu

rillo do Valle Silva. Altos outorldcde

civis, m"ilital'es e eclesiásticas. Coman
dentes Militares sediados nesta Cooí
tal ossrsüram a Cerimônia, bem co

corno altos outortdades civis e ectesró

ttcos, o que podemos destacar:

Min"istro Nelson H· Stoeterau -

Presíc'ente Tribunal de Contas De-

_�:�t�aJ:�I�ib���� d�C�����o��t�:�
50 Remes Fi1hu - Secretório da Vin

çôo e Obras Públicos, Dr- wot-ieç
Cal loco de Oliveira - Procurador Re

giol":al do Repúblico. Dr. Luiz Osvaidc

Vice Retrcr da Universidade de Sant,

Catarina, Prefeito. Waldear v'eíro

Dr. Nelson Teixeira Nunes - Chcf

do Cerimonial do Palácio, Dr. Wiim;l)

Elias _ Chefe do 16° DistritD Rodo

viário Federal (DNER), Dr. Tecdc«

Lélís de Oliveira (ONER) C Mci));:

Tavares do Cunha Mello' -';:: r eio

rio de Interior e Justiça D:.JI .rcc

quim DOmingues de Ol'ivêira - Arce

bispo Me:rapclitano, Desemborçcdo
Belizário Ramos do Costa - Presfder

te do Tribunal Regional Eleitoral, Co

�oen�:���et�m��u��I��:;Cô;;g;��.:1
denco Hubotd Dr. Eugênio Doirn Vi

á' eira .; Secretório da Fazenda; Dr

Jade Magalhães - Secretório de Se

ri guranço Pública Dr. Heitor Perrer

Representante da CBD, Dr. João Qui
t-ino Netto -'" Diretor Acôrdo Fiares'

tal.

O Comandante Antonio Aví!c de

Malofoia, foi agraciado com o Meda'

lho do "Mérito Tomondaré"· Os re

madores do "Oito." MSrtinelH, recebe

rom as Medolhas homenagem ri

Marinho de Guerra do Brasil. Estive

ram acompanhados do President

Laura Soncini.

HOJE

em Lages no "Clube 14 de Junho'
será aberto � Concurso.:de Miss Rad:l
de 1964, com a escolho da primeir
candidata ao titulo. A festa denomi
nada "So,irée dos Namorados", pro
movido pelo Sociedade "Seara d

Bem", cuja renda é pró-cOnstrução de

Hospital Infantil daquela cidade.

RENDAS

em desfile próximo sobado no, CIL
be "12 de Agôsto" com apresentac:õ.:(
de Ellzete 'Cardoso,' numa pl'omoçã

da srta Silvio Hoeocke da Silvo -

Rainha do "vetercno", em comemo

ração. ao 500 Aniversário da Fóbr'ícc

de Rendas Hoepcke A renda é pra
construcõc da novo 'séde do Clube 1;

de Agôsto.

o '.CAD!MICO

.c Jcmcltsto A�al'al e Silva, que jr 4
este advogando. reqressou cnre-or

tem da Gucnebarc onde estreou nr

Porum com sucesso: comentava Ontem

a Dr. Silvio Piroió

A GAROTA

RADAR d� Lages, seró escolbídc

hoje no Clube 14 de JUnho. A convttr

da sociedade Iaqeano estarei presen

te no esperado acontecimento. que
marcará sucesso, já que tódos as me

ses foram vendidas, há uma semanc

otrós. Viajei ontem, pelo TAC - Cn
zelro do Sul

EM AVIÃO

do nrxso Pórcc Aérea esteve nes

t:1 L��r:i�al, u Copítõo Aviador Arm�'.,

do Ollvpi)'o wülemssens. brilhante of
... .ol da FAB, que nos trouxe a Vacine
Sobin. Visitou o casal Almiranle Mu
rtllo (Hilda) do Valle Silvo. Entreqor

�:l����Sofi�e���re��!�iod�S�r;��i��' �r
1'0 todo o Estudo..

CARLOS

Sawan da Guanabara, publIcou nc !

sua Coluna de...,O Grobo, uma corta di .J
rigida ao Diretor Roberto Marinho U
convidordo para portl�ipor do jon�alU
cm homencqem ao Colunista IbrahH"r�,
Sued no Touring Clube, prornovldr j
por oito entidades sociais daquele Es

todo. próximo dia 17.

RECEBI

convite da Vvc Reynaldo de Brito
Sr e Sr:l Celso Ortcndtno Lopes, pare
o casamento de seus filhos Regina I

Celso, próximo dia seis- de julho, à
16 he),l'as na Igreja Santo Antonio
onde receberão os cumprimentOs.

A MELODIA

GAROTA RADAR de AntônLo dI
Padua, múslca do Professor Abelard(
Souzo - uma morchinha, está pron'
ta. Vai ser gravada. e será tacada en

todos ,os programas RADAR NA SO
CIEDADE, aos domingos na Rédif
GUarujá.

NA CASA _e. - ---'�y,

Santa Catarina amanhã seró co'

memorado o I I Centenário do Nasci,
mento do Patriarca José BonifáciO
Uma promoção do Instituto Histór1c(
e Comando do 5° DN.

ALUGA·SE CONFORTÁVF.l
CASA RESIDENCIAL Vende-se Um Motor Etétrlco 10 - HP - 66 .

reCem construido com amplo sala permitindo subdivi-
. � �ô8aO v��:p�oC�QU����I;,Ç���V�rs�. �:��a�� ��;�

sôo 3 dormttórtcs banheiro completo, W c., cozinho
1I1'eà de serviço com tanque, 'quarto e banheiro p/em- 2_.o_p_o_nt_o_E_,_to_le_h_O_t'I_O_V_O_1

'

Ioreçodc cbrtqo para automóvel ao mesmo tempo va-
11/6/63

rondóo, rancho, e quintal em zOna saudóvet e calma

100 metros de bôa praia de mar no ESTREITO próximc -

a Escola de Aprendizes Marinhe·iros.

oeINFORMACÕES, Ruo Max Schecmm, 360 Estreite PRONUr:CIA-SE A MIDADE
--_ .......... , ...;_-----_......-_ ... - --'--

ESTUDIOSA DE PORTO UNIÃO

Dr. 0110 Treusberg
·\n::mco DlPLOMADO NA

\LEMANH.'\ E NO BR.o\Sr:..

DOENÇAS �

OPERAçõES DOS
OLHOS

't'eterone 9153

1':orlanópolb - S. Ca!artnlJ

NADA DF.

REBITES!
Exija em seu C:I"'O

Lona dê r-etos "rOLAI).I\S'

_ GOr'" mnts no aprOVE'J"I

n!"lllo dai!: l ... .nas.

CA'SA: LlOS FRBOS
Rua Santos Saraiva, 4S3

T
ESTREITO

�")E:B'({1€m 5 "';�u!id�
{o�r!({:OtlHf OU,,!Qur� jiPO

[I[{�..m

Pu "11111111'..... ·iJ

Dr. Aloisio _

Monquilholl
CLíNICA DENTARIA

TIa tamento das afecções
da bôc� em adultos e

crianças pelo::! metodos cli

nico e cirurgico. Confecçao
de proteses parCiais e to ..

tai3,

Atende de 2(\ a 6110 feroa

das 8 às 12 horas e das 15

as 19 horas aOl> sabados

pela manhã,
Excluslvamcnte com ho

r marcada.
'::onsultórlo: EdHicl0 Ju-

'soda cáustica,

CRISTALIZADA EM ESCAMA�

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ \

CIA. HETRO QUíMICA FLUMINENSE

Embalagem Industrial:
Socos multifolhos (Popol e Plástico) de 50 auilo$

Embalagem Doméstica:

Caixas de popelõo com 2A pOCol�5 plás!ico$ de 1 1/2 Ib

Represenlonles para 0$

Estodos de Sonto Catorino (I Poroná

BUSCHLE & LEPPER S.A.

Join .. iUc • Rlumenou • Curitibo

Curso Preparatório Continente.
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES
DE DATILOGRA'FIA

AULAS PARA CONCURSOS
ARTIGO 91 (GINA'SIO EM UM ANOl

PRE-GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
DATILOGRAFIA

lieta - sala 104 - rua Je - Baseado nos mais modernos processos pedo-
remimo Coelho. g6gicos.

= ��b��ovic�bR FERREIRA DA SILVA
- Equipado cem móquinas novos.

HORA'RIOS, DIURNOS , NOTURNOS
Faça sua Inscrição à Ruo Dr. Fúlvio Aducci cn

90 24 de Moia, 748 .....:.. 1. andar.
ESTREITO FPOLlS

AGRADECIMENTO

I \ �;, :� i

d� q�e Votê-precisa I
Na quchdode de revendedores auto

rizados, podemos resolver seu pro
blema sem demora. Em nosso estoque
você encontroró - com certezc - a.

peça ou o ocessório que procuro, a

preço de tabelo, genuínos, testodos

(em' laboratório, garantidos pela mar

ca IH. E, no caso de qualquer con

sulfu sôbre o seu lntern .. tionol, lere

mos: o méximo prazer em atendê-lo.

Re�fesentante alt nesta cidade

COMÉRCIO E REPRESENTACõES

G· SOCAS S/A

FúVIO ADUCCI. 721 - ESTREITO

Um terce o vista e o resto em

pl'f>slaçõe-s juras de apenes 1 %
-- ---------------_.

MOTOR VENDE·SE

Nãa param os convênios

escolares. A meta supletiva
do gr'lJlde plano de escore

rizaçân vai seguindo aus.i'
ciosamente. Pronunctcrnen

tos repetidos, de todos os

pontos do Estudo de Santa

Caturfna, _indicam a satts

fação com que são recebt

dos tais convênios.

De Põrto União, dtretorn,

professôr e representantes

das diversas turmas da E�·

cola Normal "Santos An

jos" mandam agradecirnen
los ao Governador catart

nense e aduzem que hípo
tocarão seu espirita de lu

ta e lealdade aos sãos p�!-l
cípios que o Sr. Celso R:t·

mos tem em vista' realizar

no seu Oovêrno.

TERRENOS A VENDA
Rua Tiradentes 53 - Florianópolis

VENDE'SE
VárIos !otes pNxlmos ao Grupo Irineu Bornhou

s-en - Estreito.
1 - lote 28x22 - Jardim Atlôntico - Bar.

reiras .. (Bem pr6ximc a Estrada federa!).
.

1 - 'lote 10x30 no zona balneória de Cambo
riú próximo a sede marítimo do Iate Clube.

