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(Sintese do Boletim Geometeorol6gico, de
A. SEIXAS NE'lTO, válida uté às 2:!,18 IIs. do

dia 25 de junho de 1963
FRENTE FRIA: -Negativo; PRESSAO ATMOSFÉRI
CA MÉDIA: 1033.0; TEMPERATURA MÉDIA: 13.0' C;

IDADE ltELATIVA Mli:DIA: 90.6%; PLUVIOSI
DE: 25 mms: Negativo - 15,5 lllfllS: Negativo _

pos de nevoeiro cumular esparsos - Tempo 11é
o: Estável.
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FLORIANÓPOLIS, (TERÇA.FEIBA). 25 DE JUNHO DE lJ83N° 14.115

CAFEICULTORES QUEREM REFORMU�AÇÃO DO ESQUEMA FINANCEIRO DE 63

Paraná arileaçadQ de paralisação total
�;��3f;!�f3�E:�} Jaogo no Vaticano' assistira a coroação de Paulo VI·
�:��!�:pelD,��::�;� Se��::��Id, 2:n:�!�,;:v �:'�i:.p:ó= :,:""'in> �:::!::i:�:id�O�C���� lnsta Iado ontem . opara Brasilia, para falar Palácio . do Planalto eon- O certmoníet da Presi-

�

ao presidente da República, firmou a viagem do presi- déncia da Republica.iDCor, . O presidente da Câmara,
eccíecêo Comercial, foi rea- reivindicando a reformule- dente João Goulart ao Va- mau que a comitiva será sr .• .Ranieri Maz.Hi declarou
lizada ontem as 11 horas ção do esquema cafeeiro. ticano, chefiando a delega- composta de 14 pessOas,

.
a Imprensa que ainda não Sem."na' r."o F."sca Iurna assembléia com a pr-e- A comissão será composta Ç&O braslleíra à solenidade dentre elas o chanceler recebeu convite especial

sença de cafeicultores pa- por cafeicultores paulistas de coroação do Papa Pau Evandro Lins e Silva, o ex- para Integrar a comitiva.
ranaenses e paulistas, para. e um representante do gn· 10 VI". chanceler Hermes Limas, o

deliberar sõbre o movimen vernador Adernar de Bar- O embarque de comitiva Presidente da Câmara, do
to de libertação da Lavou- presidencial foi marcado Senado e do SUl1remo 'rrt-

CURITIBA, 24 (OE) - A

cidade de Londrina vem re

cebendo adesões das cídn-
des do norte do Paraná,
solidárias com o movimen
to dos cafeicultores, que
reivindicam a rerormula
çêo do esquema financeiro
paro a safra 63/64. Na As-

Por outro lado, no Rio. o

Itamarati informou que
ainda hoje serão conheci

dos 0$ nomes de todos os

componentes' da delegação
brasileira chefiada pelo
presidente João Gculnrt.

Novas divergencias no seio dos
Contrarevolucionàrios Cubanos O Palácio do Ptanalt o

acaba de informar que o

presidente João ooutert re

gressará segunda-feira no

Brasil e que não manterá

qualquer contato com as

autoridades italianas curan

te suo! estada em Roma.

pois de acusar a adminís

tração Kennedy de não to

mar nenhuma ação decisi

va contra o primeiro mi
nistro Fide! Castro.

MIAMI, 24 (OE) - O
Conselho Revolucionário

Cubano com séde em Mia

mi, afetado por novas di
vergêncías, reúne-se hoje
para eleger seu 3d prestden-

1��!::�:7�i,�;:�: Continua tensa a situação
protesto, peta. falhas de se-

E t d do RI'oguranr-a, relacionadas com

nos a oa infiltraçãn do, comandos
refughdos em Cuba. Mas-

sion, neto de um herói da

independência cubana, as

sumiu a presidência em

abril quando Miro Cardem

renunciou a presidência de-

•I

BRASíLIA - O Sr. San

Thiago Dantas vai reas

sumir ímecnatamenre sua

cadeira de depu-ado. Em

seguida ceveru Iícenciar-se

por 30 dias.

llRAS1LIA - O Cnauce
ler Evandro Lins e ãítva
receberá 5' rerre as 17 ho

ras, a primeIra visita de
cr-eres das missões dlplo
mancas acreditadas junto
ao governo brasileiro. Ho
landa c Cuba apresentarão
ainda esta semana, suas

credenciais ao presidente
João Goulart. A informa

ção foi dada pelo Itamara

ty.

local, à revelia da cameru
de Vereadores, aumentou
as taxas de energia e16t: I'
CR e mandou cortar o ror
necímento daquêles que se

recusarem 11 pagar as CO!l
tas com a majoração.

ATll:IAIA tsno Paulo), 24

(OE) - Esta cidade vive

momentos de expectativa,
tendo sido sotícttados re

forços policiais para ga
rantir a orcem. O prere'to

O importante conclave c
sua instalação serão teceu
zados (em nossa edição de
amanhã, em ampla reporta
gem.

GRAFICOS DE TODO O
CHOQUE DE TRENS

'I' I:NA.".G,uANABARA
-----------------

MOTORISTAS

PAIS: CONGRESSO u' •
Nacional dos 'rrabaniado-

Aspecto da chegada de rc-

�a�::��:r�� �JÁ;�:!;:r���
do 1· Seminário Fiscal de
Santa Catarina. Cercados
de altos funcionários ria
Secretaria da Fazenda dI!
Santa Catarina, vemos, da
esquerda para a direita o

•
SALVADOR, 24 COE) -

RIO - O aeroporto do
Guleuo continua interdita- ---- � � _

do, em face da forte cer-

ração.

res das Indústrias Gráfi
cas. A sessão de encer

ramento no dia quatro de
verá ser presidida pele mi

nistro do Trabalho sr.

Amaury Silva.

BIO, ;.).4 (OE) - A Cen-
Está marcada para o dia

1· de julho próximo a reu

nião de representantes dos

gráficos de todos os Esta

dos, no Terceiro Congresso

trai do �rfl.Sn dtstrtbutu

note oficial' inrorman�.h
que não leve maior gravi
dade o acidente ocorrido
na manhã de hoje com o

trem de prefixo SP-2, que
se dirrgia de S. Paulo ao

Rio de Janeiro. A composi
ção se chocou com outra
nas proximidades de Ita

quera. ficando levemente
rerrdos o ajudante do mu

quinista c 5 passageiros.

PROTESTAMMOSCOU - As relações
diplomuticas entre a União
Soviética e a China comu

ni.sta sofreram novo egra
vamento. Uma mensagem
em termos considerados
duros, foi trocada entre

ambos os países. Observa
dores politicas informaram
que ambos os países estão

dispostos a não cederem
um ponto em suas díver

gencias ideológicas.

RIO, 24 (OE) - Motor1&
.

tas de taxis da Guanabnra
estão concentrados nas es

cadarias da Assembléia La
btstaríva. Protestam con
tra a tramitação do projc
to que manda pintar de
amarelo os carros de pra
ça da cídade.

Novos Ministros tomam posse
na presença de várias au

toridades,' inclusive do u
tular da Fazenda sr. cerva
lho Pinto. As 15 horas, o

RIO, 24 (OE) - "0 nível

de saúde de uma comunida-
de, está na razão direta de
seu desenvolvimento eco

nõrníco". Esta, a politica
nacional de saúde que pre
tendo Imprimir à frente
désse importante ministé
rio. Tais palavras foram
pronunc:adas hoje pelo sr.

Wilson Fadhú, ao receber a

pasta da Saúde das mãos
tio sr. Paulo Pinheiro Cha

gas. O novo ministro, as

sumiu o cargo as 11 horas.

SAN THIAGO
PRESTARA

/ DEPOIMENTO

sr. Osvaldo Lírru, Filho, re

cebeu a pasta da Agricul
tura das mãos do sr. José
Hermirio de Morais; e nês
se momento, o sr_Hélio de
Almeida, transmite o cargo
de ministro da Viação ao

sr. Espedito Machado.

ARGENTINA: OUTRA GREVE GERALFLORIANóPOLIS - O
sul do pais esta sendo cas

tigado por uma violenta
onda de Crio. Os termome
tros Jft assinalaram 6 gráus
a baixo de zero nas cidades

paranaenses de Palmas e

rver. Outras baixas tempe
taturas estão sendo verifi
cadas em outras cidades do
sul do pais, expeclalmente
em São Joaquim em Santa
Catarina com geadas for

tes. Na Guanabara os ter

mometros ja desceram a 14

graus.

BUENOS AIRES, 24 COE)
- Começaram a meia noite
de hoje uma greve gemi
de 24 horas has empresas
da frota Iluvial do Est.ado
na Argentina. mssa meduta
foi tomada peja Pederaçào
.Argentina Marítima, em si-

nal de protesto contra o

não cumprimento de con

vêmos por parte das em

presas estatais de navega
ção. No fim do mês haverá
outro movimento grovístn I!J
um te-cetro de 4D hor!UJt;
nos dias 4 e 5 de julho.

BRASíLIA, 24 (OE) - O.
ex-ministro da Fazenda sr.

Santiago Dantas, prestar" 1

depoimento na próxima -----------

��::i�'�:�ia::::;.�' d: ��: LEI DO INQUILINATO:
:!:;��'iO���:' a�:�::::�: APROVACÃO HOJE
públicos. BRASíLIA, 24 (OE) - O 'verá aprovar o novo pro.

Presidente da Câmara Fe- jeto de.riminado no rnes
Ieret. sr. Raníeri Mazzilli,
recierouec nosso corres

jondente que até sexta-feio
B quando expira a vigência
CB atual lei do inquilinato
esa Casa do Congresso. de·

JANGO FALARÁ QUINíA
FEIRA A NAÇAO

quilHP-fe;ra. Apresentará
BRASíLIA. 24 IDE) - um relatório das envícteccs

NOVOS
FUGIT!VOS

mo assunto. Acrescentou
que a Câmara colocará, ain
da, na Ordem do Dia o pro
jeto em questão que deve
rá ser aprovado a.é ama
nhã,

ESrfRl1'O DE AVENTURA: Ha (111<I'ro IIIIOS que ête per
corre a América. tendo vísnado o Brasil. Perú c Bclivía,
procedente de Talca, no Chile. Fatanec a"O ESTADO",
disse que iniciou sua viajem movido pelo espírito de aveu

turd e pelo desejo de conhecer e estudar a arte popular da
América. (LEIA NA 8' PÁGINA

CIDADE DO VATICANO
- C pontificado Paulo "I

cujo reinado começou a 4

dias, receberá hoje os di

plomatas acreditados a

Santa Sé para expor a polí.
tica que seguirá durante o

seu pontifiCadO. Esta será
a primeira audiência oficial
do no\.o Papa.

Por uma rêde de emissoras
de rádio e televisão, o pre
siden'c João Goulart fal:1-

fá :\ r; .Içilo na próxim<l

do govêrno nos primeiros
6 mêses do ano, e fará
apresentação do novo nn

)listério.

BERLIM, 24 (OE)
DOIS policiais da eremeonc

Orip.ntal fugiram hoje para
Berlim Ocidental, pela cêr

p de arame farpado, sem

serem vistos por outros

sentinclas. Em outro ponto
da fronteira;- a policia

, Oriental fez disparos de me

tralhadoras, ao que tudu
informação foi dada a Im-

indica, contra or. fugitivos. LONDRES, 24 (OE) - O
prensa pelo secretário de gArêrno britfinico exigiu
segurança fluminense sr_ hete n ret.iradn do país de
Herval Basílio. AcrescentaI] DEhi& Houbnnn, terceiro

���ti�::�BO d:n:���h��: t C A F E Z I � UDt N A O ! �";;�:��In��qn��ti)t�o<i��
[! Ju!"li('a tiio lo!:o seja con-" C ,r� i- r; I] i_�?1) ! rln" �; :1('lTSilrln rir' t,er ten-
(Iuicto () m{jul'rilo polici;ll '"_.__�__

J IllfP nl)lt" landt-'.>t!tlflrncn
('fi :lnrlnrnenlO, E. _'"�4" •

:J.c
lormc-s �(!(a ... lu. CI'

•
I .'"

�- ,'uv,_

PAPA: COROAÇÃO DIA 3D
"(IDENTE
DIPLOMATlCO

SERA PEDIDA A PRISÃO
PREVENTIVA DO FALSO PADRE

CIDADE DO VATICANO

AUMENT'Ü FUNCIONALISMO: I

HOJE EM PLENÁRIO
I

_ Paulo VI scrá coroado
no próximo dia 30. A in·
fo,.-mação Coi anunciada pe.
10 Vaticano. Afirmou que R

2" parte do Concilio ho..:u
mênico dificilmenl.;J tera

NITEROI,24 (OE) - Se

rá pedida a qualquer mo·

menta a prisão prever.tivn
do falso padre Anibal Men

des, enquadradO na ei 'fe.
:';f'J..:',r1n"lI Nacio",,). por

. uas �tiv"l:.ld('� ('ntrc '):,

""1'(<11"""" lh,; �.flpLvfítJ. A

BRASíLIA - Estará na

ordem do dia de amanhã
do Senado, o projeto de lei

que congela os preços dos
remédios. Deverão vi�orat.
os preço.<- qu(' \'lIlhntll S{'l1

Clu "obnKlo!'> II :',U (h, A!)!·i).

BRASíLIA, 24 (OE).

..___

As ';omissõei;: de servic;:o
pÜh\j.-'o o d(l segurança lia

donn!, aprovarnm 58 d:ls
r,n:J ('!ll"l�rlr:S ,lpr""'''nla[las
'10 prnietr, ri!' nUnl{'l1tr' do
fundonali:Clnn F,_clera!. Ou

inido em Setembro, don'n
no "('f ?dlU ') -rllr,'rn1r>U-""
quI' os pr('fl1r<ttivos Ioralll
<:uspeJ1':;oS"' ("om a mOn.c do

_.P,,)l'{ .li_mo:. ...",,,1, ..

veríi éslar amunh'-'
T'.&rt,· p;l,� mÍ<.:IO

�"t),l,h,IIJI"".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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��SABIN
SALVE SEU FILHO

- alguma Coisa que o prende
- alguma coisa que o encantà - alguma
fõlha caído que lembro uma passagem de
s.ua vida ... ,

aquela fõlha sêca, jogada ao chão - nã:>
será" Uma melancólica saudade de alguém?

,\
AhT o saudade que destro�,o tontas vêzes o,

coração dos ausentes.} " !.

Mas. o homem não. pensai �\$!;O
Sua profissão € vorrer o ruo.

'

- sua preCe é ganhar o pão para seus filhos ...

e seu confÔl'to é poder, à noite, conversar com

seus amigos no bar da esquino.

FAZEM ANOS HOJE
- srta. Valda Brito
--:- srta· Mirto Costa Aviln

Valéria Ann Stollion
- srta. Lígia Born Ferro
- srta. Maria do Carmo Dutra
- srta. Elizabeth Maria Noceti
- srta. Terezinha de Je!'ius Cidade
- sra. Côra Seára Guimarães
- 51'0. Ormi:1da Ni�o!ich
- sl'a. Alzira G:>mes Aronte
- sra· Angela Corrêa Machado
- sra. Vil'ginja Ribeiro Ro.lo
- sr. Linésio Lousel'
- sr. Odilón Lebarbechon
- sr. Jacob Monn filho
- sr. Eduardo Silvo
- sr. Guilhere Gonoalves

..�,
- .�r. Jorge NÇlssit

.'

- .>;l·. dr, Ernoni S· de Olivell"U
,- sr, Ali Konder

E-

Programa�e j! Pers�nalidades
·��!..{"Presen tes

Ontem dia 24, às 20 :10· .20 horas, OUTras ccnrerên- listas econômicos, estarão
ras, presidido pela Gaver. ctas estarão sendo profer-i- presentes. Entre êtes ano

nadar Celso Ramos, com l). das, no salão nobre da Fü- ternos: Dr. Afrãnio Melo,
presença do titular da FLS' euldade de Direito, respec- economista e jornalista de

ta da Fazenda Dr. Eugênio tivament.e pelos Srs. Prol. "O Jornal"; Dr. Beaune-

Doin vtetra, de altas autor! Arcnso Amíno- ex-diretor mont Mattos, jornalista;
dades fazendárias do R;'), geral do Ministério da Fn· Dr. Edison ceser de Curva

São Pauto. Paraná e Ri'.) zenda: Dr. Mario Borghotf,

.

