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tu [�mll�tam o ilolam�nto �[onômi[o �� [U�I
WASHINGTON, 8 (OE) ontem, fonte autorizada tem por objetivo especial --

-

- Os EE.UU. decidiram em Washington. O Depar- proibir que Bancos e esta-

A ' dproibir toda a transação tamento de Estado deverá belecirnentos comerciais umento sera
..

prova o
, �i����:�� o ci��a���� p:cr� ��e�n�:r n�::d�:��� d��: nl����e.�::::;�::n�: ss: Q
nômico da il_ha_._'_"n_fo_m_'"_u -:-

'_om_o._'_''''_·m_e_de_Cu_b_a._ D:v:a�t�IA�:m���� �uc� ;;��i��a�::o,par::r que �����r�e��it��:�ár��v::�� --C-O-N-D-E-C-O-R-A-D-O-C-H-A-R-l-E-S-M-O-R-IT,-Z-.

GOvernador v." s ."ta o
na "lato, da comissão E,- deverá ser encaminhado tio- �,encaminhado Imediata-

':�� � �=:�:s ;�s�:�� �:sr;:::�oFi�a�::::t�ãOamd: ::�te à sanção presiden- COM A MEDALHA D�, ORDEM
ao projeto de aumento do nhã, ° projeto de aumen-

BERNARDO O'HIGGINS

511 Distrito Naval

Flag'·�J:j,' l';l d·t':�l�(h du f;nn�rlladur 1 v0 Sttvcrra ao 5" Distrito Nnvat, vendo-se,
alhn uc :-in;! r::-.:da. e o S,·. Almil·anlc, a tropa formada em sua hnnra

Visita dn CloH',·nauor Ivo Sill"cil'a au 5" Distrito Naval, ao instante I'm que, no sa.

Ião n'lbrc Úil.Qut'la unidade dll nossa !\'Iarinha de Guerra, palestrava cordialmente
cpm o Sr. Ahniralllc Murilo do Vale e Silva, seu Comandante

A"l,I'(:liI da d'·sjll'ditla do Go,·ern:Hlor h'o SiI\"(�ira, (Iu:lmh, dl· .sua ,·isifa ao S,·.
Comamlanlt' 110 j·l>istrito l\;nal

MINISTRO DA GUERRA: PUNIREiuMOÜ-MIC-
BRA"31LIA, 8 (OE) � O

ministro da Guerra despa·
chou hoje com o presiden·
te João Goulart, tendo após
declarado a imprensa tex

tualrne:1te, referindo·se aos

últimos acontecimentos m:

litares: "Não haverá CO:1··
NATAL, 8 (OE) - Cerca

de 30 mil trabalhadores templação para quem quer

part·jr.ipar1i.o da Primeira que seja. Punirei a todos os

Convenção Bl"ASileirR' cC' infratores,· seja um ou !ie
Sindica10s Rurais a in�t:l· - jam m,l. Não import.a qunn

la&.Se di 5 @In a.l.aL O tos. tepha gue .,punir.; _g.o;s
prpsidpIlI<' .1(1:10· 1·"11" ' ',;·,"é') n'?�@F."t>r.·ll(\.
vário,; �ovf'l"nad{l" S'-'O <" ·,'�a ria Ooll!ica ..

J'�'

1.4,:::�:;�{�O<;�J):)i"a parIKlp .• r '1:1

���:.;'�' t,'''�''''�'. _.

SINDICATOS
RURA,!S:

CONVENCÃQ

.

MARINHA:
PAGAMENTO
A partir de hoje (Terça

feira), tez·á inicio na Agên
cia do Banco do Est.ado do
Rio Gnmde do Sul S,A., o

pngllmf'nlo referente ao mes
d(\ .i.J.I"ho do corrente fino"
\"'l"' ,,', ;nali"os r prW;i(l.