1 lote 15x30 no Vila Pompéio _ CUlrtibtJ.
1 lote com a A'reo de 700 mt:;2 junto ao HlJ!'

pltal Pr-otestante em Blumen.au,
•

I lota 14x30 junto à Fundição Tupy, Joinvifl.,

COMPJtA,.SE
.,'--�F,

Vva. Otília Probst, Martim Goedert e Familia, Fridcli.
no Sell e Família, e Pedro Lucinda S::hmitz e família, cons.
ternados pela irreparo.vel perda de seu espôso, pai, sogrb
e nvõ

GUILHERME JACOB PROBST
.......

agradecem, de maneira especial, a todas às pessoas que os

confortaram no doloroso transe. quer assistindo-os direta
mente, procurando de qualquer forma minorar seu 50ft).\
menta, quer enviando nôres, telegramas e cartões de t»e
sar, e a todos os que o acompanharam até sua última mo

rada. '�
Convidam aos parentes e amigos para a missa que, pe

Jo seu eterno descanso será oficiada às 9 horas, do dia 16
do correme, na Igreja Evangélica I,ut!'mna, d('Sta cid••••••IL""
� ",:\ N"'l'p.tt"R'::m,�

__ ....-.......,�.�._ __
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Não peço caridade, quero apenas ser como você, De�� estudar; trabalhar, sec-útil.
Com ,t ajuda que me deram, já sei dar alguns passos, aprendi a ler e escrever. Mas ainda
posso melhorar muito, eu e milhares Ide outras crianças defeituosas que que�emos ape
nas uma oportunidade de reabilitação. Colabore com a gente, ajude a nossa Campanha.

... •

....:�*.t�,I,\J'.� �
Campanha Pró-Criança Defeituosa - Associação Brasileira

ID�etOr.ExecutivO'
"" .. ' '," Jayme Torres

ela Criança Defeituosa-A.B.C.D.coMlSSXO'EXECUTlVh.KKIONAL -Secreeéelo Luiz Philipe Rezende Cinrra
TesoUreiros 0,0 •••••••Alberto Pigueredo c Carnillo ônsarah

Presidente de Honra Amador Aguiar "'.I::a Presidente da IA.A.C.D Renato da Costa Bornfim
Presidente -da. Campanha.••• , o Laudo Natel Cobtd.a:..ador Ulysses Martins Ferreira

O Cli.i8� CUlTURAL f RFCREATIVO LlMOENSF CON VID.A SfU5A5S0C!ADOS E EXMAS. FAMIiJAS Pl\P,� ,�SOIRfL "Nom DOS
REALIZAR HQJ�, mA 12, COM 10 A� 23,00 HO

.

C· FOUR KI r

"11fafaIIa Naval! 1ft RfacIllêIlJ."
da com a qual esperava ccs
truir a fôrça naval de nos

sa Pátria.

"Tudo pela Pátria São Pa
lavras vibrantes, cujo eco
contínua ainda hoje, a con

clamar a todos os brasíleí-
1'05 ao cumprimento do d'�
ver como outrora, em Ria
ehuel o, em rtcroro. em Av9.i
Soubemos repelir a arron-a
11. nossa soberania é expul
sar o invasor do seio da
Pátria! Hoje, e sempre para
o futuro, saberemos �re.l
der a honra e a dignidade
do Brasil, sem temor ao S;:l.

criflcio da luta por mais
cruenta que seja, porq'}'1
com era estaremos preser
vando os idelais eternos de
liberdade e de Intependen,
era. E vós, marujos do Bra-
sil, que neste momento as
sumistes o maior -âe todos

�
os compromissos, precisam

. .:.# . r'."':·.'
\

�/). (" ter sempre em vista os rnaro

.1.lW'�;::;·ila'" .:' ��.'�-�.�..� �['A
res e mais cdrücantes exem-

"li' --.: '.' -

�
ores de heroismo c de ora-

'-��- O .I . süídacte que abundam nus..fii!ii :__ �
_
fi' A I páginas de nossa- história.

s....
- - _-

CMftLDO IULfJ

- osP�:�it��Si��:���l' S�;l�:
BOMBAS JUNINAS Andam pOr oi jogodos nas

mandare, Barroso, Grr-
porede9 das casas 'esto,urando rente às janelos, acor- enhalgh, Pedro Afonso e

dando todo mundo o altos horas da noite Mareilio Dias,. inolvidávels
E são. das tais. "tcobecos de negro". patronos da Marinha do
TO,dos se queixam. Brasil, cujas lições de in

Mas, não edecnta. tengêncla, bravura e disci-

de bE!���rhSci �s ;;�:;estejam seus "santos" à custa ���:::�::::��::{.�:�i�;:
Deixa:'os romperem os timponos da gente des- te�aeoJ��m�:: ��;s: g�:��de que nôc rompam com a ... trodicão.

.

lha Naval do Riachuelo, on-o Ar-te-ontem uma turma achÓu que deveria f1.' de o neroísmo e a Bravura
zer uma fogueira no meio da rua- .

dos que a venceram se me .

•
Ló por perto da Ducrte. Schutel Queimaram po- diu pela energia, arrojo elha, capim sêco sckarcm algumas bombinhas ao redor denôdo com que se batermo

do fogo ... enfim divertiram·se- Durante uma meia ho os vencidos, longe de se a.
ro, as veículos tiveram que posso- mal. pagar pela ação do tempo,

Atê u-o balão saltaram. se agiganta, dia a' dia, aos
Festas juninas. nossos olhos, porque rói o

Tradição. culto do dever nela' presta.
Cerno receàerõo os santos essas homenagens? do e ° amor a nossa ban-

���l��:�� bombas jogadas à esmo durante a ���:ul�e ��zser:�n c���s��
:l��:�' �:cr����;��n:���n���og�nt:c�t:c��,en��:tr� t�� �:cf��ria�e�e�:s:e�i�ri�sq��t
dição nem nada. réis da vitória, outros pns-

� oure estupidez. e;::���sà \::;�a����d��O�c�
recees futuras:

A conduto da nossa Mar;.
nha em tõdas as épocas me.

....;. rcee ser deYidamente apre-

Rft-MARCA$. E PA1IIITU ::::Ia,=f�=.d:
sobretudo pela mais alto
sentimento I do dever e c!e
vado esrddto de sacrltf<':io.
Que aS tiadições glori�as

que nos l1gatam os nossnS
. antepassados. e que hoje re.

cordamos com O culto de
respeito e admiraoão. sirva·
!ltOS. sempl'& de paradisma5.
apent8ndooQ(iS o- Norte do
dever, pelo ,caminho da, dig
nidade e do valor.

O Btasll espera que caI';!],

AgoN.qm mofores probab1lidacrea- Foço.· o um cumpra com setl·de-
!UQ inscriç�o à Rua. Dr. Fwvi1) 'Mw:ci. 748 CURSO veJ!

__ ,.'

. �ONI�NENT� •• M ._ '. sZh_'�\!D.,.""'W·á.!j, , ..1-..

Lázaro Bartoromeu
levado para todos aqueles
que nasceram sob os cé IS

do Bmsü. E de tal SOrN é
o nosso concerto de ltberda
de, que nunca hesitamos em

aceitar o sacrifício da luta
pela manutenção dessa U·
berdade e da independência
da nossa Pátria.

.

Em Riachuelo demos de
monst.ração mais impress!q.
nante cêsse espirita ele bra
sileiro e só pelo sentimento
cívico e pela determínacâc
inabalável de manter gtc
gloriosamente inatingíveis
as tradições de heroismo e

de do?spreendimento dos
nossos antepassados, f.:li
possível triunfar sôbra o j.

nimígo suoerior, gracas �i

premeditação da embosca-

COIQemora·se hoje o no

nogésimo oitavo aniversario
da Batalha Naval do Ri.l.
cnueto, glorioso feito da 1.1.1.
rinha de Guerra Brasileira
na luta contra as fôrças de
soíano Lopez.
Neste momento, de som

brlas previsões para o mun
do, a palavra do Almiranta
Barro,so contínua a víbrar
em todos os senttcos. incl:
cando a cada um de nós o
dever 2. cumprir.
A Hora da nossa Pátria,

que nunca foi maculada, '-,:!.
ve em Ria�huclo um momen
to de exaltarão que seru
sempre o exemplo mais e-

CORRESPONOÊNCIA
ALFREDO !OILIIA
RADIO DlARIO DA MANHÃ

ex. POSTAL, 3:;1 ._- fLORJAI4ÓPOLIS

CONVITE MISSA
A família de LeOberto Leal convida parentes €'

pessoas amigos a assistirem o missa em intenção doO
suo bonissima alma a ser celebrada na Catedral Me'
tropolitano no dia 16 do cOrtente às 8,15 horas.

Antecipadamente agradecem o comparer........nto
1416/63

Ageale Oficial da Prop1'iildade IndaslriaJ
flegt8tro' de marcar, pattR� de- lavençao, noma eGo

...,ctlll3. tUuZO. 126 ut4Mlecf1Unto. tmignfaa. frtlU& d.
pro!'agandlZ 6 mcrcaI ck�.

Rua Tenente Silveira, 29 - l° andar -
! SALA 8 - IAI.TOS liA CASA "AIR _ FlORIMoIO!
POLIS - CAIXA POSTAL. " _ FONe 3912. . ••

GINA'S10 EM UM ARO

.:".

Dev('is ter sempre em vi�·.
ta, soldados do nosso Era
sil, que o que levou Barro.
50 e seus herõtcos coman
dados a fazerem tremular
acima dos des troços da ar
mada inimiga o' Pavilhão
brasítsím, foi SÓ e exclusí
vamen-e a vontade inque
brantável de todos de CUi:J.

prir- o juramento que ha
viam prestado de defender
a Pátria, até mesmo com o _

::;;;�:�:;�;,�;��;�;��� [Cinemas, •• ,�ser .. nwllados
!:e d:n���::� �a ::óapr!�l"a�:: :::p:a��i:��a;:��E IRMANDaDE· NÔSSÀ SENHORAção que, pela vez do .:;eu ve-

b-lho almirante exigia G� .0- �:: �:���s.atéA2 :r�r::. DA CONCEiÇÃOdos os seus filhos o supre· ção foi dada hoje. pelo ar· FESTA DE CORPUS CHRISTImo sacrificio, pela honm U
gão controlado!', acresce0·

.

C O N V I T Epela sua dignidade! • tunda que está sendo iDten-11 de junho, pois, para sificada a fiscalizaçãoa Marinha Brasileira é utn HISTORIA POLICIAL cinenias da cidade.dia épico. Vai';! tanto. como
um canto terno de um poe
ma heróico. E não hã u con .

testar ou duvidar. t! [IXO
como se fôsse a própria i.
mutabilidade.

o que podemos di ..wi", 11'1-

ma expressão ju9ilosa, n l'

ma sintese rápida de I.'nl11·
siasmo é que todos, sem ex

ceção, desde o Alr.:irautc
até o mesnos graduado, ll

nilicados com os no�os .�01·
dados, envoltos em t1ro d.
clone sanguissedento de
morte, coéso de patriotfsmo,
bateram·se com valentia
modelar.