I

__

co,;lec/;7ienlos Sociais

�\. :�\l U{�Lo�

A SEMANA DO SEMINARIO FISCAl- QUINTA FEIRA,
HElENA NO ALTAR MÔR DA CAPELA

DO DIV:NO ESPIRITO SANTO
secretário da economia da

Guanabara; r-ror. Alcides

Abreu, presidente do Banro

de riasenvotvfmento do Es·

tado d� Santa Cutnrina: e

Dr. Alp-ar'rT trlagnlhiles, <;c:
cretarto da r-rzenda do Pa

ranrí

GranJe do 5\11, de runc'o
nãnos da Hscaliznção, de

representantes das classes
conservadoras.' e compone.i
tes de diretórios aeadêmí

cos. além de outros rnre

ressados, foi inaugurado,
no 'raatro Alvaro de Caro

valho, o r' Seminário I�i<l·

cal do Estado de Snntn Ce

ta rina.
roocc chi manhã, no aucntõ
ri'") do Edificio das Direto
l'icis se-üo feitas explan�·
eões sõbre a legislação trt

butarta catartnenscs.
ouanto que. nas meem as

datas, o período da tarde
será reservado para a apre

sentação e discussão de te·

9 - Muito comentadas as tnstatccões
e decoração do novo restcuronts do Hf1
te! Royol

do sr. Celso Ramos, E s-ssôo inouqural
do l° Seminó rio Fiscol de Santa Cato ri
no O Deputado Daniel Parece Diqnis
simo Secretóno de Economia do R. G
do Sul {oi o conferencista da noite. 10 - O sre sra. Castro Neves lns-

* * *
petor do Banco do Brosil.: e o Pres'iden-

2 � Silvia Hcepcks da Silvo rece- te do Tribunal de Justiça desernbarqa
beu da contera Elizabeth Cardoso. o der Arno Hceschi, foram. recebidos '""\0

seu mois recente
...·L P." residência do casal Fernando Faria (lul

3 _ Na Mat:iz d: N�S de Fófimu
ma), paro um o�mac�. *

Dos dias 25 a 2B, no p""

A iniciativa, que t�·!�

merecido g_?rais aplausos f"

adesões, visa debater pro
blemas ligados ii pojtuca
íuzendarta. sendo que na

sessão inaugural profer-iu
conferência o deputado
Daniel Faraco, Secretãrío
da E,�on()mia do Rio Grnn
de' do-Sul.

NOR dias 25, 26,1.7 e za. às

OUtras autoridades em

eoonomta e politica Iazen

diria, econcmtstas fi jornn

11 - Está sendo esperado em nos

sa cic!.Jde. amanhã, c secretório da Fa
zendo do E!itodo do Pera.ró. sr. Alqcctr
Guirnnrôes.c Ilustre vtsítcnre, estará
no salõo nobre da Faculdade de Direito
para uma conferência, sôbre o 1° Se
minOria Fiscal em Santa Catarina.

4 _ Lege mais às 20 hs no so-co
I

nobre da Faculdade de Direito. dor-�e-I 12 -,. OUro Tenis Clube Sóbado
ó a eonferêrcia do Dr. Afonso AlmIr:) aconteceu com ;-Uo tradicional fe.<;ta

Contaró com o pre.<;·.enc;a do Se<:retário Junina, o �r.e· sra. Presidente Eva:do
..

da Fazendn Dr Eugénio Doin Vieí;o Moritz (Enezital. _

e outros autoridades convidadas esp<;-
'" * * i'

cialmente. O Dr. Afonso Almiro che- 13 - Leda Mario Fontes seró a re- �lgOu cntem a nosso cidade em cumpo- presentante da cidade de JOinville, no�
nhia de sua 2xma. esposa. baile "Noite de Gola", quando o. clu� t

* * * be Doze de Agôsto, estaró apresentorr �

5 � Mario Fernanda filho do co.,a! do as debutantes' de 1963

Deputado Fernando (Be;:nadetel VieG":'$
l"tcepc.icnou um grupG de amiguinl--c.'" 14 - De porabens, o Estado do Ri�

poro f.esiejar SU:l Primeiro Comunhão. Grande do. Sul pela canquisto do títl.I:C
6 _ Estamos ir formados df' que um "Mis!'> Bra$il't

ca'-;ol do "f;cciety" eslá seriamente prr.o

CUP:ll"lo Com a visita do cegonha quan-

do ch 'gorá Can�ida Ó

no Estreito, reohzw-se-ó no próximo
sóbodo a cerimónia do ccsamento da

Sr:c Dinéa Mwria com o Sr' Humbe'no
Pederneiras. Os convidados de Dinéa ,;
Humberto, serõo recepcionados nos

salões' do G:J1era* Clu�. -fi!

CASADA OU SOLE!RA

USE

REGULADOR GESTE!RA

7 _ F:.lram rec.ebidos ontem no ce

rcp('rto Hercí�io LLk, Os jorna1istaso es-
Pecialmente ÇjJ •

minério Fiscal de ,S nta CateriM' r A.

fenso. Mello que 'se tez ocompa�hDr
de sua exmà eSpOSO. sr. EdsOn Cesar
de Carvalho, Assessor do Palácio- h'r

marati , sr. Beaunemont de Mattos c

SI". André Popini Goss.
, , ,

�--_. ------------

8 _ Na próxima quinto-feiro, os de 16 - Proçedente de Porto Alegn:o
zessete horas realizar-se-ó no sing(3b ontem, con�iáados especiais para p:\r

capelo do Divino Espirita Santo. o ce- tidparem do 10 Seminório; Fiscal, o D'·

rimõnia religicsa do casamento de He- Carlos dos Sartos Inspetor Geral do

lena Hc:'!schl com O sr. Cacildo Xavil'!l' Fazendo e o sr. Walter Poldez Valé:;o
_ A recepcã:) aos convidados qUe e5,ó Assessor jurídico do InsPetoria da F�,-

zendo.
='"

(� SOME LUCROS

[}\ EM SU��CONTABILlDADE
�i
2d '

COM UMA
I

ãI
®.
��

CQNFERÊNCIA DOS MÚRMONS

('!D.'" ,

�I
�TEN-KEY Missionário Construtores,

pela qual capelas no Brasil

estão sendo construldas,
disse o élder.

A Igreja de Jesus Cl"i�o
dos Santos dos Ú1Unj:)s
Dias realizou duas sess�s
duma conferência distri�\l
domingo, com a mensagan
principal dada pelo pref;i.
dente da Missão Brasiletu
qo Sul, o sr. Finn B. Pa:j·

sen de Curitiba, Paraná.
Presidente Paulsen IDi

acom\)anhado por sua bs·
posa, a sra. San) B. Pryll.
sen, e sua filha SI1,,;l1a

P�rulsen, 13, quem falaq!l-:1
também na conferência, !<c·
gundo Élder H. La�rl

Wilhflm, presidente do '·s·
trito dc Florianópolis.
Pre3idente Paulsen f�ou

durante a sessão da maJ_hã
sõbre as responsabilidaies
dos membros: de IlInq o

Senhor e guardar �us
mandamentos, de ser pis.
sionários através de e�m·
pio e palavra, e de faz� o

trabalho genealógico, �S.5e
�ldcl' Wilhelm.

.

o auxílio de gravuras, os

oradores explicarem sóbre
a Primária para crianças de

quatro a 12 anos, n A.M.M.

para jovens de 12 anos em

diante, a Escola Dominical
para tôdasa s Idades, aSa·
ciedad� de Socorro para as

senhoras, e especialmente
sObre a autoridade dos ho
mens na Igreja sob a qual
t.Odas as organizações fun·

cionam, explicou Élder
W!lhelm.

Segundo o sr, Domingos
Lepoli, presidente do Ramo
de Florianópolis, assistindo
a conferência estavam
membros e visitantes do
Ramo dQ Florianópolis e I

hunbtl.!\.,p1emuros do R,,· :

'''Oc,·,:::;U;:;���.,ilL:��" .

\'oct: C()n�t;It;lr<Í iJlIt'di;ll:1_
11lt'1l1r- a cflcitoci;1 do.: 1I1!l;1

lima máquina dI' SUtil;;!"

rr:\·-KEY. Pelo seu cu»
III ITrlllzido. TE:\-KfV

i MT,i" fllllcion,íl'io l1l.1i�
""C(Jlltllllieo" ri.' 5(.'11 ('S
cri tório. E por SIT illtci
r:llnl"ntc [.1I)l"i<::I(/;1 110! Br:l
;,il, h:lver:'1
�1'Il\lillaS o.;

cnica g-arantid<t..

@
Burroughs

doBrasil S.A.

Concessionários

LOJAS PEREIRA

OLIVEIRA

K. Trajano. 23 -

FIORIANóPOclS .: 3:,

..4·

lho, assessor do rtamnrau
e jornalista: Dr. Andre Pa

pini e Goss, nssistente téc

nico liA Diretoria de Re-:1'

das Internas; Dr. Luiz ven

Even der Brooke, e Dr.

Paulo Biscaia, assessores

da secretarra da Fazenda

do Paraná; Dr. cerres de

los S;.UltOS, inspetor geral
da fazenda e Dr. wattar

Paldez Valdério, assessor

jurídico da inspetoria dn.

fazenda, do Rio Grande do

Sul.
O encerrament.o do imo

portante Seminário será no

dia 29, às 10 horas, no AU

ditório do Edifício das r».

retortns

Circu�to
pérêctes Prnüe

POR COlNCm�NCr,,, 0(;·
TR.\ COlNCJl)�NCIA

i\lesmo um observador
menos experiment 'do. no-

taria, que êste diário pu

blicou, há poucos d!:ls, qua
tro crÔni'.:as (Iue ch'J.maram

a atenção pelos seus aspec
tos interess�ntes: as dua"i

primeiras (sext"·feira) fall'.

vam subfe ronnig"s ("no
POETA. E DA CAPACIDADE
RElnt:i\1.0RATIVA) de R'\1I1

Caldas Fi.lho e "Io'ORl\flGAS
GOSTMt DE FU')RES?" de

Péricles Prade); as outra"

duas (domingu) l'crs"ram :),

respeito de "O GATO" (Sil·
veira de SO'Ju) e "NO

OLHAR DOS COELHOS
Iml PISCAR. DE ESTRE

L4�f" (de minha autarbl).
Somente apús a Iml)!iclJçl.,
tive conhecimento das coi':!

cidências. Uns amigos meus,

todos emí:ritos gozadores,
{)erguntaram.me se eu c {!

Silvcin d.' SOUZ!"I. haví;t·
'TIOS combinado cscrev"r

sôbre '"bichinhos" c se a

rusiu-h, 'dlls fO"mig s eu

e o Caldas "olamos em al

gum !o'"J1liguei-o, tomlln"'o

Chopp. MIL" o interessante
é que Il"da disto aconteceu,

Simplt.'Smentc os cronishs
enviaf"'dm SUIIN colabora'

ções, foram endereçadas ã

composição. NO'da mais. Na.

hora da revisão í: que SOIl'

be da existência de cru!ú·
cas que fala\'um sflbre ani

mais. Juro flue lIem me

lembrei da minha. !\Ias o

pitoresco mesmo é que na

gaveta do Amaral c Si ":1

(rechada como suo tristt

za) estava, quentinha, II

crônica do Marcílio Medei·
ros 1'11110 e Ilor incrível que
pareça seu título era "DO

TRAU:\-f/\ PSICOLóGICO DE
mI PEIXE, Só NO AQUA.
RiO�, É llUblicada hoje. Se

saisse domill&"o, seria uma

mend I tlc cuelhos, &"""olfos c

peixes, Espero (Iue o Edson

NelsolI de Ubaldo ou OUt!"1

cronista tlUaillller, não s�

vingue, falando s6bre carne·

los, baratas, vacas c oran·

��tangos. O piur (� que hú

je tive uma vonlade maluca
de t'SCfe\'cr sf)lJre os touros

de miaha terra nat.!l.

Aluga·se Ul.l casa il nla

Duarte Schutel no> 34.

Tralcr na mesma.

ALFABETI·
lAÇA0
BRASILIA, 24 COE) - O

ministro da Educação sr.

Paulo oe Turso designou o

grupo especta1 para elabo·
rar o plano de alfabetiza·

ção dos trabulhadores de
Brasília. Do grupo farão
parte técnicos do Ministé
rio O professor Paulo Frei·
re que no 11.10 Grande do
Nom arfabetizou grandes
grupos em questão de dtaS.
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DO GRANDE - LAURENTINO - LEOBERTO LEAL -

LUIZ ALVEZ - r..oNTRAS - MAFRA - MAJOR VIEIRA

S I
-

- MANGUEIRINHA - MARAVILHA - MAr,ECHAL

HORMANN - MAREMA - MARCILIO DIAS _- MASSA- O UCao
RANDUBA - MARIóPOLIS - MATELÂNDIA - MATA- ,

DOR - MATO PRÊTO - MATOS COSTA - MEDlANE!-

"VIDA SALOBRA" - DE TITO CAR-,ALHO
Paro os do "velho geração" como sômos conhe

cidos, os que Se iniciaram em Eça e utros escritores da
época é provo de vivência ainda ativo e laboriosa,
quando um VETERANO DA MESMA LIDA (frase de
Tito no dedicatória que escreveu no livro com flue me

honro.u) ainda esteja em plêoa fórma, para enriUue;;er
a ltteraturo catortnense.

"Vida Solôbro" que c conhecido escritor e jorna
lista acaba de publicar recebido com aplausos da cri
tica sensata do país, merece especial registro nesta

coluna, embora não seja êste o lugar que compete �
critico uterórtc.

Para mim assento bem fazê-lo nésta croni,:a, e

( �;;::n��:� i������'irn�� �:�'i���t�c��t�Ode t���ôr �:'�
ducões literórias. Si o fizesse jó nõo seria critica,
mas, critiquice, ou maneira de criticar á too.

Direí que "Vida Salobro'} é um livro que agrada.
mas que o gente ne:!�ssita ler com muita atenção para
não tropeçar a cada passo naqueles termos regionais,
que o autor teve a boa idéio de explicar ao término

de cada página para ali viar a iqnordncic do leitor.

Li e gostei O môxima que posso dizer e no. mais,
"de acôrdc com o relator" - isto é com o Mâncio

Costc, outro da velha geraçõo.. ainda também em

fcrma. que orefoctou com brilhantismo o livre-

Muito obrigado a você, meu caro Tito. também
com a velho amizade e o indescontinuada admiraçõo
'de sempre.

RU-MARCAS E PATENTES

Agente Oficial da Propriedade Indastrial
Ilt>q"l!tro de marcas, "alent�! ee lnvençd:o, nom�" co

,,�rc4ab. tflul()! 'e eatabdeciT'urnto, insígnias, trases d.

propaganda tt marCIU de ex,ortaçdo.

Rua Tenente Silveira. 29 - 10 andar -

ÇAU 8 _ <ALTOS DA CASA NAIR _ FLORIANO'
-

POLIS - CAIXA POSTAL. 97 _ FONE 3912.
-------------------------------�

EXPRESSSO JOINVILLENSE LTDA.
1\I,\Tnl'l: ,lmXVILI..I�

t\VE�ID!\ ("F:TúLIO VARGAS. 1.295

r"Ol'ES_ N" 2431 e 2-132
nJ.l.\L: FLORl,\"""I"OPüLI8

nC\ At.'·llft"O <Pf.,"'" �=-"-'--��
FONE Ne 3Gi7

Comunica ao comércio, Indústria e ao Público em ze
ral que faz os serviços de transportes de mercadoriaa,
mudanças bagagens e encomêndas, ce Florianópolis para

as localidades abaixo relacionadas.
ABELARDO LUZ - AGRONóMICA - ÁGUAS DO CHA

PECO - ALEGRE MARCO - ALTO DA SERRA _ ALTO
mo DO SUL - ANCHIETA - ANTONINA - APIUNA -

ARAQUARI - ARAUCÁRIA'- ASCURAS - ATALANTA
-- BANDEIRANTES - BARRA BONITA _ BARRA DO
TROMBUDO _ BARRA VELHA _ BARRACÃO - BE

NEDITQ NOVO - BELA VISTA DO TOLDO - BITURU·

NA - BLUMENAU - BOA VISTA - BOM' JESUS -

BRAço DO TROMBUDO - QANOlNHAS - CAIBI .

