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. NOVA INVASAO:

Contra-revolucionários desembarcam em (ub

PARIS, 20 (OE) - Um
barco pesqueiro francês.
pescou hoje em BORCAR
RON, em suas rêdes, dcts
submarinos britânicos. O

pesqueiro, navegava em

frente às costas ocídenteis

da Irlanda, em águas de
uma profundidade de 200
metros, quando suas rêdes

.

apreenderam alguma coisa,
e os marujos trataram de

recolhê-la; mas, o pêso era

excessivo e foram obriga-

dos a cortá-Ias. Pouco de
pois, deram conta do que
havia sucedido ao subíre-n
à superftcía os dois subma
rinos britânicos. o ERE
DAYoJ outro cujo nome não
foi divulgado.

Carvaiho Pinto aceitou:
Completo o Ministério

BRAstLIA, 20 - Urgente BRAStLIA, 20 (OE) - O cluir ainda hoje a reforma
- <DEl - O ex-Governa- presidente João Goulart es- do ministério. Antes de re
dor Carvalho Pinto anun- _tá conferenciando c0!D o ceber o professor Carvalho
ciou, na noite de hoje, que professor Carvalho Pinto, Pinto, cuja nomeação para
aceitou o Ministério da com o qual almoçou no Pa- o ministério da Fazenda é
Fazenda. Com a nomeação tacto Alvorada. A secreta- tida como certa, o presa-
do Professor Carvalho Pin- ria de Imprensa da presí- dente recebeu no Alvorada,
to pa_'a a Pasta da Fazenda, dência informou há pouco, os deputados Oliveira Brt-
o presidente João Goulart que é pensamento do presi- to e Amaral Peixoto. O de-
comp.etou a reforma mi- dente João Goulart, con- putado Lima Filho, do Pl'B
nisterial. pernambucano, informou

ter aceitado a sua indica.
ção para a pasta da Agri.
cultura.KENNEDY E

KRUSCHEW MAIS PRÚXIMOS
GENEBRA, 20 (OE) -

Os Ei":.UU. e a. União So
viética assinalaram hoje
um acórdo que estabelece
uma' comunicação direta
entre Washington e Mos

cou, P8ta reduetr- (I -moo
de uma guerra por acíden
te. O ecõrüc subscrito pe-

los chefes das delegações
norte-americana e soviética
à conferência do desarma

menta, estabelece uma It
nha de teletipos terrestres
e sub aquática, para permí
Ul''''iI eornut.lhtllções 1i'lS>'"
tantâneas entre '0 presiden
te Kennedy e·o primetro
ministro Nikita Kruschov.

NOVO PAPA: NADA AINDA

BEIRUTE, 20 (OE) -

Ulna outra crise ministerial

IRAQUE A BEIRA DE UMA
NOVA CRISE MINISTERIAL\

- �

Uimas
�oticias

RIO - O sr. Abelardo

Jurema, nõvo Ministro ctn

Justiça, fará seu primeiro
pronu.,ciamento hoje, por

1 uma emissOra de TV do

Rio de Janeiro, as 23 horas.

BRAS1LIA - O presiden
te Tito da Iugoslávia. devi!

n\' vir ao Brasil em visita

o'fi�ial em setembro. Sua

cbegada, está prevista para
o .aia 1"5, estando j)rogra·

está prestes a ocorrer

Iraqu�. Isso, o que afirmou

informação chegada a Bai
,tute, e divulgada pela im

prensa libanésa. Acresr,e��a
a informação que 4 minis
tros apresentaram sua de
missão no inicio desta se

mana em sinal de protesto
contra a política do govêr
no iraquiano. em relação a

Turquia

ICEELER VIGIADA

Bl,isili .• ,

LONDRES, 20 (OE) -

Agentes policiais e investi
gadores, montám guarda
junto ao edifício onde resi·
de a modêlo Cristine Keeler,
que vem recebendo am"'a·

çadorllS cartas e telefone·
mas. _-\ modê"lq. como se sa

b.:. est�; implicada no caso

do ministro dl!. GUt:J ;-;1

"DIlUi) l'lul"f(j<J,

,
do �artamento de reter

.....0.
MIAMI, 20 (OE) - Co

mandos do chamado con
sélho Revolucionúio Cuba
no, desembarcaram em vd
rios pontos de Cuba, pardo
realizar wna guerra eteu
va contra o regime de Fi

del Castro, segundo anun

ciou hoje lUJ) eomuníçadc
do Consêlho. Acrescenta és
se comunicado: Os coman

dos estão devidamente 8!"'

mados, penetraram em ter

ritório de Cuba. Amanha
às 15 horas, hora de Bra

sília I) comando militar re
rá uma transmissão pela
faixa de 40 metros em

7.018 kcs, para dar conta de

sua missão. O Consêlho in

forma que a guerra de li

bertação começou, e que
suas forças estão prepare
das para travar guerra 80

inimigo O comunicado 61-
tá classificado como "Co.
MUNICADO DE GUERR&
N° I" e é assinado por J09di
.Bernandes Barde, membro
do Consêlho, e comissário

--------

MIAMI, 20 (OE) - O co

mUllicado distribuido em

Miami pelo Consêlho Revo-

:e=d!:'=���ris�S�
_ ueaembarcaram em

<*a, não encontraram di

qawdades na operação. O

"latim não informa se os

plmandos chegaram a ilhJ.

por mar ou ar, limitando-se

losr:
r::;b�e:nd;or d;=�

de nossas forças, afiro

:I�:r:� des=b:�fi�:
e contaram com ti

ração de todo o povo

�". Um porta-voa
dO�mento de Esta
do 'hte-a,mericano, disse
em 1Vasbington, que nada
sabia a respeito e que pe
dlra a seu representante
em Havana, que ínvesu.

gasse as informações do
Conselho nevoiucrcnerto.

FERROVIÁRIOS: NOVA CRISE
RIO, 20 (OE) - Dirigen

tes da Federação Nactonat
dos Ferroviários reuniram.
se hã pouco para decidirem
sObre a denagração de gre
ve nas ferrovias federais.

São reivindicações dos ror

rovrartcs. equiparação de
vencimentos do pessoal da
Central, da Leopoldina e da
Santos Jundiai, além de pn
gamento de ntrnsndos

Praça <iovernador Celso Ramos
Na sessão de ontem da de acesso à ponte Hercllio seguinte forma:

Câmara Municipal o vereá- Luz, PROJETO DE I ..EI
dor Lucia Freitas da Silva
apresentou projeto de lei,
� Praça Oover·
nador Celso- :&aiPR� ee lo
gradoúro publico. sesulten
te do desmonte dó morro
existente na parte Insular

e de chete militar."
Ao ex·ministro da Mari

nha: "Prezado almirante
Pedro Paulo de Araujo Su
.!ano. No momento em que

RECEPÇAO TRIUNFAL AOS HfRÚIS
DO COSMOS EM. MOSCOU

MOSCOU, 20 (OE) - O
casal do Cosmos Valery
�ykowisk e Valentlna T�r·

reskowa, chegará a Moscou
domingo, e será recebido
triuntalmente na Pr8�A
Vcrml::lhn pejos dirigente,
do partido e do govémo,
assim ("orno prlos hahitnr,.·

Cadê o Morro1

Art. 2" - Esta Lei entrará
em vigor na data de sua

publicação, revogadas as

dlsposícões �m contrário.
SS. 20 de Junho de 1963

Ludo Freitas da Silva

veresdor.:,P.:_S_D _

lideres Sindicais estiveram
reunidos �a Caixa Econômica
Plano Nacional de Habitação
Lideres sindicais catart

nenses estiveram ontem na

Caixa Economica de Santa

Catarina, mantendo conta

to com seu presidente, os

ni Gama D·Eça. Da reunião

participaram. ainda, os se

nhores Ivo dos Santos Ama-

GOVERNO
ARGENTINO

,

DESMENTE
RIO, 20 (OE) - O CeI.

Assis Brasil embarcará do

mingo em POrto Alegre p�
ra Buenos Aires, afim de
assumIr o pOsto de adido
milita� da Embaixaçla di.)
Brasil. O govêmo argenti
no, co�o se sabe, desmen
tiu notícias que davam o

CeI. Assis Brasil como "pe:'
sana non grata" naquêle
pais.

TERMINOU
A GREVE

de poucos dias, ao atraves

sar a ponte Hercilio Luz,
adentrando a ilha: cadê o

morro da cabeceira da pcn
te?
O desmonte se processa.

ali. num ritmo eceteradís

simo, prevendo-se. para
dentro de umas duas soa

manas já, o tráfego direito
entre ;� ponte e a Avi Rio
Branco, numa quase linha
reta.

Franceses pescaram 2
submarinos hrilânicos

o projeto alcançou enr- O Povo de Florianópolis,

:�r:::�: :p���i:':eu=����:::
hDmenagem 'ao mantcip!o gulnte Lei:
de Florianópolis àquele que Dá denominação a praça
tanto tem feito pela nossa pública
Capital. Art. I? _ A praça púbh-

__________O_p_W_j_"_o_é_red_:ig_id_O_da �� :����an::iste��e d�:;���

m!;k�����!�OJ��ST���:���!���:��,�; nurdecimenl�S .

de Janga ����::=:�:7::
KRUSCHfW NO. gJi�!i���:������: BRAS!!�8!!-m��!�I�X!�ÇãO a v.

EXTERIOR n��buco os lagosteiras raí- Agradecendo os serviços exa. do alto cargo de m-I
ruciaram a pesca da lagos- prestados pelos três mtnts- nistro de Estado da Mari.MOSCOU. 20 (OE) - O
ta. O comando do lHO Dís- tros das pastas militares, o nha•. upraa-me elogiar osprimeiro ministro Niklta
trito Naval, deu instruções presfdenta João Goulart re· serviços que prestou aoKruschev aceitou convites
ao Estado Maior da Arrua- meteu carta, a cada um de· país, com lealdade e patríopara visitar a Noruêga, Sué-
da, que deverá encaminhar des. É a seguinte a missiva tismo. Agradeço, em nomecía e Dinamarca üa próxí- informações ao Almirante ao ,ex·ministro da Guerra: do governo e em meu no-

ma semana. O anuncio rot
Sílvio Mota. "Prezado general Kruel. me pessoal, a valiosa coope-feito pela agência TASS. Ao conceder exoneração ao ração que v. exa. deu para

ilustre amigo da pasta dos a solução dos assuntos li
Negocias da Guerra. quero gados à sua pasta e rejubí
testemunhar.Iha os meus lo-me por poder contar com
agradecimentos pessoais e a sua amizade sincera e
os do governo pelos servi- leal.

CIDADE DO VATICANO, do sucessor de João xxr::I. ços que prestou ao pai". "Queira aceitar o preza.
20 (OE) - Novamente saiu Logo depois, a rã,dio do va- com elevado espírito puclí- do almirante a expressão
fumaça negra na chaminé ttcano confírmou oficial- co e alta compreensão dos do meu reconhecimento."
da ":apela Sistína, onde se mente, que nos escrutínios seus deveres funcionais. An· Ao €x.ministro da Aero
raeuaa o conclave secreto de hoíe, não foi eleito o teriormente, havia V. exa. nautíca: "Prezado brigadot-

_do_,_,_a_�:d_,a_i'_._pa_,_._a_'_"_iça_-o_p_._pa_. �� :���ç�O,mee:i��;n�l� :u�e���:: � c�::v�::�o q�: c:r:::��:�
de como cheIe do gabinete com v. exa. nestes ultimas
da presidencla da Republi· tempos deu a medida das
ca, o que tive ensejo de altas virtudes do ilustre
acentuar na oportunidade amigo, quer como Cidadão,
de sua nomeação para o quer como soldado. Ao con
Mintsterio da Guerra. Ao ceder·lhe exoneração do
colab'..>rador e ao amigo de- cargo de ministro de EStfl'
seja exprimir o meu reco- do da Aeronautica, registro,
nhecimento e, ao mesmo com prazer, a lealdade e a

tempo. a inalterabilidade de dedic:ição reveladas por
minha amizade, fortalecida v. exa. no desempenho da.
por um convivia em que quelas elevadas funções e

pude upreciar e admirar as agradeço, em nome do go
suas 1ualidades de cidadão vemo ('- em meu nome pes

soal, os serviços que pr�s·
tau ao país.
"Co!ltando-o no rol dos

meus amigos pessoais, suo

bscrevo-me, cordialmente."

ral.representante dos tra-

balhadores gauchos, José

Niderauer, representante da
Presidência da Caixa zoo
nômica do Rio Grande do I BRJl.StLIA, 20 (OE) - o
Sul. iv1aior entrosamento à professor Can'alho Pinto

campanha nacional para a deixou as 13 horas o Hotel

aprovação do projeto nd Nacional, rumando para O

lei, elaborado pelas di:�- Palácio da Alvorada, onde o

ções das Caixas Econômicas espera. o presidente da Re-

��!):i� �:���deC:t�r��' j��' _P:_'_'b_liC_'_._Em__ ,_ua_c_o_m�p,_. _

tamente com as classes tra·
balhadoras gauchas. qUê!
estabelece o Plano NacÍl)·
nal d':! Habitação e instif.Ue
o Conselho Nacional de I·r!l·

biLação, foi o problema d{...

batido.

O referido Conselho, CJ\lC' CIDADE DO VATICANO,será cúnstituido por um re· 20 (OE) _ O Departamenpresentante dns Caixas Eco· to de Imprensa do Vatic;-.'
nômicas Federais. um dn

no anllnciou esta tarde queSuperintendência da Refor-
o Sacro Colégio de cardeais

ma A�rária, um dos Insti- realizou esta manhã duac;
tutos de Previdência Social, votações para eleger o ;10-
um da Confederação dos vo Pupa, sem contudo, ch..:.
Empregados e 11m da Cn:1.

@"al" a um acOrdo. Declarou.
feder-.lção dos Empr'egurlo- se anlcriormeonte, que na
res, recebeu a aprOvaçii.) sessão matutina, sàmente
dos p!'esentes, manifesta!)· se havm registrado uma vo0
do·se fObre o assunto vá· tação, de';ldo ao elevado BRAS1LIA, 20 (OE)tes da capital. Na manhã de rios Haeres sindicáis.

.
número çle, Cardeais que Atendendo à vonvocação do

=��:�i�����: d:o=ee;::�� Te�����O!, g;eOve (��� e;' pr�si�;�t�S�! �:�: ����' pnrticipam do conclave. O presidente João Çioulart.
a decorar a Praça Verm!). pregados em transpor�es mica de Santa Catarina, ,�;���lid:d�mb;:ris;��:i!;�:� ::gui�r��i�s:er�d:!�:e:ad:a-lha com gigantescas bano rodoviários do Estado do disse _Que já es!;i mat"f!Hdn l�, �lJd,). ql1(, ;t piUl1-2!r:l h�i;\n,)o O SI". LOlmlll!e J11 'l·'dpfrflO: e'1qlla to outl'O� -n.in. Nn 111:1111" l1e hoje, (1); I'an, 1"'·· ..'n11,1" 10111'1 n"V,1 ,.,

o

I' .

,.

I
1'" "i:o,) OI <·,': .. 11](1"'- 1);1('( n DI')!". ma:ü.t>r enten.

gb:un�Oad'"•.� in,",","o.,n,,',o, ,,'t'c�.u. '" .•;I�I��,II:::;çd�,)'�tCt,u,reg,'I:s�.lal,.,',m.p reunno em que ser:í. focali· 1.a1')"I1'I', CO:")I!) estabdece.\ di!,'t'tl'OS sóbl"(' a nonfeá�o
..... "" '" .� "... � zado, 1'1:11<' 11"'1:1 \,., J p"" 0rdenl d" (:onclo,-,' de 1.Jnla .do,; d:! i,-,r Pt::.

��__.�"c�pa�'Lnl�i'_aç_"O_.-=��=__"�IL_'.�ía_.��=.�--=.::::�:rr�::..'_ub_..._na."_,_d_'�PC.;3..0.d.O.��".dj�,••.t.'0."�'&�".;;;;;..�"iY��..:. .�". I��

As obras vem sendo rea

lizadas pela Secretaria de

_ Vlaçãv. e Obras Publicas,
� t�� OQ Dli:R, com 2" tra
tores, 2 carregadores e 10
camiPhões, sendo que o "O

lume de terra dali desloca,
do est.í servindo para ater
rar a estrada da base.

Mas, já na próxima se·

mana, servira para as obras
da Ijnura Av .. Beira Mar,

começando os trabalhos ne

aterro no início da Av. Frcl

Caneca, na Agronõmica.
O desmonte está sob a

responsabilidade do Eng.
Santa. Rita, enquanto que o

transporte e aterro da.
braia norte estará a cargo
do Sr. Newton TesserolU.
Nêstes flagrantes vemos

o Governador Celso Ramos,
acompanhado do Sec. da

Viação, Eng. Celso Ramos

Filho, do Eng. 'rercístc

Schaaler, diretor do DER,
do Dr. FUlvio Luiz Vieira,
Chefe do GRP e de funcio

nários quando observavam

os trabalhos ce. desmon
te.

NEY: "ESTÁ TUDO BEM"
nhia estava o governador
do Paraná sr. Ney Braga. O
governante paranaense. a·

bordajo peios jornalistas
disse 'apenas:

" ..... Está tu

do bem".

ELEiÇÃO DO PAPA:
DUAS VOTA'ÇOES FOR.A.M

REALIZADAS ONTEM
viu·se a fumaça preta, indi·

cio de ,ue ainda não fõra

escolQ,ido o nõvo Papa.