ENVIE SUA CONTRlBUlÇlO PARA A CAMPANHA PRÓ·CRtAIf;A DEFEITUIlSA, IA EItTlDADE FILIADA DE SUA CIDADE:
Associação de Assistência à Criança DeEeituosa-A.A.C.D.-Av.Prot".
Ascendino Reis, esq. Pedro de Toledo, - São Paulo.

Associação Casa da Esperança-Rua Imperatriz Leopoldina, 9-Santos.
Associação Nossa Senhora de Lourdes, anexa à. Sra. Casa. de Miseri ..
córdia - Av. Cláadio Ruis Costa, 50 - Santos.

A!6OCiação Mineira de Reabilitação - .A.M. R. - Avenida. Afonso
Pena, 2698 - Belo Horizonte.

Associação P:1.ranaensedeReãbiliração-A.P.R.-R. rguaçu,BlI-Curitiba.

Associação �ambucana de Assistência à Criança Defeiruosa _
Rua do Espioheiro.'730 - Recife. ...

Associaçlo SaaatórioInfantil Cruz Verde-Av.Jandira, l002-S10 PauTo
AfiWCiação Santa CararÍlla deRe�bilitação- Rúa. Gal. Birreucourt, 102.
FJoriaa6poUs.
Instituto Baiano de Fisioterapia. e Beumatologia - Av. Getúlio Vargas.
S44 - Salvador.
Sociedade CampiDcua deB.ccupeução da CriançaParalí rica.-Rua Lusitana.
369 - Campinas. \

-_

Marcílio. Medeiros Filho

Em nome do Sr Provedor convido aos Srs. Ir
mãos desta I rmandode paro comparecerem no Sa"
cristia da Catedral Metropolitano no dIa 13 do COf'"
rente mês. quinta, feira às 15 horas, para revesti
de seus balondróús, tomo'rem parte na solene Proc�
são do Co.rpo de Deus.

..
Mataram mataram Maria dos Anjos
que à no�te do baile com o amonte voltou'
Mataram Maria no. meio da ""ite.
Procurem prOcurem Francisco do Silva
que a am'avo Maria e por isso a matou.
Maria caldo na relvo macia,
d!:')is tiros no peito, Mario sem vida
Os pais de Maria choraram a marte
da fllha querido que lavava e cosia
as rOupas da· casa e fazia tricô.
Francisco da Silvo e9tá foragido
que abrigos distantes esc(lndem Francisco?)'
Ninguém sabe aonde Francisco escondeu
seu cOrpo manchado do sangue de amor

do pobre Maria que o amava e morreu

(dois tiros na peIto, no relva macia>,

Deposite no

I N C O COnsistório da
)963.

e pa!fUe com c.equp

"pos de adubos poro bl1!o!o cano manOI
oco.lumo, mJhO, arroz lellõo, tflgO, pomo .

res, jurdins,.etc.

Está mobilizado nesse mOmento todo o destaca·
menta pOliciai do lugar galhardamente comondadc
pelo Cabo Onório Nasciment()o Embrenhados nas mo

tos do Juriti dõo rigarosoi busca9 aO assassina que
passfvelmenfle', poro ali rUmara no noite anteriOr
sendo desconhecido o rumo que tomou depois,

Passou já um dia- r
..... ,..

(acharam Frbncisco?)
Dois dIas passados
(acharam Francisco?)
Depois de trê!" dias....

(acharam, ochàram Froncisço do Silva?)
••.. voltou o polícia de mãos abanando.
MariO está morta (dois tiros no peito)
a Froncisco- do Silva
OI amante assassino

•

. '" perdeu·s,e no tempo "�.�.IíII!!I!I!I����!lI!I!!�����������-'.JL.... � flumg �gi.s,�oltou-. � :_.....J;' .,I"'�'

�'� ""' .. '·��I•
\III' ;..y

I.

llUSClilE..lc.J,� 5/'\,._'"
'*'4eH'otVItW.---wIf�·�..... "IIi-

��'���::��f�S�l::�t�6k�&'iAUN. J4<
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Figueirense e Post�1 Decidirão, Domingo, o
Titclo de Vice-Campeão do Turno

Objetivo do São Paulo: Quebrar a invecibilidade do lider!
Sábado à tarde será da- "initium", respectivamente. match, estando o "onze" que será bem difícil, visto to que o quadro orientado lar que já roubou um pon-

do início à rodada de en- Deverão os dois esqua- sampaulino sequioso de ti- não estar o tricolor atru- por José Amorim, embala- to do Figueirense e outro

cerramento do turno 10 drões sustentarem um bom ma vitória sobre o lider, c vessando boa fase, enquan- do cama está, tem tudo pa- do Paula Ramos.

Campeonato Regional de ra passar por mais êste oos

Fut,boJ, jogando ever e São

Quem e' eAsse JI·ull·are? .

tãcuto e. consequentemente
Paulo, que são o campeão e .

conservar a sua longa ínven

vice-campeão do torneio cibíhdade, tendo ainda na

noite de sábado, em Tuba

"'Escreveu: tido as maiores bobagens, de" etc. enfim, o homenai- râo, derrotado o esquadrão

Nelson S. de Andrade unicamente por betrrismo nho estava que era um pa-
vice-campeão local do Per-

e incapacidade. vão, todo entusiasmado. Se.
rcvíarto, pela contagem de

Não foi êsse moço que, ra que êsse "deretn- ela o
2 x 1.

por ocasião do torneio "Sul artista JiuliarH Não � -díu pr�pS:;ç:e��� pf:��r�t,oo n:Brasileiro", tudo fêz para ser outro, porque mesmo

afastar (e conseguiu) a ce. não procurei saber quem
vai encara sériamente o pró

pttal do Estado do roteiro seria aquela múmta, aquele
ximo compromisso, seben-

cesta compeüção. grande "orador".
do-se ser perigoso o trtco- &IOLAMAllII!JIIPIJTAOOIRASIL

Não foi esse individuo qIA), Não é esse pseudo-espor.
numa ocasião em que joga- tísta, êsse esportista cbu
mtls com os paranaenses, pim, aproveitador e íntc.es
em Curitiba, pelo Oempeo- serro, que não quer agora
nato Brasileira ce Futebol, que os Clubes da Capnaí
na hora da equipe entrar participem do torneio "D.
em campo, mandou um jo- Luiaa Mello", a f';;!u!lr.al·:.;e
gador de .romvme perten- brevemente'! Por (lU8, seu

cepte ao escrete, se negar a Jiuliari'! Você acha que u cu
participar da partida, CBSf) pital de Es�ado não pus-ui
não fóssem incluídos mais méritos para tomar p rrte
doi,s daquela cidade que ha- nesta competição? Por que?

Rio, 10 (Gilberto Nohas _ Cortesia da Cruzeiro .ii ,_ �

� viam ficado na reserva? Você sabe que AVAI e Pí-

dp: Su.l) _ Estou acompanhando com real inter�se os

r��..,j �
\

Não foi esse falso espor- guetrense são duas das 012b

bng_?s SUC�5�ivQS entre jornalistas e membros da dele' • '91
tis� que, aqui r.a Capit.al, res expressões co lUU;)':)l

gaçao, br::-s1lell'B de futebol, e mesmo os brigas entre •
não conseguíu que um ârl:i cacarraensev Que, tanto um

os prcortcs membros e até com jogad�res. I

� ')t
.. tro pertencente ao quadro como outro, Ieventa.am

V' ..

rdí TV ��� � 1;>
da Federação Oatartnense mais campeonatos esteoue.s

_

-eJo em JornOls, no ra Ia fê no ; os ataques •
•

.

soo durc:s 1! d.i.ri.gidos; os ofensas Se sucedem. \ 1 :a��:��:�r ��';:�:1�e�� �� ��;rt����:::� outro Clu·

MUitos diZiam aí, Que certos linhas de cOnduta� ..
� ..

de alguns jornalistas esportivos de nossa capital eram ------II�" lo...... :��:s:n�: :"��:b::��; m:::: �ã;e:s��:r�ó;� .��.
�e:��geO��:�d�e::a��,:bo��: ��j::;a�,uando se atacava reinvidicar para FlonanG· de JoinviUe e da Capit:!1. be? Temos ao nosso lac!o

Aliás, podemos contar a dedo os que assIm agiam p�: ;S���tlv��r:�::. =paOo!�ro����lei!e ��
..

:�::rt��n��U��:3 Il'q:tl�lu�(!Sr, :��i�:j:t eB��m::r��d�rr��
t� ��:�h:â�;� dos circunstâncias nõo eram lá mul- do, terá a satisfação de con. Remo. Os diretores dq Aldo. da Federação em favor d') esportistas de Joinville, p.;.

tar com uma revistl! �spe.
Luz deram provas cabais referido árbitro, rnBSlT'.o a· ra nã,) permitir mais l1ma

Não. quero misturar estes batalhadores com Of cializada. Será seu autor o de qu� Florianópolis ostel.,. chando·se a sau cargo a oro safadf'za sua contra o es.

�ue escrevem besteiras, ataques pessoais e'usam de desportista Osvaldo Silvei. ta cOlldições para udiar ganização da cou:petição. porte da Capital. Essas Li.

linguagem imprópria; isto não! m, atual presidente J:l. Fe. um certame nacional da Se lião me eneano, numf1 gas, dirigidas por hom�l\s

come�;;��stt:�to� ���iia7i�ta��a���a;;u:mm�: ���!�: �:�:;��a. AC�U;:!��u:�\) S���� �:�����::'� i:;��j�oc:' (t:r�a;,;� ;;�n��o F���;���e���ar����� iouee��a::�����::��lh��1 �:�
tes Mendonça Falcõo Mozart Di Giorgio Aymor� o rep:Jrt(o!r o desportbt.. L em as duas Regatas 1,1Lernac:(,· se de Futebol, lá ch(o!gando, porte barriga·verde, não con.