CAIRU - CALMOM - CAMBORW CAMPO ALEGRE
- CAMPO ER� - CA,MPO LARGO - CASCAVEL - CA

XAMBU - CEDRO - ctu AZUL - CHAPECÕ - CLE
VELANDIA - CORDILHEIRA - C0RONÉL FREITAS �

DO - CUNHA paRA. - CURITIBA - DESCANSO
CORONÉL MARTINS - CRISTO REI - CRUZ MACH-�
DIDNIZIO CERQUEIRA - DOUTOR PEDRINHO _ FA·

XINAL DOS GUEDAS - FAZENDA ZANDAVALLI - FE

LIPE SCHMIDT - FORCAÇ.AO - FRANCISCO BELTRAO
- FOZ DO IGUAÇU - GALVAO _ GARCIA - GARUVA
- GASPAR - GAUCHA - GENERAL CARNEIRO -

GOIO-EN - GA'RACIABA - GUA.."'lAMIRIM - GUAR<\·
TUBA _ GUARUJÂ DO SUL - GUo\TAMBú - CUSTAVO

RICHARD - ILHOTA - IMBUIA - INDAIAL _ IPIAÇ:J"
- IPOR.--\ - IRACEMINHA - IRAPUTA - IRIENÓPO
LIS - ITABERABA - ITAJAt _ lUIO _ ITAIÕPOLI'3
- ITAPIRANGA _ ITAPOCÚ - lTOUPAVA - ITUPO
R ..'NGA - JARAGUÁ DO SUL - JOlNVILLE - JOS_�

BOITEUX - JUPIÃ - LAGOA DOS PORCOS - LAJEA-

RA - MIRADOR - MODl!:LO - 1I,mNDAf - MONTE

CASTELO - MaRRETES - NOVO HORIZONTE _ QU

RO VERDE - PALMA SOLA - PALMAS - PALMITOS -

PAPANDUVA - PARAISO - PARANAGUÃ - PASSARf·
NHO - PASSO DA GALINHA - PASSO BORMANN _

PATO BRANCO - PAULA FERREIRA - PEN"HA - PE

RlMBó - PESQUEIRO DE CIMA - PESQUEIRO DO

MEIO - PESSEGUEIRO - PIÇAR!'tAS - PINHALZINHO
_ PINHEIROS - PlRABERABA - POMERODE _ POÇO
PRETO - PORTO UNIAQ. - POUSO REDONDO -

PRAIA 00 CAMBORIú - PRESIDENTE GETúLIO -

PRESIDENTE JUCELINO - PRINCEZA - QUILOMBO
-- RIO 00 CAMPO - RIO NEGRINHO - RIO D'OESTE
- RJO PRETO DO SUL - RJO 00 f'UL RIO VERMELHt)
- RIO MARTINS - RJO NEGRO - RIQUEZA - RO

DEIO - ROMELANDIA - SAí - SANTA CRUZ DO

TII\1BÓ - SANTA HELF.�A - SANTA lJlÍ"rTI\ - SA"{·

TA TEREZINHA - SANTO A"\T'lNlO C:CHOROF.DF::P.
- SilO BENTO DO SUL - SAO CARLOS - SÃO DO

�I���JO-;J� �RD�6�C�ÃODio��LD� S:.rc;,PIJ���';
GA. - SAO J()SE pOS PINHAIS - S.�O r.OURF.NC")

n'OESTF. _ SAO MIGUEL DO OESTE ._ SÃO MTGUEL

DO IOUAr.U - SEDE FWUElRA - SEPARACAO .

AF:R.R.A OOS BURACOS - TAIó - TIMBÓ - TR:€S BA;'i.·
P,\S - Tr.O;\'IBUDO·� TO - T�BUDc:r-c�!'n'h:
�T:"J1.\O DA VITÓRIA _ VALOES - VARGEAO - VIDAL

R!\\<lOS - "H,A MODi:LO - X!\NXERF. - Xi\XIM -

WJTMA?SUM -. Zt\NTA,

Antecipando-se á ccnctusãc da BR-29, a caravana Ford' peccortéc todo o seu. lerto-ptlóto, tr1lVilndQ contato diro:(.,

com as gigantescas dificuldades com que se defronta. � hertuC;l engenharia 'tlrasllelra, na conqu-sra da s�a.

Mesmo sem estradas-Ford chega sempre
Meta: Rio Branco, capital do Acre. Ponto de partida: São Paulo. Caminhão escolhido: Ford,
naturalmente. Foram percorridos mais de 4 mil quilômetros, dos quais, a metade por
primitivos caminhos rio chapadão mato-grossense e na floresta amazônica. Picadas
abertas na selva, troncos, atoleiros e obstáculos sem conta. Nada conseguiu deter os
sete caminhões Ford em sua marcha pioneira. Ford chega sempre ... com ou sem estrada.

do problema ,-�Câncer comi,vistas
�Organização Mundial de Saúde

AI)OLFO QlJINTA,'" curando agir consoante os câncer (um virus?) deixa- da prcfundídade, no erga- levado c mconsideração que

Em que pese .ímíscuir- ���m:sd�:l��ese�s:::o ���:' �:�s ��qU���r:S:gOe��:; as�� ���I;)�tUI�:l.b�:�� q::l��\il�� :��:\do�s b����giS���c���:
::n;i;��n!�n�Ui�O ::t��:Z I.nCS. algo acontecendo de bstância? Destarte adequa- espécie de químioterapta em que só a vida. porte

mo rnreressc para a huma- ::r�l, �j:��� ;;::, :��� ��a�qt�:!n�:��o d�i���c�� :���n:0:es���r:���n�:�;;:I� �f��d�l��rE; ;���'" "�=
nidad>: o Câncer. Estudada .

b' 1
.

cténurtcamento. a neoplasta ::��l:.m�e !�a�::;a���' �:�er��t'in���ern�ec:b��d���� �::c:�.vel na lula contra � �;ell��������co:c�;:itá:;
�;:,i;�:': ;;; s�acl:�a �s�:� �;c���:b�:a���!r�iênc\a no �:��aru�:�:o:ntí��:���s ti! pret-réncía, m� autoridAde' da cancerologia

:�n��P�:d��:��ia. ��a:v���� O oujetívo da luta contra
vez que com origem no ;)1'

signifj('a a cténcta? Mertl. o câncer -. afirma-se - é ganlsmo qualquer ínctdên

tecnotogta sut aenerts tnn- descobrir uma substância cia dl\ doença. A menciona

brando em urtva-Ia de se que. tal como a penicilina
evosndtr? Creio que não. na luta contra as bastenas.

oficial? Eis urna interrogd'
000 pertinente às nobre�

atividádes a r1MUdadea ete

tambt1in re�ltdvet OrItB'

nização Mundinl de Sa"llde

A(lo1to On'ntA,;; - RIIl

Lauro MullfOr 62-B Tubt

rão sr-

Fmonadn do antverso. êste

-mesm-, universo de que so

mos todos íntezrantes, dp·

VP. pertencer a tocos. sem

ex-eoão. fi cíõne-a. Dai. oo.

(1�I'·sp inferi, que ni,o só o

pnrtrrif'lr rle apl'imorarla
rI \.1 ;\(':'Ir-1. C, 7'1-i:ilil1.
trino '1 1)"f)I1l"f'!<';O (la t"Í"n

cia: ;al11bém, !c,do nqui'lc
q\\e a ela se dedique pro·

ataque as células cancero

sas sem prejudicar as célu
las normais. Assim sendo à

evidência, uma especial te

rapêutica iI base de res

touraoàc do organismo t fi

terapêutica tissular - é

('nT!<:t'lhicl�1" - 1'ef�tmA!>O ho;
nW!11 CIOE'nte :\ rusla 1,'

seus l)!"oprios tecidos) e

:lnUdol9. da etiolog-ia d<n
.

'

da terapêutica Iundarnentnl,
tudo faz supor, que pode
ria e:,..Har a Irequencia me,

tasteso e a transmissão do

câncer: t.ransmisaãc. aliás,
eonürrnada diante a rnaní

restacõo de casos cm crían

(ias e, sem dúvida, respO:l
slivel peta amplitude de

fndice da.. insidiosa doen()8.,..
cnnSoHlltc n.'cpnles estatis·

licas. Em vogou u coballote·

rapia. em virtude da eleva

NOTICIAS DA PREFEITURA
A Sociedade de Desen

volvimcnto do Estreito, sob

a preatdência do Reverendo

Padre Quinto .aetdeeser. es

teve em visita ao sr. Prereí-

A Diretoria da BODE ree

se ncnmpanhar do sr. VB

reador Dr. Norberto Ung�
rettt' estando tAmbém p"
semés no

oab1nete,�.Vereadores Am8ldo AlfI'l
do fl José Preiderloo Nre
este, presIdente da

'

MunJdlpal_

to waldemar Vieira, oca

stão que roram abordados
v<lrios assuntos de lnteras

se -'la wele sub·distrito, de�
tacando·se detalhes da con

I immr::'lo da rua Gaspnr Du

Ira e r('lifícaç:1O do Plr1TIo

Dirf'\O;'.

F1otj��ón()li�
nho C!(' 1963.
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MARCARAM
encontro no Altar, do Igreja Mo

triz, Na Src- de Fátima, próximo 00-

bado às '17 horas o srtc. Dinéic Maio
e o Dr. Humbert.a Pedernetrcs. Os
cenvidados serõo recepcionados no

�:;�,:���:�:c����;��: GR;;;;::ia��
jará até Ltsbôc, no De - 8 do Ponoir
dia três próximo.

MISS BRASIL 1963 VEDA VARGAS
O 10 SEMINARIO FISCAL DE S C EM "ÚRBITA"

Tônío Coscoes Josmine Torres co
Fontoura Rey. 'A decoração de ,"$00
João" fo� f-eita pelo decorador Ma-
noel

.

Goberllotti.

HOJE
no Salão N-obre do Faculdade de

Direito, o Conferencista do 1° Seminó'
rio Fiscal, seró o ilustre visitante,
Professor Afonso Almiro ex-Diretor
Geral de Finanças do Minis.ério da
Fazendo.

.

MISS BRASIL DE 1963, YEDA MARIA
VARGAS. ULA REPRESENTANTE

GAUCHAMA���!��ZI�U��SSO NO

A FINALIDADE
do Seminário Fiscal de se 'que es:

tó em "órbt.a" nesrc Capital, é paro
proporcionar estudos produtivos no

sistema moderno de fiscalização, para
uma' melhor aproximação dos cento

buintes, objetivando a melhoria dns

rendas estaduais. Uma elogiável pru

moção do Secretário da Fazendo. Dr.

Eugênio Doin Vieira, qUe cento ·COm o

veuoso trobclhc de seus auxtlíores di
retos: Sr. Ivan Mattos Dr Rcmeu�fi'.o
retro, Dr. Nabcr Colfaço, t». Rub8r.s
Victor do Silva. Na Comissão de Con
ferências os srs. Rculino Rose e W:;I-
dernar da Costa.

YEDA
Maria Vargas, Miss Rio Grande do

Sul, foi eleito Miss Brasil de 1963,
disputará o titulo de Miss Universo
em Miami Beoch em julho próximo;
em 2° lugar Miss Paraná, iró a Lonq
Beach, concorrer o título de Miss Bele
za ln.emecionot, em terceiro Mis3
Guano!wra. Vera Lucia Ferreiro Moia
concorrerá o título de Miss Mundo
em LOndres. Miss B rcsu ia, Denise Ro'
cha; Miss São Paulo, Dirce Augusto;
M!ss Sergipe. Z'élia Mario Lopes:
M1ss Paró Nilda Medeiros e Mis& A
morenas, 'Fátima das Neves, as fine
listas. A nossa representante, Miss Sen
to Catarina Olga Mussi não obteve
classificação, foi muito

.

aplaudido e

conforma publicou "O GLOBO"· de
veria pertíctper das oito finalistas.

NO QUERtNCIA

PALACE HOTEL, arronhã às 17,.30
hs. seró realizado um Coquftel, ofere
cido oos convidados do la Seminário
Fiscal Pelos promotores do mesmo.

.

... tJ
ONTEM

"���-;u;:'do o�'e;:;', no' Te;'ro
.

"AI-
° Socíedeeíe- bee""i<j;� Juvenil

varo de Carvalho", o Primeiro Semi- P��:á���gre. completou o seu la Ce:1-

nório Fiscal de Santa Catarina pro-
movido pela Secretaria da Fazenda. O BAILE
Presidiu o Cerimônia o Governado. inaugural do "29 DE JUNHO" de
CelSo Remos. O Dr. Eugênio Doin Viei Tubcrôc, foi marcado para o dia 21 de
ra. S. F., ioeelizador do mesmo, folou se'.embro próximoà resosttc do ccnclcve. O Professor .

Walter Valéria Valez, da Secretaria do HELENA
Fazendo de. RGS fez urna Ccnferên- da Silva Hoescsl e o Dr.

cacil�
Xo-

cio. Falou também, o Dr. Teodomu- vier, quinta feira próxima rec erôo
Fod,lndes Lemos, em nome de Asso- a Bençõo Nupcial _ as 17 hor .' A
dação dos Fiscais de Sento Catarina. pós a Cerimonio Reltçtosc, os �nvi-

FUNDADA
dados serõo recepcionados no Liti TC

o Associação dos Fiscais do Fazen
do de SC no dia 23 p.p. Foi empossa- ontem, nesta Capital os Srs: Dr.
do o primeiro Presidente - Sr Hercl- Walter Valdez Valéria e Sra. êle re
lia Viégas·

.

presentante da Secretaria da Fazendo
do. Rio Grande do. Sul; Dr. Gilberto

O JORNAL Xavier de Miranda Filho, Assessor Ju
"O MUNlcrPIO" de Brusque vai ridico do Depto. de Rendo do Porané

comemorar o seu 9() Aniversário. O e Dr. Milton de Almeida, Chefe da
Diretor Jornalista Jaime Me,ldes Divisão de Cooroenoçõ., Fiscal de
provideciandc cs festejes. Paraná. Pcrttc.oando do l° Seminário

Fiscal.

DESDE

TUDE
Outro domingo trocou de idade e

comemorou com fcs.e Junino. IJm
"Shcw" 'éle violõo fez succss., na noi

todo.

o COMANDANTe
do 5° Distrito Naval, Almirante

Murilo vasco do Valle Silva, marcou

paro a próxima sexto.-feiro, a Pás-coa
dos Militares na Escola de Aprendi-_

JANETE l.e� Marinheiros Soo convidados todas
MARIA, BARTOLOMEU. completou ("'''' militares e suas respectivos fumí

treze primaveras, com festa junina lias.
recepcioncu seus convidados. 'Brotes'
do neva çercõço em "órbita' OCC'l.!1tc· OS PROFi:SSORES
cercm em" traie (*autenticas*) "Coi- Afonso Almiro e Mario BorghoH,
piras" - Sônia/MarQues, Mariozinh6 c<:nfere:lCistas do Primeiro Seminário
A ·erin? Ano Dimotos, Sônia Regina Fiscnl de SC _ sõo Diplomados na

Rcso, Tinio Fene"o. Vedo de Melo Escola Supedoc de Guena. �KOIV���j\j,='u�se),:c.=4r:=S]fR
PARA tr", B')jU PAi--SA. 'J'F.Mpt) CO!''l <::r" FA!\'fl.�A - Rf'�U1'tJ'I\,,:S SOCIAIS

naNC;�\NT":S COQUETETC:: - F""�'l'AS Dl<' :A."SIVER:-;,{RIDS - CHA
DANÇANTES - ETC.

A"\I'H�P. TF,RREO DO RO.YAL HO'r,,�T, _ Tc\. 2"" fl'lll'l.I\";a\

Não peço cariaaae, quero apenas ser como você. Desejo estudar, trabalhar, ser

Com a ajuda que me deram, já sei dar alguns passos, aprendi a ler e escrever. Mas ainda
posso melhorar muito, eu e milhares de outras crianças defeituosas que queremos ape
nas uma .oportunidade de reabilitação. Colabore com a gente, ajude a nossa Campanha.

Ftorianopolts

Campanha Pró-Criança Defeituosa -Associação Brasileira

I
Diretor-Executivo , Jayme Torres

da Criança Defeituosa - A.B.C.D. COMISSÃO EXEC[]1'NA NACIONAL Secretário Luiz Philipe Rezende Cintra
. Tesoureiros, ". :.A.lberto Rigueredo e Camillo Ansarah

Presidente de Honra .•.•••.••.•..•.•..••Amador Aguiar }l.CD Presidente da A.A.C.D Renato da Costa Bomfim
Presidénte da Campanha, .•.....•..........Laudo Natel Coordenador. O" ••••••••••••••••Ulysses Martins Ferreira

CI\MPANH� PRÓ-CRIANÇA D_EFEITU05�.