\'lllculados ao Cu
'

'iU,'/P"

L.,.".,l.',

!lulIislrr, I'·

vai.

ferrovias ameaçadas de
. paralização: GREVE

SAO PAULO, 8(OEI _ A Ferroviária Pederal, adote já apresentadas pela Fede
"' ....l ....-ncão Nacional dos Per- as tabelas de vencimentos ração Em junho piPo
roviários por decisão do ----- - ---- ----

--

seu Conselho de Represen
tantes, vai advertir o go
vêmc de que serão pnrrü-.
sadas todas as ferrovias tio

pais, caso o projeto de rea

justamente do Iunctonart«

m-i Iederal, não seja apre

vado a-é o próximo dia ,-.

Exige também que a Rêrl.,'

INCENDIOU-SE O HOSPITAL INF.ANrIl
üLJ \I�IRA (Minas ce- de estavam Internadas cor-

raiar, J (OE) _ A cidade ca de .-.00 crtanccs. O Iôgo,
de Olivei-- viveu momen- causou prejuizos avatíadcs

tos dramàtícos, quando vío- em 10 milhões de cruzeiros,

lento mcéndto irrompeu no e tódas as crianças foram

Hospital Infantil local, on- salvas. O Corpo de Bcmbeí-

roa de Belo Horizonte, cn-

trou imediatamente em

ação, conseguindo reduaír

as proporções do sinistro.HABEAS CORPUS EM FAVOR·
DO MARECHAL PRESO REVOUfDOS

RIO, 8 (OE) - O Clube marcann pnrn às 18 horas
Mr.Itar tem nova reucrto rto noj-, para debates em

tôrno -Jo tema '.0

Dignidade
dr... P.l!"(,':lS Armadas". .enun-

r d.-_s� a pre.\'"'n!;;!i q.ff,�·
c_;ais residentes na Ouane
bara e no Estado do Ric.
Al'nda esta norte; o advogo
do do Marechal Augusto
Magessi dr. Sobral Pinto

Impetrara habeas COJ1..<Il.S,
em favor do presidente do
Clube Militar, que está pre
'o.

BRASíLIA - O ex-rmm.,

tro de Fazenda sr. Santia

go Dantas viajará para a

ilha da Madeira onde pus
sará 10) dias em repouso.
Somente após seu retórno

daquela ilha, é que reinicia

rã suas atividades ctvrcas.

RIO - Foi in"taaldo no

Rio o Primeiro Congresso
Nacional de Odontologia.
Participam do certame de·

legados dI'! São Paulo, Acre,
Paraiba, Mato Grosso, RIO

Grande do Sul, Paraná e

Amazonas.

ROMA - O Primeiro Mi

nistro Giovanni Leoni com

parece boje à Câmara dos

Repre."'entantes para pedir �I

aprovOlção de um voto >lo;'

confiança que o permita
continuar a frente do go·
vêrno.

WASHING':i: ON - Segun·
do levantamento feito atê

agora pelas autoridades

norte·americanas, 509 pl'!S
soas morreram em aciden·

tes de trânsito, durante os

últimos dias.

BONN - Começou hoje
em Bulim Oriental o pro
cesso por- crimes de guer

ra, cO:J.tra o secretário de

Estado da chancelaria fe
deral de Bonn Franz Glo
ba.

WASHINGTON - O Se

cretário Geral das Nações
Unidas U Thant, ordenou a

retirada de t.odas as tropas
das Nacões Unidas desta
cadas no Congo até fins
dêste Imo.

BRAS!LIA - O presiden
t.e João Goulart. via.iará ho

je à noite .J1:ara a Guanaba
nl. afim de visitar ';1H! 111>\0'

Dna. Vicenti!1f\. inlprnadn

na Ca,p dr. �;;lúrlr :O:"n:"::

h�i:H',j�"""'_L.-=:;._.,j
_,.