Nascimento e até Dl gordo Feolo, pelo fracasso de fóco teve 11 oportull:ctnde nais, realizad.ts com êxito dcpu,!'ei com um dirlgenr� cardam com sua estúpida
nossa seleção no exteriOr. Não só o fracasso técnico de ueclamr qu(o! nos �r6:'(j· na capital ta.rrilô,:\ verd(). de um:1 Liga discursanao, intenção de rebaixar mais

ma�. t9mbém, a parte di6c�linar, que foi ab�"ixo C:l mos dias a pcqUU!l vista ��r e�Upêre:�t�o ��� tenta.' Utum,.IUJmanC.od,.•','ordv',n,hmOe'J),c,.'ntha,', udOm�a :.e,'guandcOapp',:anJod.o Esta·

critica, com brigas entre jogadores, entre dirigentp..j estará cireullUldo nossa. - .
'"

cOm jogadores jogando se .quizessem, chegandc cidade, apresenttin' �\to e
A FAtiC c G L. l",.D. pod�\· (proveniente naturaimcntt= Mesmo contra SU'l vOI,ta

alcoolizado.s te até imitando () sr, Falcão nas. gro.sse'
nptas do despol atar!· riam, em CO:',d.:..tO, com o dn fôrça dos chops), 10'10 de e antipatia peio LSllor!,e

rias.
Mos o qUe quero me referir é que na ver�ade o�

'�i��se�C�á n���o�:: �s��� ����1��:������t1:�I��t� ���::�� d:o���l�:S, UJ��� �:r�a���� i:::��, i��::��
ataque:;! têm sido duros por demais, achando exagêr.. ��ST������N�v":'� r�� Confederalj<1L1 Brasileira de -:en:r�:: �o��ca ,),j���� :�:�r n��l�:�hec���os r:!i:�
;:t�lg�m:�r����a��vsosôf!���;;:,ra���n�� :����o��· ta t:erá um tamanho identi· Desportos, a realização· oe templo eristão da hU::lallÍrl'l' desejamos conhecer.

as notícias d09 que estIveram no Europa. -�o d��tri!::oat;������me��: !�O q����: ��:r:���a::�:.
Não resta duvida, pois Que a disciplina foi ferI- no eine São José, aos 00-- maneira. Muito embora sal·

da que nõo hOuve chefio e que realmente Pelê jogo� mingas. Anteclpadaln<:l},e bamos que a' C. B. D. tem
até quando qUIS e foi como diSse Falcão, um ídolC desejamos ao nóvo orgão da sua sede na' GuBliabara, istô �

. ofuscado Pela giória. impre!J.5a catarinensc os vo0
não. acatlreta' mruores . pro·

Mas Pelé' não queria mais entrar em "frias". tos d'3 boas vindas e de lon blemas pois São Paulo e'

Também é verdade Que muitos foram passear � ga duração. Bahia, já sediaram campec.
o que é mai!;'grave, foram até come!dahzar nosso� x x x natos j",acionais. Vamos te!".·'

' Es�eve, ontem em visIta a nossa redação, tendo

atletas' Começa a equipe do E�. ta;r?
na .epOrtumdade mantido cOm o redator esportivo a- ------------- _

Estes desmandos ião vergonhosos paro nossa paí� porte Clube Metropcl '1 per x x x ")
-' i, gr9Gavel poles�ra o Jogador de futebol Isaías Carn-

e para a organização de nosso futebol der alguns de seus nor::les O campeonato r�gi6nal pel.lo, que militou nas jUv.enis do SpOrt C1ub Recife

Não pudemos é lamentar os derrotas, emboro? mais famosos que prOt;ura:n prossegue em seu ritmo no� , �el")do ainda,. em sua ·curto .cdrreira· espo.rt"iva, inte

elas pudessem ser evitadas ou omenizadas pois o. que meios onde possam ser m� mal. O Avaí que é líder e grado as fileiras do América
l • também de Recife

estamOs vendo é o futebOl europeu evoluindo e o nos- Ihor remunerados. O San�os invicto �ai perm.anecer 'DO, "Y?rinha", comO é con�ecíd.ô nas conchas esportivo�
so decaindo paulatinamente. Futebol Clube devera. !lé)Qr pOsto amd.a mais uma se- reCifenses, demonstrou Interesse em se transferir pa-

Os resultados dos partidas de nossos clubes ne com Nilzo, tão logo a eQuj· m,ana pois sbmente no do· ra o fu�ebal de nossa capital, muito embora, tenha

exterior dizem a verdade. Flamengo, Botafogo, Flu- pe retorne da excursáo �n.. mingo da semana vindour."!. recebido vórIas propostas Oe agremiações do. interiQt

minense, Santos, Palmeiras, Portuguesa" Vosco Ma' quanto que o quarto zar,uei· é que eS!;ará em ação, er.· de nOsso estado tais como 81umen'au e JoinvUle. Nc

dureira, nãO! tem saído vitor"iosos em seus matches ( .ro I:-uiz Carlos, devera "01· 'frentando 'aô São Paulo::.r. opOrtunidade nOs disse quê. em Recife, no AmérIca

tem encontrado resistencia de adversórios até fracm tar ao onze da Vila f:lm,)s'l, seE,�t���n:��sl��:r :�;::�p"p� joga o nosso "Professar' que há anos atrás defendeL

tecnicamente.
para novos testes. O extrr.· o Henrique Lage de Imbituba. É dotado. de bom parte

Mas o prestígio de nossO futebo.l continuou t �:in:::er�: ���!��' .po���
vai pda:a�ombate �o perigo- para a pos-iç60 oue jogo: arqueiro contando atuol

não ser que '_cóia agora com os resultadoo de nOssç:
Alegrell.�e, devendo >ier con. :;or:'s parec�el�!;áf���on��� ;;;'����: �� �:�O��91�����.Que se manifestem nosso!;

selecionado, pois na verdade umas dez equipes n::'
tratado. O ponteiro M;ir 10 do seu melhor jôgo, com

c"ionais estão jogando pelo exterior, muito. emboro trocou o TrlCmpeii.o Cata. Bráulio Silveira na orienta·

.estejam mesmo é à cato de dólares· rinense pelo Hercilio Luz. ção técnica do conjunto. Di·
A Crise porque atravessa nosso futebol será SUo Como se nota começoll o zem os avaianos mais' .finá!

peroda se a intervençõ-o do Sr. Havellonge se concre' "revOl:lda" no clube alvj. ticos q'..le o clube azurra v',,·

tizar como esperamos todos oÓs. Mas S· S. rem sid:: verde tle Criciuma. sem !;0,1' levantar o certame invicto,'

amig� de seus ,amigos e até no momento de advertir tar com a rescisão de cún. pois apenas o -Figueirensp
ele se esquece que é 'a auloridade má)5ima e Põe a� troto do campetC'l1.te t'·('inn· podeni causo): n\gumas difi·

coisas poro o lodO dn amizade. criando com isto pro- dor João Lima.
,. cÚldfÍdes,.nesta ',caminhad,l

blemas poro si comO foi o. casO das vais que recebeu x x x em que deparamo's com :l

há pouco< tempo no Maracnnãzinho. Com o remo catnrill(l,1<V! grande curv� do returno,
,

-+ Precisamos moralizar a cúpula para depois me"� voltando a se destacar no Dificuldades, adiantufI!., ca,l·

rfllizor Os otll,tos. O mau exemplo sen1pre-'l"OUxe re' pai.<;, S1\rp;c n '"po!';sibl1ulnci" sada ,ínicamen"te pela tc�

<;ullocf.ls nf'g:\liv"",, p"rf]llp' (l imúnrnn dn<: t"]e."tn<; {:"I" (1:\ p",I"r,u',',o Aqu;·llio.:a (((. (11":;11'. l){,j., qlw(jr() pur III':,'

rl"róvcis ;11,·0,1:1 (jl.l(' n ,�x(.'mr!d foi mau <indo p'll·) :'\al1la (·,oIarirr'. :l\)nin(\:--: \l'�' (iro. () Avni nf·\lln\l.<;1rOIl flllC'

C"(luipe quc comanr.\íl· :;:L........... .• _
los ol:::f;u� cr'i';l"lú!Clli1.5, e o mclllOI )lo. LUlll� SDlfI' �c�__�_

� �============��===----===:.�

48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR DO� ESPORm

Pa.ra ? tarde de domingo., dando fêchc do tume
do Regional de Profissionais estô marcado o encoo

tr� entre Figueir:ense e Pootal Telegráfico constt

t�mdo o mesmo a atraçõo da rodada que sere 'inIciodo
sébcdo com o jôgo Avaí x São Paulo

.

Atração da rodado, porque em jâgo estará o vice
liderança. do Campeonato, de vez que o pôsto perten
ce ao alvi-neqro tendo a separá-lo do time colorado
apenas um ponto.

O �lguei':ense, embom não. tenho reelizodc
qrande coisa neste certame, visto que seu quadro dos
mots poderosos, ainda não encontrou o seu mêlhor
jôg�( mesmo �s�i� é o favorito, não se desprezando
porem,.a posslblltdade de vir o "onze" postalisto c
proporctcnar-rha uma surprêsa bem desagradóvel
como aconteceu cem o Atlético, que �cabou vencídc
e o .Paula Ramos. que oinda amargo a perda de urr

precioso ponto, consequência do OxO da ontepenúlti-
mo rodada.

••

80caiuVH tem
novo pre�i�ente

Vem de assumir a presí
dência do Bocaluva zspor
te Clube o desportista Nilo

Veloso, filho do fundado!'

Quem é esse oavalheirc?
O que fêz até hoje em se

nerícto do. esporte barrfga
verde? Faz parte da direção
da Federação cetenoe-ise
de Futebol? Deve faze!", pe

la fôrç.u. que demonstra ter

naquela entidade. Quem é

êsse ilustre desconhecido
das boas causas do futebol

- .....

Tóiondo de codel'M .:.
- f#&d/iú4

da agremiação, o saudoso

Agapito Veloso.
O militar deverá dar ao

catarinen.se?
Não foi êsee cidadão que

dirigiu a delegação, caran

nense no último Campeona
to arasnetro de Futebol .tu

veni!, realizado na oueoeua

ra, tenúu na ocasião come-

Bocaiuva uma oríentaçêc
segura. fazendo com que o

nocemva volte a ser chame

do de Moleque Travesso, no

próximo certame ilhéu.CRISE NO FUTEBOl-

PR�MO DE MANGA. DO BOTAFOGO
,

VISITA "O ESTADO"

. CONVITE
A turma "PIO XII" dà Escola TécnIca de Co'

merciOo. têm o grata satisfoçoo dê convidar V. 50. E

Exma' �amílio, poro o TARDtJ�ANÇANTE que faté

�:a��<:Ir'h;l?a:.'CLU�E PAINEIRAr, dia 16 cam inióe

Antecipadamente. a9radecemos
pr.esens:a

PREÇOS: CAVALHEIROS CRS 10000
SENHORITAS CRS 50:00

IlEDATO&

PEDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE� r GI LBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

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

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

.,

Figueirense completa,
ho je, 42 anos de lutas

�ma d�s mais lídimas expressões do esporte
catarmense e, sem o merior ccotestucôo o. Figuei
rense .Futebo.' C1u�e que teve a fundá-lo urn grupo de
esportistas slmpatLZ��tes do espo.rte do balípodo que
não Concebia o Capital' sem um c:'.Jbe que surgisse
par� dar um impulso nâvo 00 esperta que então en
gatinhava em Santo Catorino. Com o Avai e mo!s

ol�uns clubes, o FigueirenSe fêz Implantar o futebo '

Oficiai em �onto Catarina através da fundação em
1924, da Liga Santa Catarina de Desportos Terre!';
tres que não É 'senão a vItoriosa Federação Cataria
nense de Futebol.

Nesta sua longa. luto pelo soerguimento do fu
tebol em. ?anta Catarma, tem o Figueirense conqui9"
todo m�.Jltas glorias, tanto que hoje conta cOm umc
das malares torcidas do. Estado. Por seis vêzes alc')n'
çou a hegemonia do futebol barrigo-vere e em quaSE
todos os certames nacionais deu a sua parcela de co'

laboração a Santa .Catorir;lá através o cessão de joga"
dores de suas fileiras.