,

•

;j'�.,. -'� __J...�" ��.

ENVIE SUA CONTRIBUlÇlO PARA A CAMPANHA PRO-CRIANÇA ÜmífUOSA, nmoIiJr�A ClDAIIf�
Associação de Assistência à Criança Defeituosa - .A.A.C.D. - /l.v. Prof.
..Ascendino Reis, esq. Pedro de Toledo, - São Paulo.

Associação Casa da Esperança-Rua Imperatriz Leopoldi�a, 9 -Santos.
Associação Nossa Senhora de Lourdes. anexa à Sra. Casa de Miseri
córdia - Av. Cláudio Ru!s Costa, 50 - Santos.

�ssociação Mineira de Reabilitação - A. M. R. - Avenida Manso
Pena, 2698 - Belo HOrizonte.

Associação Paranaense deReabilitação-A.P.R.-R.lguaçu, 811-Curitiba.

BAR - VENDE-Sf

A RUA CONSELHEIRO MAFRA, 139

TRATAR NO LOCAL.
CASA - VENDE-SE

Uma de mctertel com terreno medindo 17x27
me, em COQUEI ROS. Prêço Cr$ 650 000,00 situada
a rua Jaú Guedes do Fonseca nO 12. (Palhocinha).
Tratar na CASA OLIVEIRA' Mercado Municipal.
Nê-ta ..

UNIVERSIDADE UE SANTA CATARINA
DIVISÃO DE MATERIAL

EDITAL N' 11163
CONCORR,NCIA PnBLI:A N° 11/63

Proposto para o. dia 28 de .Iunho de 1963
CONCORR,NCIA PúBLICA N° 11(63 DE

03 - 06 - 63 à 28 - 06 - 63·
De ordem superior comunit\ I aos interessados

que se acha aberto Concorrênôo Pública aprazado
para às 14,00 horas do dia 28 dI! junho 'de 1963
para aquisição dos seguintes. materiais:

.

UM �Qu;��t� fftômotra de cha,rnos - UnIdo -

2 - Aparêlho de eletroforese com densitômetn
- Unido UM - Quont· 1

3 - PH metro Profissional - Unid UM-
Quant. 1

•

4 - Agulho de Vim-SIlvermon para punção
biópsia hepática - Unido UMA - QUant. 1

5 - Negatoscópio portát'il de parede com 2
corpr<' - Unido UM - Quont· 2

DivisãO de Material, em 03 - 0.6 - 63
Josné For kamp
DIRETOR

Dra. IAIU 01)11 A NnrFTI AMMON
CIRURGIÃ DENTISTA

.
Atende senh')ras e crianças
Método pSicológiCO moderno-especializadO paro crion
cas
A Ito rotação
An1koçõe tóplCél de fluor
Atende somente com hora marcado dns 8 as 12' hor05
e das I 5 às 1 8 horas.
Ruo São Jorge, 30

"i ":iiC/;l:

Associação, Pernambucana de Assistência à Criança Defeituosa. -

Rua do Espinheiro, 730 - Recife. ...

Associação Sanatório Infantil Cruz Verde-Av. Jandira, 1002-São Paulo

Associação Santa Catarina de Rcabilitação- Rüa Gal. Birtenccurr, 102 -

Florian6polis.
Insrircto Baiano de Fisioterapia e Reumatologia - Av. Getúlio Vargas,
544 - Salvador.
Sociedade Campineira de Recuperação da Criança Paralítica-Rua. Lusitana,
369 - Campinas.

I trõnica Moderna I
CESAR LUIZ PASOLD

O REI DAS SARGETAS.
Ah! Um Copo. de bebido. O qUe faz! O que traz!

Recordações, turbilhão de sensações. Tristezas'
alegrias.

-

Foi segurando um copa de bebido, enquanto a

chuva lá fora chorava amargamente por todos as

bêbados, que êle recordou.
Bebe sofregamente o líquido. O gôsto da cacha
ça lembra-lhe outro gôsto.
O gôsto do Uísque! Esta frase represento a sua

vida de alguns anos atrás. A sua vida feliz, des-
preocupada, de milionário.

.

Carros, mulheres, passeios. viagens, crntzodes.
bailes. "socêe.y" e naturalmente .... o Uisaue.
Tudo bem. Um mundo diferente- De prazeres.
Sem sofrimentos-

.

Um mj,Jndo onde reinava êle .... e o bebida.
E seguia pela

I

vida, com o hálito embaciado por
aquêle odor. -
Cem o. corpo -embriagado por oquêle estranho
ento..rpecente. :1'.
E foi Um cepo. Dois três, ou mais.. . que o

arrastaram o vida de vagabundo, de pobre de
abandonado.

.

O "Fujona de Tal" que figurava nas êrônicos

soci2is, não mais existia. Agora ve:]etava um

tr:Jpo humano. Carcomindo-se aos poucos pela
cachaça·
Babado, sujo esfomeado. De sorgeta em sarge�
to. De bar em bar.
Lembro-se do seu casamento. Como. já vão lon
<)r os 7 anos qUe decorreram desde o seu mais

desgraçado. dia.
O' dia em que se unira à ela. 13 de junho. Cho
via como agora Mos paro êle brilhava ilusoria
mente o sol do ·felicidade. Felicidade qUe durara
muito. pouco. .Malditõ. felicidade!
Ela era rico, êle pobre· Ela com seu mundo nôvo
e atraente arrostou*o para aquela vida.
Fôra ela, com suo mentalidade com seus costu
mes. .. enfim, com seu mundô que o arrasta-

I ra ao céu do embrioguês Abandcnondo-o.
inferno da decepção no fogo do ilusão.

. Leva�nt�-se.
Cambaleando dirigiu·se ao mar e morreu.
Para o:; jOI':lais era "um anônimo morto"
Poro o coveiro "era um morto a mois"

y���I�;R��!���undo, era Sua Excio, O ,�El
,. .

k1·....
'

n- / ,'\ >J,;i �\:.; .•• ; ..\: .'.

Dr. A10:510

Monquilholl
CLíNICA DE.NTARIA
Tratamento das afecções

da boca em adultos e

crianças pelas metodos cU
nrec e círurg.co. ocnrecçao
de próteses parciais e to ..

Atende de 2· a r feira
das 8 às 12 horas e das IS
as 19 horas 80'1 8abadol
pela manhã.
Exclusivamente com ho.
.uarcede

õonsultórto: EdUlclo Ju·
ueta - sala 104 - rua Je
ronimo Coelho

Dr. SANDRO

MA5CARENHAS
CITtUROIAO DENTISTA"
Ex·Estagiarlo do Hospl·

tal Naval em Cirurgia e Clt·
nica de bôeR. Modernisslm\
tOD'illltório futurama -

Cadeira eufórica - Alta lO·

�ção.
Ru3. Brigadeiro Silva Paea,

n. !J Telefone: 3552
.

CHACARA DO ESPANHA

N.ADA DE

REBITES!
'Exlja em

Lona de freios "rOLADAS"
- 60% mais no aprovel'i
menta das Lonas .

CASA DOS FREIOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



p'lormnopous
r _ ----
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DIA 29 - SÁBADO - - GRANDE FESTA JUN!NA - COM DAN�A DA QUADRIlHA -- NAS MESAS CORUJAS. BRQINHAS ETC

MESAS NA SECRETARIA DO CLUBE7 CLUBE DOIE ÓE AGOSRI

U

Procure seu distribuidor Cate�pillar

em :)anta Catarina

seu extenso drama "Rai
mundo", que saiu do prelo
em setembro, tendo subido
à cena em 23 de dezembro
daquele ano. "Os atos cor-

reruUl bem - diz um jor
nal da época - terminando
o espetáculo às 5 horas oa
manhã do dia seguinte. A
conco"rencia foi extraordi
nária". Oralmente, veio até
nós a noticia de que os es

pectadores, áo acabarl.a re

presentaçào, foram primei
ro ao mercado fazer SUIlS

compras e só depois é q',le
se recolherum às suas ca.
sas ..

José da Silva Ramos es
creveu a comédia "O Pio do
Mocho", e LaCt:rda Coutinhu
"Quem Desdenha Quer Com.
prar". Pedro de Freitas Car
doso tez representar, a 7 de
setembro de 1884, a comé.
dia em um ato "Loucuras
de Amor", tendo sidO' cha
mado à cena e festejack
com "as nôres tiradas da

ornamentação do teatro".
Para os amadores locais

era impossfvel contar com

o concurso de damas ou
donzelas nas representações
Eram os homens, pois, que.
tinham de desempenhar os

papéis femininos. Torna
ram·se eldmios nisso Jos�
Cândido Capela e o Alferes

�Oec:U:iil��, Fe�a:::� �. �: -_--=-;;.;::,._=."'_o._=::--::_-.-----------------
dro II concedera, em novem. pflíiiiiiíll....IIiíi..ililililll.....�bro doa 1856, licença para
substituir o apelido "Silva"
por "Tamborim", que po;Jr
tencia à sua familia paterna,
Isso não os vexava. Tudo

faziam aquelas criaturas pe:
la arte. Da mesma sorte o
sábio Tomaz Inghirami, a

quem Erasmo congnomina
ra de "Cicero do nosso sé
cuia", e o Imperador Max!.
miliano concedera o títu�o

.

de conde palatino e a coroa
de poeta laureando, fizera
as vezes de "Pedra" na tra
gédia "Hipólito", de Sêneca;
e Jodelle, "Seigneur de Ly�
modin", interpretara o pa
pel d�. "Cleópatra", da sua

própria tragédia, e tão bem
que os amigos, cheios de ad- ,

;.��I;:���\�;:�n��C���i�:I�l:e �:; i
IllCS!l11 tf>l11pn qllf'. siml)Oli.

éfu,ll'llk, Ih, .. o!"reeilllll um

�� l)oci� ;010"'-\0 ..lc

�O";",.i, .•.,..-"1

Teatro
Constituirá a reunião

deste Congresso notável
marco a assinalar, na his
tória do desenvolvimento
cultural do Brasil, o lugar

dehonru de fato e de direi

to cabe ao teatro brasileiro,
de tão belas tradições, em

que se escuda para arrostar,
no presente, as tremendas
dítucujdades que lhe ena

ram o cinema, a televisão e

oucros admiráveis inventos uc dos catartnenses pelo
ca era nuclear, pOstos, des- teatro, não se dignaram de

ç�o::::!:��n��sa:a��::� �:�:���a��:oos :���or�:
desregramentos mentais da locais ..Refirimo-ncs :I João

humanidade, com rarnsr- Caetano e Furtado Coelho.
mas exceções que estão a O primeiro déles passou

indicar, entretanto, os ru- MIa 'capitalvcatarinense ha

mos certos a serem dados 86 anos, em 8 'de. setembro
a êsscs fatores do progres- de 1854, Descendo '�" terra,
so Intelectual, quando r-s às 2 horas da tarde; t� rece

responsáveis pela adminis- bido por uma banda

�sü-�:��:Oll�ç��ic�:i�de��:�:: ��;o�" :an::��.
no";:oot ��

por isso que, diferentemente bordo mais tarde:Sntre la

do que sucede atualmente mações De volta do :'0

visando antes a espiritualiza Grande, chegou ele n va

ção da espécie do que a ma mente às 11 horas da 'Ílul,
nutençâo do seu tremendo. nhã de 5 de' noye�br�� do

índice de animalidade. mesmo ano, tendo SidÇII cum-
Deve-se eues. acrescentar prímentadc pela Diretoria

que o mal indicado é extenst de, Sociedade Dramática Ca-

vo a tôdas as artes, mais do tarínense. Pouco depois se

que nunca- horrivelmente a guiu para o ':TeatrinhO de S.

mesquinhadas, a pretexto de Pedro de Alcãnta�"td.r" ° ensaio .,,,.1
.

�'.
macrigtnahdade, com que se "'.

.

pretende superar esta si- "A Gargalhada" qu�., ues

tuação de dificuldades. Ara�(.l escrevera" P�" s're-

Propondo-me a contribuir, deríco Lemaitre encarnar

o quanto em minha fôrças popel de "André". As "par
esteja, para a "planificn.ção tes" tinham stdo distribuí

do prepare de monografias das dois mese'� antes a di

e mais livros necessários à verso.') amadores cesterren

elaboração de amplas e �_ ses. Ao terminar o ensaio.

profundadas histórias do ainda com o sol, fora, 10",J
teatro, 'quer de cidades, quer ateai rrnno se encheu de es

de municlpios e Estados, e pectadores, ansiosos por as

que proporcionem material sistir 8. representação.
para completa História do aoão Caetano, que tinha

Teatro Brasileiro", como se ido jantar ao hotel, retornou
c.cíere na alínea II do art. aoteatro, ao som da batida

3· das BASES DA ORGA- da "Sociedade Filarmônica",

NIZAl,;AO 00 CONGRESSU, _,entre vivas e ao estrugír de
devo íruciar êste despreten- rojões. Foi brilhante o es

sroso trabalho com a trens- petáculo, que terminou b.,'i

erição do que nos informa 11 horas, havendo sido re

Altino Flôres, devotado cut- citados pelos respectivos au

tor das boas letras e críte- tores três sonetos em louvor

rtoso historiador catanneu- do artista, que no dla S&

se, a propósito de teatro gutnte continuava a viaptn
em Santa Catarina, no mag- para r, Norte, a bordo do

nrnco estudo com que nus- vapor "Imperador".
tra as páginas dos Anais do Decorridos sete anos, o

IX Congresso Brasileiro de mesmo vapor trouxe da Côr

Geografia (VaI. I, página.. ut em viagem para o Ri:)

234 a 245), por isso que, em Grande, os artistas luzHa

neso.tJw..: bie.t,ór.k>_... .. -de-- .J1D,c::.{.ua. CQ.ndJ#o- ��
se recomendar um since.o Coelho e D. Eugênia lntal!"

critério de compilação, de te da Câmara com uma fi·

modo a manter.se aquele lha menor. Admiradores do

bom principio do seu a seu ator, pediram·lhe que se

dono. detivesse no Destêrro, en·

saiando com alguns jovelUl
da capital os dramas "Da!"!·

Furtado e Eugênia aquies·
la" e "Gaiato de Llsbo,,"".

cer ...m, e as peças foram com

êxito !epresentadas nas. noi·
tes dB "3 e 24 de novedíbru
de 1861. Da plateia 'lp,ita
ramos':) várias poesias lauda

tórias, de. que foram auto

res Antônio Lu,iz do Llvra·

menta, Manuel José de Oli·

veira e Marciano F. de Sou
sa.

Por volta de 1883, os ce.

marotes do "Teatro de S!ln·
ta Isabel, hoje "Al ....aro de

Carvalho", tinham cinco ca

deiras cada um, mas �l"n

facultado às famílias leva
rem de casa as de que mais

precisassem. Geralmente e

ram os escravos que carrt'·

gavam as cadeiras para o

EXPRESSO JOINVILENSE LIDA
MATRIZ; JOINVILLE

AVENIDA GETULIO VARGAS 1295
FONES N°s 2431 e 2432"
FILIAL' FLORIANÓPOLIS

RUA ALVARO DE CARVALHO 12
FONE N° 3677

-

"Comunica ao comércio, industrie e 00 públicc
em geral que os seus serviços de transportes de cor

gos mudanças, bagagens e encomendas entre Jcin

vile' e Florianópolis e vice-verso estô sendo fettc
com a reçularrdcde de três a qcictrc viagens
nais, em caminhões próprios.

Comunica outrossim que mantem linha regt.:·
lar paro o Estcdo do Paraná, São Paulo Guanabara
Estado do Rio e Rio Grande do Sul e que trabalha
em conexõo com Emprêse de alto conceito poro tôdos

as praços do Nordeste Brasileiro,
Aceita ainda o transporte de mudanças e ba

gagens parâ todo õ território brasileiro e o faz cr

cam�nhões próprios com carroceria blindada,

VENDE·SE
Um CARRO OPEL OLlMPIA 39. Perfeito estado
Trotar à rUo Almirante Lamêgo, 81· Nésta.
Neççcto só à vista'

Curso Preparatório Continente
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES
DE DATlLOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GINA'SIO EM UM ANOI
PRE-GINASIAL ADMISSÃO DURI,NTE O ANO
DATILOGRAFIA

- E:laseado nos mais modernos processes
g�icos.