GOVERNADOR
DA BAHIA EM
BRASILlA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



U\W. <.,:mJfõCllheiro ;\InC.ra, 160
'DBJefRne aO!:! - QW,;a poa.taJ; um
Enlkmltto 'h).JDlático �S'L\I)()

DlU'OOtt
R.uhpns de Arruda Ramos

+(;ERENTE
Domingas Ff'rnand!!s de Aquino

CIIl:.FI:: UE REfli\Ç,,\O
Antônio Fernando do .'\rnarnl e Silva

RlilJ\TOU·.sF.:CRI�ll.4JUQ
Pertctes Lili" de Mod<liros Prarte

UED.\TORES
Osvaldo Melo

Pedro Paulo Machado

l'UBLICIO,\OE
Osmar António Schlíndwein

SEcnETÁRIO C:Q:UEltCI.\r.
Divino Mnríct

Uij;P'tO. DE .\SSJ.�.\T(R.\.'"
Ur jor Vlrg:ilIo Dias

I:ProL :s�reir.Qs Eilho - Prof. Osvaldo R. Cabral I- Pro!. hulo, LUAO - PI·O�. Fumando Bastos I- Prof. iWcidos Abreu - r-or, ortion Gama

d'Eçs - Dr. ftQ,lton noite da costa - Dr. Ru
bens Costa - �el. CId GO:1Ulga - Major Ifde
tenso Ju.eOQI - \\(nller úangc - Fhivio Alberto
de Amorim - hmaldo S. Thia(;o - Doralér-io
Soares

I

II

I:El'nESE�T'\"TE�
Rcprese-nIfH;ÔCS A. S. Lara Lida - Rio (GBl R..
Senado!' Dnntns 40 - 5· andnl'.
São I'aulo - Rua Vitória 657 - ('oni. :l�
I'órto ,\lI'�rl' - PROPlIL �- P, ("i. V!�'�'n:c, -l':;(i

Belo lIoI'i1'(1I11�' SIr> � 1"':1 ,iu" C;lrij(, II

-2111\(11.11'
558

Agen�es c CO!'l'('''pnndnnlcs I'nl ",ciOS os mllnif'Í

pios dt> Sanl11 C,tal'ina -:- AtllÍllcios mediante
contrato de nrÔrdl) ('1'1111 a ta})('la em \·igor.
ASSINATURA lI�U ..'L ('1'') �.non.oo - VENDA
AVULSA CR$ 10.00
(A dilll'çii/J Ili\o SI' rI'SJlOll�llbiliw 111'\'lS ('UIlt:Ci!(lS

1·lIlijjlln.� IlUS :lrti�Hs :lS�mHlrl!i)

Cr�m;f"as. Sucin.jt;
Zur-y Machndo ...., r..:iZRI'C) nu-totomeu

I�SI}()l'lc ..
Gilherto Nnuns - M.!lllrY Borges - ouuerto

C,:rimicw;
Silveira de Souza -- Edson Nelson de Ubflldo
- Rnul cardas Filho - MIlI'('ilio Medeiros Filho
- J. J. Caldeira Bastos - I:.uiz Henrique da
Snveím

Artes L r,ih'ratura
Salim i\Iigllcl Ilmar ccrvamo - JRÍI Pran-
cisco H:U�lIllS _ George Albl'rto Peixoto - - Lin·
dolf Bel] - Rodrigo de H�ro

Cmn('nt:iriu!<o
João Nilo Linhnrcs

IIII'Urlll;l�';1O .\-::ricula
C. Jmnundri

II
----_.---:-._--]--------

- PROFESSÔR OSVALDO MELLO

_ t
E parâ nós motivo de grande sa.tisfoçco ncti

ciarmos no efemeride de hoje o transcurso de mais
um anIversário natallcio do nosso estimado e ilustr'3-
amigo Jornalista Osvaldo Melo um dos fundodore,:;
dêst� Jornal e pessoa altamente relacionada em os

nossoR m'?ios sociais e culturais.
O natu)iciante, l-nembrQ da Academia Catar i

nense à::! Letras, onde se evidencia por sUo capaci
dade e rUro brilhantismo. Possuidor d�bon;ssima co

J'oção, voltado sempre para a:-; boas causes motivo
pai'que estamos certos seró o Prof Osvaido M��o,
alvo. de inequvvocas provas de oprêç�. e regozijo. o1S
quais, prazerosam�nte, nós de O ESTADO nos as;:;a"

ciomos. augurando' lhe votos de perenes felicidodes·

- Jovem João Ricardo dos ReiS
- sr, Antenar Cidade
- sr· Otoviano Silveira
- sr. Aloisio Leon da Luz Vieira

1.:.7 - sr. Cid Valentim Ferreira
- !Or. Valdomiro Mattos
- sr, Laura Vieira
- sra, Sônia Moelmann
-- !o1ra. Bernardina Fillippi
- srta Helena Maria Schaef.f.er

� JUB'L�U DE PR()fISSAO REL';'OSA "IIf
Na ódil.Pe de Angefino na data de hôje, vê

transcorrer seus vinte e dnco anos de Profissão Re
ligiosa o ReVlercnda Irmão Adelia Cust.odio, da ar'

dem das Irmãs Franciscanos de São, José·l�
,

Desde 1937 com zelo de' A:póstola, dedicação
de mestra e amor'de màe Irmã Adelia Custódio Vf'm

trabalhando incansávelmente na formaçõo n=ligio
sa, moro I e intelectuol de nossa juventude ..

Alunos e eç--alunas na s"igeleza destas linhas,
prestam-lhe embora modestamente sua mais sin
cera homenagem, pedindo a Deus que ainda lhe dê
muitos ano.<: de vida

Alunas e ex-alunos do ColigIo Nossa Senhora
de Angelina.

flAMUL4S
Conft'cciona-se cltlaklu(.'� QlIltntidflde, no melhor

Qualidade e IYlenOr preçu
Ed Zohio - /' o 0".-1 Jr aota 701 Fone 249'"

AGRADEGMHUO
A familia de ORLANDO PEREIRA, sensibilir.a ..

da agradece Q todo,:; qual a cOr)tortaram· no doIoro�
50 tro"sê por Q� passau, Quando na morte de seu

filho JORGE ORLANDO PEREIRA e também agra-
dece muito especialmente a, linha TRANSPORTES
'&;QLEl'IVOS LlMOENSE LTOA. -seu oro nobr& c.,ee

_'," crendo gratuitamente um coletivo para Q Qcornp�lnha�
':.- lnentQl do extinto até sua \lltjma mOrado.

20 - A R'€:de Feminina de Com
bate 00 Càncer está em atividades poro.

1 1 - O Secr'etárío da Fazenda dr. ��;onal. donafivos o tõo nobre campa�
(paro remessa de publicações· SM _

� ";._":'��_���_�_����':"":�':::����':"":������':"":�-,,_=_-�C�P-:3�8�4�F�rO�rjOnépolis - Santa Catarina)

Celso Ramos�em Joinville: solnidades...
CON"F· DA 8° PAG. tava �om homens' capaz.e3 pre cnntas ao povo de S:l..I. militares e eclesiasticns d.)

ville paru fazer promes:;c3. - e quando precisava de administração e que est,n':l nort-e do Estado, represer.·
mas para cumprir as S1W;'; elementos e;;:peJimentado,; govermmdo para o Estad:J tantes das classes conser· \
promessas de candldato,:l. para. as finanças, não vacl· todo, no senti90 de trazer vadoras e operárias, imo

exempio do que estava f'l· Iara: recorrera a Jomvillp., tranq'Jilidade, paz, trRou, prens,l e rádio. tendo fala·
zendo em todos os reca:1.· Primeiro o Sr. Gerald,) lho e prosperidade às cla;.;· do, eIr.. nome das clas,;r<;
tos do EstudQ. A platafol' We�1 e depois o Dr. Eu, ses produtoras e operüri:'n. operosas do norte do Estu·
mR. de candidato se tmn - gênio Doin Vieira. Para re· COlLeluiu agradecendo..ls do o Sr. aluir Becker, pr(.....
[armara em Plano de Tre· solver o pr:obJema da ene '- signHicaUvas homenagens sident� da Associação In. ,.1> "�ilI't.ITA. OQ 1!1'I ...c!L

balho .. este estava sClldo gia 110 nort.e, escolhera l) de que estava sendo alvo. dust.rial e Comercial do
concretizado em obras. Sr. W5tticll Frei�g. Conh,�· -.. São Ben!.o do Sul. que 1'1'1'

'''1 cia·o bem e sabm de s�Ja BANQUE�E
.

sou o trabalho administ:':J·
LEVA.NTA.l\1ENlIO I)AS NE· capaCidade de trabalho. Dai À noite, o governatior t.iv,o desenvolvido pelo Gn·
NJt:CIi-iSA.DES To: PRIORi, reconhecer que se havia .111, Celso Ramos e sua. comiU· vernador Cel!;o Ramos, ten·

n,\OE dado bem dando· lhe '0 nr;- va foram homenageado,,: do êste respondido de mfl'

me â Vsimt que ora se in:II,' com ,Im grandioso banque- neira clara e objetiva, reio"
gurav,l. le de mais de 700 talheres, l'indo·� elogiosamente ,1

Continuou o Governado:· na Sociedade Ginastica d,� contribuição do norte cata·
dizendo que prestaria Sf'n," .Joinvillc, aos qual compil- rinense para. o desenv('Il·

recernl;11 autoridades civi,>, vimento do Estado.

r ConIeâ"'fffJfJtos ",
.
Stx;iois

� ..d,\,'· U{�t,.-�

�: � HEUANA m�HJ"� IDADE NO\tA - O·�OtSF.��'�
FISCAL TERA INICIO NA PRüXIMA, SliMANA-

1 - As Debutantes de 1963, s a

rco hoenageadas em um "Cccktoü" dos
distribuidores brasileiros do legitime
'Scott", Maclean's a bebida de prefe
rência do mundo eteçaote.

.1
Eugênio Doin Vieira e o sr. lvon Motos
DIretor do Serviço de Fiscalização d"
Pcaendc em Santa 'Carcrtnn, domingo
próximo estcrõc recepctcncndo em nosso

cidade convidados, para o 1.° Seminó ric
FIscal·

2 - A bonito Tetezinhn Amim es
tá de viagem marcada paro Manaus.

12 - De viagem marcada ocre
Eurcoo Os cosais: Senador e Sra. l rtneu
Bornhausen Dr Pauto Konder Bornhau
sen e Sra

'

3 - O jovem João Batista Boncss's
Filho em sua residência recepcicnu um

grupo· Ó2 arniqos poro comemorar

"niver"

13 - O ccsel Osrocr Nascimento
(Jurema) em sua residência ofereceu
eleçcnte almoço ao millcriório argentino,
sr. Enrique Freça.

4 _ Na sir.gela capela de S.:')?
Luiz recltaer-se-ó no próximo dia seI".
o cerimônia do casomenta do srtu Con

cito Leite, com o dr. Routino Horn Fer-

14 - No listo da", Debutantgs dr
baile :)ficial "Ncúe de Gela", o elegnnte
broto Morin Heleno Garcia.

5 - Nu cidade de Curit;banos (1-
15 _ Festejou oniversório onÍ'em.

cOntecerô no Pinheiro �ênis Clube, m\.":s
o <:T. dr. Wanderley. _ Acontec'imento'i

urna p::rada de elegànclO Bongú. Sociais cumprimenta com votos de h:+�
ci.ações

6 _ Procedente do Rio, encontra�

;;0 em nossa cidu,de, o senha.r� Ivone 6.

Le .. !. _ AcOntecimentos SOCIais descia·

Ih.! feliz ('!i.ada junto fomi

li:lr'�s.

16 - Em avico c"pecial sob o C(,
mondo do p'ilóto Alamir Garbrinó che
gou Cf'tem a nosso cidade os srs: Hilário
Fuk um dos caixa-alta no Paroná, e o

milionário argentino Enrique Frega
1* * *

7 - O casal sr e SI'O dr Harr'y
Kl'iager está �.e parabem. pelo nasci

mento. de <;cu filho Fábio Cesar
J 7 - Jantando no Querência Pa

lace Hctcl 09 casuif;; dr. Alcides Abreu
(Sara)�. Secretaria da Fazenda e sra. dr.
Eugên10 Doin Vieira (Grada).

8 _ Procedente de Brasília Ontem.
o dr. Acácio G:tribaldi Sa.:,tiago. No D.�.
o dr. Santiago fOi recebIdo pelo Presi

dente Joõo Goulort. 18. - Comentam os jornais do Rio,
que Mlss Sarna Catarina srta. Olg.:l
MU!isi. es�ô entre as finalistas no CN�
tome Mi:ss BI-flsil, qUe reoJizar-se-á no

9 _ Fe!itejau aniversário sábad'=' próximo sábado no Maracanczinho.
p.p. o brotinho HeJiana Pires· Em su:J

res'idêncio rt'!cepcionou a jOvem guardu
para comemorar a doto

19 - Podemos afirmar Que um
dos c�.nvldodos e;;peciais. para o J.o Se
minárJo Fiscal em, Santa Catarino

10 - Fomos informados de que e'i� deputado Daniel F8raco.
•

tó d'2 viagem marcada para· Novo Ycrk,
o exmo, s!' govcrnador Celso Ramos.

o governado!' Celso R1.·
mos começa dizendo que,
tão logo assumira, havifl

determinado o levantamcr.·
to dns necessidades mil!"

prement.cs, para que pudc�
se, jjuntamente COI�I seu

a:;.sossores. estudar '1S prio·
ridade3. Ener�a fr);'') uma

delas. Sentlnlln todo, do lo

go, u necessidode de lev(l r

energia u. todos os rincõe�;
POde agom afirma!' que

Esta. será a maior resta

junina até hoje realizada
nesta Capital, para isto o

SESI r- os Sindicatos, cor..

vidam para que todos !JS

seus bêneficiários compare
çam, pois o êxito da festa

depende somente da p r-.

sença dos seus convidados.
A entrega dos ingressos,

está sendo feita, na sec

do Núcelo Regional dr)

PRÁTICA' DE ESCR1TOR10 E ESCRITURAÇAÓ !�:t�' 7�·. r�oa :::���o ' �c!�;
MERCANTIL - Adaucto de Souza Ccstro e '00- 9,00 às l2,00 horas e dne
mtnçod D'Amore prossequem, através das- Edições 13,30 às 19,00 horas, me-

SARAIVA, o divulgação de obras poro as escolas diante a apresentação 'la
comerciais técntos e professores e alunos Para uso carteir-ínha do SESI.
dos estuda'ntes dos 30. e 40' ;;erie do curso qinosfo!
comercial, já se encontra em 6a, edição, sendo urr'! ----.-----
trabalho que prestorá inc"timóveis serviços aos que

I

Circuitosf' dedicam ó ccntobil1t1odoe em geral.
• t

RCC - N° 34 - janeiro - abril 963 - Em
bora o cinema seja uma arte de maior receptividade
entre o grande publico por um fator inexplIcóvel
os publicações que, se dedicam 00 estudo e ó análi!"e
do sétima arte não conseguem sobreviver. A nêo
ser, é claro, aauelas que qUeIram se sujeitar 00 diz
que-diz·que (> às ondas relacionados aos artistas.
Por isto, as djficulda�s com qUe lu�am as publica-
ções que encaram o cinema com a orte e industri::l treoll tom uma colocação
par excelência do seculo XX. Da "Filme" para có, signifkllthta, sulidta dc mi·

nêstes. últimos anos não poucas publicações surgi- nha. p�l.rte o obsC(IUio de cri·

rilm. E logo sumiran1. A qUi! continuo. lutando, é ticá·lo e comentá·lo no qu�

RCe, publicação quadrimestral, que tem como dire-' �u: n;;;:�i� à"�:lbO�Ó:l�';�tor respon;;ó\llel Fóbio Horta e como redator chefe
COM M1!:DO", pubHcad;t

��:i���Y��:2�:: l:�:��::�'��e�:�:�E��t i::';����á ::r:;�;,.:�'�bordando aspectos do cinema brasileiro inclusive do
seu novo filme "Sol sõbre o la.ma"; um 'estudo o r2S

peIto da obr3 de W· HI Koury; novo trabalho vol:an
do ao temo do montagem de Pudovkin; e ainda "Os
10 melhores de 62", "CriadorJes cinematográficos",
"As super produções" "Quot:t'o diretores: Brresson,
Bergmann Resnais e i<urosava", "Fel'ini, primeiro"
e um bastante bam trabalho de divulgação a propó
si:o da Cinemateca Brasileira, mostrando () que

Iaquela organização que tem o.' d"irig;�l? o nosso ami
ao paulo Emilio Salles Gomes tem feito em prol da.
divulgaçõo e do conservação - dO! filme. Mostro a

notícia qUe muito embra aSo infmerns dificuldades e

incompneen'sões, ainda aS:lim 19.62 fo� um ano bas
tante auspicioso para a FUlldação Cinemateca Bra
sileira, que não SÓ conseguiu ampliar os ,,"uas ativ1-
dacles como penetrou em outros recantos do ten1i'
tório "naôonnl. Mos, contir.ua a noto esclarecendo.
<1.'1 Perspectivas não SÕo> -boas. Há ainda muita in
compre2nsão. Contudo, o equipe liderado por PESG
não esmorece. E o' luta. prossegue.

(nforma�ão literória

A TERRA E O HOMEM DO NORDESTE - O
autor da Iire�9nte h'abulhol MaJ1uc:1 Ccnee de An
dnode conhecido geogJlOtb e historiador pemambu
cano "dó. com es�a obro, eontrtbuícõo do maior f;ig
nificàdo para o estudo do problema agrário, no nor

deste. O livro odqutre maio!' atualidade em especto!
agora quando todos os setores mais responsáveis do
nacão discutem e se preocupam com o momentoso
terno da reforma agrórifl, Q qucndc, no nordeste, RS

famosas Ligas Camccneecs e as lutes dos trabalha
dores do cultura ccnoviette par melhores condiçõe"
de Vida chamam a atenção do país. Emboto obun
de a literatura econômico soctef e geogrófica sô
bre a nordeste, ° A. ana!� Um oepecto. nove e de
suma Importóncia, qual seja a rQlegada a um plano
secundário e agora abordada, neste trabalho, com

precisão e justeza.
No prefácio qua escreveu pare o. livro, o socto

lógo Caio Prado Júnror, depois de acentuar devida
'mente o valor do trabalho de Manuel Correa de An
drade e o contribuição que o mesmo traz para o es

clarecimento de vários problemas afirma que "pc
Ia prfmeiro vez é apresentado a rinúlíse de conjunte
do economia agl'órin nordestina numa síntese de al
to vetor cientifico." Ediçõo da BRASILIENSE.

. ta Capital, promoverá no

próxUnQ dia 29 de [unho,
um grande festival junínc,
para seus beneficiáriOs, q-re
terá como Iccal a Socieda
de dos Atirndores (TIRO
.l\LE!4!ÂQ�.
A-jém do tradicional casa

mento na roça que terã
íníctc as 20,00 horas, cu

tras brincadeiras serão

apresentadas, tais como, a.

dança ela. vassoura, concur

sos de danças de trajes, eh'.
bem Gomo um "big show '

está programado para a

festa, que será apresenta
do por artistas populares.
Na oCllSÍi'i.o da restanc».
será ererectdc nos convida.
dos, 11m gostoso queutêo.
melado, bala doce, nípírn,
pinhão, amendoim, etc.