'

.

.

Seu patrimoni.o material é dos mehores, possuin
do sedE"! e praça futebolística em vias de conclusõo ne

Estre1to, em !err.E!Oo doado pelo grande benemérit�
do clube, sr. Orlando Scarpelli.

MuitoS/ têm sido os beneméritos do simpáticc
ogremiação. que, graças a êsses espOrtistas de escol
tem consegUido sobreviver, vencendo um sem nume'
ros de dificuldades paro se tornar o qUe hOje é: um"

agremiação. robusto fadada o se constituir numa da<
maiores arganizaçõe's esportivas de Santa Catarina.

'

Entre êsses beneméritos está o engenheIro Hei
lar Ferrari, que, há vários anos preside o clube can°

acêrto, conheCido qUe é a suo capacidade de trabalhe
e grande visão admInistrativa na solução de qualquer
problema.

Hoje o Figueirense Futebol Clube completa 42
anos de existência, pais foi fundado nq dio 12 .de
j unho de 1921. A dato por certo que não passará
desperCebida pela família do querido clube sempr.z
tão. unida e cOesB-em torno de seu maioral' devendo;
os Çllvinegros da velho e da no.va guardo relembro·
rem os dias das lutas do clube qUe nunca deixou de
ser grande na vitória e grande na derrota.

IATE CLUBE DE F�ORIANÚPOIJS
/"

CONSELHO DELIBERATIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

honradc

Pelo presente Edital convido 06 senhOres mem

bros do Conselho Dehberativo do late Clube de Flo
rianópolis para a realizaçÕo do reunião ordirária c!(
corrente ano, em la canvocaçãô às 9 30 (nove (;

trinta) horas do dia 16 de junho 'p. vindOuro no sede
sociol à ruo Frei Caneca. 145, nesta Capita( com IJ

segUinte ORDEM DO DIA:
o) Exame discussão e julgamento das COntas dc
exercício Soc"iol 62/63.
b) Eleição do Conselho Fiscal;
c} Eleição. e posse do Comodoro e Vice-Como
doro, para o biênio 63/65.
De cOnformIdade com o disposto no art. 40 do�

estatutos sociais, não havendo número legal pore
funcionomento da �essão em 10 convocação à hora

marcada, deveró realizar-se· meia hora após, em SE:

guida e última convocaçõo. com Q \presença de qual
auer númerO de Conselhe�ros.

Florianópolis, 7 de junho. de �6;. ii l'"
�

FEtlX SCHAEFFER
.J�, ..... " .", .•

.

...-" 1.-

Prc:=.idente em Exercício -�.�--J.(.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



lDe Blumenau para
A SEMANA QUE PASSau I

•

A SEMANA QUE PASSOu.. saudou o dr. Evandro Lins
e comitiva com um belo e

expressivo discurso. Falou,
depois, agractecendo a ho

menagem, o representante
sr. Presidente da Repúblíce,
em discurso muito elegan
te e sóbrio em que comuni

cou a Blumenau a liberação
de varras verbas para o

serviço de águas e para o

oínasto Industrial, 'As 18

horas, na escadaria da nova

matriz teve lugar a cerímó

nia da inauguração da. tõr
re. Presentes o representan
te do sr. Presidente da Re

pública, do sr. Governador
do Estado, o Prefeito Muni

cipal, o senhor Bispo Dio

cesano, os senadores Kon

der Reis e Atílio Fontana,
vários deputados estaduais,
o presidente da Assembléia

Legislativa do Estado, da-

putados federais, juizes de

Direitos desta e de outras

N d Lcomarcas víeínhas, prereítos oticias e agesde quase todos os municio
,

��;U�á�e�al����taj;�:u�� relativos ao 7" Distrito se-

que se espalhava por tôd:l, Eereveu: Nelson Braseber nítarío. Pelo que soubemos.
a rua 15' de novembro e pe- este funcionário foi tratar

lo adro da nova matriz. Dia 4 p. passado uvemos das primeiras providências
O sr. J. Ferreira da Sllva, a passagem do 55" antversã- quanto a vacinação contra

ex-prefeito do município, � rio de criação do 2" Bata- a paralizia infantil, que se

conhecido historiador, fez 0 Ihão Rodoviário. Pela passe- rã feita el11 toda a ctrcuus

discurso oficial: Foi uma gem de tão grata data pera crtção do 7' Distrito San-

peça brilhante, que ímpres- todo o povo de Lajes tír t'- tárío, por iniciativa do u

sionou pela beleza do esti- mos neste dia as seguintes tual Diretor do Departa
lo, pela dedicação correta, solenidades: - As S horas menta de Saude do E1tado
pelas lindas imagens que o foi hasteada a Bandeira Dr. Joaquim Pinto de !....ru

orador empregou. Em se- Nacíonej e logo em segc. da.

guida, o sr. Bispo Dom Gre- da foi rezada Sta. Míssn

gório procedeu à benção da Campal por S. Excia. Foi o seguinte o resuua
Tôrre. As bandas de músi- Revdma. D. Daniel Hostin,

.
do final da ctetcâo IJ.lrU

ca presentes, a do 23' RI. e dígnisaímc Bispo Díocesanr., Rainha de São .roãc do utu-
a de São Bento do Sul, pro.> tendo feito o sermãc » be 1" de Julho: - 1° lugar.
romperam em vibrante d.j- Revdo P. Dr. Adelino Bar Srta. Arleide Apatecida. Ra
brado enquanto os sinos da bosa. As 9 horas tfvemos u mos; 2" lugar, Srta. ,Nl\S'1
matriz bimbálhavam ale- entrega oficial ao tráfeg') Vieira Arouca e 3" lutar,
gremente e se acendiam os do Acesso de Lajes à BE· Srta. Leocádia Mar! Ríbci

grandes refletores que Ilumt 36 Avenida Duque de Caxias ro, com 36.600, 36.420 e

nem' a tôrre e o pátio. Foi e inauguração do marco 24.500 votos. respectivamente
um momento de verdadeiro comemorativo, no crusamcn Foram ainda muito bem voo

delírio em que as palmas e to da Avenida Duque de CIl- tadas as seguintes oandídar"
espoucar dos foguetes aba- xtas com a BR-36. As 9.30 tas: - Carmen Lúcia WIII·

tavam, quase, o festivo re- horas, inauguração da Rua trick, com 18.370 votos; Ru

picar ·c'.08 smos" eletrônicos. Marechal Rondon, nova d«- te Mal."ia Silveira, com 11.3";":�
Nêsse momento e, a pedído nominação dada, pela Pretet VÓtos; Maria Aparecida Ste
dos membros da comissão . .turu Municipal de Lajes, ii. ren com ·8.790 'f:·ftos; Veda -

de CO'1Strucão e em nome via pública que passa fron· Jane de Almeida, com :.7no
da população católica de teira ao Porlão das ArmRS vótos e Maria Luiza Chia!',,·

rem os cumprimentos do BJumenau, o sr. dr, Evandro do 2" BU. Rdv. As 10,00 horas dia, com 7.170 v6tos. Os 1es
sr, Pr�feito Municipal, o co- Lins e Silva condecorou o tivemos a inauguração no teiros de São João do CI:õ·
manda:lte do 23' RI, dos vigário Frei Brás Reuter Bairto do Conta Dinheiro, be lQ de Julho. no::; a1ümtd
juj7.es da Comarca e demais com uma custosa medalha de mais uma Agencia da ram que já estão vendemio
autoridades civis, militares c de ouro, na qual se liam pa· Caixa Economica Federal de as mesas }-",,'a o BaP� ce
eclesi:isticas, o ilustre Che· lavras de gratidão pela a· Santa Catarina. Durante e.i' São João. que será no �)rú·
fe da Casa Civil da �resi- tuaç-do desse franciscano à tas solenidades usaram ela xim" dia 22. Tod(l;; os fe�te·
dencia da República e os frente da. comunidade reít· p'llavrn o Sr, Cél Floriano jos serão abrilhantados !)p.
que com ele vieram fora:n giosa. M"oll'lr, Cmt. do 2" Btl. Rdv., la Bandinha Real de Nova
homc!Oageados, pela pnrô· Usou da palavra, por fim, Dr. Wolny Della ROCCB, Pr,:- Petrópolis - RaS.·
quia e peja Prefeitura Mu· o dr. Evandro Lins e Silva. lt!ito Mtmicipal e Sr. Osni
nicipal com um banquett:l Ouvido com tôda a atenção Lôbo tia Gama D'Eça, Pre- Dia 2 p. passado realizou·
no "Tabajara Tenis Clube". S, Excia, externou, em pa· sidente da Caixa EconÔmi· se na capela São José do
Banquete. imponcnte, muito lavras comovidas, o seu err· ca de Santa Catar1.,a. As. 2" BtI. Rdv., a Piscoa dns
concorrido, abrilhantado P3 tusiasmo, a sua admiração 12,00 houve na Granja do Militares e Civis daque\;]. u·
lo jaz do Regimento aqui a· por c8mltto estava prese� Batalhão suculenta. churras-- . nidade. A convite do Crnt. do
cantonado. O sr. Hercilio ciando e felicitou, vivamen- cada, cm coml::Jnoração' ao Batalhão, as cerimônias fo·

���._M_U_ni_Ci_Pnl_._t_e._a_PO_p_n1_'_Çã_o_d_e_B_l_ume. ��.ive�:�� d����a ����� �ar:gó��Ci���sseit:� ���;!:.
mais uma vez apresentf,· sor do Seminário de Vía.
mos ao Sr. Cmt. Oficiais, mão, antigo Capelão da Fór·
Praças e funcionários civis ca Expedicionária Bra�i!ej.
as nossas congratulaçõ�� Ta, na Campanha da Itâli\i.
por tão grata efeméride, r. do 3" Btl. de EngenhariJl.

com l':éde em Cachoeirll dO
Sul (RS).

Teve, para Blumenau, algo
de maravilhoso com os fes

tejos da inauguração da tê .. ·

re da nova matriz. Ansíosu-
mente esperados, esses res
tejos decorreram em moto
à maior alegria c entusíus
mo, tendo o programa se

ctesenvoívrdo sem qualquer
incidente que destoasse, Na
sexta feira, ch�garam o se
nhor Bispo Diocesano, dom
Gregório Warmeling e o re

presentante do exmo. Sr.
Celso Ramos, governador
do Estado, deputado Pedro
Zimmelmann, que foram re

cebidos êrn frente à matriz.
O deputado Abel Avlla dos
'Santos foi o orador onerei.
Pronunciou um belo dtscur.
so saudando os ilustres vi
sitantes e dando-lhes as
boas vindas da paróquia, No
mesmo dia, 11 noite, os "Oa
nartnhos de Petrépolía'' de
ram um .concêrto no "Car
los Gomes", Casa à cunha
do que de mais distinto há
na sociedade blumenauen.
se. mspetaccto maravuhoso
em que os meninos cantores
demonstraram os seus ex
traordinários dotes vocais.
Vários números, aplaudi.

dissimos, foram bisados.
Frei Leto, o regente do ex

traordinário cõro petropnlt
tano foi vivamente aclame.
do e .enonado. Antes de co.

rnecar o concerto, o dr. B.
mídia saca. em bela oração,
saudou as autoridades pre
sentes €'" externou os agrade
cimentos da paróquia a03
que colaboraram para o
maior brilhantismo das vá.
rias solenidades. O dr. Sü
da revelou-se, nessa oração
um tribuno de muitos ro-
cursos.