- Di.rigi'do pelo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
- EqtJ\podo com màquinaa novas.

_.,_..hIORA'�.� .. .b!OTIIDNQS ....

90 F2�od��:��rií�8 �R�� ��a�úIViO Aducci �n

ESTREITO FPOLlS

pedo-

Assim escreve o acadêmi
co citado:
"O gosto do teatro foi

sempre evidente em Santa
Ca�arina. Em 1880, declara.
\'a o "Jornal do Comércio"
do Dcstêrro: "O nosso públi·
co es�á tão habituado ao

teatro, que não pode passar
sem urna companhia dra
mática em seu selo". Pare·
ce que o drama era até
mais epreclado que a Roe·
sia. Um anúncio daquele a
no resava no mesmo jornal:"
"LIVROS - Nesla tipogm.
fia se dirá quem tem para
vender 43 romances, 10 dra·
mas e 6 volumes de verso!:

de bo:l.s autores. Preço mó
dico Os volumes estão em

bom ClRtado".

Dois grandes artistas, en·

tusiasmados com a simpll-

E."'�

v·'" .,��:.,;_-"�(v ,-==�"""""'=="""
E: IV D �p,

APARTAMENTO:::' Lentro - 3 quart-os e demo'is
dependencias - pronto paro morar.
CASAS
PALACETE - RUA NEREU RAMOS N·' 26
\>ende-se em única opOrtunidade no centro da Cidade
construido em terreno de 22 metros de frente por 40
da fundos. Contendo na parte terrea - amplo hall de
entrado - 2 solas - escritório - qUarto _ copo _

cozinha - dispensa - quarTO de empregado e res

pectivo banheiro. Em cimo 5 dormitórios - banheiro
social e amplo terraço. Fora garagem e dePósito.

RUA TIRADENTES esquina c-om o Av H. Luz - J
quartos demais dependências.

•

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

RUA CONSELHEIRO MAFRA - Duas casas n. 109
e 111, ótima oportunidade.

RUA TOBIAS BARRETO - ESTREITO _ Confo,tó'
vel caso de material perto do proie

COQUEIROS - Rua São Cristovão 8.0 lado da Igrej�
Casa de 4 quartos - 3 solas - COzinha - terreno

de 11·550 m2

RUA 14 DE JULHO 953 - I:stretto saído do ponte
quem segue paro Coqueiros, Casa e terreno cam

782 m2.
r

RUA FRONTlNO C. PIRES N.o 32 - Casa de madei':
ro pagamento parte à visto resto o combinar.

TERRENOS
AV OSMAR CUNHA quase esquina com a Av. Rio
Branca. Terreno de 296,40 m2 por preço de cr$
1.300.000,00 a vista· Apenas estará a venda nestes
30 áias.

r

COQUEIROS - Rua Juco da Loide, lote bem situado,

RUA ARISTIDES LOBO N.O 8 FUNDOS junto ao
Hospital Nereu Ramos terrena próprio porõ ser lotea

do, areo de 1 0.000 m� - Preço convidativo.
r

RUA ESTEVES JUNIOR - Magnífico lote paro resi
dência de padrão fino,

I
JARQIM ATLANTICO - I magnífico lote bem g._ert::
do asfalto,

RUAt�OURA - 3 101('.<;. ii'

,�}DUARDO DIA, (MAYK01: - I lote·

A chegada, em maio de
83, da Companhia de Joa

quim Augusto, move o estro
de Virgílio Várzea e Santos
Lestada, tocados pelo dra
ma "uaus e a Natureza".
Mas o nosso sentimen�o

não era apenas admirativo.
Era também criador e cons
trutivo. Alvaro Augusto de
Carvalho fazia representar,
em 22 de Julho de 1853, o
seu drama "Pedro Martelil"
ou o "Conde de Castelamar'
em um prólogo e quatro a.

tos, uo "Teatrinho Particu
lar d� São Pedro de Ancãn
tara". Ensaiou êle para °

mesmo teatro, o drama "D.
Cesar ce Bazon". Outro dra-

:>:2�7LS:::'��:&�: FIGUERAS S, A, ENG. E 'IMPORTAÇÃO
eJn. e.... �po � • � � <IItiItIn. __.'" ,à .. _ "'6"'0 "".g�. _ Rio Gr n� do1Wdl N

pela Companhia Ana Mana: "'..... Caoho.'... do S"". FI""·,,,,,..,oDc.II•• 91 ..,"'...

Chaves. Em junho de 186J,
começou a impressão 1110 c ........·, ........... c ... ,. • .io ....... 0; .... _•• 1 .....- ..0... tt... e....." .. 'LL.out ..." ..e-.o. oe

L:...;;.:,'" ..,

teatro, e as reconduatcm pa
ra casa ao terminar o esp=
téculo.
Nessa época, chega ao Des

terro fi Companhia Moreira
de Vasconcelos. Cruz e Sou

sa, que tinha então 21 anos,
e VJrgllio vareea, seu com.

panhelro de boemia artlsti

ca, entusiasmem-se com os

espetáculos. Horácio NU'"'eb
escreve especialmente para
Julieta dos Santos, que ti
nha talvez 10 anos e fazia

parte do "troupe", o drama
"O Anjo do Lar", em dors
atos, pouco depois repre
sentado na capital em be
nenctc da atrizlnha, que de
sempenhou o papel de "Ju
lia".

Moreira de Vasconcelos,
cercado de gentilezas, escre
ve no álbum de D. Aurélia.
Várzea a poesia "Reconhe
cimento". Ao seguir para o

Sul, quiz Cruz e Souza;1- �

campanha-lo como ponto-.
secretário. O ator levou-o
constao até o Rio Grande c,
depois, para o Norte, até o

Amazonas.

IaW·
-

"SCRAPER"CATiERPILLAR
DE FABRICAÇÃO NACIONAL: O 435 F

'.o,

14m' (18 ja) de carga coroada - Ideal�
ra traba'to.lv com os tratores D7 é p)
A Caterpillar Brasil agora fabrica o "Scraper" N.:\ 4,f
série F - com a mesma qualidade iarnosa nó mun
inteiro! O "Scraper" 435 F brasileiro, de 4 roda$,j'
acionado por controle a cabo e possui pneus especial'
{20,5.25. de 12 lonas, e 116,5.25, de 16 lonas), Co·
grande capacidade de carga sob baixa pressão de

i

A caçamba de desonho "Lowbowl" permite receber

distribuir fàcilmente grande quantidade de material

menos tempo. Venha conhecer o primeiro "Scrap
Caterpillar brasileiro - a melhor SOlução rara os pr
btemas de rnovtrnentação de terra a distâncias médi

CINEMAS: CARTAZES DO DIA
- CENTRO - - BAIRROS - J\

s�q_j{IJé;.\. . ;'",_/,.,> .• j_�. glo-rl's
-, ., "'5 1

�.'ll ... ahS. ; '".';. ".'."', .. '$,.
. .curtis ' .. ,�.. às 8 hs. : r

..�i
1,%, .

...,' B'rynner .)/' .,. 'to Marlon Brando .,
"'
_....?Leono.� Re�si�go. Tarito

_ em. lO
T A R A S B U L B A O GRANDE MOTIM

PanaVision - EastmanColor CinemaScope - Tecnicolor t
- Censura: até 14 anos - - Cens�ra: até 14 anos -,iI

rifz império I

às 8 hs.
Burt Lancaste�
Toriy Curtis
GINA LOLLOBRIGIDA

às5eShs
Jardel Filho

'

Tônio Carrero.
Odete Lera

- em

ESSSE RIO QUE EU AMO
EastmonColor

- Censura: até 5 anos -

- em-

TRAPtZIO "
CinemaScope - Tecnicolor.
- Censuro: até 14 anos -"

roxy
às 8 hs.

Jim Dav�
-

Allyson Hayes
- em

DESEJO MATAR
- Censura: até 14 anos -

rajá
às a hs.

Lloyd Nolan
'Anne Francis

- em

VENDEDORA DE CARICIAS

lavrador
úú8RE .sUAS COLHEITAS!

Cie"tilicomenle dosados, fornecidos em 16r.
mulo� especiois poro diferehles c'vllurós de
ócôrdo com o nolvrezo dos solos. Oive;sos
tipl)S de OClUbOS poro brUOIO, cano, mondl:
oco. rumo .. nj[ho, orrhz, feiJOa; trigo, po'mo-'
r"es, jurdins, etc.

'

"
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4� ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL D" SANTA CATARINA NO

SETOR DO;' ESPORTES
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atirou por cima do arco.

A vítdna alvlprêta foi,
pede-se dizer, bastante va
Iorrzedu peja Juta que lhe
ofereceu o adversário que,
em momento algum se ..sn

rregca. 'Manda a verdade,
�

porém, que se diga que a

proporção dos ataques às
duas metas foi de 5 para 2:
para o quadro vencedor que
56 não venceu por maior
diíerênça devido ti. incrlvel
falta de sorte de seus avan-

xottcte sensacional foi di
vutowta em Blumenau, refe
rente a contratação por par
to do Palmeiras de um erlé
ta do Barroso de Itafaí. 'rre
ta-se do quarto zagueiro ?:iI

'I:JCAMPfloDO
OrA DE PROHSSIONAIS

o B:)tafr)go. r� "�f"õentnd,) ea.

Empate de O x O - Vitóriapor seu qua' ro d luvet',js.
sagrou-se, na t' r '3 de anle
ontem, t ( ? do To,·
neio Inicio de io - 113

x Madureira.
Er,

Oran ,.

des máximas.

o x O. Campo
r l) 'lali�' l

2° jo...-o-

banguense por penalidades.
5· jôgo - Vasco da Gama

O x Fluminense 1
Gol de Evaldo.

o "

6° jôgo - Flamengo O
x Campo Grande 1
Gol de Guarany para o

alvi·n�gro suburbano ..

7' lô�o - Canto. do Rio
x Ol?,rla

Emunte de O x O - Nss

pe'"lalljades triunfo cantorrj·
e-n<;e.

8 jõgo - Botafogo x Pm

tup:uêsa.

Rmpl'tte de O x O - Boh·

Po ' I?; 14 fi X

cesso. fo!,:o venceu nos penaltis.
Empate de O x O - Na co'" 9" ,iõ!';o _ Bangú O x Flu.

branr<' de Penf\ltls, vitÓr\:. minense 1.
.

do O!".ria. GQl ce Evaldo.
10 iôgo - Cllmuo Grande

São Ci'istÓvão.

4 jo - F�!"l í .., A'TIér'·

CO f" r

TUR
SIO�1 '{

A'

1 x Crmto do Rio O
Tent,o de Rl1SSO.
t 1° ;;)aO - Botafogo x Flu

rnillf'':''!<;e
F...""r-te de O x O. Nos oe

n"IH", Venf'elt o Bot-Rfoiõl'o.
jlr]i".-l"l mll.rf':Oll ()'S tres te,,
t'1S ell/"Jlmtn VIlSCO desper-
di""lI" nrimeira.

l Z" iócr'l - Botafogo 1 x

CI'T1'\T., r.rllnrle O.
Tp.nt<'l de .T<>jr MS 27 mi.

'),p.

n"t"" �l<> "' .. ; .... p.; .. "" eh.,,&.
f"" .. ,�-.... 'P,I''''''A'''''f'V"!f'\ I":'''n

r- r .. "i ... · TT.s14,,· 1101"_<> 7..& �A.""

!!l- , ... " f"l,.. .. ,,'<l.., .. ..,i ...... "·T.l1iZ
('<> .. l�" ., ��" ...A',,' .T .."· 'RI. .,.

h", ...t,., r> .. A'.s P. ("t.rm. CA.'I\rI_
T'n n'PA1qT)1i!' �<ifT1l\t.. J)1lt'
,,1 !'lIn"tn<:, Vi�"",. 'B"R"rtã�
7i,,'hn r- �nln: )'),.,,...,I,,"'''s e

P"'"i'" �"�.,..,.. ,,,. _4,.:1:t""n. Gua-

'� 4

quinhQ. que finnou compro
misso con o alvi verde blu
menauense pelo prazo de
um ano. O contrato de ze
quJnhs com o Palmeiras jâ
foi etI�am.inhRdo li. Farlera
ção Catarinense de Futebol
para o competente registro.

o veterano ,io�ador .�dtic·
cio que por longo tempo de
fendeu o Olimulco de Bltlm�
nau. vem de se t'l'llnsfenr pR
ra o União de Timbó, cujo
compromisso já foi re�istl'a
do pela entidade da rua Ti
radentes.

o ponteiro R.enê renovou

sau comnt'omisso com o

Marcllio Dias por mais u

ma temporada. O nõvo con

trato de Rene irá até 20 de
maio de 64, descnnhecendc
se as bases financeiras,

A Federação Catarinense
de Fut-ebol homolo'!ou as

tabelas dos certames regjr,·
nois de Blumennu e de La

jes.

Pela resnlu('R,n 7/1\:\. o o:'e

sident� da FAderlH,:ão Cah,
rinen!l\e de 1l'ntp.hnl. no uso

de SUA'" I'I.t...ihlt;,..Ões. de!l\icrnou

pa"'- "'1T1"';",,,I1I"1' C01T\n dfo,h'l'!R'
dn ri ... e"H..t.. ilp, o Sr, Sonv

Agenor da Silva.

tes que se não atiravam por
cima do arco ou pela. linha
de fundo, atiravam por vê
aes com boa pontaria, mas

encontravam sempre em I}

vidência o guardavalas pos
talista que, pelo que produ-
ziu, mereceu as honras de
melhor player em campo.

Os Dóis Tentos

de êrro residiu na não mar-

cação ao penalty, acima nar

rado, contra o Figueirense,
pois visível foi o tóque de
Caràzinho.

nha fracos, sendo que II. ü-
nica coisa boa que o prt
melro fêz foi o gol que dei
tau por terra as últimas es

peranças dos postalistas de

alcançar o empate.
No vencido, como disse-

Os Quadros

As duas esquadras forma-
ram assim:

FIGUEIRENSE - Domi;
Marreco, Zilton, Caràzinho e

Édio; Sérgio e Valéria; Wil

son, Ronaldo, Helinho e

Noronha.

POS'fAL TELEGRAFIC0

mos acima, o arqueiro wn
son teve as honras da par
tida. Ffz um punhado de de
Lesas de vulto o guardavalas
colorado que assim evitou a - wnooo: Bagé, Deodato,

Como acima narramos, os dilatação do marcador. To- Haroldo e Vaimor; AlIpio e
dois gols da porfia tiveram dos os quatro zagueiros se Bibe; Marinho. Brenda (A-

�i�r;:�, ���'i�e�ta�:;!r t�eOt��:��t�tOl�;lc��a�m:. nú), �l� e�Brenda,.
nutos da fase inicial, servi. cumbêncta de vígíar os pas·'
do por Wilson, e o segundo sos de Ronaldo, satndo-se
nos descontos, em magntü- bem da missão. Bibe domí
ca cabeçada, aproveitando a nadar no meio da cancha.

sobra de um duelo no espa- Excelente seu trabalho. Ali-

ço entre Ronaldo e Haroldo.
Ambos os tentos foram de
bela feitura.

A1tos e Baixos

Passemos, agora, em revis
ta os players:
Domi esteve firme, mas

não teve ocasião de intervir
numa defesa que a sua cu

tegorh de grande arqueiro
impõe. Caràzihho teve uma

boa estréia no certame. Bom
marcador, com uma coloca·

.

ção perfeita na cancha, o

crack q_ue .pertenceu ao Ro·
sário Central destacou·se por
sua grande calma e, ao que
parece, promete render mlii
to mais à medida que foi·se
ambientando com os com

panh,)iros. Zilton foi o mais
trabalhoso da retaguarda,
com uma conduta muito
boa. E'dio e Marreco esfor
çadissimos, assim' como Va
léria e Sergio que distribui
ram bem. principal�en�e
êste ultimo que pode ser

considerado como o mais

regular do time no turllO
recém findo. Wilson exeelen

te, cavou bastante para os

companheiros e Ronaldo foi
a fig'.lra pontificante da
esquadra. com uma atua�íio
primorosa, tendo marcado o

tento inaugural e concorri

do para a consolida�ão õo
tento tinal. Hlinho e Noro·

1° TURMO õEJUVINIs:---
POSTAL CAMPEÃO INVICTO, E AVAl

VICE
o campeonato de Juvenis

da cidade, aue é etetuado

como nrelimlru\r do certn·
me de profissionais. termi
nou �om os Iogas de sába
do e domingo, quando O

Avaf derrotou por 1 1: (I o

São Paulo e o Postal Telp.·

gráfico, denols de estar

sendo vencldo MIo Picruei·
.......... 'D.......... ""Y.(H..