BRASiLIA, fi (om -

�;����:� d�c c:���.���:t�tSes 11� O Pn.sillí'lllr II:!. Conl"r{\l·l·at:ãu. Nnciounl d;) (:::'T1Í'r�io, Sr_
datilógrafos da praícitum Charles ��tI::'ill:, Mul"itz, foi cOmlllCU(udo. na t'mbaixmla do
,de. _]�:asilla., revouaram-e- (:IHre 11t11 tth...r.c� com � �t'\hâ &. (�io�
na manhã de' hoje, quando .rno Bt-I·Uatl·.h, O·Higgtilli, �1{Jndt'Coração com li"" aquêle
apareceram para a. Rrt.m.ei- país P,milí(l ll,lis homeuaj;c;lr o presidente da CS"C �
Ta prova, e scram teterem- slus e. (:�11!'d1:88 llet"'rtçes t"lIt--r.,·or dll. inclhori.l. das reJ.
dos Q:Je cst-r prova rõra an ções brasllelro-chilellas .. A insignia roi l'ntre�uí' pdo
tecipado para ontem, do- baixador chilcno, Sr. Ruiz Solar, que pronuuctou na oca

mingo. Nenhum aviso foi stão UIl1 brilhante dlscurso em que (ll!slactllt a persuaaJidá
publicado nos jornais ce tlr do Sr. Chnrte ... I"Iloritz e outros homenageados. Em nome

Brasília, e poucos candída- .I.:'ste'i, !lS,UI da palavra o eu tão i\linl:,tro Santiago Oaniafi_
tos puderam comparecer ao Na roto. o I'rt·sidcnte Charles l\1oritz, quando recebia a

______�-_--.:e-'_am:c'-'_de_"_le-.:cã=o_"-t-t-__ -r-r-
__

-,,-__ ,_o_"decoração

GLverm�dor visita o Tribunal dp. Contas FOI
, '. '" lJU:, "."", ',CONDECORADA

ulIla ,·isita de corlezia

O CONGESTIONAMENTO DO
PORTO DE SANTOS

SAO PAULO, 8 (OE) -

Ao passar na tarde de hoje
por Congonhas procedente
de Brasilia, o ministro dn

Trabalho disse que ia para
Santos, estudar o prlllfJ'lema
do congestionamento d')

porto. Frisou o sr. Amaury
Silva, de que no seu ca�o

além c:e apelar para os tra·

balhadores no sentido de

Que tentem dar fim à sol\)

çüo do prol?lema. pouco

podl'rin [�w.('r·; obst�t"vou que
n mflt'�l"iu e!lttl mais afcta

un ministro ri:) Viação :::1".

Esp('diln Mach[tdo

q'I"I�: ,'�III .. I:II ,í , Illu<"ií""

m;li .. (t"li'·'\c]J,:; "'-'1>1"" (' co 1

l-((lSIIOlIRllk:"t). Pur ",1.'.

l:rdo, t1is�c' o· mil.\�t,':'; li.

�rabnlho, Que su� orienL'\

ção à lrente dn pasta, é ue

mais absoluta imparciali
dade, Finalisou anunciando

que estará em S. Paulo nos

próximos dias 25 e 26

BRASiLIA, a (OEI - O

presidente João Goulart r('·

cebeu para d('spaC'hos os

ministros da Viação e Trn

balho. Na oportunidade, foi
discutido o agravamento di..

sit.uação no porto de S",11-
tos tendo os ministros

Amau;y Silva e Espedito
Machudo, partido imedia

lamente �n aguela cid!!·

de elo ·vhh ,. lY1"rlj '.�

r;e1af'jnn;.das t:om O il\1e

·iil�t') de""lo:::r"·i("'n:'1mrr:'-

hoje

SÃO PAUI.. O, 8 <OE)
Retornou ao Brasil a pro
fessora Cleusa Coelho Ma·
chado. Regressou ao BrasJl
após haver sido condeCOra.
da no dia 10· do mês pR.'l.
sado com ° gráu de oficial
da ordem lusitana de Ca
mões.