No sébado, as. 14 hOl"C'.:;,
chegou o sr, dr. Evandro
Lins, representante do S.
Excia. o sr. Presidente eu
República, acompanhado de
btilhante comitiva, da qt.al
fazia parte também o sr.

Almirante Comandante do
5" Distrito Naval, de Flori;\.
nópo!i:>. Depois de recebe.

CASA - RUA TIRADENTES esquina com a Av, H
\'uz - 3 quartos demais dependcncias.

.� ..........
RUA CONSELHEIRO MAFRA - Duns casas n. 109 3

111 otima oportunidade.

RUA TOBIAS BARRETO 22 - .l!.strelto _ Confor
tável casa de materlr...J perto da praia.

COQUEIROS - Rlia São Cristóvão ao lado da If{re
ja - Casa de 4. quartos - 3 s31as - cozinha - terreno
d.e lI.55Om2,

RUA 14 DE JULHO 953 - Est�e1LQ saidg da ponte
quem segue para Coqueiros. Casa e terreno com 182 m2,

RnA FRONTINO C. PIRES N. �2 _ c.asa da matJp.ira
pagamentO pnrte à visto, resto a combinar,

60::;,
RARRElF'OS _ Vtll'ica !otlo•.

TERRENOS -1' �

LOTE na Av. Rio Branco _ venda de ocasião.

COQUEIROS - R1Ia Juea do Lotde, lote hem sHun.

nau pelo meenrrtco menu

menta cue se integrava, on
cieimeute, no panorama ur-

bano.
.

Serenados os ap)ausm;
que o discurso do represen.
ta; te do sr. Presidente da

Republica provocou, teve

comece a parte popular das

festividades no adro da me

triz com as já tradicionais

barraquínhas e tôda a. sorte
de diversões.

'AS 21 horas, no "Carlos
Gomes", com a presença du

representante do sr, Presi
dente da República, foi lo

vada ii. cena a õpe-e em 3
ato", ",i.nita Garlbaldi", l:!-

ESTADO"
ta, Felippo Barani e Rit.l
Schwabe. Provocaram ver

dadeiras tempestades de a

plausos. Sem poder contar

o seu entusiasmo, o sr. dr.
Evandro Lins e Silva des
ceu ao polca para abraçar
os participantes da extraor
dinária produção Iíríoa do
maestro Gayer. Este tem
bem roi vivamente ebreçe..

do.

No domingo, pela ma.nhã,
houve missa solene na um

triz, com a presença dos
festeiros e do sr. dr. Evan.
dro Lins e Silva que, depoJ<;
dêsse ato relígfnso, segunr
para Itajaí, aco�anhado
de sua brilhante e numero-

tra de J. Ferreira da Silva sa comitiva.
e música do maestro Heínz Em outra correspondên
Gayer. Desempenho mara- ore. daremos mais alguns
vilhoso dos artistas que ví- detalhes dessa festa que
veram os papeis pr-incípaís deixou, em todos, a mata
H<trcilia Bloõk, José Perro- profunda. impressão,

Foi eleita e empossada a
nova Diretoria do Clube 14
de JU!l..'lo, que rtcou assim
constituida: '- PresidemJ,
Dr. Renato Valente: Vi,:('.

Presidente, Dr.. (lOtônlo C,)
sar Sanford Arruda; l' Se.
cretário, Dr. Carlos Rober.
to Lopes; Secretárln,
Mauri Goulal"�; 1" Tesourei.
ro, Edgar Werner; 2" Tesou
reiro, Aureo Neves; Orador,
Dr, Clovis Albuquerque:
Blbliot.ecário, Alaor Neves
Arrudtl e Conselho Fisc'\l
Composto dos Srs. Ten, Cê!.
Olavo Estréia, Dr. Galena
Rogério Vieira e Dr. Jore:�
Barroso Filho. Daqui de3t,�
COluna comprimentamos a
nova Diretoria, desejando
muitas felicidades em S\U,

árdua missão.

Dia 4 p, passado comple
tou mais um aniverliário
natalíCio o Sr. Major Halla
Ribeiro, benquisto oncial do
2" ,Batalhão Rodoviário.
As muitas homenagens

que nesta data recebeu O

Major Hallo juntJUIlOS as
nossas com vótos de muitos
<tnos d.e v.i,da,

Regressou da capHaI do

Estado, O Sr. Francisco Mao
chacio, altp runéionário do
cn ro cre Saúde de Laje",

que [J5rij, aquela. cid<irle a·

Um de trabu' (IC assuntes

.1."

Em recente Decreto, o Sr.
Presidente da ReptiLI1ca.
vem de promover ao pôs·
to de General de Brigada, o
Coronel Francisco das Cba.-

gas Mello Soares, antigo
Sub-Comandante do 2' Btl.
Rdv .. Essa promnção, justa
cmerecida, foi feH:" em res

sarcimento de rreteriçlio,
pela sua autuação no com·

bate à intentona comunista,
em 1935, quando aluno Uá
Escola Militar do R.ealengo.
O General Soares, que go
za de f".ande CÍr"ulo de re

lações nesta cidade. onde é
radica.õo por laçus de ma·

ttimôn1o, tem sic!o mul.t.o
felicitado por seus cama!'","

das de Armas e por S6-U5 a

migos e conterrâ!leos. Nó;

daquf também enviamos o

nosso abraço de cO'1çatula.
ções ao Ocn, Soares,

&bfII{ft! fU) INVERNO
�• «f) VER/lO L

LO;ÃSTpruIRA ILIVEIRA

''''�'AL

=-Df(J{fa� .�...

\i}
••• e o

Rua Conselheiro Mafra, 6

• Florianopo!is.

JUIZO DE D1BJ!:ITO DA Vl!

RA DOS FEITOS DA FA
ZENDA pOBLICA E ACI,
DENTES DO TRABALHO
DA COMARCA DE FLORIA·

NóPOLIS, CAPITAL DO

ESTADO DE SANTA CATA·
RJANA

EDITAL
00 PIIAÇA, para venda
e arrematação dos bens

peabQrados nos autos

de Medida Preventiva
movida. pela Uniio Fe

dcral, Proclll'adoria da

ltepúbliea nêste Estado,
contra" Emprêsa Saturo
no de Pesca Lula,
fonna abaixo:

o Doutor JOÃO TO·
MAZ MARCONDES DE MAT

TOS, JUIZ DE DIREITO T[·

TULAR DA VARA DOS FEI

TOS DA FAZENDA PUBLI·

CA E ACIDENTES 00 TRA
BALHO DA COMARCA DE

FLORIANóPOLIS, CAPITAL
DO ES1ADO DE SANTA CA

TARINA. NA FORMA DA

LEI: ETC.

FAZ SABER aos que o pre
sente ecHtal virem, dele co

nhecimento tiverem, ou in
teressar possa, que no dia.

b

LI

em

r-----.-----

- --'-'�-----

-�I--"

A - 9,5 pés

.000
suove,s rY\Qnso"dades!li

3 lOjas o suo disposição:

Ruo 15 de Novembr�, 1409

Blumenou

EDITAL
12 de junho do corrente, às
14 horas, na Avenida Serei
lia LU2I, n. 5'1, sede dêsl.e
Juízo, O' porteiro dos audi
tórios levará a público pre
gão de venda e arrematação
a quem mais der e maior lrel
ce orerêcer acima do preço
da avaliação de Cr$ .

2.500.000,00 (DOIS MILHõES
E QurNHENTOS MIL CRU.
ZEIR0S). os bens descritos
no �udo, os quais são os

seguintes: Um barco de
pesca, construido de madei·
ra, de nome "AMAZONA
de propriedade da EmpJ'ê.
sa SaLUrno de Pesca Ltda.
sediada em Santos, Estado
de São Paulo, apreendido
pela Capitania dos Portos -----------------

�an;::·ri�:O.:: :�..:: FLAMUUS
çõcs dO Regulamento para Confecciono-se quoIquer quantidade, na melhot
Tráfego Maritimo. com as Qualidade e "'enot' Pf'8lO. •
seguintes caraterfsticas: . Ed Zahio _ 7.0 andar aDto 701 Fone 249.4
Comprimento - 14,30 lU
tros; BOca - 3,98 metas;
Pontal 1,65 metros; �
no-6.3'lJIllatmS:�
do casco de mad8jra Tonola
gem Bruta - ].1.053: u.a
da - 6,067; Escritura MbI1

Rua Trajano, 23

Florianópolis

depois de pagos no ato o

preço e as custas da arl'&

matação, O presente edital
será afixado no lugar de
costume e pUblicado no Diá
rio de Justiça e pela inWren
sa, na forma da lei, Eu, Ed
son de Moura Ferro, Eser:l.
vão o wbscrevl.
João Tomaz Marcondes

de M'lttos, Juiz de Direito
Titular da Vara dos FeItos
da Fazenda Pública e Aci
dentes do Trabalho da C0-
marca de Florianópolis, Es
tado de Santa Catarina.

lU8:I

SABOROSO?
SO CHE ZITO

ca lavrada no 7· Ofício em

13/12/1949, achando-se o te

ferido barco em regular es

tado de conservação, neces

sitando de reparos no caso

co e na máquina, que acto

valer a quantia de dois mi·

lhões e quinhentos mil cru
zeiros que sai· a margem.
Cr$ 2.500.000,00, Florianópo-
li� 18 de Maio de 1963 (as)
Simão Gonzaga - avaliador

judicial, E quem os bens

quiser arrematar deverá

comparecer ao lugar, no dia .... _
e nora acima mencionados,
sendo êles"entregues a quem
mais der e matar lance ofe-

recer acima da avaliação, L- -J

A HORA PRESBITERIANA
Ouça todos as domingos pelo ZVT-25 Rádio Anita
Gariboldi de Florianópolis ás 13 horas e 30 minutos.
A HORA �RESeITERIANA... Agradol:emos o suo
sintonia'

CASA - VENDE-SE-
Vende-se uma caso à rua Irmão JopQuim 23. CIRURGIÃ DENTISTATrotar à ruo FemandD Machado. ".0 9. r Atende senhora9 e crianças.
/
--------__:::;;;;,;----__::--- Método psicológIco moderno-espeCializado paro cria",