" �"p�"�"l,,, -4 ... "'ornell') empate nos últimos minu·

§.'-'!l101l CrS' '3.145.836.00. fos. Em conse«uencia do<;

�.
t :�'" iI., ,ii. . "

resultados acima, o Postal
sagrou-se campeio invicto
do turno, com um })tinto à

fren�e do AvaL
Eis a classificacão:
lQ lugar - Postal Tele·

gráfico, 1 p. p.
2· IUfray - Avaí 2
3° lup:ar - Figueirense. 4

4" hl'!ar - São Pl\ulo 8

,:i0 h�ar _ Af,lé<!:-:o. Paulp
Rl.'mns e Tamand?ré. !J

fi" lugar � Guaraní, 14

I'relinlinar

plo esrorceôo. Marinho, Jat

me e Édio fracos. Brenda
coei altos e baixos. Anú en

trou para dar vida nova ao

quadro e muito trabalho à
defesa contrária. sendo mes

mo o melhor da linha da
frente.

Na prelírrunar houve em

pate de dois tentos, resulta
do que dá ao Postal Telegrá
fico o titulo de campeão tn
vícto ào turno da Categoria
de juvenis. E perdia o qua
drc colorado por 2 x O, vindo
a obter o empate através de
forte reacão

�EDAl9�
PEDRO 'PAULO MACHADO

CI)LABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE� " GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORADORES
- RUI LOBO - MILTON F. A'VILA
ORILDO LISBOA - MARIO INACIO

COELHO _ MANGONA

\

panheiros e, o que é impor- "melée", lendo a boja sobra
tonte, marcou a quasi rota- do para Perereca que, qu.a
Iidade dos tentos da rerre- si num "sem-pulo" Iulmínuu
ga. Wz miséria. na cancha no canto direito do arco

o "garoto de ouro". não sampaulino, sem chance de
sendo exagêro dizer que defesa para 'ratú.
foi o atacante que nu-is Aos 27 minutos. vu S6Jn
trabalho deu à retaguarda um minuto após a expulsâ r

contrõrta. creu 10 para C:;.- de Gúía, Cuvaüazai, recebeu
vallazzi que, pelo que pro- do de Bínha, assinalou o

duzíu sábado, díncnmente terce:[-o tento. Seguíu-sa um

perder:'! aptidões para atuar pelotaço de Perereca que
0CHn dtl�' '�r--�ontro a. U'IlWV
quer posição da linha de O tento cnal ve-.;iflcou·se
frente. Outro gigante- ela aos 36 minutes. Avanço'
peleja foi RogériO que, as- frustrado de Perereca, fÍ'z a

sim, ganha as honras de bola sobrar para caveuaeet.
melhor astro do turno. Pe- �ste hesitou por um tns

rereca, Vadlnho e Oscar tante e, inteligentemente
estiveram notáveis, assim depositou a bola no conto

como os da retaguarda que direito: 4 x O pró Aval.
nada. deixaram a desejar
Apenas Renê e Taí não re

aditaram suas boas perfor
mances.

No "onze" vencido Ta!;ú

praticou um punhado de

defesas, algumas bem difí

ceis. Nos quatro tentos niio

teve culpa alguma. portan·
to indefensáveil;õ. Ká. Osmar,
Carlinhos I e Jurlci foram
outros que se es10rçaram
para evitar o fracasso to·

tal do quadro Góla, muito
trucul::mto e reclamador,
acabou sendo oxpulso da

cancha.

profissional o novato Ca

vaneesi. Irmão do artilhei
ro do Guaruní.

. e, inegàvel
mente, uma das grandes
figuras do Campeonatp Ju
venil cevaneeei. mercê :'e

seus notáveis dotes de ar

tnbetro mereceu a promo
ção e, pode-se dizer entro-r
com o pé direito no CaG:

peonaro. constituindo-se mos

mo no portento 'da porfia.
Correu muito pela cancha,
driblou, municiou os com-

TR�S EXPULSõES

O prelio, por vêzes, ofe

receu lances bruscos e di!s

leais. Da violência da luto,
duas expulsões verificaram
se: Aniel e Oscar, que tro

caram pontapés na altura
dos seis minutas do seguro
do tempo. 20 minutos ap(i:;
a saida dos dois elementos

(Oscar saiu carregaod dad:1

cobra a falta e a bola- vai
a Cevauazat que, rápido,
passa por um contrãrlo e

de imediato atira forte para
vencer a per-ícia de ·Tal.I.
Foi o untco tento do perto
do inicial.

O segundo t.ento assina
lou-o Perereca, nos 12 mi

nutos, em grande estilo. A

bela ','Cio alta da direita, n

tirada por Vadinho. Salt I
ram Rogério. Ká, cevenaeí
e Jurící. formando uma

ARBITRAGEM

Estêve a cargo de Ernani
Silva a direção do encontrr:,
Seu d<:!:empenho pOde
considerado bom.

OS QUADROS

As duas esquadras atua
ram assim formadas:
AVAt - Acácio; Bongn,

Neri, Gercino e Binha; Ro·
gério e Oscar; PerE!reca
(Renê e depois TaO, Gaval·

Jazzi, Vadinho'e Renê (Pe-·
rereca)
SÃO PAULO - Tam; Ju·

riei, Ká, Carlinhos I e Ed

mil'; Vado e Aniel; Pitolr:,
Carlinhos II (OládiO), Oói"
e Osmar.

PRELll\UN.\R

Con-servando a vice·lid�·

rança de juvenis, o Avai le
vou a melhor na preliminut
por 1 x 0, g-ol de Mimeir.

GOLEADO O SANTOS PElO MILAN
POR QUATRO TENTOS DE MAZOlA
A equipe do Sontes Futebol Clube deDais de

perder para o() Internacionalli, Campeôo d::l ItA'ia pnr
2 x O. voltou a jogar na noite de sábado contra ()

MUcn. Nesta QPor�unidade o quadro de Pele,· sem
qualquer inspiração caiu por 4 x O so.frendo assim
sua maior goleado nesta excursão. Mozzola, ex int�

gante d:l seleção brasileira, foi o goleador cum 4 gols.
I

CAMPEONATO
FUTEBOL

PAULISTA DE

o Campeonato bandeirante pros�eguiu domingo
cem o efetUacão de mais uma rodada que apresentou
uma grande surpl'êsa qual seio .::J empate do São Pau
lI" diante dn Juventus por 1 x.l Os Ié'lIJtrcs l'esultodos
foram estes:

Corintio,",s 3 x Esportiva °
Comercial 2 x Botafogo 3
Ferrovlôria I x Guaranv a
N�rocsl ':! o x Pl'udentit,a 3
XV ele Nbvt'mbrc; .x Jabllquara O

IWnda

Arbitragem Cr$ 46.400,00 a renda da
tarde 1utebolística de ante
ontem no estádio da rua Bo·
caiuva,

rI "õli1�iiiôO IMii�aT [aro a "o u � a � i a"
�:;s t:o:;l��fi,:::�: �i �ola -oa ./ilrav�·. �.X·� ;�;;::��:L;:::':��� �:�::':ªf�::��i.:t��

esperava. Porém, esperava-
__

TR�S GOLS uma decisão do rererée. de
se cctee melhor do São forma que o jOgo atingiu O

10 Paulo que somente nos pri- As ausências de um ou seu final com 19 homens eru

metros instantes do jôgo outro elemento no Aval não campo.
:1 quando mandou uma bola parecem constituir proble-
� 'de encontro à trave do arco

caro o time tricolor a ousa. para dominar- técníçà e ter- tentos contra nenhum no nhum ponto perdido, en-
ma para o técnico Amorim, A ORDEM DOS TENTO..;

guarnecido por Acácio, é dIa" do lance ela bola na rttortatmente o adversário, antagonista e, consequente- quanto que o clube sam- já- que o alvieeleste dispõe
que revelou-se adversário

trave, pois, dai por frente, vindo a. vencer como bem mente encerrara a primeira paulino desceu para li an-
de ótimos valores jovens, O primeiro gol surgiu aos

para o "Leão". Mas, pagou O Av!!.! reagi!.:' fortemente enten1cu, marcando quatro etapa do certame sem ne- tepenúltima colocação que ���:::C��odO�j;:lli.ju::,�: emm���:�:�a�a:l:d�'S;��I:
rim rêz estrear, no time arbitro. O mesmo Perereca

ALVIKE,",OS, VICE·CAMPEÕES DO TURNO

e dr' 'P isiçêo de luta dos Postalistas
vitória do Figueirense: 2XO

aos 40 minutos do segundo
tempo, CaràzinhO, impossi
bilita 10 de cabecear uma co
1<,. vinda da direita, chutada
por Anú, tocou de leve a

bola com a mão, isto dentro
da área perigosa, errando o

árbitro não dando penalty.
Antes rto lance, E'dío per
dera bela oportunidade

1 Te1cgrH- quando, servido por uma
'! d JS

carga forte de Anú sôbre a
1 x retaguarda alvinegra, viu-se

frente ..;_ frente com Dom! e

Com desempenho apenas
regular, func!onou no apito
o sr. Sílvio Alves. Seu gral�'

AINDA EM ENTENDIMENTOS AVAl E
METROPOL

A diretoria do Avai continuo mantendo entendi
mentos com a diretoria do Metropol para a efetivação
de um motch amistoso nesta capital. A realização do
encon:ro estó na dependendo da ccr,ç!usãc da!'" I�·

formas no sistema de iluminaçã::> do estádio. Ado!fo
Konder. I 't

INSTITUTO DE IDIOMAS VA 'ZIGI
O INSTiTUTO DE \DIOMAS YAlIGI comunica

o todos os intpressados que já estão abertos a� ma

trículas para o CURSO DE CONVERSACÃO EM
INGLES poro quaisquer de três Estág'ios, oferecp.n":o
horórios adequados nos períodos da monhê' tarde e
� nqite

•

Outro!;sim, comunica aos alunos vigel'ltes Que o
reinício dos aulas seró na semano em curso, obede
cendo 009 horórios já estabelecidos.

• Mel1-o"lres informações nó" Secretaria d'J Institu
to .....: �orário dos 9 às 11 horas e dos 15 às 20,45
horas, de .!Ieoundo à sexto feira e aos sábados dus
Q às 10,30 horas,

.

Florion6pols, 4 de tevereiro de 1 Q63
A DIRECÃO

CASA �O CENTRO
Alugo-se uma cosa nova de material com 3'

ou�rtOc;. !:Jlla. con" cozin"n banheiro etc .... à ruo

Cristovõn Nunes Pires n. 19 alto.s da rua COlllselheiro
f'J'\aITa. '1'ro'or no locol.

•

,\
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rodovtanc Chapecé-Sâu CI'T'
los, na região oesttna do
Estado de Santa Catarina.
A obra resulta do convênio
firmado entre o Gabinete

JUIZO DE DIREITO DA CO·
MARCA 'DE BIGUAÇU
Edital I di' citaçii.n com II

prazo tlt' ;�U dias, de tntercs.
sados ausentes, iuct'rlus "

'ksconhf:ddos.
I

l
r� r::t�:o,J�:II:�O�eG�ii��::
to da Comarca de Bi&,uaçtí,
Estado de Santa CataMn!""
na. tórm� lia Le-i, de ..

c l�AZ SABER aos que o

presente editnl de ettacão.
com o prazo de trtnta C"l:IJ
dias, de interessados aUSf'I1'

tes, Incertos c desconhecidos
virem ati dête connectmen
to tive-em que, por parte
de Jo'RANK TRAEBER"!"',
MARION TRAEBERT e

WILSON TRAEBERT, Br.'!·

süetros, residentes e domíc i
liados nesta cidade, o pri
meiro casado. dentista c os

rante quatro meses de tra
balho, ininterruptos, a ct

bendo a esta executar os fra de dezesseis milhões e

serviços, em regime de de- . duzentos mil .oruzeiros.

legação de encargos e recur- A extensão rodovírlrta ob-

EDITAL
terreno ai é de 48,40 m. con

fronta ao norte com terras

de Joüo Tonelli e ao sul com

as de herdeiros de Maria

Ana Duarte Borges. com ao

ãrea do 3.412,20 m2. Feita a

justificação prévia da p03-

se, foi a mesma julgada pro
cedente por sentença de 19
de junho de 1963. E, para

que chegue ao conhecimento
dos interessados e ninguém
possa alegar ignorância, é

expedido o presente edital,
que serã afixado e publica
do na rorma da lei. Dado c

passado nesta cidade de

Biguacu, aos vinte dias do

mês d� j:.mho do ano de mil

novecentos e sessenta e

três !20/6j19S:n. Eu, (as.)
Araraí Romão de Faria, Es
orevente Juramentado, o dn

tilografei, conferi e subscrc

Rasgando novas vias de

comunicação, ampltando e

revestindo outras, abre à

; eeonemta do Estado novas

. e memores frentes de es

coamento de seus produtos.
A Estrada ChàJ>!1Có-São

Carlos, prestes a receber
benencíos. incontestes, não
é um caso isolado. Antes,
int!'lgra.-se num programa
conjunto de reeüzações.

jeto do revestimento é de
54 quilômetros, �a Estrada.
SC-22.
Vai, assim, o Govêmo

Celso Ramos impulstcnando
o setor estradas de roda

gem, ativando-o pnrtieular-

"l_IIA_L
DO TRAUMA PSlcolÕmro DE UM
PEIXE SÓ CE�lRO CE UM AQUARIO

DO TRAUMA PSICOLóGICO DE UM

PEIX'-Só. DENTRO DE UM AQUÁRIO

MARCILlO MEDEIROS FILHO
Lá es.é êle. Vermelhinho e calmo passeia de

I um lado a curi-e dentro do. pequeno aquário de vidro.
Só, Tenfvelrnenre só. Há seis mêses vive assim, des
de que lhe morreu a companheira. Poderia ter man

dado buscar outro lá no Piauí, mas quis o destino que
êle continuasse só na sua rubro viuvez.

Há muito limo nas pedrinhas do fundo mos

isso já nõo importo, pois nõo há com qUem repartir o

accnchego que elas têm. As plantes verdes já cresce'
ram bastante mas Inês é morta. . .. Quando elas eram

pequeninos, encolhidas entre as pedras, quase nem
dava para os deis se esconderem no seu meio

Crias nunca tiveram· É bem verdcda que vive
ram pcuco tempo jur-tos. Talvez mesmo nem se tives
sem dado a certas intimidades que ocastonclmen-e
pudes" ..m iniCiar a orote D""""'n""o hom. quem sobe
o problema se situava na falto de espaço.

Vez por outra quer-do é dia de limpeza no oquá
riof varia o programa e fi cetxtnho é transferido tem

porà!'iamente a uma ttielc de "pi-ex", enquanto se

processa Ç1 hlotêntco operacõo. A óoua e o creío sõc
mudadas el'mína se os de-ritos flslolóqicos e demcls
detritos, "der-do 00 aquário um aspecto Iimp-:. e cris
talino .. No retôrno após Uma rócídc insoeçôo, conti
nua SUl") rotina, de' um Iodn para o outro.

.

Fero isso: quase nenhuma outro atividade ocupa
sua vida sr-ii ártc. Esouecía me de dizer ('Ue certa

vez, ouoodo moi" t-rre Se to-neve o cncústta dà solí
dõ(:l.,. t(':"\tou o 1ó,-,K;;Q.iQ..- �ulondo- pt;.l"t:t: f(rffl ��
Foram n:l ochar debcrer-do-se pelo tapete qvcse es

trebuchandc Parece-me flue nõ,., qostcu da exoeriên
eia reis nunca mais tentou reoettr ..., tresloucodo qes
to- Mos rõo creio aUe Se corríorm ... C""m essa vida. A
soltdâo é a coisa mcts triste que há. �Ie é um peixe
muito triste.'