I
Dr. Otto Tr8llllberg'
MWICO DIPLOMADO NA

ALEMANHA E NO BRASH,.

DOENÇAS P;

OPERACOES OOS

OLHOS

Périclcs I'rade

DA CRóNICA.

Cesar I uiz Pasold, jovem e

talentoso estudante, Ilue nos
e.xaOlCS de habilitação da
Faculdade (.Ie Uircito cs·

escrever bem. e se aindJl 0:\1)

atingiu o verdatlciro clima
psieoh>gico a pOllto de fazer
de todos os assuntos um

panorama de interesse geral,
é porque o seu instrumen·

�o de LrabaJ.bo emocional

Qáo c.�1.â suCiciJ:ntementc
IQ8fÍlU'O, bastaate compt('.-
8D1iÚ1e1· paI' sinal, pois há.
potU!o. ini&iou II manejo das

palavras, tarefa difícil, mm·
dlente aos que se dedicam :t
crônica, genero IiterlÍriu
dos mais ingratos, Não que·
1'0 ter a pretensão de estu·
dá-Io sob o ponto de vista
f'�<;tritamente linguistico, poiS
o cron.ista mantém um por·
tuguês sério, ('orncdido e

correto.

Anallso·o procurando orien·
tal' para o "psicológico ti.,

assunto", para "o mctodo"
e instrumento de 'rabaUIO,
que devem partir de obser,
vações interiores e exierio·
res. Na crlinica de ontem,
coloca. em sua tcmâtica, "

problema- do "medo" no ha·

meml Aliá!! é com proprlt··
dade que Beruand Russel

. no seu "PORQUE NÃO SOU
(''RIS rJ\()" diz scr o mêdo
o qllC mantém o clima .to

religioso nos homens, habi·
tuados ver no "Divino" u·

ma IJ1'rspecü"3 dc castig.J
011 promesK38 de infernos.

�� Pd� S��::nt��:::�el;� J'
do aos leitores a l'isão e,n·

blemâtiea de lima das ea·

racterísticas da ane;t'lsti:l
da época -: ú mêdo, sua es· "

fera (' ação.

Dr.A1o:sio
Mtncttilhel
CLlNICA DENTABIA
l'�atamcnto das afecções

da bÔCll em adultos e

crlilDÇIl6 pelol> metodos cli·
nico e clrurg'co. Cvnrecç30
de proteses parclnis P. to�
taL. I

A.tende de 26. a 6& felm
das 8 às 12 horas e da&. 16
as 19 horas 11011 6ab�s
pela m8JIhã.

.

Exclusivamente com bo"
.r.a,.marcwla..
�nsult6rto; Edltic!j. ln- );,'.iUeta - sala 104 � roa. J3 ,

rom.mo�, -..!..-J ..
'

nuo tem .(altac1o nem falta·
rá aos compromissos a.::'

sumIdos. Dissera em praç,t
públiCa, q).1C não deixaI:!..
JoinvtJle às escuras, aten·
deria ao seu de66jo da- mllis
progresso. E- aí eetRvs 'l

inauguraçào da Usina Tel'·
mo Elél nC<l,- PSlru, Ü':f'o, eon·

'l-f
: "

..",Joii . 'l

Telefone '15'

,,�oNanÓ1)olu - S, CalaMne

Dr. SANDH

tWCARfItIfAl
CIfIoURGlAO DENTISTA
Ex ..Estaglário do HOSpl ..

ta,!. Nav,al.Qm CIrurgia e C11-
nica de IJÔca. Modern1sslDlt
'!on.�ltórto futurama. -

CadeJ:l!a eutórioa _ Alto ro�

'aeIoOo
'u� Br.�o Sl1Q, P.Be6.

n. lS Telefone: 3552

�,�HACAR� DO ESPANHA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Fe hurrasco e posse dos novos dirigentes
de cargos aos novos dtn Os credores ressaltaram Figueiró. Este, hão escu-r- querida "bandinha" nascem na vic.m de Florianópolis. M.:l
gentes. O presidente que as vantagens de que todos dendo a emoção. dizia povt,' ! rês anos após o Clube Do- race o estimulo de todos. O:.

terminava seu mandato, Sê. se conservem unidos em rtormcnteao repórter que 1. zc de Agôeto. Uma tradição sim {'orno suas con�ncl"('�.
Lamartine Richard, passo • .1 tõmo de uma causa maior;
o põsto de mando ao sr.

Edú Marques, fazendo-c
certo c.e haver eumprití-r
com seu dever. O mentor

recém-empossado, por seu

turno recebia-o pela segun
da vez, na história da c'

nheeída A.A.B.B. - já rôra
provado no desempenho dJ.
missão.
Palarnm na oportunidad«,

os srs. Lamartlne Richar1.
Ned Mund, Ademir Pereira
de A1Jr�u e Edú Marques,
sendo a reunião presfdírin
pelo cr. Harry Correia.

S ociaçao
Me:nbros da A.A.B.B. reu

niram-se, festivamente, s.t
bacia úttlmo, ao ensejo rio
10' aniversário de fundaç5,)
da entidade. Desde a vésoe

ra, notava-se intensa rnovt

mentação na sede da pop' ,
lar Associação Atlética Ban
co do Brasil, exemplo do
mais autêntico espirita as

sociativo. Equipe de mos

tres-cucas entregava-se à

tarefa de assar UI"

tetro). Sons de um acordeon
animava a "operação-chur-

• "'"' .r,,,,,, ".1.("1

AQUELA POBRE E INFELIZ MULHER _ Que
tôdas as manhãs, tôdcs mesma está ali sentada nos

· pedras frios, tendo 00 lado uns seco, de' oniagem
onde guarda os trapos com qua procure aqasathcr-
se.

-

f!�
Aquela mulher, coitada que fica aJ"i, esoercndc

que o bom sol o agasalho dos pobres venha aquecer
sues faces enrugados e dor em nome de Deus um

pouco de calor.
.

Onde dorme?
POr aí - disse-me ela. mas, sempre 001 relen

to. Ás vezes no Miramar, outras vezes deboi�o do
prÇjL,.lidór1o do jardim do Praça descoberto no Ho
tel das Estrêtcs como se diz vulgarmente. Uma. cênc
cornpunqente, trtste ' dicnte da face' e coraçõo dos
cetros- ,

Os que possam, sentindo um pouco de cornpo!
xóo dela lhe estandem as mõos. paro derxar em seu·

regaço.. a esmola que ajuda para a compre de alguns
alimentos e paro um cofesloho quente, que ela paga
paro tornar _ . _ . ..

O desejum dos desgraçados, dos colocados à
margem' da vida.

E ali conünuo tôdcs as manhós.
Nestas manhãs frias com aquela. roupinbo ve-:

lha e descoberto descqasalhada, tremendo.
Aqui fico meu apeio,
Apelo ós soctedcoes de caridade Apelo 00 A-

br\9..o qUe aqul existe.
-

, Apelo aos corações bondosos e cristãos e aos

(lue Se dizem tombém crtstõos. aos qruoos de arn

poro social o você, meu amigo também. Ela ve-io do
norte com' outras tantas criaturas trazidos pela es

oerancc de oodsn- 'encOntror a caridade.
Bem dizío o outro que "a Caridade ê a palavra

mais triste deste mundo porque custo-se o alcançar
e Que _vi� falada semente, Pela boca dos qve o pr::!:
gamo

Vamos "ocorrer n nossa infeliz trmõsínhc?
Queres ve-Io?

Eia está ali, sentada nas pedras' frias do Olivei
ra Belo qucse ao lado do posto de troca do. "teu
falão vale um m"ilhão".

r ronia da sorne!

I�,
�

� WALI pl!bliCihd�
I ..l 1'" em Sta. Catarina

Con'eeçao e conseruflo de paineiS
em tod� o E$t3�O

�.F�rn"nQ� M�th'1.dQl,6 1� endiJr�fone 2-4.13'
- : :�, , ..'fLQAIANÓPO(IS:' - -

'

WALTER PALA!A
CONTA PROPRIA - REPRESENTAÇõES

CONSIGNAÇOES - COMPRAS - COMISSOES
Aceito cargo - C/25 anos de pratica_ possua

ormnz,am próprio, c/300 metros 2· EscritóriQ: Rua
Quintino Boca"iuvo. 176 _ 5° andor conj. 501 o

504 São Paulo - Capital. Entrará em contato peso
scalmente com fiTI]10S interessados no próximo mês
de Julho. Correspohdêncio para o endereço acima.

rasco".

Dia seguinte, após o SUC<l

lento repasto. teve rugar a

certmônía de transmissão

Cartas
Arnaldo S_ Thiag()

Revalam-se-nos hoje, 12
de junho de 1963, os jornais
cariocas sobretudo impres
sionados por três noticias
sensaernnaís, provindas do

estrangeiro, diluindo-se o pa
norama nacional, pelo con

trário, de tão carregado de
cúmulos que estava, em pe
quenos cirrus, destarte não
mais denunciando prõxímas
tempestades.
É o que mais nos encon

tra ao acompanharmos pa
tribticamente o desenrotr;r
dos acontecimentos politi
cas- sociais, no Brasil: tudo
se resolve pncUieamente,
preferindo os nrasnetroa
passar fome, ver mesmo os
seus mais legitimas direitos
postergados, a entrar em

intentonas de que possam
vir resultados

. perniciosos
para a coletividade, como v

derramamento de sangue, a

tmposrcão de ditaduras, e'c.,'
etc ..

Dos males o menor - P. a

regra de opinião dos brasi
leiros' vão-se os anéis. Ci

quem os dedos. Os dedos,
no ca;o, representam a vid'l,
que é o melhor dos ben.;,
desde que, seja conduzi.d.l
honradamente, ao passo qt:\)
os anéis simboUzam: a r,·,.

restia CIo. vida, a submissã::>
temporária ao govêrno dês
te ou daquêle, o excesso de
futebol nas nossas relaçõe,;
diplomáticas, as dificulda
des do trânsito no Rio de

Janeiro, a transCorma�ão dr;
mais earato mercado do
pais, que era o de Florianó'
polis, 1Jum dos mais carús
do mundo ... , pois que tudo
isso tem de passar, desde
que t'Mhamos um pouco de

paciência e de compaixiio
dos nossos semelhantes, ao

passo que os horrores da

guerra, das ditaduras, stl?
muito perduráveis.
Tud? vai bem no Brasil,

Seja qual fÓ<" o lamnnho de sua empr;'sa. fai;"ca. ou loja. "steja certo
d" que a maqui!,� Burrcughs Ten K('j" � um ,"strumer.to de trabalho

,ndlspensa�el. \
Somas. 1ubtraç0e'.... ",,,.( Jl·,r.w�"s <,,,, <>''':uadas ma,s ráplda

mente e com :Dlal <lXal'dwO Ilolas mi\iu,n�,' B�"':'�9�S T,," Key.
A Tc" Key r econôm'ca � AI�m de poupar tempo de trat"lalho,

pode ser ooqurrid" al� em 10 pagamentos'

Burr""':jhs Til" Key .a unrc�· maqu,na de somar 10000 nrasilerra

BurrougP.s do Brasil S.A.

�.

�""'
CONCESSIONARIOS
LOJAS PEREIRA OLIVEIRA ?l!,

'R, TRAJANO 23 _:_ FLORIANóPOLIS

o engrandecimento do e.o-
mio.
O sr. Nede Mund. Dor f

xempto. fê? um tüstortco dl.
vida da Assocta-ão Atlêtic'l
Banco do Brasil. "uns ort
gens e I'. luta ele tôdas as ii

retortas. as quais deixaram
trecos marcantes da dispo
SICHO (\E" esotrno de seus

componentes.

Abrlihnntou fi reunião ,1,1

sábado a banda da Socieda

de Filarmônica Comercial
_ a �amosa bandinha do

da Guanabara
por rsao mesmo, e aproxi
ma-se ;) dia em que nêste
pais não haverá mais rugar
para certos ceticismos de

prll.nentesr e doentios, que
mais revelam ínterêsscs

prõpnos contrariados, do
que creatmente cívico ínteres
se pelo bem-estar geral de
todos aue nêste belo país
habítarn. Há motivos sério';
para mantermos êste nosso

irredutível otimismo, atra
vés das inauditas provações
que temos experimentado,
como Idealistas que sornes,
guardando-nos de cair nas

malhas do tremendo ma-e
rialismo que vai assolando
os corações, reduzindo os

homens a inimigos uns dos
outros, ou, no minimo. indi
Ierent,..'S à sorte dos sei-s

semelhantes - o que é prr,
fundamente contrário à re

gra do Cristianismo, que ;:j.

certamos como alicerce li'!
nossa organização social.
Jamais pode um homem dei
xar d� ver no seu próximl)
um irmão que lhe deve me

recer todo respeito e aten

C;ão, para que tenhamos um'!.

sociedade organizada em

bases morais, que lhe per
tam viver em paz.

Com este preãmbulo, S�,)l

pretedsão alguma àquelr.
situação de quem procura
"ensinar ao padre a dizer
a sua missa", passemos à
apreciação dos fatos do dia,
mais �mpolgantes, no côm

puto geral dos acontecimen
tos teJistrados pela imprCl!
sa, q 'le lhe são fornecid{.s
por agências especializadas.
de tal modo que ler hOje
um dos nossos grandes di'l
rios profissionais, ê ler os

demai". E a isto é que se

cham:'l. a grande imprensa,
na qu::tl se constata a ausan

cio. completa daquele mv.·

ravilhoso idealismo de Rui

Barbosa, de Alcides Maia,
de Quintino Bocaiúva, d�
Josê fio Patrocínio, de Jorr
quim Nabuco ... , de tantos
outros, corte bendita de
brasil.:!iros que fizeram d.
pena instrumento de seu d'J
votamel"'to às grandes CalJ

ses do Brasil e da Humani

dade, tudo conquistando ti,'!
bom e de útil, que os atua.,;
usufr'ltllários defraudam
com ii. sua falta de idealis
mo e de espirita público.
Fiquemos sem o profissio

nalismo da imprensa, par,}
ficarmos com a paz da no:,

sa consciência!
Mas lá fora, no vast'l

mund0 tão conhlrbado pOi'
sérios e tremendos problf:
mas que dizem respeito ii

interdúpendência, principal
mente econômica, das na

ções, até a velha Albion H'

presenta-nos excelentes pra

tos ao sabor maquiavélico
dos tais profissionais da im-

prensa. de tal modo remnns. ,m!if.:l��''''�cada 11m deres, de sul mêrm-, iii
que ourece mesmo que tein
o rei na barriga. Livre-nos
a ímpr ensa provinciana de.
tais .nounrcas que dizem 11.

patxonndnmente velar peln
democracia de que se ,[

Iírnentnm!

Do escândalo inglês o va-.

dadeirc sentido está Implícr
-to neste tópico da UJi'I: "O

primeiro ministro Harold
MacmJlan fará a leitura de
um relatório sôbre o mes

mo e entregará a cada um

de seus mínístros a cõpía 011
documento de lorde Dilhor
me, encarregado por ête co

averiguar se a vida amoro

sa de «x-nunrstro da guerra
representou qualquer rtsco

para a segurança da Il1gl.,
h'rra·'.. Aui é que se en

contra o cluu da questã,,!
Cherchcz, portanto. Ia fc!n
me que, no caso não é a

bonita modêlo Christine

Keeler, mas a sua incHn:,
ção amorosa, também,' pa
ra co,n Eugênio Ivanov, ex

adido naval adjunto :h
Embaixada Soviética ..

1;10 conflito racial, no

outro pais inglês do mUl,

do, que é a Repúbltca No:--
te Amzricana, o que de m;>

,hor nos vem mesmo é 3.

palavra de Kennedy: "A qtM
espéci� de paz me refiro?

Que espécie de paz busca
mos? Não é uma "pax am€

ricans", impingida ao mun

do por armas bélicas nort!'
ameri.::anas. Não é a paz (:0
tumulo nem a tranquilida
de do escravo_ Falo da ver

dadeir3. paz, do tipo de p!lZ
que torna a vida digna c1.�
ser vivida; que permite aos

home�.s e às nações pro
gredirem, terem esperan·
ças e edificarem uma vida
melhor para seus lilhos'
não apenas a paz para 01

norte·americnm�s,
.

mas p3.rtl
todos os homens; não ape· ,.

nas a paz em nossos dia;;,
mas a paz para sempre". li:

depois, referindo-se à ir.·
sensatez de pensar num�

guerra atOmica, conclui:
"Trabalhamos para edificll.r
um mundo de paz, onde o.;;

fracos estejam seguros e os

fortes sejam justos_ Não
estamos indefesos diante
dessa missão ou desespe
rançados de seu suceSS0.

Confiantes e ·sem temor,
trabalhamos, não rumo 11

uma estratégia de aniquilJ.
menta, mas em prol de
uma estratégia de paz".
A t.rrceira �otícia rela

ciona-se apenas à fumad
nha branca do Vaticano ...

CASA PARA ALUGAR
Aluga-se uma casa bem rOnfartóvel _ com

ONZE PEÇAS. grande quintal _ sito à ruo Conse
Ihei"ro Mafra 120 - Tratar Padre Rom:t 54.

•

INSnTUTO DE IDIOMAS YA'lIGI
O INSTITUTO 06.., IDIOMAS YAZIGI comunicG

o todos os intp.�essados que já estõo abertas a" mo· '""

triculos para o CURSO DE CONVERSACÁO EM
I NGL�S poro quaisquer de. três Estágios, oferecf!n";o

h-j0�;;�: adequados nos períodos da monhêi. tarde e

./

Outrossim, comunica 005 oluncr.t viger.tes que o

rf'início das aulas será na semana em curso, obede
cendQ 009 horórios já estabelecidoS_

Mell->.,res informações n? Secretaria do Institu
to "t· t;õ'rári�ê3S9"5'r' r horo,," e âas 1'5 õ<; 2C,45
h�ras, de �egundo à sexto feira e aos sábados Alu:;a-se Ulm:. casa ii rll:i
Q ó" 1 0,30 hora.<;.

-

Duarte Schulel n· 34.

Florianópols, 4 de tevereiro de 1963 Tratar na mesma.