HIRafO ��o r.otaçdo.AV. <»MAR CUNHA QU4SE 'SOUINA COM A .A'l Aplk:oçoo tópica � YIUUi'. .��RIO lSkANCO' Atende somente com hora !YlQ1'.::acio d<l� 8 õ; í 2 ;"1;00'05'Tel"�eno de 296,40 m2 por preço de Cr$ 1'300.000,00 e das 15 às 18 horas .:.: ..1-à visto, Apenas-.estS-l'â a venda r'leSl:ei 30 diOi RUo Sôo Jorge�'�O���I��..�,.!jL,&�f-
-::.�. t���.."",�··"-;'-""l··=--,_�="",,-_..... ;.,-.....i.í?�ii_":"_";;'';:';' ÍÍÍII_':;:·��:i ÍII _

Dr.. IARA ODH.A NOCETI AMMON

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SEMINÁRIOFI�ci[:-1....-·__,.".,..",..'<!"r---�

ecretaria da azenaa Ativa
Iaxa �e Uuca�ão e Sau�e: Sua co�ranta com �:'f��:�:��fi:;;�:r�i� g:di;:�5�:�f;;�f gfe;q;:�:�1;:;:�1�;
�íévía âutoriza�ão 'or�amentáfia� ���:::��i�::��:�:�� ���:����:�:' :a'��::�:� ::�e:d;,,:.�r�d:::��::: �{:!�::'::���;:���,�F:�:

no recurso de mandado áe\ cão da Universidade e õr- experiências, desta equípe, Fazenda Nacional; Prof. Ti.
segurança da Fiação 'rece- gãos estudantis nonanopo. aperfeiçoar o gabarito fuu- to Rezende, nome que dis
lagem Joinville S.A., que litanos. O objetivo '" a fi- ,cionaI daqueles cujos om- pensa comentários na ãrea
desperta grande interesse, nalidade dêsse empreendi- bras repoisa a respcnsabí- fiscal; Dr. Celso Furtado.
dada a divergencia havida, mento, conforme palavras lidade da arrecadação etrt- Minist.ro do Desenvoívímsn.
quanto ii cobrança da me- do Secretário Doin Vieira, butária de Santa Catarina. to; Dr. Humberto Reis Cos-
[oração da taxa de educa- é o de permitir a recupe- Estão sendo convidados ta, .uuet presidente da
ção e saúde, que recai em ração cultural especializa- grandes nomes nacionais Aliança pará o Progresso e

20% sobre o, imposto de da do quadro de funciona- em assuntos tributários ainda valôres estaduais en

vendas e consignações. --------------------

t,� 'i�:i::�:,:��ia,Ob'�:OO Bolsas de Estudos Pós Graduação:
l"�'''::� :::��t;:: p:,,;�ln�;, "TR,,'�:'!<,�. � as despesas pagasda Constituição Feoor \, t:. _ .�Unão permitindo a (;)

ou majoração dos trtu.uos. O Governo \. Estados Unidos. mste tipo de bor-ra tado um curso numa uni

mesmo que previste- Unidos da A:�� 'U, atra- dfi. ao estudante custeio dc-s versrdadc brasileira.

orçamento, mas que vcs- vés da ComiSI;;} Fulgrlght estudos, subsistência e ai- 5. Os candidatos devem
sem sofrido majoru no Brasil, parf a que até gumas vezes a viuvem. ter um objetivo sério, que

,lei promulg-ada o dia 21 de Junho estar-ei Os candidatos a ést'() possa ser realizado pela
mente à entrada 8.1., vigor abertas as ínr i,�:ões pura programa devem preencher rrcquêncía aos cursos Je

do orçamento. a competição anual a bôl- os requisitos abaixo men urna instituição de ensino

Passou, depois a juris- sas de estudos pós-gradua- cíonados e devem uprcs.vi- superior, devidamente reco-

prude-ruia a admitir apre· ção pura um ano de esei- tar seus pedidos de rcscn- nhecída nos Estados Ijnt

visão [lo tributo para qU0 dos nos Estados Umdcs. ção no Instituto Brasí! -ts: dos.

pudesse ser ele exigido. em- Estas bobas garantem a tados Unidos até o dia 21

bera sofresse morfíj'iouçõcs subsistência do estuduo.e, de/junho, impreterívelmen.
no que diz respeito 1'10 sua viagem de ida e vel-a te.

quantum,' por lei posteno- aos Estados Unidos e a 1. Os candidatos' devem

ao orçamento.
Esta a Tése acolhida pejo

nosso Tr'ibu.nal, par mete-

ELlZETH CARDOSO EM
FLORIANÚPOL'IS

Elizeth Cardoso a r- atriz da camcõo brasileira chega
ra sexta-feira a nossa cidade, contratada pela Direção d3S
Fábricas Carlos Hoepcke S.A.

.

Eiízeth, sábado participará dos .estejos do Clnquente
nário ela Fábrica de Rendas C.H. S/A, cantando durante
um almoço oferecido aos funcionários e convidados es

peciais do. credenciada firma. Com aua elegância e classe
cãntaré também nos salões do Clube Dcaa de Agôsto na

festa "Rendas em Desfile" noite de elegância sob o alto

patrocínio da srta. Silvia Hoepcke da Silva.

DIREÇÃO DA FACULDADE DE
FILOSOFIA CONGRATULA-SE COM

CELSO RAMOS: MONUMENTO
A HENRIQUE FONTES

o Governador Celso Ra

mos recebeu do Prof. Os
waldo Rodrigues Cabn:i,
Diretor da Faculdade de

Filosofia da USC, oficio co·

municando o voto de aplau
so vocado pela unanimida

de dos membros da Con

gregação daquela Faculda

de, pela iniciativa de S.

Exa. em erigir monumento

ao Prqfessor Catarinense,
simbolizado na pessoa do

grande Mestre que é o PHl

fessor Henrique da SU·.'a
Fontes. Transcrevemos na

ín���r:h:rm;�::;::�I�:
A Congregação da Facul

dade de Filosofia, Ciências
e letras da Universidade de

Santa Catarína, em reunião
extraordinária realizada a

17 do corrente, aprovou

por. unanimidade voto de

aplauso à iniciativa do Go

vêrno de Vossa Excelênc\a,
no sentido. de erigir um

monumento ao Professor

emérito Henrique da Silva.

Fontes, como simbo.lo de

gratidão do Estado ao lrr'_

gistério catarinense, do que I

é aqLlêle ilustre

aquisição de alguns livros

e despêsas ocasionais, du

rante o ano letivo.

6. Da-se preferência aos

'candidatos que ainda n·]..}
tenha visitado os Estados
Unídc , e que já se encon

trem no excrcícío de sua

profissão.
Os exames' serã� reanaa

dos no dia 21 de junho às
15:00 horas, no' Instituto
Cultural Brasil Estado.,

Ijnídoa, Rua Felipe Seu

midt, 25 - Edifício zen-c

6' andar - Florianópolis

ser cidadãos brasileiros.
2. Os candidatos dever-sr

submeter-se a um exame

de proficiência na língua
ínglêsa.

3. Os candidatos deve.n
gozar de. bóa saúde.

4. Os candidatos deve",
ter entre 22 e 35 anos dc
idade p devem ter oomp'e-

ria de votos, em que se en- Os candidatos a esta com

tendeu não ter havido a fi' petição serão tambem COIl'

xeção de um tributo novo siderados para outras "01·

mas a substituição' da mo- sas de estudes pós-gradu-i
dalidade da cobrança, em ção, concedidas' pela HE

que a lei orçamentaría cor- (Institute or tnternattonat

tinha a previsão do tributo, Educatíon); uma organiza
não cansando surpresa ao ção particular que coorde

contribuinte, que devia pn- na bolsas de estudos con

gar de qualquer modo O cedidas por universidade"

tributo, vigente nos orça- americanas e ínstttuícõee
mentos ha vinte e seis anO�l. particulares Estados

UMA NOVÉLA DE RAIMUNDO LOPES:

"O A N J O DOM A R;'

Promoção especial do l\lAG,\ZINE HOEPCKE

OUTRA DAS MIL Apresentação na RADIO ANITA GARIBALDI

Início 2". feira, dia 17, às 10,30 I1s.

Professor

O Comando' do Quinto
Distrito Naval e o Institu

to Histórico e oeogran-.o
de Santa Catarina comem-i

rarão, associados, o segun
do centenário do nascimen

to de José Bonifácio de A'l'

no dia 13 do corrente, quin
ta-feira, às 20 horas.

Designado pelo Sr. Almi

rante Murillo do Valle Sil

va, Comandante do Distri

to Nwal, falará o Sr. Capi
tão-de-fragata Francisco

Moya Gomes e, a convite do

Sr. Professor Henrique da

Silva Fontes, Presidente do

Instituto, flllará o Sr. Dr.

SEGUNDO CENTENARIQ-nr--_;_'
JOSÉ BONIFÁCIO

uma uas suas maximas ex- drade c Silva, o Patriarc:_�

pressões." .

da Independência.
"Fundador que foi desta Em Valada, Taboão', foi construida esta que é outra das A comemoração será fei-

Faculdade, não poderia a mil ta em sessão cívico·literá-
me.,:;ma, pelo seu órgão _

maior, calar a sua solidarie·
ria, na sede do Instituto,

FESTIVID,ADES DE SANTO ANTÔNIO �aR�:saT:e!:n�il;e�;:�i��,
aplausos que vem receben- Ter-l") início no próxim'l
do o Govêrno' do Estado din. '1:] as Festividades .\d IRASC d'por tão ju;ta e mereciLla Santo Antônio, em ,Sua

'

vai· ao campo � ainioiaCi,a '. pm tomá la Ig"ja, no ma Pad" Ro- ,J'
�

ainda de maior significação, ma.

"pede permissão para ·suge- '.
A.

r,I'''' a Voooa Excelênçia oe- A, ",bmaquinh"," ""c sequen,cla ao p ogramaJa o inonumento levanta,90 , r3,ahzuclas nas· noites de 1:�.
em local que cont.e com 1�, 14, i5 e 16. A proci�s5.o Nos últimos dias de vuitosa viagem u várias r8· onde tratou de importantes
umadas realizações .daqu�· d:o! Sto. António, por ser d,a maio o Presidente dó Ins· giões do Estado dando 88· assuntos ligados ao núcleo

le notável Professor. e ho- U, dia consagrado ao "Co":'"- tituto de ReIolnlf1. Agrária quência ao vasto programa Colonial "Governador Cel

mem público, padrão das pu,s Christi" será rcaJüo;ada de Sa".1.ta Catarina, Dr. Luiz de assistência ao trabalha- so Ramos". Em seguida
virtudes merais do 1005'>0 no di:!. 16, domingo. logo Stotz, <lcomp� .11luo do Dr. dor rural de Santa Catari- partiu rumo a Chapec6,

povo e expressão da. c!lP.�- qpps 1. missa vespenina. Rogério StoeL' 11, Consul- na. Após sérias inspeçops Itabe�aba, Caxambu do Sul

cidade. honradez e desam- Nas' barraquinhas, ltaverá tal' Jurídico 1...tela autar· nas agências de Blumen�1J e Águas do Chapecó, onde

como todos os an .... c, .eilõ�:; quia, deix011 &eu gabinete e Rio do Sul; seguiu o Dr

de ,�r�n�as, rifas ;. os de de trabalho!" saiu em pro· Luiz Stotz a Curitibanos :g;s��:'�IO� e�;;i��ti��Sm�:
art.lflCIO e um, r'j' :10 bar _'"

dade, nem se ausentar dos

bição do ,magistério _� cata�
nnense

"Vacho·m,e,' ,Senha; I Çio
.:vernador. da oportunida,_de
pa!� apresentar-Ih!" 0iii meus

prqtestos ,da mais elevacla

estima e distinta considera-'
ção.