úntcemente tenho-me or-ccuo-d .... muito com a

sua soltdõo e, mais ainda com a sua t-ís'eaa. Aoorc
oue o irwei-n ... é che-r-do não. sei c .... ,." .... S' -o-r-crc só
zi",ho (IS !'pu<: rinAr�s. Tenh .... ul""a ;,léio ,-,ue talv z se-

.

ia um� s"h ''-Õ'''' Pe.,<:;I"' em aHa",iar-II1� u .....a c"'moo

nhe;l'o - d�im"'ed;da - oue viv .... c ... ..., êl"! �b 3

r'r't>srnn á"un dl'v"!v.. nrl,,-II1'! a ole<1r;3 nu", f't<? h-ie
nõ..., Vf"Jt"u. O anuá-in é np(1IJen>"l m"'s nó'" é tõo ruim
assim. De ve?: em nu",nrlr; p ...tr .... um raio de sol que
vai dourar as r,:Jrinhas do fundo.

demais solteiros, maiores, vi.
runcíonnríos públicos, foi. Bíguacu, 20 de junho à(�

requerida urna ação de usu- 1963.
.

capião pam ndquirír o domt- (assinado) Jaymor Outrna-
nio do seguinte imóvel: UI'l rães C011aço, Juiz de Direito
terreno suueco no dístrtto Confere com o original a

de Ouaporanga, neste Muni fixado no Porum desta Co-
cípic c Comarca, medindo. marca.

55m. de frente que faz com Bíguaçu, 20 de junho de
a estrada estadual a oeste. junho de 1963.
de ruucos 66m., sendo a con O Escrevente, Ararat Ró-

frontação com terras de ma- mão dI" Faria.
nnnu .. leste e a largura do 26--6

ALUGA-SE NO ESTREITO
CONFORTÁVH Cf.�A RESIDENCIAl

de Construção recente, 125m2, espaçosa sala que po
de ser subdividido 3 dormitórios um próprio para
€sr.:ritÓric, casinha: banheiro completo WC qvor,o
barreiro para empregada, área de serviço com tanque
abrigo para automovcl 00. mesmo tempo varcndõc:
ióro ' r�mcho e ouinta! em zona saudóvel e calma per
to de boa praia de mor, próximo a Escola de Aprendi
zes Marinheiros·

v-r- e tnunr: Ruo Max Schramm 360, Estreito
'5-7-63

---------_._--

PREENCHIMENTO .DAS VAG�.S-NO
MINISTERIO DA AfRONÁIITI(A
"Acham-se abertas na séde do Aeroporto local

as inscrições para preenchimento em caráter interino
de vogas de Fiscal de Aerooorto (Nível 9-A) e auxiliar
de Ae-oocrtc (Nível 5) mediante provo de setecõo. As
tnscrtcões e realizações das provas encon�ram-se à dis
posição dos interessados- na Administracóo do Aero
porto, dos 9'00 hOr:l�<; às 17:00 horas (dlas úteis), de
24-6 a 7-7-63"

ALUGA-SE QUARTOS

RUA ESTEVES JUNIOR, 34

A HORA PRESBITERIANA
Ouça todos os domingos pela ZYT-2:? Rádio Anito
Gariboldi de FlOrianópolis ás 13 horas e 30 mInutQS
A HORA PRESBITERIANA. . Agradecemos
sintonia'

CASAS

= -
J,

Vende-se uma Casa de madeira 5 peças no

Praia da SaUdade em Coqueiros. Trotar à rua José du
Vale Pereira. 35 Coqueiros,

27 - 6
- ::m � � .... .< •

FLAMULAS
Arn:Jldo S. ThiagO
Com sotisfacõo imensa acabo de ler

no Diárir:- de NGtí�ios de hoje 13 de
junh:J de 1963, o ��gulnte 'notícia
inser a à página 12 da Ia. secçãO do
pn:.stigioso matutino, encimada pelo
titulo em dcstnnue no centro da ooqi
no: "FITA G:{AVADORA MOSTRA
QUE ds MORTOS PODEM COMUNI-

Agora com 'n%res probabilidades __:: Faça o Ct.,R r.OM OS VIVOS. MOendal, Sué-

��Ni����Ç��Eó Rua Dr. Fúlvio Aduéci. 748\CURSO ���'rg��s�nO d�l't�6aa�o�,u�C:sci:�'i�����
---_ sia, afirmoU, hoje. que tem centenas

FESTA JUNINA . :orf:��sp����dO�;���i[�:_::m 2a� ::
Os alunos do C�rso Normal e �ien!í;icO do .In.s!i-

U ��vO�e���r;��s:�Yli��I��: q�eece �:v��
'\ tuto de Educaçõo Dias Velhos l"eollzol'ao no proxlmo � 'd· d � t d .. K' lt Stdia 28. u�a festa_ jun'ina, no pátio do estab:lec�men- � :�nlodis�e � aU�it:�ec��'e::' lni:matio�:�
to. Hovera, quentoo, batoto-doce, melado panhao. rt-

On 'dis�'" à United Pr ss Intern-tional
\ �en.doim e.c. e uma bem organizado Quadrilha. Iní' apÓs c�;ir algumas da� fi:os não ocr;

CiO os 19.30 horas' ditar em que sõo preparados.Contam� <;:om suo presen.?o; "Seria impossível fazer algo par�cidoResponsave1s: Doroty e EdJnete.
mesmo cam todos os recursos- técnicos27/6/63. do Rádio do Estado" disse Stensson·

Juergensan afirm'ou qUe as grava
ções inc!ui'oem mensagens de amigos
pessoais e figuras públicos, inclusive
Adolf Hitler e Caryl Chessman. Algu-
mas das vozes nõo permitem Identifi
cação
De' Chessman se iluve Q. Slaguinte:

"Não estou morto, realmente. Estou
voando" ..

ContecclOno-s� qualque' QuantrOade, no melha.
Qu8iir1 ....n' !:" ""enor preço

Ed Zohio - 7.a andor ooto '10 I I=l'ln� -;"AO�

GiNA'SIO EM UM ANO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE
,SANTA CATARINA

C ....misSÓl'l de COMPraS
Edital de Conco.rrência Pública

A Caixa Econàmica de Santa Catarina, comunica
aos intel'l€ssado.'; qUe está publicando no DiáriO: Oficial
do Es�odo de Santa Catarina, Edital de Conco.rrência
Pública para aQuis:icõo de material destinado à refor
ma e ampliação dCl Edifício Séde da Caixa Econômlco.

Ruy José do Silva
I'r"'slrll"ntt' rla Comissão de Compra,,;.

27/6/63
_.

"SC'u Adolf Hitler", diz a voz que
se presume seja o do chefu do nazismo'
(UPI)

Entregut!! pelo erlsto, conforme os

promessas qUe fez e se cumpre com o

vinda do Consolador, os destinos do es

P- ra';dramas da grande era :;g::V;:V�la�� ������1ad�a� ��es��;.
limitação< de todo gen.,:0 as suas mú!

péóe humana aos Espíritos do Senhor, ficou-se com o mediunismo de ordem tiplas ilusões e dificiências, para o su-

qUe sõo "as. Virtudes do Céu", isto é, in.electual, predomInante cada vez ��on���eom d��i q�:�:t�n����t�v�:���aOs desencamados que se aperfeiçoa- mais intensamente oe que pôde abrir-se
brindo novos instrum..:ntos de admirá-ram suficientemente para podeOer{!m n.a suprema b�leza d? p.skografi.a intuI
vel ccnfec ÕO cOmo se'am rádio apermonecer nos li�res _

espaços. come_ça tIva de FranCISCo Condldo. Xa�vler. �elevisão, �tc' etc e aJperfe�çc{)ndô osram esses nossos lrmaos de supenor Nesta ordem de camunlcaçao com
já e 'ste ':). tl"o .

graduaçãO <espiritual, o ag�r desossom o invisível, inc:uín�o-se o .intuição de/ crcs�Di�_':Sta�,t:Oo�tr�s�SCOPl .
o ml-

bradamente, desde os fenomenos de qUe fazem os- flguroeS da literatura sem A Pro idA
.

D" , IHidesvil1e, que marcaram � .iníc�? do �ilosofia um cavalo de batalho, atribu tôdas os

v

m:��f�sta I��nsa d�evi�;;I:e ên��Novo Era aberto cam a codlflcaçao es Indo a suo descoberta o Bergson so- huma q ad;t t
.

g
dpirita de' que foi encar�gado Allan mente pOrCtue êste a condicionoU' fora

por a�a, �er o
e", r�insAvla� o-�eKardec. �rofundomente materIalizod.a do do�injo' do. Espiritismo, quando o

mos c���le:a�nt�SS�rr�nd�s ge��l�o ra�por 20 seculos- de abastard-'menta reil- certo e que multO antes de Bergsn a Co da material' qu d t
.

r ogioso, a espécie humana perdera atol dificação da Filos'ofia Espirita tra�a da
certo do E����tual.�r � 'Ü e a�h ��'I�ponto os índices espiritualistas que lhe intuição como de uma das modalidades
ta :obrem�la cl m. qu: d a/�de.erminam o eterno destina, Que 0- do mediunismo· O que é o intuiçõo, c� nômenos su rio:smpretenso� �s te

I
queles Espfrito9.Superlores. nóo poden entlficamente .co�c:ituada� Nad_a ma·s da e.erna Viela que taf é r��� ; ��it��do, pelo sua dehcodE-za moral descer do que Uma sintoma de vIbraçao me., D starte

'

ciên
. "'da vibrações an?logas às dos

...

têrrícQlos tal entre encoArnados e desencarnado�. te tang�ncian'd:, comCI�s ��a;o��s�:;;:�enc��nadc:'s, �Iverom de utIlIzar-se de sendo que a es.es, ce":,o .

na prOlÓqU10 tas "mot-erialistas" -a campa da e iriespmtos Inferiores, como o que pramo popular podem-se otnbulr certas ldlo tualidade em que 'tombé s'
sP

wu Os fenômenos de Hidesville. para sincraciàs dos primeiros: "Dize-me hOmen de ca loe li:za� e ,at� �sIni�i?i do desbr�vament.Q espiritual _:! cam quen:', ondas. dir-t�i as manha� há de sprogre�i�eaue� assi�s. comoon i�qu •.
veram de submeter o roça hum.J que tens.

, . . . _ verificou Que o m=téria nada mais éna afim de que pu�,:sse.m OS encarna- No amplo domlnlo d�s. vlbraçoes �" .... IJC "'ne�aio c"'ncentrada, há de veri <dos entrar eM convwenclO com os seus entram os fatos agora verif��dos n3 ficar muito em breve q "o rt �irmãos desen=arnados.
. . .. .

Suécia, como também entram �s <:a;nu 1:(..00 vez mais gOYern:;�eos Vi�O;? �� 'JCompulse-�e o HistÓ�I? do ES�I�lt'S nicações Pelo tel;fone cOm ° tnVl�l�el estrLo sentido gramatical da expressãOmo e ver-se-o q_ue os renameno.s f�slco,; de �u� soube tra.ar-.me a�tor espmta e nã!) apenas simbólicarnente comofOram os que hv�ram� precedenCla I"!a brasileiro. que tombem fOI poeto de re queria Comte.
'

?rd.�,:" das comum�açoes- .com -o m�ndo nOme. Quando se prescindirem de médlInvI�rvel pel�s. razoes aCima adUZidos, Tudo isso é o esfôrço enorme empre uns para falar cOm os Espiritos, todoferomenos flslcas qu; se foram melhor gado pelos Espíritos Superiores- qU'E! pre mundo se converterá 00 Espirituolismomente graducndo'l81: ch� a�e� à deli side às rt'!tormas seciais, a QUe a hu- estor-emas oI'ntóe n:;ri1 f"'1�'.a de re'le. ,�:ca_��za dos moténal'zC'!õ s bhdas OQ,r r.1anidad,=: ·vem ser:k sub:":":efd"l '":éler�- neraçõo e não de Expiação. 'COlJlo" �...
a' :' ,1�IllJam _G:rcok·�s· O. maJS alt? gr_au, po� mente,:;, de uns tempos' a esta .data, nI) l§gra ainda nos dias que corren:p�:.,,�� �_;rem, -obtido por eSSfls cOmunlcoçoes ven sent�gÇl 'êie tornar cada vez mais o par- 'qt ;t * * "" •

.,,�:" tts.,
. --=t.==asy., _� .� �: *.,n�<b.- .A;".� -.. .� �'- ... .,

«; lt/YElti:�
«O VEli/fO L

"

LOJAS

_l...

saldo em suove.s menso\\dadeS f!!••• e o

3 lojas a sua disposição:

Rua (;onselheiro Malra, 6 Rua 15 de Novembro, 1409 RJa Trajflno, 23

Blumenou FlorianópolisFlorianópolis

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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··SémiDãrro� ·i'scâr.···d'E'''Sanlf álar,U-if:"
r. alter; aldez a ério, representante da FQe retaria da Fazenda do

,

-Rio Graode d� Sul, ��ncede oportuna entre,vista .

A reportagem, sabedora tem sido um dos grandes nome do Govêrno do Rio pergunta que se fana ao tem .um desideraturn em mentes neceSsános à ree- deve ser semelhante ao da negócios, o Govêrno tere,
da pr'�Ó.",u�,a cm nossa CC.)l· fatores no aprimoramento Grande do Sul que eu' re- Rio Grande do Sul com comwn qual seja de realí- lização de obras publicas Sr. Ilda Menegheti, qual t(;�;:J,v certeza, obtido êssea
tal UJ ur. 'I/alter Paruea da nsccusacã> propríamen- presento • sdízer que, quanto relação ao seu Govêrno. zar tarefas em beneficio para as quais constante- seja o de angariar o maxt- e.U::Hl<:lDi.uS que precisa para
Valénu, representante Cl.!. te díta. Idem, da execução ao Plano Financeiro do Go- pois entendemos que quer QOs seus respectivos Esta- mente estão pedindo � mo de meios com o míru-
Secretaria ca eazenda 00 tributaria também. Não es- vêrno Celso Ramos, exc- em Santa Catarina no Go- 4os, em beneficio do seu atenção dos governantes. o mo de sacrificios do CO'\
Rio Grande do t:>ul, coruo quecendo _ aliás a pergun- cutado pela Secretaria da vêrno Celso Ramos; quer povo, deSde que esse mes- Plano Celso Ramos, que eu tribuinte. De sorte que
participante do 1· Semina- ta est�._muito bem form�- Fazenda dêste Estado, ereto no Rio Grande do Sul no (no povo colabore com o não conheço em detalhes, aqueles contribuintes que
rio r'lst:al de Santa catao- lada..!;.� o melhor esclareci- que podemos unir à mesma Govêrno Ilda MenegheU, Govêrno, fornecendo os ele- trazem o seu tributo com

na, foi procura-to, no Gabl- menta dos contribuintes. regularidade, com exatidão,
nête do sr. Secretario ua porque nó, não W�W, do" Indarl"lho ch"lleno I"a' percorreu maiOS de

ao, corres do Estado, e,-

Fazenda, para colhêr, de que entendem qõe comn- tão dando os meios para c

S.S., as primeiras ímpres- buínte e o fisco são partes Govêrno realizar a BUli.

sões sôbre a participação crreconcníavets, mas acho obra,
_

e ao mesmo tempo
do Rio Grande do Sul nês- que cada um desempenha o .1 estão colaborando para que
se dmportante conclave. R,· seu papel na sociedade: a

16 miai klloAmelros o Pode Púbnco não" ve-

cebido, gentilmente, pela fiscalização procurando dar ja na dura contingencia de
Dr. v.nter Paldez Valéria, o

'

recursos para o Govêmo ter de aumentar os ímpos-
reporter iniciou uma série atender as necessidades cu- tos, pois se houver melhor

��n�e::':er;:;���raç�esp:ni�t��� �e�iV;es�a�s su�ont���������, ENCANTADO COM' AS BELEZAS NATU RAIS DE FLORIANÓPOLIS ONDE ������i;;:;��Oc�: t�b���:l�
gêncía pelo ilustre visitan- cão de ordem pecuniariu, zação, com mais uníversa-

�:ce�7��::,I��:\:����a =� :�:�tosGO��r;OSãOa����: FICARA UMA SEMANA �i:s�� ;::os qu:S:��sdiZ��
:v�o:�a��:��� � i;!���� ��i.O��t::dO al=ç�sc:sS! Após ter percorrido mais Ficará em Florianópolis qui rumo a Imbituba. tel do 1· Batalhão da PoU- ���tr��u�n!:s :��:ra at�:�:
�i�aF1��;�:c:::e.:�s:seminá. ��n��������ã�aPa�i�:m��: ��ta��om!�!�i�O:t��:és� e� �::n::�a:r���i:dom.e�: co�t:dh���he�ad�u:OseQu:�� ���a���i��r d�o!S�sdObe�::: porcíonal aos respectivos