��A�D�I�R�EÇÂ�O�����__����.�_��:Ir.�,_:::::::::::::::::::::::::::::::��::_

':_:'
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-

Dówn Aõmos

às 3 horas
J imm Favis - Allvscn Hovcs

DESEJO DE MATAR
_ Censura; até 10 anos -

ESPIA OU AMANTE
._ Censuro: até 18 anos-

--aII1l8 O S
às 8 horas. - PRt-ESTREIA

CINE GLORIAPró "Academia de Ccroércfo,
Turma 1963"

às 8 ti�ros
Tony CUl":is - YUI Brynner

Alq1n DêlÇJn J._IHO Ventura
Chris-tine Kilufmann

Françoise Arnoul
,

TARAS BULBA
_ PanaVision - EastmonColor - MERCAOO NEGRO

- Censura até 14 anos -

G_msuro: .;_ até 18 an05_-
�i .. • RJT'I

á� 4 e 8 hs
(Devido à grande metragem).
Mar10n Brando
Tarito

"':"erlJ-

Lu�gi PiCc�i
Ode-te.lara

o ..iRANDE MOTIM Milton RibeIro

PanoVlsion - TecnicOlor
- CenS'Jro: até 10 anos -

-- em-

Cll>e �on

NA GARG'.NTA DO DIABO

(lNf li ,I-
DESEJO DE MATAR

ós 8 1/2 hs.

Joachim Fuchsbcrgel
Jim Favis - Allysan Hayes
- Censuro: até 10 anos

CASA -- VENDE-SE
Uma de marerial com terreno medindo 17x27

ms, em COQUEiROS. Prêço Cr$ 650.000,00 situada
à ruo Jaú Guedes do Fonseca nO 12. (PolhOcinha)
Tratar na CASA OLIVEIRA'. Mercado Municipal.
Nésta.

soda cáustica,
,uo fomo"'. o>ooho", 6

\I l� ...ndo< - fo"e 2,1· \3

�E'ÇÃO'- RAPIJ.lÊZ

NADA DE

REBITES! CRISTALIZADA EM ESCAMA�

Exija em seu cal �o

Lona de freIOS "COLAP.'\S'
- 60<;;" mais no aproveI 1-

ml'nto das Lonas.

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA, nETRO QUíMICA flUMINENSE,
Embalogem Industrial:CASA DOS fREIOS Sacai multifolhas (Papel e Pl6stico) de 50 Quilo.

Rua San,_tos Saraiva, 453
- ESTREITO

Embalagem Domestico:
C<l;�a$ de papelõo com 24 pocol&s pl6sticos de 1 1/2 :b

Representantes poro Oi

E�lodos dA $ll'nlo Cotarmo (' ParanáUSA AlUGA-U
BUSCHlE & lEPPER S.A.

J,,(nviUe • Blumenou • Curitiba

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Supremo Iribunal Fe�eral
o Supremo Tribunal Fe- (Advogado: Paulo César BInsO. - Não conhecido.

deral julgou os seguintes Gonêíjo) - Embargados: unànímemente. - Impedido
processos deste Estado: Beneficiários de Antonio I o Exmo. Sr. Ministro L!1;,7,

Recursos de Mandados de nécío dos Santos - Re.i�i· Gallottí. Presidente, pres..
Segurança.

.

tados, unânimemente. - A:l díu ao julgamento o Exmo.

N' W.8G7 _ Relator: ti sentes justificadamente, G� Sr. Ministro Ary Franco.

Exmo. Sr. Ministro Cândi- zxmos. Srs. Ministros Ary
do Motta Filho. êecorren- Franco e Lafayette de An

te: Or'vaí Augusto. Lehmrc- drada, Presidiu ao julgame»
huI raüv.: Hidalgo H.80'" to o Exmo. sr. Ministro Luiz

res, de Araujo Recorrido: Gallcttí, Vice-Presidente.
Estado de Santa Catarina

CONFERENCISTAS (Adv.: Milton Leite de CvS'
do Primeiro Siminórfo Ftscal.T'romovído ta). - Negaram provimento.

I O CLUBE pela Secnetórrc da Fazenda _ Abrirá Decisão unânime.

da Col�na,. programou poroomanhô Pes- dia 24 no Teatro "Alvoro e, Corvqtho", '

t<wLUnl!1�. �c�.���fod����1.�r�O�,�[#���. '_E:O. ��·��1.�. :�:���:�
�ESTEJOU*

� �

�il:i:;êsS!��et�ri�r��i��zt:nd�� P�a��.s��l� ��s�IV: ::��:t�en�: (�����
ont,em. quinze anos a menina moça He- José Perncndes Lcp-s, Diretor dos Rr.m-; gado: Maria de Nazareth

loisa Helena Soares' ' 'das- Internas do Ministério da Fazendo. Ferro BIasi - Recorrido:

dr. Afonso Alm1ro, ex-Dire.or Geral dI. Governador do Estado de

Min. do Fazenda; dr. MQr�o Borgheff, $e', Santa Catarina - Negou-se

� MESMO crerório das Finangas da Guanabara' i I provimento, unânimemente.

que fizerem os Governadores: Carlos la- . I
Presidido o julgamento peiO"

cerda mÓN) Guanabara; Aluisio Alves
' , Mínistro Luiz Gallotti, Vi·

(UDI>H R.i� Gr'dride do Norte; Ney Brcqc �
, I I ce-Presidente na ausência

(PDC) Pamn6.; lomanto Junior (PTB')' ESTt\. I I' ri
justificada do Sr. Ministro

���:r��;;Ii�el:a�:�;,U��)fa����isl� ���éS:����o�Ou�;:sdO�Ua�t:�:��'� �� ���� �i�:���t� ce Andrada, Pre

ter os E.U.A., à convite daquele Governo. "Sõu José"

MARLENE
Jannís vai tocar no piano o marcho "Ga
rota RADAR" de Abelardo Souza e Ante
nio de Padua, no meu programa domingo
às 13,35 hs. na Rádio Guerujó.

o GRUPO
de Trabalho do Prtmetro Seminário Fis
cal. "proqromado para os dias- 24 25 26
27, 28 e 29 do, corrente, é formado pe
los- ers- dr. Romeu Moreira, Procurador
Fiscal; dr. Nebor Teixeira Cctcço lnspe
ter Fiscal; de Flortonópolts e Profesror
Rubens Victor do Silva Presidente do
Departamento Central a'e Compras- do
Estado. Dia 29 o encerra�enta, a1Pnte-r�ceró uma peixada no Praia Clube.

j I �
. • "

' 11
FOI RECEPCIONADA

na Centro Cotartnense, Miss Santo Cata

rin?, OLGA MUSSI· O jornalista Roberto
l �

Farta de "O Globo", o nossa representan!1 te, o qUe faz todos os anos com os nos-

Tânia Cavalcante Vieira Lemos, eleita ses Misses. Um gesto stmpcttcc dcquelé
Miss Doçura de Lages, no Clube "14 de jornalista, cetartnense, radicado. na Gua-'
Junho" daquela Cidade. Momento do ncberc e pessôo de muita confiança eh
desfile quando disputou o titulo de Goro Governador Certos Lacerda.
ta "RADAR"·

MINHA PROCEDENTóS

amanhã, no Maracanazinho: M1SS Guc- de Brasília, já nesta Capital os- Deputa
nabara, Vera lucia Maria € Miss- Brasí- dos: Ivo Silveira (Presiaente' da A L.!

opiniõo no Coruurso ee Miss Brash 63, Dib Cherem, Fernando vrécas, Walmor

iia, Dlnrse Rocha de Almeida serõo eles- de Oliveira, Udo Altemburg, Waldemor.
sificcdos entre os três prímelras. Para Soltes. Consíqurrcm junto aO. Mmistro

completar as três MisSo São Paulo Dirce davtoçõo verbas para as BR-59 e 36
Augustos ou Miss-'Rio Grande do Sul, Ye- Trotaram' da Instalação da SIDESC-

.

da verqes- Miss Santa Catarina OLGA
MUSSI, tem plás-tica ptirc uma bôo elos-
stfíccçõo entre a! oi�o �inalistas.

DIA 29 O NOME

�l:·.Ó���� �a�f�:�nJ����e�st�a���e:t�r�� ��s:;t���s�:�ea�Vuo�h�o.t���oYi::�Ompu�;��
Odete Maria Natividade da Cesto no assumir o posta do Fazenda pelo Presi

Igreja do Divino Espirita Santo. Os con- dente J.G. Nõo há dúvida que será um

vidados serõo recepcionados no Jardim ótimo .Ministro. Como. Governo de

sõo!de I nverno do Royal Hotel· Paulo, Já deu um e(J'�mplo.
. ��

N1US1CAL BÃR
'ARA .UM B0M PASSA TEMPO COM SUA FAM...LlA _ Rb'.U.dOJ!!l:, BvCJAb;

DAlfÇANTER COQUITEIS - FESTAS DE ANIVERSI rUOS

DANÇANTES -

i'., ;tA. Pnr"Lol.n.

lavrador
DOBRE SUAS· COLHEITAS !

Cienti'icomente dosados, forneCidOs em 16r
mulo� especiais poru diferentes Culturas de
ocÓr.Ja Com o :1otuce2a dos solos. Dive:scs
tipo& de adubos pa(o b'ltoto. cano, mandi.
oco, fum" nilho, 0'r"2, !eijõa, trigo. pomo.
leS,JurdinS,e!c

I'
_,);-

N° 10.936 - Relator: o

EXUlO. br. Ministro A M. RI
beiro da Costa - Recorren
te,:;: Vicente B:auer e outros
- Advogados: Milton Leite
da Costa - recorrido: Go.
vernador do Estado - N.. -

gou·se provimento, unâni.
memente.) julgamento ioi
presidido pelo Ministro LuIZ

Gallotti, Vice-Presidente na ------- _

ausência justificada do Sr.
Ministro Lafayete de Andra

da,. Presidente.

tão brasileiro
quanto Brasília!

N� 10.921 -r- Relator: o

rcxmc. Sr. Ministro Cunuído
Motta - xecorrentes: _'\.r·

thur NIppeI e outras - d..l

vogau ... : Juno Pauto 'I'Ietz
ruann - Recorrida: Fazenda
co .c.,,;,aClô de Santa Cata
rina - Deram provimentv
unânimemente. Na ausêl.·
Cla justHicada do Ministro

LaiaYf:!te .de I
Andrada. Prtlsi·

dente, o Julgamento foi pre
SlClldo pelo Ministro Luiz
Gallotti, Vice-Presidente. ._

.t1.'Jseme, justificadamente o

h:xmo. Sr. Ministro Ary F;an
00.

'Comunica ao co�ércio, Indústria e ao Público ,em ?;�
rat que faz os serviços de transportes de mercadorias,

N04�J.902 _ Relator: Exmo. mudanças bagagens e encomêndas, ce Florianópolis para
as localidades abaixo relacionadas.

ABELARDO LUZ - AGRONOMICA - ÁGUAS DO CRA
PECó - ALEGRE MARCO � ALTO DA SERRA - ALTO
mo DO SUL - ANCHIETA - ANTONINA - APIUNA -

ARAQUARI - ARAUCÁRIA - ASCURAS - ATALANT!\
- BANDEIRANTES - BARRA BONITA - BARRA DO
TROMBUDO - BARRA VELHA - BARRACÃO - BE
NEDITO NOVO - BELA VISTA DO TOLDO - BITURU·
NA - BLUMENAU - BOA VISTA - BOM JESUS -

BRAÇo.. DO TROMBUDO - CANOINHAS - CAIBI ._

CArRU - CALMOM - CAMBORIú - CAMPO ALEGRf<':
- CAMPO ERIt - CAMPO LARGO - CASCAVEL _ CA
XAMBÚ - CEDRO - CÉU AZUL - CHAPECÚ - CLE:.
VELANDIA - CORDILHEIRA - Cf}RONÉL FREITAS _

DO - CUNHA PORA - CURITIBA - DESCANSO
CORONÉL MARTINS - CRISTO RÉI � CRUZ MACH_\_
DIONIZIO CERQUEIRA - DOUTOR PEDRINHO _ FA
XINAL DOS GUEDAS - FAZENDA ZANDAVALLI - FE
LIPE SCHMIDT - FORCAÇÃO - FRANCISCO BELTRAO
- FóZ DO IGUAÇU - GALVAO - GARCIA - GARUVA
- GASPAR - GAUCHA - GENERAL CARNEIRO -

GOIQ-EN - GARACIABA - GUARAMrRIM - GUARA.
TUBA - GUARUJA DO SUL - GUATAMBÚ - CUSTAVO
RICHARD"":"" ILHOTA - IMBUIA - INDAIAL - IPIAÇÚ
.- IPORA - IRACEMINHA - IRAPUTÃ - IRIENÚPO·
LIS - ITABERABA - ITAJA1 - ITAIÚ - ITAIóPOLIS
- ITAPlRANGA - IT.II.t.POCú - ITOUPAVA - ITUPO.
RANGA - JARAGUÁ DO SUL - JOINVILLE - JOSÉ
BOITEUX - JUPIÁ - LAGOA nos PORCOS - LAJEA
DO GRANDE - LAURENTINO - LEOBERTO LEAL _

"LUIZ ALVEZ - LONTRAS - MAFRA - MAJÓR VIEIRA
- MANGUEIRINHA - MARAVILHA - MAT�ECHAL
BORMANN - MAREMA - MARCILIO DIAS _ MASSA.

N° 35.258 _ Relator o Ex-
RANDUBA - MARIÓPOLIS - MATELANDIA - MATA

mo. Sr. Ministro Hahne.
DOR - MATO PRltTO - MATOS COSTA - MEDIANEI.
RA - MIRADOR - MODltLO - MONDAI - MONTE
CASTELO - MORRETES - NOVO HORIZONTE - OU·
RO VERDE - PALMA SOLA - PALMAS - PALMITOS
PAPANDUVA - PARAISO - PARANAGUÃ - PASSARI
NHO - PASSO DA GALINHA - PASSO BORMANN -

PATO BRANCO - PAULA FERREIRA - PENHA - PE·
RIMBó - PESQUEIRO DE CIMA - PESQUEIRO DO
MEIO - PESSEGUEIRO - .PIÇARRAS - PINHALZINHO
- PINHEIROS - PIRABERABA - POMERODE - POÇO
PRETO - PORTO UNIAO - POUSO REDONDO -

PRAIA DO- CAMBORIÚ - PRESIDENTE GETÚLIO -

PRESIDENTE JUCELINO - PRINCEZA - QUILOMBO
-- RIO DO C4MPO - RIO NEpRINHO - FirO D'OESTE
- RIO PRETO DO SU.� - RId DO SUL RIO VERMELHO \
- RIO MARTINS - RIO, NEGRO - RIQUEZA - RO-

���Ó����!:Ar:r�ItE;À �;��::N��CI�R�Z S:� .tf
TA TEREZINHA - SANTO ANT,jNIO SCHOROEDEU
- SAO BENTO DO SUL - SAO CARLOS - SÃO DO
MINGOS - SÃO FRANCISCO DO SUL - SAO JOAO
- SÃO JOSÉ DO CEDRO - SAO JOSÉ DO ITAPIRAN."
GA - SAO .JOSÉ DOS PINHAIS .- SAO LOURENÇO
D'OESTE - SÃO MIGUEL DO OES'I,'E - SAO MIGUEL

DO IGUAÇU - SEDE FIGUEIRA - SEPARAÇAO .

SERRA DOS BURACOS - TAIÓ - TIMBÓ - TRltS BAR-
� RAS - 'l1ROMBUDO ALTO - TROMBUDO CENTRAL .

UNIAO DA VITÓRIA - VALOES - VARGEAO - VIDAL
RAMOS - VILA MODltLQ - XA.�XER:e: - XAXIM -

WITMARSuM' - ZANTA.

Sr. Ministro Cândido Mott.s.
Filho - Embargante: Esta
do de Santa Catarina (Ad
vogado, José Carlos Baleei-

N° 51.661 - Relator: oras); embargados: Oswaldo
Exmo. Sr. Ministro Cândido ROdolfo Vieira e outro (Ad
Motta Filho - Recorrente: vogada, Maria Nazareth F.
Estado de Santa Catarina Blasí). - Rejeitaram os

(advogado: Milton Leite da embargos contra o voto dos
-Oosta s ...!... Recorrido: Hélhr-r-Ministros Relator e Pedro
Seara Polidora (advogado: Chaves.
Maria de N. Ferro Biasi). _

Conhecído e provido, unâni
memente.

N" 51.236 - Relator: o

Excelentíssimo Senhor Mi
nistro Vilas Boas -e-Recorren
te: Procuredor-Gerat do Es
tado de Santa Catarina: (Ad
vogado: Milton Leite da Coso
ta) - Recorrido: Maurín.,

iÓck'3,n; (Advogado: 'I'elm-r
Heitor Fett. - Não se co

nheceu do recurso por una.
nimidade de votos.

N° 51.223 - Relator: o

Exruo. Sr. Ministro Víctor
Nunes Leal - Recorrente:
Procurador-Geral do Esta
do - Recorridos: João Reí
nert e outro (Advogado: En
Dia Luz) - Conheceram e

deram provimento, sem di
vergência.

N° 51.238 - Relator: o
Exmo. Sr. Ministro Victor
Nunes Leal - Recorrente:
Procurador-Geral do Esta
do de Santa Catarina
Recorridos: José Brasil e

outros (Advogado: Maria de
Nazareth F. Biasi) - Nã.J

conheceram, à. unanímída-
de.

.

N° 5L<;59 - Relator: O
Exmó. Sr. Ministro Ribeiro
da Costa. Recorrentes: Atze
miro José Horacio e sua

mulh<!r (Adv.: Ernesto Bian
chini Goes). - Recorridos:
Hercílio Custódio Silvestre e

sua :nulher (Adv.: José Pi.
mentel). - Não conheceram
decisão unânime.

mann Guimarães _ Embar
gante: António Moreton (ad
vogado: Flavio L. Suss€
kind) - Embargada: Cia.
Industrial Schlosser (advo
gado: Haryberto de Miran.
da Jordão) - Não conhe
ceram dos embargos por
intempestivos. Decisão unâ-

N" 4,9.561 - Relator: o

Exmo. Sr. Ministro Gonçlll
ves d� Oliveira - Recorren
te: Estado de Santa Catari
na - Recorridos: Antônio
de SCluza Filho e outros
(advogRdo: Maria Ferr'J

VENDE-SE
Um CARRO OPEL OLlMPIA 39. Perfei�a estado
T rat�r. à r�o, AI.mirante Lamêgo., 81· Nésta.
NegocIO sa o vista·

ALUGA-SE QUARTOS
Recilrsos Extraordinários
N" 51.077 - Relator: o

Exmo. Sr. Ministro Ary
Franco - Recorrente: Ests.
do de Santa Catarina (ad

vo&udo: Rubem Moritz ';;a
Costal - Recorridos: M<.I.
ria JOJ'\quina da Conceição e

outras (advogado: Mari3.
Nazarcth Ferro Biasi). Não

conh�cido, unânimemente.