Oswaldo,R. Cab�al '

Diretor".

conce3são de terras, alér.l
de analisar aspectos de r:-

S;:CRETÁRIO AGRADECE levant, impo"àn'ia pam.s'
próximas atividades do

baráquinhas é destinado li \
AOS ESTUDANTES ��A��'S�le a����eua e�ax;�:

aquisição' de gêneros ,para O Secretário da Educ.a- rianopolitana não estão longad,). audiência, que duo

d�stt'ibuição aos pobres, o ção e Cultura, vem 'de e'n- al�ei03 e nem indiferentes rou três horas, os campo

�t.ie é feito na primeir.l caminhar a União "Floria· � m'archa da Educação Ca- neses locais, resolvendo n;;.

'ENSINO PRIMA'RIO ... �:��:-f�i:\2�e :�:;esm:��a� �����it:aag�:dec��:gt:�t;:. !i:::�ns�e:e���l�ir::�to�?.iS ��a:���a!�úmera's questões

dos.e que1sâo'atendidos 01"- lo apóio que aC1iba de re· Os aplausos encorajam·

PElAS EMPRÊSAS �:��:���ore!n�;ni��a ��:d� ���:; ;��d:�:P:!�a a�u:;: �:�_ne�sd: ��::dia�OdO, 1€- Vi:\����u��::ae�as:ue q�:
Sob a presidência do Dr Angelo Fredrigo e Alexan: por que a Diretoria faz um Secretaria sôbre >: úiulo'

'

.En'tendemos que Santa manifestam .as mais diver·

Cândido Goulart, Diretor dre Francisco Evangelista,' apêrcr aos devOtos de Santo "Renovação' Didática e'.11
.

C�tal'ina precisa dar um sas camadas de nossa es

fi- fim de fazer um levanta-
. Antônio: àos' católicos e ao Santa Catarina" passo à frente, na luta pa- trutllra social reivindican

.. m�rfto das emprêsas que 'nosso povo "em geral par;� A sf'guir publicaremos'na ra o desenvolvimento, e só do as _Reformas de Bns3,

;�;i�U;n: :u�s n�� l��te��� ��t;���:easreç�o��:r����da: fn��I��S.os�2Ci;�esidente o �a ���t�er�i�:���� f���:'éS �������:en�:tar�na:gr�:;�
cumprindo a lei, a qual exi- ajudando, a fim de que S8 Secretario d3 11nião Fiaria· O momento repudia '1t�- alarde, mas proficuament."
ge que tOdas as empresas possa obter mais fundos, napolitana d� Estudant.es. sitações, e todos nós eUI o_IR[l.SC c,umpre um pr"·

que possuem mais de 100 para, ajudar melhor na No mometl�o t'm que - comunhão de pensamento g(alJla enquadrado dent-:,)

empraqados terão que man- aquisic;?i.o desses gêneros, preocupado C(lm os mais e de ação, haveremos de do., �ais s�dios princípios
ter ensino gratuito para os cada "ez mais caros. elevados problen.li!.S educa- corresponder aos ideais d'i de teyoluçâo social, dandc

filhos dos mesmos. Compareçam às !estivi ciol1ais - Ido c releio o grande Família Catariner. ao tt;ab.a!ho rural catari-

dades de Santo Antônio: oficio de V. S�s. que tecer.") nensé não apenas a tern

procure cooperar na obten- comenlários sõbl,E' a circu" para o cultivó, mas uma
Do Ari e do Barriga-Verde já falei. E o meu elogio

CASA OU APA'R�AMENTO
ção de mais dinheiro para' lar n" 2. de 13/.<:/63 desta Gratos pelas considera· assjstência adequada à fica na obrigação dos parceiros.

se obter mais gêneros. Secretaria, constitui para ções emitidas. atuar' situação em que .!>e'

� �.

PRECISO PÃ ALUGAR __:_ Deus vos recompensa- nós, motivo de orgulho Ass. Elpídio Barbosa
_ epcont.ram, praticando, de:s. . ·�Y/:e�

TRATAR_ COM OSM.6:R NÉSTA 1't e Srinfo An1.ôniõ vos "ons,.1'_:ll' ;W2 os r,; ;"l),1te,; Sberc11irio aa Educação�E' s� mnneirft, uma vel'ôãê!'2i- .., �
_____ r.�D�����_��_���3p22 �t��.-c--__ . �.

d:1 c,lassc Estudantil ['1.\,\' CUltura_ frft ,il1'·'tic;n SO�i:ll.
__.--

3'

,0 Séeii umgrama ,nÜ!iij.,ial15 e-16"de,ste l,mês',lé�lijr��Vftr a:lliI��EXPOSi,GÜO agto;Plcllári:il,.,d�,:.8IJunenalr

do DepartameQto . ?e _

Ed'l,-
cação, reuniu-s'e a pomissão
Estaaual de Ensino ,Prim�i-
rio pelas Empresas, com o '

objetivo de dar curriprimer'.
to ao Decreto que nomeou

a citada comissão constitui·
da pelos senhores: José Fi

gueiró de Siqueira, Antôn�o
AurinJ Pernandes, Carlos

..�.

Norberto Ulyssé Ungaretti
A sessão é pública, nã·)

h�vendo convites especiais.

elll q,ue serão VCIl' _,das be

,bidas, refr�geranf!';.;, salg!,
dillho:;;, doces, quentão et::.

,O produto· das referid_l,

reparativosl
tre êíes um representante
da Universidade de Santa

I

cal de Santa Catarina, em

próximas edições e com ri

aproxrmncão da data do
início do conclave.

Catarina.
Continuaremos a dar de

talhes do I Seminário ris-

o: EST=ADO
.

• O lUiS ANTIGO DIUJO DE SAK1A CATARI"" e

Florianópol.is, (Quarta.Feira), 12 de Junho dc'1963

ASSEMBLÉIA lEGISLATIVA DO
ESTA[}O CUMPRlMHHA

A ESTATISTICA'
Ncreu elo Vale lPêrei;a vz
vem trazer ilustre Presiden
te demais membros essa

Junta suas mais efusivas

congrutulaqões - peja pas
sagem do dia do Estati"ti
co vg estendendo reuouu.

ções todos os runctonenos
do DEI:; que anonimamente
colaborou para que o Br'1.
si! tenha sua Estatística pt
País se_m Estatística é Bar
co sem rumo" Saudações
Deputado Lívadarío 'Nobre
ga Primeiro Secretário

Dentre os tnümeros CWT:

jn-imentos recebidos pela
Prcsidéncía da Junta Exe
cutiva Regional de Estut,is_
ttca e Direoão-Oernl do De·

partavnento Estadual de Es
tatística no dia consagrado
aos estatísticos, figura ex

pressiva mensagem da As
sembléia Legislativa do Es
tado concebida aos segutn
tes termos:

"Assembléia Legislativa vg
por proposição Deputado

IX

Codaquízados pelo anfitrião Ari Borges, aí estão
os caçadores de Bonsucesso, às margens do Lavatudo,
nas vistas do Pericó: AHredinho, Varelão, Papai e seu

Armando. A quem disser que os caçadores eram três,
eu lembrarei que já os trê� m,)squeteiros de Dumas

eram quatro: Atos, Portos, ��mis e Da"rtagnan.
"

.�, ..;. '>Xx xx:X:� •

Seu 'l'!.rmanáo, na tribol1W-nhá os res�éitos de cad·

que, com os poderes de vófo majoritárIO nos cons�

lhos da taba. Mas a jovialidade dos seus 64 agostos,
isentos de rugas e reumatismos, agiu sempre no sen

tido da consolidação do regime, inter pares, atando e

desatando nós em gôta d"água. No seu saber rapose,Ji
no, nem só de experiência sempce feito, entrava tam

bém a dialética da saliva. E êla ia nos levandoe nós
íamos indo, na servidão humana do "seja t'eita a vossa

vontade". SObradas razões �ssbtiam a Martin Fierro

quando sustentou que "el diablo sabe por diablo, pero
mas sabe por viejo", pois o nosso condotierc, com a

sua juventude kubichekeana pão arranjou nenhuma

dissidência. Se a turma militasse no PTB, seu Arman

do seria um Pll-squalini ..

O Varelão, liberado das guadres da pagadoria do

IAPETC, pautou seu comportamento pelo júbilo que
a liberdade lhe deu. Um passarinho só!to ou fugido de

uma gaiola, torna·se uma criatura de Deus - escreveu

Pitigrilli. Assim o Homem. Assim o Varejão. Não chiou

nem reinou. Adotou uma atitude de invariável cordia
lidade que nos fez esquecer por inteiro o Carlos La

cerda. Fósse juiz de algum tribunal, com o espíril:o
que manteve nessas largadas férias, votaria sempre �

com o relator, metendo gogó a dentro o seu prazer de

disc��r�olta percebi no ffldio, seu perdigueiro, Olh.l-}
res de aplausos e mansuetude para o dono, ratifican-

do, assim, o cartão de exemplar comportamento que
êle mereceu.

O Alfredinho tem bicho carpinteiro na alma. se
f6sse paulista, justific�ria porque não para nunca.

Nem de noite, pois mal apagava, já atolava o FNM na

valeta, sempre pertinho de uns bichos de banha e pi.
poca, caidos de bôrco em banh:ldo. Criou causos sem

criar casos. Assessorou o Barriga·Verde, no litorâneo

desconhecimento de usos e costumes serranos, fazer.·

do-o t=üé pegar til'iva mal ferida apenas para gozar o

grito da bicada no dedo. E foi austero produtor nas 11;1'
tras e nos gestos do Pedrinho, de dois anos, com o

qual muitas vezes se identificava, na idade, tambem.
Inquieto por feitio,

mÓf·
I como aracuã, mestre de em·

pulhações, odeia o silê cio, �dora criar situações afii·

tivas para o prôximo, ala pelas tripas do Judas, tem
saidas finJ.nhas, atrafunda boatos e não está nunca em

nenhuma. Se militassemos no PTB, seria o nosso BIi7.

zola.
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