PSD ESTA
NA FRENTE

BELO HORIZONTE, 8
(OEl - Foram divulgados
em Belo Horizonte os resul·
tados dus eleiçGl!S munici
p�ds €�l 200 n('vos munici

pios minclros: O PSD esl.i.
na frente tendo feito até
agora 77 prefeit.os tJ a UDN"
G9"

Busca-pés
rl'lo i\CEANICO lider da UIlN 11.1 !\s<;C'1ll111;'i,1 llUalc(uer

{"l";.ltura (Ie Dcus l}aSsaria sem mulh:u' os lornHzclos, por
que êlt,. nos seus discursos 11EHH!\NTINOS, t' cxtc-nsií.o
sem l}rufll1ltlidadc,

GI,ilhcrme Figueiredo. autor (lo '·TRNI'.\IJO (:ERAL
DOS CII \TOS·" Sl' o escutasse cm llWi.1 llil.l.h dl' sessó"
lt"1ri.<;Jalh·"..;. lle logo o classificari.1 l·ntrc f·" C'lmtos EX·
O!o'ICIO, do j:"ráu I"IlcCh - l\Teguchalo - '·cupa"!. de (·nchl·r
O Sacu tios l.imões.. e cuutra (IS (Iuais, llessa espét":!e, ca
be ..;,'rn,Ire Iwhl·ail'Ct)l'!lIls. liUlUt!;:lllo de segurança ou sim
pie..; notifieal,"ão.

S,'nl!l'. alnel;l, na sua oratória, do g"'·UllO dus I'IROTEC..
NIf:OS, as suas tribunicl's não inter ......sam. !lerra.ofendr.
�nsult:l, mtlrde e ilssoprll - cmuo Sl· nisso csthl' ...sl'm 3S

finalilL,lItl's (II· 1IH1llllnto que o POVl1 lhe dl'u.
1),. Ulllll l"rítil-a hlllll'sla e construtiva nunca jamais

cuidou. () Sf'1I programa é o pulguedo das illtri;:-as de ct).

Illlulrrs I'UI curtiçu c as explorações df' poria di· eircn.
J\1f'tidn no qul' não entende, sem cstudal· nada, na

Si·ml)l'C l·cl)('lidn base da IGNORA, é na Assl'mbléia uma

pcrmanenh' solicitação ao velho :llmrte: EXTRA: ·PU_,
MIGI']'I;:!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Emprêsa Edilôra "O Estado" LIda.

Rua CUlls"UU'jro Marra, lHO
Teleleoe 3DU - C&ix:I PostaL HlJ

Endereço Telt'cr:állco EST_"')()

nmsroa
Rubens de Arruela Ramos

GERENTE
Domíngos Pcrnandes de Aquino

CIIF.FI;; DE REn.>\çAO
António Fernando do Amaral e Silva

RF:O.\TOR·SF:CREnnlo.
P6rirlC's Luiz de Mcdcírns Prnde

RED\l1)IfI-:S
Osvaldo Melo

Pedro Paulo Mncharto

"·l'TlLICrn.\DE
Osmar Antônio scnuncweto

SECRET,mlO CmIEt:CL\L
Divino ;o..brilJt

IlEPTO. DE ,\S�I:\.\TrR \S
Major vtrsüto Dias

I
ii

I

Prof. Barreiros "Ilho - Pro". Osvaldo R. Cabral
- Prof. Paula r.eeo - Pror. Fernando Bastos
- Prof. Alcides Abreu - Pror. Othon ·Gama
d'Er''! - Dr "r:Jton LpiU" dn Costa - Dr. Ru
bens costn - Col. Cid (':0:.Z1Il1:8 - Major Hde
ronso .Iuvenaí - waner L;mrf' .;_ Flávio Alberto
dr' Amorim Arnnldo S, Thi:'l�o - Doralecío
soares