!�P��!=oG�II�;t��r��i!in�� -=2:_-_7:_::-::_:6::3__
julgamento o Exmo. Sr. Mi

nistr� Ary Franco.

RUA ESTEVES. JUNIOR, 34
-

__1-
.CASA NO CENTRO

Alugo-se uma cosa nova de material com 3
qu?rtos: saia, cop� cozinha, banheiro etc .... à rua

������a�r���e�:II��so�' 19. al�.s da ;ua Conselheira

F'I(Jri�IlÓpolif;· 21/6/J963

de que você precisa!
Na qualidade de revendedores cuto

rizados, podemos resolver seu pro
blema sem demora, Em nosso estoque
/ocê encontrar6 • com certeza � a

peça ou o acessório que procura, a

preço de tabela, genuínos, testados
em laboratório, garantidos pela mor

cc IH, E, no coso de qualquer con

sulta sôbre o seu International, tere

mos O máximo prazer em atendê-lo.

Representante IÕI nesla cidade

COMÉRCIO E REPRESENTACÕES
G· SOCAS S/A

FúVIO ADUCCI, 721 - ESTREITO.
Um terço o vista e o resto em 12

prestações [urcs de apenas- 1%
_._-,_

....

_-------,--

EXPRESSSO JOINVILLENSE LIDA.
MATRIZ: JOINVILLE

AVENIDA GETúLIO VARGAS, 1.295
FONES. N' 2431 e 2432

FILIAL: FWRlANoPOLIS
RUA ALVARO DE CARVALHO, 12

FONE N' 3677

i

RU-MARCAS E PATENTES

Agenle Oficial da Propriedade Induslrial

N" ·la.155 - Relator: o

Exmo. Sr, Ministro Cãndid.o
Motta - Embargante: Insti
t.uto de Aposentadoria e Pefl

do,

Registro de .marclU, patentef de Invenção, nome.! co.
IWrctais. titulotl ':e etJtabeled7'lento, fnsigniatl. IrasefJ d.

propagancfa. e marc(UI de exportaçao.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



DIA 29

MESAS NA SECRETARIA DO CLUBE

E' Constitucional o �mpréstimo CQmpulsório,
Afirma o Jurista

Rio, - o JURISTA João

,

de Oliveira Filho, ex-presí
dente do Instituto dos Ad
vogados do Brasil, disse
ontem a O GWBO serem

constituGionais não só o em
préstimo compulsório, co

mo sua cobrança, atinnan
do não ser necessária para
tanto eutoríaação orçamen
tária, desde que 8 lei do imo

pôsto de renda criou o adi

cional restttuívet, calculado
sôbre o impôsto de renda.

Já N�_gou

- Tem-se discutido muito
se os empréstimos compuL
sórios são permitidos pela
Constituição. Eu mesmo já
neguei sua constitucionali.-

lOTERIA DO ESTADO DE

SANTA CATARINA

A LOTERIA DO ESTADO passado, ao sr. RUY KLEIN
pagou os seguintes prêmios HOMRIeH, residente em
maiores: JOAÇABA; Dez décimos do
Cinco décimo 'd(.- prêmio

.

prêmio de Cr$ 1.000.000,00
de CrS 2.000.000,00 que cou- coube ao bilhete 7543, extra
be ao bilhete n- 1310, da ex- ção realizada em 31 de maio
tração de 3 de maio passa- passado, ao SI', BENJAMIM
do, ao sr. PEDRO NELCI- RAISER, residente em CA
DO KAEFER, residente em ÇADOR; Cinco décimos do
JOAÇABA; Quatro décimos prêmio de Cr$ 1.000.000,00,
do bilhete acima ao sr. NEL bilhete 2207, da extração
SON JOSÉ ZANELATO, re- realizada em 7 de junho cor
sídente em JOAÇABA; Cin- rente, ao sr. ARI MACHADO,
co décimos do prêmio de prêmio vendido pela agên
crs 1000.000,00, que coube cía "A Fortuna" de Floria.
ao bilhete n" 3669, da extra- nópolis.
ção realizada em 17 de maio

dade. Melhor ponderando
o assunto, rendi-me à dou

trina dos juristas e às de
cisões dos juizes que o COIl

sideram como tributo. Não

são, porém impostos. Os
empréstimos compulsórios
são uma espécie de ccntrí

buição. Entram, como as

contribuições, na competên
cia genérica da União e dos

Estados, além dos tributos
que lhes são ,especificamen
te atribuídos.
O jurista explica que, com

efeito, a Constituição, no

Art. 21, da competência à
União e aos Estados para
decretarem outros tributos,
além dos que lhes são atri

buídos, sendo que o federal
exclui o estadual idêntico.

- A diferênça especifica
entre impôsto e contribui

ção está em que os impôs
tos não são restituiveis, ao

passo que as contribuições,
de ordinário, o são" quer
em dínheíro, quer em títu
los, quer em ações de soo

ciedaaes, quer em partes
beneficiárias.
O empréstimo compulso

rio - acentua - é assim,
uma espécie das contribuí

ções, ou uma subespécie dos
tributos.

Sem AutOrização
Acha o ex-presidente do.

IAB, também, não ser ne

cessãrta autorização, escte
recendo:

- A atual lei do impõsto
de renda csíou o adicional
restituível, calculado sóbre
o impôsto de renda. Essa
lei, que data de 28-11-19211,
entrou no orçamento para 'l'
atual exercício. Não precise
ria o orçamento especificar,
êsse tributo, qualificado m

CASAS
•

PALACETE - RUA NEREU RAMOS N·' 26
Vende-se em única oportunidade no centro da Cidade
construido em terreno de 22 metros de frente por 40

Helena Geeldner de Almeida
de fundos. Con.enco na parte terrea - amplo hcll de

..
�

�o����:= ����C:Sa-�c�:�� de-:;:g��rfs:�ln/'Em melo a este onda de valores Invertidos que pectívo banheiro. Em cimo 5 dormitórios _ banheiro
tomo de assoltó cada nova geração, como numa cem- SOCial e amplo terraço. Fora garagem e deP6sito.pensoção debens perdidos, é doce sentir que o cora-

ção humano ainda é sempre o mesmo- Séculos de 0- RUA TI RADENTES esquina com a Av H. Luz _ J
�::r��i::��; o�Zu c�l��:g�!r:nho��dif���\�sõ;:gU� quartos demais cependênctas.

.

nós às vêzes esquecemos disto e nos deixamos levar RUA CONSELHEIRO MAFRA _ Duas cosas n. 109
��:�ea�a���:�o I:��;m que nem sempre ex- e 111. ótima oportunidade.

Eu vi um grupo de mocinhas entre 16 e 18 anos RUA TOBIAS BARRETO _ ESTREITO _ Confortó�
�������� �:�::����rit;:� 1Ôs;eã�o1:�0D;:�:d�.e�!� ver Coso de material perto do praia

-

lá estcvcm elas às voltas com duas agulhas e um pra- COQUEIROS _ Rua São .Cristovão ao lado da Igrej�to d'água Casa de 4 qucrtos - 3 salas _ COzinha _ terrenoQue';' sabe era só por tradição. Res-olvi experí- de 1 1.550 m2
rrentô-tee. Falei-lhes na sorte da faça enterrado no

bananeiro à mele-noite. Não havia pértqo delas me

engarem. HOje em dia ninguém dispãe de uma bana
neira no 'quintal poro enterrar focas. Nem de quintal
sedísoõe. Mos lancer c bomba- Tiraria a prova.

E qual não foi o meu espcnto quando os olhos

�d���n���: se acenderam de crença e ela me disse. ro pagamento porte à vista resto a combinar.

- Deus me livre eetc EU não faço. Jó pensou
se vejo alguma coíso

.

hOrríVel quando voltar de
costas?

Outra perguntou-me:
- E O gente vê mesmo o destino na faca'
ASI rnoctnhas de hoje encaram com tanto realis-

mo e naturalidade certas sltucções aue nõo hesitei
em lhe responder:

- A gente vê aquilo que a gente quer ver Se
você namora um rapaz da marinho verá o cano" fu
marento de um navio ou alguma onda revolta do oceo

no; se fôr da ceronôorrce, um par de asas ou mesmo

nuvem.

nhas �1:Ve:�S� ����p��:���:�� �c;:������m d�;e���
nas seus corações.

Olhoram-se como quem olha a um ser estranho.
E tinham razão. COntinuaram a fazer suas sortes sem

me dor mais atenção.

SORTES DE SAO JOÃO

AGRADECIMENTO E MISSA
A família de
MARIA ELVIRA LOBO BEIIUO

sensibilizado agradece o todos que .i. conforte
ram e as manifE'';taçõeS de pesar recebidos por oca

sião de seu falecimento e ao mesmo tempo, convida,
poro à missa de 7° dia, a recltaer-se no dia 21, sexto
feira às 7 horas no altar do Sagrado Coração de

Jesus. no Cote9'raL 21-6

AGRADECIMENTO

"

A família de KUB. RAM1.0UR vem ctrovés
êste ·órgão, agradecer, penhoradamente, � todos que

por quaisquer meios Ievorcm o seu voto de Pesar pelO
seu fol,.:cimento bem como aos que o levaram à sua

última mo.r�da.
.

21-6-63

lei como adicional restitui
vel. Bastava, sfmplesmente,
mencionar a lei do ímpõsta
de renda, em que êsse tri
buto foi criado. Trata-se, de

ção orça.mentária para ví- E reafirma: orçamento a lei do impõsto
gorarem, no exercício em

que foram modificados.
- O que o orçamento pre

cisa autorizar é a cobrança
do ímpôsto. O incidente do

- São constitucionais, de renda, onde êsse tributo

portanto, tanto a exigência.' for criado e ai acolhido co

do empréstimo compulsório, mo adicional, servindo o im

visto ter sido decretado por pOsto de renda como sua ba

lei, como sua cobrança, vis- se. e o empréstimo compuí-
seu montante, não, pois tan to ter sido consignada s6rio como seu incidente.
to pode ser diminuido, co, -----�

b

CLI
I.,CIAL

OffNiag �
�

SABADO - DIA 22 I 6.

TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO

23-6·

Início às 22 horas - Sensacional Shou com apre
sentcçõo de danças típicas, antigos e modernas. Dístrt
buição de pinhão lcrbnjas rapaduras quentão e outras

iguarias. J
Mesas na Relojoaria Müller.

certa forma, de um aumen,to
de tributo.
Lembra que o Supremo

Tribunal Federal já julgou
que os aumentos dos índio

ces ou das taxas dos impôs
tos não precisam autoriza-

í--------------------------

mo aumentado, no correr

do exercício.
A CObrança

AGRADECIMENTO E CONVITE
PARA MISSA DE 7° DIA
Indiano Mündel Lacerda, RObe7to Lacerda e fami

lia, Hélio Lacerda e noiva, Amélia Reinaldo e Serqlo
esposa, filhos noras e netos do saUdoso Desembargado
MANOEL BARBOSA DE LACERDA, agradecem, sensí
bilizados tôdes ás manifestações de pesar recebidos
por ocosfõc do· f�léCTm_ento daquele ente querido. bem
coma aos que enviaram flônes, telegramas e assistiram

o�seu sepultamento, e convidam para à· missa de 7°

'�jo que será reáedc às 7 horas do dia 24 de junho se-

gunda-feira\ na Igreja de São Sebastião.
.

que será rezada às 7 horcs do dia 24 de junho, seçurr
do feira próxima no Igraja de São Sebastião.

Por êste oto de piedade "Cristã antecipam oçro-
decírnentos.

•

Hcrtenópotís 19 de junho de 1963.

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

RUA 14 DE JULHO 953' - Estreito scídc da ponte
quem seg� paro Coqueiros. Casa e terreno cem
782 m2.

.

I

RUA FRONTINO C. PIRES N." 32 - Casa de madei�

TERRENOS
AV, OSMAR CUNHA. quase esquina com a Av. Rio
Branco. Terreno de 296,40 m2 por preço de cr$
1.300.000,00 a vtsto- Apenas estará a venda nestes
30 dias.

i
COQUEIROS - Rua :/ca CIO Loide, lote bem �ituado:
RUA ARISTIDES .... LOBO N.o 8 FUNDOS junto 00
Hospital Nereu Ramos terrenó próprlo porà ser lotea
do, crec de 10.000 mi - Preço convidativo.

I

RUA ESTEVES JUNIOR - Magnífico lote para resi�
dência de padrão fino.

i
JARDIM ATLANTICO - 1 magnífico lote bem pertc
do asfalto.
RUA MOURA - 3 lotes.

RUA EDUARDO DIAS (MAYKOTI - 1 lcte-

Dra. IARA ODILA NOCEn AMMON
CIRURGIÃ DENTISTA

Atende senhoras e crianças. (
Método pstcclôctcc moderno-especíaltzodc para crian

ças
'

Alto rotação.
Aplicação tópica de fluOf.
Atende semente com hbrc marcado das 8 às 12 horas
e das 15 às 18 horas.
Rua São Jorge. 30

A HORA PRESBITERIANA
Duça todos os domingos pela ZYT-25 Ródio. Anita
G:ll"iboldi de Florianópolis'ás 13 horas _e 30 mInutos

A HORA PRESBITERIANA. Agradecemos
.

a� ea INVERNO
�.JÍJA; «o VERA7J L

9,5 pés

.OOQ
e ·0 soldo em sua�es ..,.,sn 50\'1dade S !I!

3 lojos o -suo -disposição:

Rua l;Onselheirof Mafra, 6

Flonanopofis

Ruo 15 d� N��mb(,Q, H09
Blurr.en::Ju

F<,!3 Trajano. 23

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CATARINA NO

Ccndnua a

Quatro Sem
tico :ttiacl'}t
rar C'Jn,'

vistas aos

mente !'ltt" ::t -nomt
nada rOI,çAb 'D �.S
DO BP�SI'�. 'l'�",d:1
em p', -tc r, di", 1" de
setembro pr-' rmo'
A ,r:r,;;'.mi

vem tn·'n::l"'·l')
te ao amcnhe r

I'

I�Y
o Campeooato (la Li;a

Brusquense '1E" r nortes,
vai ser .... '

domingo
do S811

Infclo.
ra:-t:

g randes
cíüos, r •

sandú, alé' '1 d
.

São J':fJ
tes de

A re'!)reSE"1t::!· 'ia do Gtla

rany, �nós . ,le: ad0 c;e

partid "r �'0 c peon:ltJ
da te"'!"'):- C\1�':1')

in;:c-;' 1:) de
hcnrn da

de De'8:)
es"<t t",

dr:) b'
vos vJ.L

q� "

ks .�

d'),l t!.
cli..-:ta (l,e gr.

o late:'rI r n '.,
cente f',o e1" (1" Avaí Pu

teb91 :::Ju'JC, c�, i_ htal "!.ente
recuperr.do (1, C' '1�:�0 qUtl
sof:e:.l no tom '0 direH'"
Em v; .'9. d'�so. é ",,-t0 o [!.�

prove" Mcn'S) :\r 1""'1h3 nl\

pntid', C<1ntn" � "'�o Pa,!b
Futeboi, r'�rc':1o p"ra a

tarde c:e s�} �d, no est:\dj'J
dr. Adolfo Konder.

tebol C'llhe ""i
seus pr�-'

1"<1 � �.

Fl'/nl-· "....

lliI.dm·l"l

cnll<'�U-- •

ze ".t. ,�

tr1 � -;o�

SETOR DO� ESPORTES

REPA'fOR

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE� • GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA /'

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

ORILDO LISBOA __ MARIO INACIO
COELHO __ MANGONA

L:1�ftENSE x POSTAL, TElEGRIFICO
DECISÃO DA VICf-UDERA'NÇA

'_"---------,_ ------------------------------------------------------------------------------

..

Silo F)aulo·poderão proporcionar um

gr�nde choque na sabatina
São Paulo :( Avai !:;pr:i o paulino, vai se apresent

cheque de sábado à. tarde compiecamente mod-;f!,cado
pelo certame da cidade. em SE'U ataque, peça que
O Avai está invicto, ocu- não tem correspondido ;1.,)

pando com méritos a lid,!, treinador.

rança isolada do cemoeonn- Assim sendo é provável o
to da capital do Estado. aproveitamento de Oládio,
O são Paulo, soma 7 pon- Edemir,' Pitóla e Géin, com

'\ tos perdidos e certamente deslocamento de postcões
deseja fervorosamente fina- dos demais setores.

adiantamos em nossa edl- Apenas 'por emprestfmo ��:�o�e��r:o:!�o':�:��:�� Assim sendo o onze san..
ção de quinta rer ta, rJe a-

cordo com notícias vindas SObre as bases oferecidas ��bi;:�a��:�an� !:r��;
da capital gaúcha, o eeecen- pelo Cruzeiro, disse-nos invicta do c'cue ".ZU1Til em

�:,d�a�::I:�s����er:�m���: :�:b::: ��nc���eiropordP� ����� do titulo da tempo-

misso com o Cruzeiro de meses, oferecendo ínícínl- O AvBi, para o cotejo di
POrto Alegre, mente 500 mil cruzeiros de ante tio São Paulo deverá
Procuramos na manhã do luvas, oitenta mil por mês

=:n��tr::to::U o ó: . �a�s�:�:;m;�tG:de�
capital sulina, e êste assim v�·<; com o que o clube con.

nos falou sobre sua pcsícão ccrdou, mas para pagar em

com a equipe cruzeírense: dois ou três meses. Apr.5�
"Nã.o cheguei a assinar êsse tempo retornaria a Jo

nenhum compromisso com tnvíne. pais o Oexíes só C'3'
o Cruzeiro. Fui até Porto A· derá meu passe por emprés
legre para saber das condi, timo."
ções oferecidas pela egre-
míaçâc. Contudo ainda es- Internacional e Grêmio
tau em dúvida quanto a mi- também interessados
nha ida para o futebol ga.j-
cho, ncis depende de vários Soubemos, outrossim, que
acêrtoa ainda em minha vi também o Grêmio e o Inter
da extra-rutebot. Terei iní- nacional estão interessados

:.umuo EM IltfIRA- J

��S (o�STArmS
.-lo d'o a baixa temperatu�a que

�,�,,- vem se verificando nestes
últimos dias.