_ O Rio Grande do Su1, de uma administração.
' Chile, Perú, Bolívia e Bra- naturais de nossa ilha. ..

como não podia deixá, de - "'camoo satisfeitos sn. orare já visitou 21 E,-

-a
-

C-I-I- h . D(- E-S�AD-Oser, recebeu o convite para com as declarações que tadus, eccontra-se ern sto-

rmando e
.. ..

participar dêste 1" gemíné- V. S. concedeu-nos e souct- ríanopclis, o Sr. Luiz Moer- a I m omenario Fiscal de Santa Catarl- tamos, se assim desejar, te- to srerrnosme, nonhecido

na, patrocinado pela secre- cer outras considerações, como condor Chileno e que I '

� II fIAIS AmlCO OIUIO OE SAH1A tAtABINA e

taria da Fazenda dêste !!:!,- inclusive sôbre possivaís ré vai escrever um livro sõore

N R
Flurianépulís, tI'erça-tretraj, 25 du Junho de 1963

r�����S��:;��!E� ��::�:�::;�::�:f�{';:'l� ;�i:�:�:;;�::�;ac;1:::i,� U��cu,wadO 5' ant_eI��u posse ���O�'UJO d,,"pac,,�ento. O si� F!t�b��N}�B�NHM
soli.dariedade dos gaucll"J _ Em primeiro lugar, levado pela seu espírito de versário do' falecimento de tos, impediu rõsse o direi- é, por assim dizer, outra É com profundo pesar

como também a saudaçâu propriamente o meu Esta- aventura e pelo seu desejo Nerêu Ramos, o deputado to do povo esmagado con- dívida de Deus para COlO que noticiamos o faleci-

��;::::;:'�';':::?:e':i::: !�;���::;' �oe:,��:�: �� �;�:nd:o:��;,��!:U ,�f�: :;�:���:f:::d': ,:::,,:'::: ::�a�?;:�����:s:�:i:��:: :���::��iO��te�v::;o L:
as téscs que forem apr€- Veste·se com um tr'lje tes palavras: mana. Inspirou-se na obra mocrático inc.lina-se para A �"1otícia do triste acon

sentadas, inclusive cola- muito pitoresco e seu equi- A bancada do Partido So- do pai Governador e a s:.la cobrir com as flOres da sua tecimento repercutiu dolo

borando no que fôr neces- pamento qt:.e pesa 40 qui- cial' Democrático manda- obra inspira, agora, o ir- saudade o túmulo de Nerêu rasamente em nossos meios

sário, quer com relação i:lOS los, compõem-se de moc"i- me depor sObre o túmu�o mão que governa. Venceu Ramos. sociais onde o extinto era

diversos serviços, quer ao la, cantil, máquina ,fotn- de Nerêu Ramos as flôres no interêsse público e mor- A vida se lhe apagou, mas grandemente estimado.

Direito Comparado, por- gráfica, facão de mato, bar- da sua saudade. reu, credor da naçto, ao o nome abriu,se em luz sôo ----------------

q1,.e cada Estado, como sa. raca de campalilia e uma Foi a de ontem, Sr. Pra- lado de Jorge Lacerda e bre o Brasil.

bemos tem a sua propIia lança "Colihue" e outros sidente, a data recordativa Leoberto Leal - dois mo

legislação e a nossa ten· apetrechos,
dência, justamente, é para Hermosilla afirma que

que esta legislação estn- pretende continuar a sua

dual não seja tão dispar, perigrinação, hltando al'>8-

tão d�ferente, de um :!:'lta- nas um Estado pua termi

do vara auto, em be'1efí nar d<l pcn:,Jrrúr o Brasil,
Ci0 do próprio contrihuinte ist.o possivelmente até 1970.

('lle quer recolher os sp."G Nos quatro livros de ano

tributos aos cofres públi- tações que conduz, o anda
('''�. mas quer facilidades rilho C'hileno estão anot:.\

pa;'a o recolhimento d�s

sa co .... triI"Juição. De sorte

que nós não temos propria
mente téses elaboradas,
ll1::1S iremos �H'_')mpanhar
com r> máximo int.erêsse !IS

01lC forem apresentadas pc
los colegas não só de San
t,,.., Catarind-. como dos dê

T"'<';" r,:<:t.ados visitantes,
T'�"'('l1r<lndo r.olhêr dessas

solucões rlÕ'<:1\ltados 01112

tamhê1"Y1. "8 ?n'ltp_" fi" Ei<:I-'l

do do Rio Grar.de do Sul

Quero, nêste instHnt.e, em

Não vai muito tempo, essa mesma UDN, pelos mes.
J----------------

mos gritadores, vivia a expl<!,rar tema oposto, ou seja, de'
que o PSD era inimigo de FlorianópOlis e tramava a IUU.

dança da Capital.
Pulverizando campanhas dessa natureza, relembra_

mos, à �poca, que a permanência da nossa Capital fôra
fixada por Herc:lio Lu'l, Quando fez a monumental. Ponte,
e ratificada por Nerêu Ramos, quando, com a anexação
do Estreito, lhe deu áreas para f:.!gir às limitàções em

que se angustiava_
Contra a berração eleitoreira dos DEFENSORES de

Florianópolis, êsses fatos, relembrados, foram ferro em

brasa, por isso gue demonstravam a asneirice da expio.
ração mais recente com relação ao PSD, cujo (',hefe, . o

saudoso Nerêu Ramos, era o autor da maior e melhor
medida de fixação da Capital.

E agora? A UDN, pedindo a anulação d�ssa medida,
está a favor ou contra Florianópolis? Diante das explo
rações passadas, ela mesma se integrou nas fileiras dos ----------------

INIMIGOS, porque está agindo com os mesmos propl)
sitos que ontem denunciava (falsamente) nos adversá·
rios politicas!

Mas, há mais. A campanha udenista não interessa ao

Estreito, pois se êle fôsse desmembradc, de imediato
sairia da área de ação da CODEC - departamento cri,,·
l10 pelo Governador Celso Ramos com vasto plano, já em

execução, naquele próspero distrito_,
A gri .....ria udcnista, além de anti-lógica, incompreen.

siveJ m�mo, na mais simples análiSe, é contra FIorianó·

polis e é contra o Estreito também! Mutila a Capital f'
desampara o Estreito! Burrada politica e administrativa
contra ambos.

do seu Govêrno
- As relações fiscais do

Rio Grande do Sul e Santa

Catarina terão mel!1or P!'o,
veito com a realizaçio diis
te SerrJnârio?

___, Sem duvida, caro jor·

nalista; somos dos que en-
,. tendem que estes

I
encar,·

tros dos funcionári'lS (1:).

Fiscalização com a Chefia,
essas reumões, são de

grand.:: proveito para o se:-

viço e para o próprio con

tribuinte, pois que se p-r._
cura aprimorar as bnr.:;

regras de bõa administ..'It

prooriamer.te dita, à ex>::

cução tributaria e ao 1'1 .....

lhor esclp,recimento dos

contribuintes?

ção e da bôa exp.cUção a'ls

leis fiscais que normalmen

te não costumam ser bem

conhe::idns, tão neco!'>sârills

à SOOfélvi_vência '10 Estado

e à felicidade comum.

- Se a fiscalizacão mll

tua entre os dois Estadl'lS
tem traduzido melhor anri

moramento à fi.<;caliz<"c?(l
_ Sim: as re1.acões f''1

fiscalização realizaDa entrll

os dois Est'ujos nelo sis1.t�

ma de intercâmbio, de ne"

nuta de relações, de daduf

I:�
A UON, pelos seus dirigentes na Capital e pelos seus

representantes na Câmara Municipal, pretendeu, mais
uma vez, desanexar o Estreito de Florianópolis, tornau.
do-a a menos e a mais insignluicante das capitais de Es-
tado no Brasil,

'

CGes s6hl'e Lodos DS luga-
r"� que já percorreu nil5

auais est.f:.o as<;inatur:''5 do

8,;<-presidente Jus'" " 1 '
'10

T_'lbitschek, do Pr "'1Le

João Goulut, do e

1'0 ministro Herm'

de 16 gúV('rnador(]� �si

leiros, de m�is de ' 1 pro

fei�os, de vá) ias

dantes de reg-iõm:
-

e várias personah
tre �s quais o

Dutra.

Mlt!!mR'O:
1 ii. RElJ��ÃO
BRASíLIA, 24 (OE) - A

primei�?. reunião dO' novo

Ministério a ser nresididr.

pelo sr. João Goulart, está

marcana para a próxima
quinta·feira. A reunião se

r" re�lizada no Palácio da
Alvorada,

da morte desse correto

condutor de homens. .€le
nasceu na parte mais alta
da terra catarinense e vi-.
veu no planú mais alto da
existência brasileira, sefll'

pre atento ks neeeS!!li�
que gritam da planície hu-

Jornalist6. e advogado,
professor de Direito e lider

político, - plantou no cCr

ração do povo e ;,;olheu na3

urnas eleitor confian-

ça que o te\. govtrr.o
13" da p:.ovincia 11, Der-

':J,res
- en

"'echal

rubando o tuLo, '. JS gran
des cargos p;;_:.' o" grandes
Estados, pl'esi, '.1 a Câma

ra dos Depu, •. 'S e presi
diu o :"enad,· . 0deral. Foi

Ministro da.l \Istlça e foi
duas 'lézes Prcsident'l da

RepÚblica.
Governador, estimulou

antigas e abriu novas fon

tes de riqueza para o seu

Estad.:>. Fê-lo crescer no

campo do ensino c no da

saúde, no terreno indus

trial, no setor agrícOla e

no rodoviáriO - fê-lo pas
sar do poder estático para
o poder dinãmico. E, Pre"i
dente, assegUrou-se o res

peito do Pais também quan

do, opondo o arbítrio da

razão jurídica à ambIção

SECRETARIO VISITA QUARTEL

GENERAL DA PM

LEITE NA GUANABARA:
NOVO AUMENTO

R'!u - Os produtores de
lelbe da baei&i leiteii:-a que
abastecem a Guanabara,
vão se reunir amanhã para
solicitarem a COFAP um
aumento no preço do p:-o
dutp. Estarão presentes os

representantes de Min>ls

Gerais, ..são Paulo, Espirito
Santo e Estado do Rio.

fUA RfJfffAM
P·ROPOSTA
SOVIÉTICA
MÜ;:;COU, 24 (OE) - üs

EE.UU. rejeitaram hoje a

proposla soviética para
transformar o Mar Medi
terrâneo em zona desn'C:'
clearizada, Assinala a Casa

Branca em sua resposta 30

Kremlim, que tal iniciativa,
C1cbilitarin sua defesa e l!

de seus aliados,

rcauzar o seu zrenc Pinan,
C011'0, sem sacrificar aque
les contribuintes que, pelo
fato mesmo de serem exu-

o Engenheiro Celso Ra-

mos Filho, Secretário de

Viação e Obras Públicas,
esteve dia 21 do corrente

em VIsita ao Quartel Gene

ral da Policia Militar do

O Secretário de Estado

teve oportunidade de visi

tar as obras que estão sen

do realizadas nas depen
derici3s do importante
quartel da Fôrça Pública.

Estado, ocasião em que foi Em nosas próxima edi

recebido pelo Coronel An- .ção, focalizaremo�, através
tónio de Lara Ribas, co-" de reportagem a I:.nportan
mandante·geral da 'corpora- te visita ao QG da nOSS3

ção. milicia.

,,:rnO'JilEm S ItIúui'V
.(OHIICGOQ·!tOOiIOUBlIJI

DI! [�.lY'i

p...,fr�,'( .. ',"...·iI

300 AVENTUREIROS CONTINUAM
CLXIAS - Os aventurei

ros que chefiam campone
ses fluminenses na ocupa

ção de terras da fabrica
nacional de motores, fugi-

���oa�e!�::�eC:t�h�:�;�:

pas federais, incumbidas de

restabelecer a normalidade

na região. Também grupos
d� camr;roneses se dissolve·

ram, exceto umrque com

cerca de 300 homens bem

tos, no cumprimento das
suas obrigações, terminam
por ser sacrificados pelos
que, de qualquer modo,
procuram evadir: se não só
da contribuição aos cerres
pÚblicbs, como do cumpri
mento do seu devêr para
com a Sociedade onde vi
vem e prosperam. Feitas e

tas considerações, eu dese.
jo renovar as minhas seu

dações aos catarinenses e

desejar aos promotores dês-
se conclave, todo o êxito e

todo o sucesso que iniciati

va de tanta envergadura
está de todos

GUANABA'RA: RACIONAMENTO

PROSSEGUIRA
RIO - O racionamento

pronto o trecho, Guarulhos
São José dos Camp')s. Esta

informação foi prestada pe
lo pr�sidente do conselho
nacional de energia,

armados permanecem no

nós.

Deixa,. o Sr. Alvaro Lobo, _
vtuva a exma. sra. Dna.
Rl.!J;h de Campos Lobo e
dois filhos,

"O ESTADO" ao regJs.
trar a dolorosa ocorrência
apresenta à famEla enluta.
da as expressões do seu
sentido pesar.

de energia eletrica na Gua

nabara s6 poderá terminar

em Outubro, quando ficar

local.

PARTIDAt! OE
FLORIA�dpo�u: EM i '

DIA� UTEI� AG ,.

\ 9horas I �
. .

CONVITE
O CENTRO r::E ESTUDOS ODONTOLóGICOS d:l

Faculdade de Odontologia da Universidade de Santa Ca.
larina e a ASSOCIAÇAO PROFISSIONAL DOS ODONTO
LOGISTAS DE SANTA CATARINA, têm o grato prazei'
dr' convidar a classe OdontOlógica de Florianópolis, para
assistir as CONFER�NCJ.AS TÉCNICAS SOBRE RADIO-

�o;;.�ÂL,a Cc;:f�o, d':: v�ru!U�C�rod�S �
KODAK BRASILEIRA LTDA.

Dia: 26/6 - Revelação Manual
Cuidados no Manuseio
Raios-X

do Filme de

Dia; 27/6 - Luz de Segurança
Radiação Secundãria

As referidas conferências serão realizadas no Anfi
teatro do Departamento de Saúde Pública do Estado às
20,00 horas.

. ,

Contando com o comparecimento
Atenciosamente,

_SAMUEL FONSECA: - I·rcsidente.

HOMENAGEM AO SANTO PA.DRE
PAUrü VI29 DE JUNHO DIA, DO PAPA

Sábado próximo. dia 29, Festa de S. Pedro e S. pauJo,
Dia do Papa, às 19 horas, na Cetedral Metropoli'tana, ha
verã MISSA CANTADA SOLENE COM ALOCUÇAO DO
EXMO. E REVMO. SR. ARCEBISPO METROPOLITANO,
ao Evangelho, e após a Missa serã cantado o TE DEUM
em ação de graças, pela eleição do novo Papa I'aulo VI,
para a Catedra de São Pedro,

Nas minhas andanças, que foram muitas nestes

���::i:;���:�::�a���rr; ��s�n���s:�bl'�n::!:���t'!lk
a respeito da sucessãCfestadual. E, pelo escutado, es

sa sucessão, nos arrabaldes vigilantes, só vai mesmo
ser sucesso para as outras faix'ls.

Em Itajai o candidato serã local e familiar: Bor

nhausen, pai, Konder Bornhausen, filho, ou Konder
Reis, sobrinho,

De Joinville chega a última: levantada a candida'
tura do deputado Lauro Layola.

Canoinhas não abre mão do deputado Arolein
Carvalho.

Blumenau quer Deek.
A jogada do nome ilustre d� Evandro Lins está

superada, com sua ida para o Exterior, ou melhor,
com a sua saida da Casa Civil.

O ex-governador Heriberto Hulse, com fõrça de

desempatador na convenção, anda tranquilo, como
cabrito bom, que não berra e espera a vez ... de lhe

contarem porque não está no Senado, como manda
va a tradição. Apesar da moita, dizem que seu tertiU'i.
de .conciliação, seria o deputado Laerte Ramos Vieira
- mais dispersivo e dissolvente que Creio em Deus
Pai na república democrática de Belzebú,

Afora esses, há outras perversidades da môsca
azul: Genésio Lins, dr. Bender e Viegas .. ,

�)- _CP"
-
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