A guarnição azul e branca
da Rita Maria vem treínan
do com muita disposiç\í.o,
tendo a diretoria do clube
ficado impressiom.'h' o-m o
atual rendimento do seu

Quatro Sem, formado por
M02Ci� Tzelikis, Valney Bar
bí, Luiz F. TzelikiS e Ivan
Willain.

ceu ao FigiJ.eiren,sé Futebol
Clube poderá ser o ocupan.
te da aaa média esquerria
da equipe sampaulina para
o compromisso de sábado a
tarde contra ° AvaL I

('
�

v
"

A Ilnhn de ataque do São
P".uh U'l.!"B fi oréuo C'lntr'\
o Avaí de\'erá ,ser totalmen.
te aTt"�"fla Tl'lis até agora
° CltIinlf'tn ofenslvn do clube
trit::ob:- t"'lI decepcionado,.

1'!lC'1'.:'l.

de no

Existem duas fórmulas pa
ra o rreinador Ne,son uar
cia opinar a respeito. Um'!
langando como vontas dn
lança os jogadores Góis e

Pit.)la t'nquanto Vado e Os
mar, c.Jmpletariam o ata.
que,

Tttm")ém existe possibiJj_
d :-..) :'1(' VtuJ.o e Góia form;,.
Y'. , o d.uo de j,-ea, apare-

1) cc�d!) :rclas extremas para
iI r:: "l�''}·.4!l' a wmgnarda SBm.

1.:'. !'lin.l, Pitóla e Osmar, São
':;_' .fl'·lS f1Í!'mulas que poderão
,\ d:-.r!lO clulJC maior I'flteu,

.l.� a
-

'1:\',;ão cblidaile em sua def�nsiva.

o afastamento de NaJ7..o
da asa média esquerda deva
rá ser confirmado, já que °

prodação do jogador não
tem agradado,
Osn" poderá ser o ocupan

te d!!. lrteral escruerda ou
e�tão Edemir, que já está
recu'O>Jrado da contusão que
sofreu no Torneio Início.

,.n!'ll ,.'�;_

"'VlJ.

Caso (! jO!,:I!.dor Oládio não
pflssa ser aproveitado pelo
miolo de campo, formando
d1lpla com Aniel. poderá ser

ln"lçado à frente o latel'B1
�;'lil'!!l, he:nd'lr (l'Je rem ca.

r"de:r.isticas de meia de.ll.
gação.

b'ei· Cruzeiro e Clube dos No
ve e Doze de AgOsto :li: Clu·
be Universitário, serão 1).5

duns nartidss que da:rão ::Jeo

{l""'n�ir.o fl.0 CA,"'··lP.l"mRt,o ao
!"..,.H" ,..,'" h"""'''E'+:-!�.,l d� �I
d�'rle. marcado pala a no1te
de �ábado.

_'" i:ll'ã.
... (11)1)!l·

('(lU·

"'1] dlJ

NADA DECiDIU AINDA HOPPE SÔBRE
INtiRH10 NO CRUlEtRO, DE

PORTO ALEGRE,
,

Join"ille, 20 - Conforme

clalmente que acertar com

os di�igentes da Empresul
sôbre minha licença, pOJS
não pretendo sair definiti
vamente daquele emprego"

no concurso do cenero-aven

te, mas que tem o Cruzeiril
preferência, encontrando-stl
inclusive em Joinville, um
emissário daquele clube,

NOTlCIARIO ESPORTIVO DO PAIS
A diretoria do Flamengo

anlUlciou para a imprensa
de que voltará a carga para
contratar os jogadores Fla
vio e Cláudio, pertencer.tos
ao Internacional.
As ntoiclas informam ain

da que o Flamengo está dis

posto a gastar a soma de 40
milhões de cruzeiros e mais
o atestado liberatório de Bo,
lera e Carlinhos, em traGa
dos dois atlétas.coJorados,

parão do Torneio Início Ca·
rioca com suas equipes de

juvenis, em virtude de �e

encontrarem excursionando
por gramados da Europa.

Com um saldo financeiro
compensador, regressou an

teontem ao Rio de Janeiro
a delegação do Clube de Roe
gata do Flamengo que rea

lizou excursão por grama
dos dos paises europeus. A

campanha do Mengo foi a

penas regular pois' brilhou
em al;,'uns jogos para ofus
car-se em outros.

O arqueiro 1ta, pertencen
te ao Vasco da Gama, rc,

gressou inesperadamente à
Guanabara, desligando·se ja

delegação vascaina em vis
ta de contusão.
Ita lalando a imprensa te

ve a oportunidade de decla·
rar que ° calor insnp0rtávc1
da Africa, foI a causa prm··
cipal do jOgo que o clube
da Cruz de Malta, perdeu a

invencibilidade, Afirmou Ea

que o calor naquela tarde

atingi.1 a 41° gráus.

Após cumprir seus com

promissos em Portugal, em

número de três, a PortugUe
sa de Desportos regressará
ao Brasil. O clube 'luso vem

cumprindo excelentes exibi

ções, estando com 13 parti
das invictas.

O treinador Lourival Lore
zi da Portuguêse Carioca,
falando à imprensa carioca
declarou que lançará a for
ça máxima no Torneio Iní
cio, preStigiando assim o

grande acontecimento espor
tivo dêste fim de s�mana,

O Torneio Inicio do Cal'�·

peonato Carioca de Futebol
está marcado para a ma

nhã de domingo, dêle parti,
cipando tOdas as equipes ft,
lladas a F. C, F,
O Torneio Inicio será 'n!.

ciado às 11 horas com 8 par·

:��: �e;:�, =':���
cenário o estádio do Mara,
canã,

O Canto

d0;legistroumais cInco c
-

na Fe-

deração Carioc .tPutebnl,
todos ti base de 't mil cru
zeiros e pelo espaço de oüo

meses, justamente o espaco
ocunado pelas disnut8s do
certame. Pa'Cn assi"'1·o dI·
he c[\'1torriense o s'ltário n,í

- Baseado nos mais modernos processos
glgicilS. .

- Dirigido peJe:
-- PROF, VICiOR FERREIRA DA SILVA
- EQuipfJdo com máquinas novos
HORA'RIOS: DIURNOS • NOTURNOS
Faço SUB Inscricóo à Ruo Dr Fúlvio Aducci

go 211) de Maio, 748 _ 1. andar,
ESTREITO

Fluminense e 'notnfogo, 1V

lém do Vasco da Gama, se

rão as efll.liPÓS que partiti.

formar com �lla rorcu rnú

�� "IJIeM�'l:WOntecenl!,o
com o São Paulo,
Por sinal o elenco sam-

paulino poderá formar 2:>

sim: SIlvio; Carlos, Juricy,
Ká e Edmir (Osni); Aniel e
Vado tOládio); Alberto üpj
tore (Vado), Góia e Osmar
E.nqu!lIlto isso o Ava[ ro-.
mará com sua força total ou

seja: Acácio; Binha, Gerei-

��:r��; ;f!r�:r���ar�
Vadinho e Pereréca.

Osny no Bárr080

O lateral esquerdo Osny
ex inreqrante da seleção ca

eartnense e da ultima sele
ção paranaense de futebol,
esteve treinando na equipe
do Palmeiras, não acertan,

do porém seu ingresso no

clube palmeirense.
osny; rumou a seguir pa

ra Itajaí onde treinou e

agradou, sendo eAtão cont.a

tado pelo Almirante Bari':.)·

Presidente da Fase. Segue
Amal1hã

-'

O Presidente da Federação
Aquática de Santa Catarina,
sr. Osvaldo Silveira, segui
rá amanhã para a Guan�

ba,ra cnde pal1:iclpará do
jantar oferecido pela diretc
ria do Fluminense FUtebol
Clube ao sr. João Havelan-

ge,"
,

Aproveitando sua estadi�
na Guanabara, o sr, Osval
do Silveira tratará de outros
assuntos ligados a Fasc.

Picolé vai retomar

Atendendo a apêlo da cTi,

ret.oria do Clube Doze de A

gôsto, o conhecido jogador

Picolé vet retornar ao clu

be cosaeta, reforçando as

sim o quadro de basquete
bol do Veterano, nos prdxt
mos compronussos.
Ainda esta semana, Pi�o

lé vai retornar aos treina·
mentos,

Treina a seleção juvenil

A Seleção juvenil que re-"
presentará Santa Catarin.....
no proximo certame naéio
na! da modalidade, a ser e

fetuado na Guanabara, vol
tará a se exercitar cóletiva
mente na ma.rftiã. de hoje,
téndo por lacaIo estádio da
F. C. 1"., com horário pre
visto para às 8,30 horas.

Certame Iageano inicia-se
dómingo

O eampeonato regional da
Liga Serrana de Futebol, vn.l
ser iniciado na tarde do pró
ximo c'omingo, oportunid!!.,
lie em que estarão em ação
Quatro equipes. No cotejo
princioal da rodada defroll'
tar-se-ij,r) Olinkraft e Nev!'!·
da, éste da cidade de Siíf"o

Joaquim e nõvo integrantE'
da Liga,
No outro cotejo preliar�(I

Crl,1zeirO e Guarany.

Curso Preoilratório Continente,
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES
DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 [GINA'SIO EM UM ANOI
PRF.r,INASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
DATILOGRMIA

to do campeonato da cídu

dade, recebeu um telefone
ma do sr. Dilôr Freitas, pro
pondo uma partida emtstc
sa entre o seu clube o Es

porte Clube Me.tropol e o

Avai F. C.

A diretoria do clube da
capital atendou as telefone
ma através de seu própr!o
presidente, o sr. Ntcofínc

'rencrero. o qual acertou, a

prtnoípío, o prélio amistoso

que terá por ,local o estãdui

o Aval comprometeu-se a

pagar t. soma de CrS .

200.000,00 e mais a estadí.,
do clube- tricampeão do E',·
tudo em nossa capital.
Os diretores dos dois clu

bes do Estado, voltarão <;

se avistarem na tentativa de
oficializar o compromissu
ora em entendimentos.
A principio c rctercmunt

cípal amistoso cstu fixado
para. o dia 7 de julho sob a

luz dos refletores do estádio
dr .. 6,'1olfo Konder.

EXPRESSO JOINVllENSE LmA
MATRIZ: JOINVILLE

AVENIDA GETULIO VAROAS 1295
FONES N°s 2431 e 24:32'
FILIAL' FLORIANóPOLIS

RUA ALVARO DE CARVALHO 12
FONE N° 3677

'

"Comuníce ao' comércio, índustrto e 00 púbhcc
em geral qUE1! os seus serviços de trcnsportes de cor

90S mudanças, bagagens e encomendas entre Joln
vile' e Florianópolis e vice-verso este sendo feitt.
com a reçutarrdode de três a quatro viagens sema

-nals, em caminhões próprios.
Comunica outrossim que montem linha reg'�'

ler para o Estado do Paraná, São Paulo Guanabara
Estado dó Rio e RIo, Grande do Sul e que trabalha
em conexõo> com Eraprêse de altG conceito poro tôdcs
,os preços do Nordeste Brasileiro.

Aceita ainda o transporte de mudanças e bc
·gagens parà todo. � terrttõrto brasileiro e o faz err

ccrntnbões próortos. com carroceria blindado

�-----------------------

BAR - VENDE-SE

A RUA CONSELHEIRO MAF�/\ 139

lRATAR NO LOCAL.

GfNA'SIO EM UM ANO
Agora com maiores probabilidades - Faço o

51.10 inscriçõo à Rua Dr. Fúlvio Aducci 748 CURSO
CONTINENTE, ',I ,...j

pedo-

SAB�

ESCREVA PARA

'�E�E1NTANTE
• PROBlEMA!! '\\
PAlIA RECOlVER
EM FlORIA�ÓPOLI

• COMPRAS
• ENCAMINHAR
• DOCUMENTOS
• INFORMAÇdl�
PROCRAMA DA9 3� S� E

'Ae lb hoaaç
.

/''''
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f"'\"�'1 M' ís t dI WASHltiQTON, 20 (OE) Qua.'1to ti. not.U:ia <la de- "d&am.:QÜdo fol divulgado ------------.
- ";" União Sovieüca reu- clQJ'8ÇÍI.Q de Rusk foi conhe- por pessoas que não haviam no ". D. T L CI. n A ç A Orol! de Cuba muito mais cilia. aIgups funcionarias tido .'lC'9SS0 a- todas as in- pertícular", conítrmaram as r pt � r r r

.tl'QP8S do qUi3 foi anuncia- do Departamentn de Esta- formações conhecidas pela declaracões de Dean RlI�k. O GReMIO ESTUDANTIL PROFESSOR HA-"Psp.; dor' - disseram, -hojQ, altos do apressarattlõS8 em crere- MJLTQN PLATI, da Academia de Ccmérctc "NE'-nmcíonertcs do gover,no cer o que parecia. um das- NOVO GOVEaN.O. reu Ramos", Ij)orhcipa ao povo tionenccclr.ono quenorte-ametl$nlnQ. MiIlJlla.m. merUidp. Segundo os run- JERUSALEM, 20 - O mini� de. Finança Qomingp Ij)róximo, dia 23. fará real'laar n09 salões,ainàB. que �,jllÚ>�ãp foi clonados. "somente aJgu- Levi Eskhcl ccmeçcré hoje, segt.lndQ se G.6PeI'-a, à do Clube Social Paineiras Uma "Tarde Donçante"obt.ida. pttla CLA. (&fU'viço se- mas centenas" de militares form� um novo qovêrno para. lsraet. O· wQlUicro.. mo- CGm Início às 16 horas
.

ereto norte-americano), e. &Ov.iaIt1::.QSi ha,vjam acendo- denodo Mi eleito ontem à noite oficialmente; cetc Outrossim ccmuntca que Os ingressos enCOIt'",indica que as tropas dos - I1aW:l ct:uba. desde abrál. Ií- moior� do partidb MAPAJ. cqmQ ccndídntc para b-c-se à venda com os alunos da referida escol. ao

�;:=:1!n�:1:���:.· E-!;:�=:�t� �;'::-�!:t;::';�;���i�10:�l:�;;�ed:f�J�: �����;!��:���e:��:::e:,:
rnesos estarõo

::0 ����:::��e- �:;:� clonarias disseram que o vêmp lJIoa. hoje ou cmcnhô. A DlRE'ICltiA.
das ou dispersadas em ou-

tras unidades. Contudo, o

governo não está seguro
desta informação. Os tecni
cos discutem sobre a ma

neira de considerar os ra
tos conhecidos. Alguns tun
cionarios, que se mantêm
constantemente a par da
politica cubana, parecem
não haver tido conhecimen
to de todas, as ínrormeções
de que dispõem a Casa
Branca e o Departamento
de E!,tado.
A primeira noticia oficial

que se teve da nova retira
da das tropas sovíeucas de
Cuba 10i a Informação par-
ticular de "antecedentes",
dada pelo secretario de Es
tado Dean Rusk a um gru
po de jornalistas com

quem jantava, segunda-fei-
ra. A informação de Rusk
parece ter-se filt.rado, agora,
por varres vias e, na essen
cte. foi confirmada por 'Ia. I.
níos Juncíonaríos do gov{"r
no. Nilo houve menção de

numeres, apenas a enrms.
cêo co que "uma retirada
substancial" de forças 30-

víettcus em Cuba havia st-
do efetuada, em meror
QJJ.lUltidade que a Informa
da. Uma das ultimas ínrcr-
mações oficiais sobre o po
derio militar sovíeucc em

Cuba foi dado paz: Kennerty
em entrevista à imprensa,
a 3 de abril. Kennedy decla
rou ser o numero de rus-

sos, durante a. crise de ou.

tubro, de 21.000.

Contudo, acrescentou xeo,
nedy que cerca de 5.000
havia sido evacuados em

novembro, quando da. reta
rada dos foguetes sovíeu
ccs. e 4.000 "em abdl. Em
outee entrevista. de. ímpren,
SR, a 24 de abril. o presi
dente indicou que 4 a 5.MO
sovteucos haviam deixado
CUba desde janeiro. Sobra·
riam, portanto, cerca de

:r!r::A��O;e =sRUS�
foi que a força sovieUca
em Cuba havia diminuitIo
de tal forma. que "iá não
mais estavam em condições
de manter seu controle
militar sobre CUba", no ca·

Eis 2 dotes que marcaram a vida do
das Encfcucas".
15/11/1888 e 4/6/963.
Bondoso, soube tra.cr todos com Despeito.
Justo. soube tomar decisões bnparctaís.
Pacificador, soube revolucionar sem perda de
sangue, sem luta de classes sem explcrcçõc
econômica.

.

Suas duns encíclícaa (MATER ET MAGISTRA
15 - 4 - 61 e PACEM IN TERRIS _

11/4/63) souberam trazer duas mensagens: _._

a paz entre 05' homens; a reformo, a revolução
cristã dos métodos de vida.
As duas enclcltcas sôo dois guiQ.S.
Por eles com eles, os quais tão sóbícmen-e
bcsetam-se nos palavras de Cristo faremos
Uma mudcnço radical nos arcercas" estruturas
que vlqot-orn ainda, na maior parte do universo
Quando Juõo XXIII deb<a esta terra, paro jurr
tu ao Criador, orar por nós peccdores rende-
me-lho nossa homenagem

-

Volvemos nossas olhos aos'Céus paro que Deus
cbençôa <IS obra, do "Revoluci"onário Papo da
Paz", afim de oue elos frun.flquem, e deêm o
humanidade aquilo por que elo tonto anseia.
- Ern.eroidode Justiça � Caridade!

•

Não, peço c�ida.de, queJ;O· speaas ser como você. Desejo. esrudas, trabalhar, ser útil
Com � ajuda que lIIlie' «ll:lm, já sei dar alguns �os, :lJj>J;eticli a, Ien e escrever. Mas ainda
p<il6SCi} raelhoear �1iDiuÜl. e1ll. e milhares de outras crianças defeituosas que q,ueremos apenas urna oportunidade de reabilitação, Colabore com a gente, ajude a nossa Campanha.
Campanha Pró-Ccisnça Dt;Qituosa. - Associação Brasileira
da Criança-Defeieuosa.-.A..B,C.D. COMISSÃO EXECUT!Yl.. NACiONAl_

Diretor-Executivo . "....... . . .jayrueTorresSecretário •.. . .Luiz E'b.ilipe Rezende Cino-a
Tesoureicoa •• "". _ .Afberto Figucredo c Camillo Ansacah
Presidente da A.A..C.D.. . . .. Renato da Costa Bomtim
Coordenador. ..

. Ulysses Martins Ferreira

Presidente de Honra ...••••••••..••••.. .Amador Aguiar
Presidente. da Campanha Laudo Na tcl

I EM BARRí�85
FmAj REUG'O�AS CAMPANHA P?- lANÇA DEfEITO. 6�Como acontece todos os anos, em Berreiros

serõo levados a efe;to vários festejos religiosos cons
tantes do programa abaixo:

DOMINGO 23 D� JU",IiO
FESTA DO S· CORAÇÃO

Às 3 horas - Concentração anual das Zela-
doras e Zeladas e senhoras devotas do S. Corocõo:

Recepção de noves Zeladoras c Zeladas;
�

8encõo do neva B�ndf'ira d .... S. Coração
Às 4 hcro., - PROC!C;C:;ÃO DE CORPUS CRISTI

em seguida: Missa Vespertina'
Nnc; dias 13 a 23 haverá NOVENA com Juizes

e Modormos.

SEGu"",nlt. FCIItA '4 DE J"NHO
F"GUEIRA. DE S. JOÃO

Ncs dias 22 - 23 - 24 Hcveré Música P.

Borroouiohos com Air)im, Amendoim, Batata D0�
ce Me[ado, Pinhão e Quentão..

Tôdas as pessoas ce-m o nome de Jcõo, <;:50
considerodcs PADRINHOS, e sõo nossos convidados
de honra.

FESTEIROS,
Jcôo Peres - Joaquim Aquino - I...;; .... Rita

VIS_
Pe. JUstino Corstlens

VTQór10 - Fone: 6266

·lSil,aira de SOUZ_O,,_,_ _

CACHOEIRA DE BOM JESUS

Nõo tenho nerhum& veh:lidode tan90. de querer
dizl;!r que Cac,",oeil'a é o maravilha do mundo.. ou a.

ospiroçãu tanso de auerer viver eternamen�. em

Cachoeira de Sõo Bem Jesus. Nõ", tenho essa aspi
raçõo. Trata ge de um vilarejo eQtl\a- o mato. e o

mar. MQrom o[i pescadores, Og· mulheres sã", mal
tratadas rús.icas e só não. são feias porque não
existem ·mulhere;;. feios.

XX XXX XX

so de urna revolta popular
contra Fldel Ca��:-:l, e a do- l .&..!

ElVoIE SBl CfIITRIBUIÇÁOJ eAIIA A CAMPANHA PRÓ,CRIANÇA DEFEITUOSA, l' ENTIDADE FILIADA DE SUA CIDADE:
minação soViec.\.

QUjR,O� COM
RFFEI(õES

Associaçlp de Assin$!ncia à� Ddcituon - .I\ . .I\.C.D. - .1\'. Prof.Asccndino Reis, esq. Pedro de Toledo. - SiQ Paulo.
Associaçlo Casa da Espez:ança.-Rua IOJl}el"Attiz Leopoldina, 9-$ancos.
Associaçlo Nossa Senhora de Lourdes, anexa à Su. Casa de Misericórdia - Av. Cláloldio Ruis Cosa., 50 - Santos.
'\'ssoci:uiio. Mineira 'de 'habilitaçio - .!t.M.lL - Avenida Mansol?en:l, 2698 � &10 Horirontet

�tssociaç:io Paranacnsede-Reabi1i�-.I\.P.�-R.Iguaçu,8Il-Curitiba.

Associação Pernambucana de Assistência â Criança Defeüuosa _

Rua do Espinheiro. 730 - Recife.
AS$Ociação SanAtório Infantil Crw; Verde - A v. Jandira, 1002 - São Paulo
AssociaçIoSaQta.�tariDadcB.cablljtação- Rua Gal. Bitcencourt, 102-
Florianópolis. .

Iostitutq Baiano de Fisiotcrapi�e Reumatologia - Av. Getúlio Vargas,544 -Salvador.
Sociedade Ca'?(tiAcita de RecuJX"ração da Criança Para) iÚCI - Ru:Lusieana.369 - Cam�l[las. .

As casas entretanto, são reias, Construídas
de madeira, têm muitos o chão de barro 'batido, de
terra batida e se eu fôsse realmente poeta, diria
que em cada 'cnnto mora o, desconfôrto .... Ca
chmi"a nõo tem bares Não tem repartição públi
co Que ê () reduto adorável onde os funcionárics
matam os recalques. O meu reduto' Em Cachoe1ra
não existe cachoeira. Jamois viveria eternamen:e Em

Cachoeira, nem Que [á morasse o Sõo Bom Jesus· -----
XX XXX XX

_ VFMf'lF - �E
qU,: I�o�t��t�i�� �:n�:tr��aA�����l��r;a :,ei�����: Uma casa na rua Juvên
Um dente leva aos Ing[êses outro dente a Pon�o cio Costa n" 25 - Trindade

dos Canas, o terceiro dente' conduz ao mar. Após
- 'I:ra.tar na. mesma.

uma cochacinha nq Antônio sigo "invariàvelmente
o dente do mar.

-

Em casa de família. Pa'!'a
CR�l, "P. .... f'lh ....S. ou" li:,>

tudan�es. Tratar à. rua r.Ier�
man Blumenau 44. Ne<;ta.

23·tj·fi:l

2J MQRJOS
SEOUL (Koreia), 20 (OE)

- 23 pessoas morreram e

mais de 10 mil ficaram ser
lar e:n cOn.�eqUêDCia do

���n�lt:0C:�(a.va�;:. :
O primeiro balanço, poden·
do aumentar o número de
vitimus, com novos leventa-

recendo. Apresentavam interessantes progessões de
acordes, com 'intervalos mais medernos e um sincor
pode. mais' intenso que nos sambas- .radicionais. Mos
os bôas canções dCl passado t::mbém foram aprowi·
tadas e como tudo ÇU:ê! é de qualida :e transcende o

tempo e Q espcço, cd..-:ptcram-se pe-fei:tamente à nP'"
va roupagem E o "rosa morena b5ca de oum, dei
xou de lado e [uxo", tornando-se lY'a1s atl'�en.e· V:
nicius esqre\(eU lindos versos e o estilo consumoU-b_
totalmente, numa mescla de or1gina[idado=. belez,ol
poesia e novidade.

E o violonista acompanhante de famosos voca
listas, - o "Chega de Saudade" da Elisete, grava
do em 58, até hoje ,é lembrado pôr con_er um acom
panhal"l':lEnto considerado dos melhores já feItos à
notável artista - teve seu primeiro LP alcançou
sucesso, Principalmente por causa do. "DesafinadQ"
nos dIas atuais correndo o mundo. Foi mal inter':
pre:odoj no inicio., petas tradicionalistas. todavia
rer de sua carreiro gravo.u sOmente maig do� álbuns
de suo carreira gravou semente mais. dois 61buns
porém tudo Que se ouve Dor aí, denominodo "bo$a!
nova", é originado das "{novações propagodas pelo
intérorete. Seu modo de cantar e tocar influênci�
o sensibilidClde dos bons artis:os. Até (). "inzz" ad�
riu ao nosso rUmo - 08 di9COS de Stan G-tz, Elia
Fit7oerold. Sérol,., Mendes Tcmba Trio (eram eorl'"
iur,tc"s de jazz brasileiros), provam isto. E os comoa
nheir09 Qcs antigos calónuios musicais. seguiram
seus caminhos, com _QStTIos\ próorios - Lyra. John
ny Al.f 8&coti, LuIz Eça, Menescol Banden Pc-

. wel, VorxIré Ana Lúcio. Alaíde Costa e!c .... e os

acOliÓ�5 d"" JO.A..� GILBER'tQ enlevem aturtlmente
O� m('druo�das eur"'ré:,a.",. sendn sua o ....o\![orldpde
e<:!uivr[6nte a de Pf'lé Quem imagin'jria há alguns
anos atrás que o rapaz da voz melancó1i'ca dos
acordes suõ-ves daria vôos tão altos!

IÇAlLi dU. NÃOI
, C � I �

r> i ;' a!
...___., ---

XX XXX XX
Então, �e ó:::sdebra O mar, como um lençol_ ou

uma bandeira - diria João Cabral elE; MIi_[10 Neto.
O mar, espêsso como um cochori"O. como -.OOó real
é espêsso - diria o mesmo poeto João Cabral. E
diria mais:

O mar e -seu incenso
O mar e seus ácidas;
O mar e n bôcó diO seus ácidos,
O mot c SeU estômago
Que come e se come,

.

O mar e sUa carne

Vidroda de estátua,
Seu silêncio alcançado
À, custo de sempoe dizer
A mesma coisa,
O mar e seu tõo ouro

Professor de geometria
Ali se esparrama, o praia larqa QUe vem lá do

COBtõ" da Ponto dos Canos. faz uma curva� se perde.
mu'fto longe pra Ir. de C ... t'>a.s..d�as·

.

xx "y� X'JC

O VIOUO, AS MADRUG \DAS E A 'BOSSA'
!'<AUL CALDAS FILHO

mentos.

UNtvERSIDAlJt LJt SANTA CATARINA
DIVISÃO DE

-

MATERIAL----
EDITAL N° 11163-

CONCORRENCIA PúBLiI:A N° 11/63

E () sem do violõo das Quentes r:nc�rugodas
cariocas e das frias madrugadas paulistas. fêz his
tória. Era um dedllh:J:r difenante agJ:adÕ"el e de vez
em quando. acompanhava uma Vale qUQse imperceo
tível, (sem microfcne) qUe originava emoçóe90 des
conhecidas, naqueles'qUe a escutavam. E o violco
pr<lsSJeglJia - chorando ou rindo, cau8ando tristeza
e alegria, - animando as noitadas aue se trans
fo.rmavam "wm prazer inebrkmte E a "bossa.--novo"
dava seus primeirOli passos' E o sujeIto calado tím:
d�, cujo paixão. era m�sica e que vivia' loovando,
"inovandb Sempre começou o alcançar renome nos
meios musicais. E cem seu jeitão taciturno foi crian"
do ambades. �r.icip�ndn de reuniões, 'I·de· o ritmo
brasi'I�\f" ensciavo mcdifica.ções. Zé Mario nos fa!!.
do C'rtiEo.:u como uma pessoo que parecIo andar eons
tontem..:nte no mundG da lua, eSQUecido - só AÕO
perdia o \liolão, - simples, mQdtesto e cOm uma au
tocrítica maior Que o olegr'ía, do IIma.r quando ouve
o Diango Reinhardt. E surgiu o T()m e juntos en
contraram o "tom"· A "bossa-novo" concretizava
!'>e o BlIXni,,' de I) trns a once<; fígur::6 Cflrr:O c' snu
dos(', Nf'wton Men'donca torn"'u o Imf)ll!<;"6 llind3
mOle!". I:: nas madrugadas a Jilusica jã existení:e su

geria q cr,iaçqa_ � nqvas melodiaa. E elas foram apa"

Pronosto DOra o dia 28 de Junho de 1"963
CONCORRENCIA PúBLICA N° 11/63 DE

03 - 06 - 63 IJ. 28, - 06 - 63·
De ordem Si.lperior CQmLlnk, 1 aos interessad09

que se acha aberta Cút1CorTêncio Pública. apraz"do
paro às 14,00 horas do. dia 28. d4 iLmho de 1963
para aquisicão dos. segl.lir.t. mabtrfaie:

•

1 - Esoetro fotômPW:o d. chamas - Unido -

UM - Quant_ - 1
2 - Ap�rêlho de eletrofbrese com densl:.bMetn

- Unido UM - Quo. 1
3 - PH metro ProaBsionot, - Unid UM-

Quant. 1
•

4 - Agulho de VJrn-Sl�vermon para pUnção
biópsia hepática - Uni� UMA. _ Quant. 1

� - Neo.,tllSt:6pfo DOrtÓf'D de parede com 2
corpru: - lJtJld. UM _ �ont'· 2"-

DiVisão d� MatC'l"ial, em '03 - 06 - 63
UO$<"lé For'kamp
DIRETOR

Ouando eS'OlJ em Coch�ira. fico no praia em

pcí .. Penso insionificônÓog, tais como: - o Mal é
p árte inteoronte do. homem. Todos os movimentos
do homem tendem oara a ·.Mal., mesmo auondo pen-,

,.� mzer o &>m· � in$l"itóVe". Â g�a das artes
í �ide no f...to de� o oM'1tJCO" e .... óIob6IS"

l;g._qu_e_ �dem no ho"...., .,....�
•

Outr.as vêzps tomo co,nsclência de oue no

pra"irl.", Elsto.u inteiramente cercado pelo vilareio dft
Cachoeira d� Sãq. Bom Jesu�

j I),.

..• - - � . .
. ,_,_.
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inauguradas
vidas por Geraldo Wetzei, Conclui o oral\._0l' frisando

O Jeputado Jota Gonçal- Wittich Freitas e Dr. Eugê- que o Governador Celso
ves é o orador seguinte, nío Dom Vieira, três ho- Ramos não estav� em .rotc-
falando em nome do norte mens públicos joinvillense. CONTo NA 2° PAG.

�::a;�:�i�;:�t��u:o:;���: o·� E"�S'ye·AD'OPreítag, dando-lhe o nome e

à nova Usina. Destaca de- ,

pois os trabalhos eesenvor-
.

_ O O MAIS axrmn OlARlO DI: UJITA CATARINA �

Flurfanõpulis, (Sexta-Feira), 21 de Junho de 1963

'Ílênse e grande massa po
pular, que foram leva:',

com suas presenças, esti

mulo à obra admmístratíva
do atual Governo.

ta e posta em runctona.

menta, tudo isto em me

nos de um ano. Agradece
aos que possibilitaram a

concretização da impor
tante obra, a começar pelo
Governador Celso Ramos,
prosseguindo por seus auxi
liares mais diretos setor

energético, como sejam Dr.
Paulo Melro, da CEB, Drs.
Julio H. Zadrozny e Her
mehnc Largura, respectiva
mente Presidente e Diretor
Comercial da CELESC.

poderIamos ainda aprovei.
tar esta oportunidade pa
ra testemunhar a V. zxcre.

o nosso reconhecimento pe
la designação de três óti
mos professores do Estado

que cooperam conosco, ins
truindo os soldados com

pouca escolarização, além
de ter mandado construir
e Inaugurar o Jardim de
Infância Padre Carlos, afim
oe atender ao pedido do
CeI. Carlos, quando aqui
servia, que foi inspirado nu

desejo de todos os milita
res integrantes do 13 BC."

Respondendo, em breves
palavras, .0 Governador dU --------------------------

���t�::e�e�:;:::�v, ;:::t�: Em ItaJ-a'lI'l vereador do PSDcontacto mais estreitos com
as fôrças armadas do pais,
das quais depende a defesa
e conservação da dernocra-

protesta contra o prefel"tocais, em rápidas palavras, cia.

da sua. profunda setísraçêo Todos, na hora dificil que
atravessemos, devem estar
atentos na defesa cta. pá- Na sessão de 27 de maio qual foi INFELICISSIMO o Naturalmente sem o que
tria e do regímen Deve- ultimo, da Câmara Munici- chefe do Executivo Munici- rer, S. Exa. confessou o

mos, continua; desejar ver paI de Itajaí, o vereador paI. Haja vista o referido que, Rliás, não tinha neces

tremular apenas a bandeio Acyr da Silva, da bancada trecho, o qual citarei tex- sidade de confessar .. Aqui
ra brasileira e deferider In- do PSD, interpretando atualmente: "ORGULHO·ME lo que tem a evidência so-

A preimaira visita do transigentemente a demo. pensamento da representa- E� DECLARAR QUE ES- lar das coisas que nos en

Governador Celso Ramos e cracia. Esta visita e as pu- cão de seu partido naquele FORÇOS NAO TENHO EN- tram pelos olhos a dentro:
comitiva é ao 13 BC, onde lavras conrortacoras que legislativo municipal, pro VIDADO NA SALVAGUAR- � a infelicidade de sua "lS

foi prestada significativa escutara, serviriam de esu- testou contra atitudes do DA DOS LEGíTIMOS IN- tértl. de sua improfícua e

homenagem ao Chefe do mula para que êle oontt- prefeito ítajaiense, manítes- TERlt"SES DA COLETIVl- de sua, "data vênia" ímpa
Poder Executivo. A entra- nuasse na sua luta em prol tendo-se nos seguintes têr- DADE ITAJAIENSE".. trtõtíca e anti-democrática

da, formados os escolares
,

do Estado e do País. É, SENHOR PRESIDEN- administração.
[oínvíjtenses, uma guarda "Senhor Presidente:
de honra desfila; logo a se- NOVA CENTRAL TELEF(t Já afirmou um pensador:
guir alunos de diversos es- NICA "As injúrias são a razão
tabelecimentos de ensino Às 15,30 horas o eover- dos que não têm razão" ..

orerecem corbeíjes ao G\�- nadar inaugurava a nove ES5a sentença aplica-se
vernaaor. Apôs o desfile de central telefõnica de Join- aos termos, que não podem
tôda a tropa no pátio Inter- vme, obra que de há muito ser adjetivados descorteses,
no, o Sr. Celso Ramos, no se fazia necessarta e para o do ortcto-e- C·47·63, de 2Q

cinema, é apresentado aos qual rôra inestimável a de maio corrente, de Sua
sub-oficiais e sargentos da contribuição do Governo Excelência o Senhor sreret-

corporação, sendo saudado do Estado. to Municipal a Vossa Exoe-
pelo sub-tenente Chagas Grande número de pes- lénoia, Senhor Presidente,
Santos, tendo agradecido e soas cbmpareceu ao moder. pelo menos relativamente à
destacado a seu respaitr- e no prédio, tendo, inicial- minha modesta pessoa e à
admiração pelas Fôrça; Ai" mente, talado o Sr. Wittich minha condição de Ve�ea-
madas. Preítag, diretor presidente dor.
No salão nobre, o Go- da Empresul, dizendo do E se ora estou a usar da

vernador é apresentado acs que significava a obra e do palavra, para protestar con

oficiais, tendo taludo na que a mesma representava tra referido expediente, eu

oportunidade o CeI. JO�8 para Joinville, "desde há o faço não para responde,'
Cordeiro' de Oliveira, Co- muito, o comércio, a índüs- li. quem, pelo estilo Imprõ
mandante do 13 BC, o qual, tria, OS profissionais libe- prio, usado, não merece ne

em certo trecho de sua ora- rais, enfim, tOda a coleti- nhuma resposta. Eu o faço,
ção acentuou que: "A pr!'\- vidade fazia sentir à E!"1- Senhor Presidente, pelo
sença de V. Excia. .'1e:óta presul, concessionária do respeito que devo ao melt

casa, Senhor Governador. é serviço telefônico urbano, pr1orio mandato!
motivü de orgulho, satis!.. e esta não o ignorava, a �t.lm efeitos: � Não can-

ção e estimulo para os ofi· necessidade premente da ';>:UiU Sua Excelên('i� '")

ciais, sargentos, cabos � moderniza�'ão e ampliaçiw ó3enhor PreCeito Mu' ';pai
soldados que servem nes�a. da contrai e respectiva re- ct8fender·se no tocr'
Unidadf; do Exercito, privl- de telefõnica, que se tor malsinado ca,so qo

" roje-
legiados por estar em Join naram obsoletas e incapa- to da urbanização (

ville, chamada cidade dos zes para atender a qua.!. porto.
-principes, das flores e que, quer nova ligação." Já na passada 1""

no meu entender, é tal'1- Para a que ora se inau- O então Verea(

bém a mais encantador&. gurav,l, o govêrno, ajudar.t. Deputado, I;_ Sr. N

das ci'.fudes onde tenho Sf:l,- com um auxílio financeir-J cker, da tribuna

na importância de 15 uü
lhões oe cruzeiros. I

•
O Sr

........Freitag. conclui
C'lm um agradeClme.'1to !l

todos c�ue contribuíram pa
ra a concretização da obra
e com'ida o Governador pa·
ra O primeiro telefonema.
que é dado para o Palâcio
da Agronómica, falando o?

Sr. Celso Ramos com Sua
Exma. Esposa, Dona Edith
informando que ia tud')
bem e que logo estaria

inaugurando a Usina Tel
mo Elétrica.

Mais e uma centena de
viaturas e grande multi

dão, vinda de diversos mu

nicípios do norte catart

nense, aguardava, domingo.
em Joinville, no quilôme
tro 4 da estrada Santa C,,
tartna, o Governador Celso

Ramos e sua comitiva, com
pouca ele secretários de F.': ..

tado, diretores de reparti
ção e outras altas auton
dades.

<
Finalidade da visita: ínau

�Ul.ação
da nova. Central -rc

efônica e da Usina Têrmo

tétríce da Empresul, obras
4ue . vem beneficiar tõda

aquela região do Estado.
Saudado entusiasticamen

te pelos presentes, que
viam nele o recuperador
da administração estadual,'
o Governador disse, no mi

crofone das emissoras to-

Instalada à margens do
rio Pirai, cêrce de 15 qui
lômetros de Joínvtlle, 1\

Usina Termo Elétrica, in

corporada ao patrímônío
da Empresul e que leva o

nome do Sr. Witti Frei

tag, fornecerá mais 5 mil

quilowatt ao norte do es-

tado, ajudando no supr]
mento de energia àquela
região industrial catart-

lMI�DIATOS er:NEFICIOS

O primeiro orador é o

Sr. Wittich Freitag; que diz

do imediato beneficios cue

aquela obra trará à. região,
passando a dar elementos a

respeito da obra e da sua

montagem em tempo re

cord, informando que rôra

adquirida na Bahia, des

montada, transportada, mon

"Santa Catarina 63":
O'fíma Impressão

Foi exibido, ontem às parte de leitreiros é feito será apresentado hoje, no

10,30 horas, no Cine Ritz, através de curtosc desenho Cine São José, na pré-es
para autoridades e ímpren- de linhas modernas. tréía do filme Taras Bulba,
se, o documentário cinema- O referido do-umentérrc às 20 horas.

:��:áf���;i:���ta po�a�a:��:: \--NOV'O -DIRETOR DA SEÇ'CA-O'
-

,ções Carreírão e que apre-
_ I'

::�t�e����:ct�:o��o��:���� PENAL DA \ PENITENCIÁR!A
dOA�s:I���iiih.tÕda , em cores, Por ato do Governador �;r�Ul.da Comarca de Ri;)

com cêrca de 20 minutos
do Estado foi nomeado O novo Diretor, que jáde duração, fo�muito bem
Diretor da Secção Penal tomou posse do cargo que

���e��;�d���os ��ea!��:��� do'DP,',nJitoesn.eiAán'it'o.nd"oO dEeS's'ct."o, ocupa em comissão, é arte-
mente relacionado em nos

�:o;:�oid:iade:e�:��:im:: Thiago, promotor da 1'. sos meios jurídicos, mercê

to de nosso Estado, serviu-
sua cultura e inteligência.

do ainda como divulgação

�:E:::�,::�:::e:,.; DE parabens O Ministério
�:!,':��:��e:��?iZ::�� Públ�co de Sta. Catarina
Barro, texto de Salim MI- AGRACIADO COM A "ME· DA COSTA, Procurador Ge-
guel e locução de Fausto DALH"- DO MÉRITO DA ral do Estado.
Rocha, o documentário me- ASSOCIAÇÃO DO MINIS.
receu os melhores elogios TÉRIO PÚBLICO DO BRI\
dos que o assistiram, cum- SIL" O NOSSO ILUSTRE
prmdo acentuar que tôda � CONTERRÃNEO DR. MIJ.r

TON LEITE DA COST,",

A solenidade encontra
vam-se presentes autorida

des, representantes de mu

nicípios do norte catart-
CUMPRIMENTO DA

PALAVRA

cm, mais uma vez. poder
visitar a manchester cata
rtnense.

NO 13 BC

TE, simplesmente estar
recedora tal confissão de

inércia, bem assim de trai

ção ao seu mandato, per
parte de S. Exa. o Sr. Pre-

Reiterando crítica aoêrca
do chamado "projeto de

urbanização do Aeroporto",
promete se DEUS quiser,
voltar ao assunto, raaencto

prova definitiva e irrespon
dível da falta de razão de
S. Exa. o Sr. Prefeito Muni

cipal."

feito! ...

S. Exa. que. por i'ongos
anos, vem emprestando 2.0

Ministério Público Catari
nense todo o vigor de sua

vasta cultura jurídica, ter- --4
nou-se credor da homena

gem que, ora, lhe é tributa-
da pela Associação do Mi
nistério Publico do Brasil.

Confissão involuntária,
embora, graças àquilo que
a Psicanálise \..chama de
"ATO FALHO" ..

ft Imprensa e o Secretário
do Trabalho

berto Mattar, cuj cultura

e cujo dinamismo todos co

nhecem, 'sempre foi um

apaixonado cultor das leis

que regem o "trabalhismo"
brasileiro e daí o acerto

de suas decisões e inicia
tivas abrangendo todos os

setoras da importante Se·

cretaria de que é digno ti

tular, cooperando em conse

quência para que o govêr
no do Estado alcance t.o

dos os seus objetivos fren

te ao mapa das realidades

catarinenses.

Completao,-,-,""" em data de
vinte c cinco do corrente,
dez anos de profícua exis

tência, li. ASSOCIAÇãO DO
MINI,�TÉRIO PÚBLICO DO

-------

B&ASIL resolveu, ao trans·_

curso de tão significativa
data, prestar uma home

nagem àqueles que, no se

tor do Ministério Publico,
prestaram reíevanttssímos

serviços à laboriosa clas-

DiLATAÇÃO
DE PRAZ.ONossa confreira "A NA- à frente a Secretaria do

ÇAO" de Blumenau, órgão Trabalho por reconhecer

maior dos Diários Associa- que realmente S.S. está
dos em Santa Catarina, na - completamente integrad •.)

coluna sob o título Retra· com a causa trabalhista no

Ato do Diretor do Servi

ço de Fiscalização da Fa
zenda faz prorrogar atê 30
de junho corrente a vigên.
cia da tódas. as portarias
beixadas, designando Auxi
liares de Fiscalização para
responder por Zonas Fis
cais.

sentido de, atendendo aos

verdadeiros interesses do
to de um Homem, edição
de 31 oe maio, publica o Se

guinte a resp0ito do dr.

Roberto Matt- Secretarb

É, pois, com o mais vi
vo pra·{,er que registramos
entre os agraciados, com

esta alta distinção, o nome

do nosso prezado conter

râneo, dr. MILTON LEITE

operário catarinense, dar

lhe em consequência a P:'J
nitude de seus direitos, e

isto dentro dos limites no

justo, do equitativo e do
humano.

Na realidade, o dr. Ro-

do Trabalho f 'ovêrno:
Por mais ('

mos feitei l"P'

a vez te-

�ia à ati

Roberto Blumenau, como todo o

Vale do Hajai, conhece bem

�e!�aR����t?p���:r,co:�
integrante das hostes do
P.D.C. e agora vem acom

panhando com rnaior sim

patia ainda tudo quanto
S.S, tem feito ou pretende

�m�; ��:J�h��íCi���;fs�
terra:'

Embaixador renuncia,
vidade que
Máttar vem'ur2,

hoje
Ku·

Ca·

"-�l'nvolvendo

WASH I NGTON 20 - O embaixador do Bol1-
via na OEA apresentou renuncio o seu cargo após Q

retirada de seu govêrno do Conselho do órganismó
segundo se informou hoje Apesat- de a Bolivip �e_rt
se retirado, declarOu o em"baixador Emilio Sa1rmienta
que 'fi�ntinuaró porticipando .Iem oytroas atividad.as
do <b�k O diplorrlota comu�icou a La' ,Paz qUe "ces
sou" e;;' suas funçõe's cómo oehviatlo, do Bolívia.

DEr ,

.. !.iDO ACONTECIMENTO
, ' CULTURAL

"

',; .� �.o' Pr�)fessor Pe· Evaldo P"{)ul� Ida;,Mn!Ílet:;idac.e
de Santa Catarina, vem de realizar Jm! té��61 que
marcará um grande ccontecimento cultural em San
to C?tarina.

Ao. mesmo tempo que funda uma Editoro em

Florianópolis, com o nome BIBLIOTECA SUPERIOR
DE CULTURA, o Professo.r pauli entrega ao público
dois l"ivrcs de alt·o gaborito filosófico com distribuI-
çãO assegurada em todo País.

-

O pr·imeiro livro leva .Q título "Estética Gerai",
cuia copa impress'iona pela plástic3i do desenho e

notável efeito pictórico; enauanto este já se encontra

em poder da "Distribuldc;ra Sulina" de Pôrto Alegre
o s-egundo livro, em impressão sim'ultônea, está em

fase final de acabamento.
O pronessc,r PaulI é catedrático de Histór�a da

Fi1csofia. �tica e Teoria do COnhecimento, com por
ticYpaçõo em três Congressos- NaciOnais de Filoso
fia e' Membr,o do Instituto Brasileiro de Filosofia
enveredando. agora pela publicação IIterória'

� •

sa, criticava o as ,lou
vado em expressh'. : itude
do pe�e.grina btl;�:fl �ivica

;arl:�!�Ct:�tedo r����d��� �
reador, Sr. Mário Uriarte,
da "U�lião Democrática Na
choaP, partido a que per
tence S. Exa. o Sr. Prefei
to

Sua Excelência classifi·
cou de "infeliz" minha in
tervenção. Chamou de "de
líriO" a posição que as

sumi. Acusou-m.;: de "falta
de ética". Brindou·me, mai3,
com estas delicadezas: "Dc
stljus',ado" e "recalcado"
Rev�lando-se temperame�

tal, instintivo; demonstran
do falta de compreensão
damocrática do papel fis
calizador da Oposição; fu

gindo a um debate objetivo
da questão por mim susci

tada; preferindo o caminhú
fácil dos ataques persona.
lizados, embora destituido_,;
de qualquer fundamento:
Sua Excelência, como já

, asseve:r:,ei acima, fracassou
no seu intento de "tapar o

sol com a peneira" .. Des
mentiu êle o que afirmám
mos?!. . Com sua exalta

ção dI:) ânimo destruiu 11

critica oposicional?!.. U)
grau convencer sequer a

seus municíipes, correligio
nãrios ou não, de que o

malfadado "projeto de ur

banização do Aeroporto"
será benéfico à comuna

itajaiense?!. . Ou, sequer,
fêz prova de que faltára
mos à verdade?!..

Há, todavia, Senhor Pre

siden�e, no ofício em aprê·
ço de Sua Excelência o Sr.

Prefeito, uma passagem, na

vida."

Depois de tecer considp.·

rações a respeito da mic'�

sidade de união entre milj

tares e civis, visando a se

gurança nacional, continua

dizend,.o da "compreensã0
da responsabilidade do gü·
vêrno de Santa Catarina. d03
tudo fazer para defender o

Brasil em qualquer emer

gência com todos os valo·

;res à sua disposição."
E prossegue:
,,� Se não bastassem as

razões acima citadas para
demonstrar nosso contl:)n

t.amento por estar V.

Excia. hoje em nossa cas9.,

SEMINÁRIO FISCAL:

Aproxima-se o dia do seu inicio
Conforme já tem sido Fiscal apresenta-se pois cu- solenidade presidida pela

amplamente divulgado, en'- mo um reencontro oport.u- Governador Celso Ramos.

tre os dias 24 e 29 do cor- no das entidades do Co- Na mesma opor.tunidade
rente mês realizar-se-á em mércio e da Industria com proferirá uma conferênch

Florianópolis o I Seminá- o fisco estadual, objetivan- o Deputado Federal Daniel
rio Fiscal de Santa Cata· do aumentar suas relações. Faraco, Secretário d� Fa-

rina, empreendimento iné- O programa do conclave zenda do Rio Grande do

dito no gênero. terá inicio no dia 24 com Sul cspecialmente convida-
o Conclave visa atendei" uma sessão inaugural no do para participar do Se

não somente as assiduas so- Teatro Alvaro de Carv�lho, minário.

licitações do próprio prl!-
cesso evolutivo da siste
mática trIbutária do Esta

do, como também ao sur

preencJente desenvolvimen
to no campo dos fatos eco

nômicos e das relações que
dia a dia se fazem mais es

treita entre o fisco e o

USINA WI'ITICH

TAG
FR)!;[-

PROGRAMA - DE UM GOVÊRNO
CIDADÃO DE
BOTUVERÁ

Tor.'lou-se conhecida a

expressão do sr. Celso Ra

mos: Governarei sôbre o

mapa inteiro de Sant� C<'I.;r-.
tarina". Quiz o governante
eStadual deixar bem claro

Itajaí·Curitibanos, SC-23,
ambas ligando o oeste e o

interior ao litoral. Na rodo
via Dona Francisco vário#"
trechas estão em obras:
asfaltamento do trecho
Joinville·São Francisco, com
10 'quilometras já cOlWlui
dos e mais quatro em vi&S

de receber asfalto; inicio
do asIalt<.>.mento do trecho
Rio Negrinho·Campo Ale

gre; implantação do trecho

Joinville-Campo Alegre.
A seguir,· sublinha o 6:'

gão joinvilense: "ninguém
desconhece o carinho do

Governador Celso RamoS

pelo problema educacional.
Já tendo sido Santa Cata
rina um Estado modêlo no

ensino primário,' é desejO
seu fazer com que nossa

terra volte a ocupar o lu

gar de relêvo entre as de
mais unidades federativas".
Nout,ro depoimento, "Jor

nal de Joinville" define as

SHOROSO?

�rE ZlrD
A C<i.mara Municipal de

Botuverá acaba de aprovar
a concessão do titulo óe
Cidadão local ao dr. Raul

Schaeffer, considerando 'os

grandes serviços prestados
àquela comuna catarinense,
especialmente na consecu

ção de sua autonomia polí
tico- administrativa.
Será marcada a data de

entrega da honrosa disti:1.

ção ao dr. Raul Schaeffe�',
hoje ocupando o elevado
cargo de Ministro Substitu
to do Tribunal de Contas
do Estado de Santa Catari·

contribuinte. o Seminário
conta:-á com a colaboração que não faria discrimina
da Universidade de Santa ções, tendo em vista o COIl

Catarina e a participação junto dos problemas do Es
das Associações Comerciais tado. As diferentes regiões
e Industriais, dos órgãos catarinenses sentem os in
de classes, que têm estado fluxos dessa política. A
ao lado da Secretaria d::r. frase i.ornou·se realidade.
Fazenda, na discussão dos Outro dia, mostramos as

problemas tributários. realizações no SuL Hoje,
A administração atual do ocupar·nos·emos do Norte,

Estado, através do titulur onde novas estradas, esco
da Pasta da Fazenda, Dl-. las, usinas, pontes e ca3<'.S

Doin Vieira, tem dado as rurais assentam as bases
mais detidas atenções às do desenvolvimento.

.

reformulações de base, no Presta seu depoimento o

que concerne ao proces- jornal"A NOTíCIA", de
sarnento da sistemática tri.- Joinville, comentando a re

butária de Santa Catarina. cente inauguração da Usi
O Secretário da Fazenda na Termoelétrica da EM
dispensa particulares cu�- PRESUL. Mais adiante, rc·

dados ao aprimoramento fere·se à programação no

do setor fiscal, mercê de setor rodoviário e arrola a

rigoroso processo seleti7') construção de duas gran-

�:n������a !O�a �:���;�z�ç��� J.fe1�'C�;:�;�� a �OJ�:ln�'�'�;����S�;l

JUNTAS
MÉDICAS

PARTIDA� OE
FLORIANOPOllS EM

DIA� ÚTEI� ÀS

Y,9horas!

Foi constituida a Junra

Especializada em Ginecolo
gia e Obstetricia, da Capi
tal. Para integrá-la, o dr.
Fernando Oliveira, titular
da Pasta da Saude e Assis
tência Social designou ;:\s

. drs. Murilo Pacheco da
Motta, seu presidente, Ro

gério Sanford de VaScon>:.'s
los e João Batista Veras.
De outra parte, fêz cons

tituir pelo prazo de seis
meses a nova Junta Médica
Oficial de Tubarão, desig
nandJ para compô·la os drs.
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