Crullbtas !"inda":
Zury Mfl{'llndo ._- I.:!7tIrO B:.tl·tO!01112'U

F.spOrlf''i
Gilberto Nnuns - i\laury Borges _ Gilberio
Paiva

C...·j'nicas
Snveím de 5ou7:1 -- Edson �Cl�!l de Ubaldo
- HfiUI Cntda-, Filho - xrurcnto Medeiros Fi:ho
- ,I. J. Cnldc-il';t EI1SIOS - Luiz Henrique da
":h'eira

\rh's. J.itcr;ltura
Salim !\Eg\l('l Ilmtlr Carnllho - Jaü Fnm
d."co H:UlHns -- Gt.'Orge Al\:H>rto Pf'ixolo -- Lin
dolf B('l! - r:<xlril-!O de' Hn.ro

COIl1l'l1i.iri,'.,
JOHo �il0 Linha!'!'!;

Acadêmico lIVâniOl
Loss Porto

Transcorreu sábado 1):).
mais um aniversário natul.
cio do nosso conterrâneo "\
amigo acadêmico Ilvân;.)
Loss, Parlo. membro de tra

dicional familia calarinense
e destacado aluno de nos�'\

Faculdade de Direito ...

Espírito alegre, inteligen·
te, o acadêmico Ilvãnio Po:
to é altamente relacionado
em nossos meios sociais. NR.
Faculdade de Direito é u:n

dos mais brilhantes alunc",
tendo. exercido a Vice Presi
dência do Centro Cultural

daquela Casa, destacdu·se

pelo dinamismo, ocasião em

que ocupou interinamente .1

presidência dAquela entida·

d,.
"O ESTADO" ao regislrur

a passagem da efem�ridc

apresenta ao acadêmico 1:

vania Porto, felicitações.

Fazcm Anos Hojl":

Sr. ::I:duardo Rosa.

sr. Djaltna Telemberg
sr. Mamedio Silv,,"

sr. Rubens, Lira
sr. ÚSnl Nunes

sr. Artêmio José de Som�a

sr. Orlando Simões

sr, Flodoaldo Nóbrega
men�na Mnri�tela Bemn",

rAZ BEM AOS OLHOS

dino NEto

sra, Maria Ada Martins

s'ra. Arlete Dutra Simone

sra. Odbte Souza

srta.. Zica Luiz

srta. Normêlia Aducei

srta. Elsa. G. da Silva

Acontp.cimento de expres·
sfl.O SOcial foi o que se veri
ficou em São Francisco do

Sul, a :.: do corrente, com o

contrato de núpcias do en·

genh:::iro civil dr. João Ma
ria Si'lueira, Diretor Geral
do Departamento Estadual
de Obras e Saneamento e

ex·diretor '�da Administra·
ção do Porto de S. Fran-
cisco do Sul, com agracio·
sn senhorita Maria José Ra-

��:o'm!���r��':����ot�a�e f�:��
lias·l'.I;�oiSquenses.
O dr, João Maria Siquei

ra, profissional dos mais
capazes, hã vários anGS
\'em emprestando sua efi·
cuz colaboração a órgãos
têcnico<; do atual governo, é
filho do sr, Gentil Siqueira
e de Emllia de Castro Si
queira, residentes em São
Paulo, A noiva ê filha do
sr. Irineu Raposo, despa.
chante aduaneiro e de da.
Vanda Raposo
Aos noivos P seus genito.

ros, I)� fel<--:itações de O
.....c:T·-.n.

CONVITE t.mSA
A família de Victórío Pedro Zanéttí convída os

parentes e pessoas amigos para assistirem a missa de
um no, qL.le mandarõo celebrar no dia 10 de julho do

l' nte �dio 1 '9 �no I��� S'cnhora de Fótir:1
no, Estl·4:ito. > ..

'; A tôdos que comp«(L'certt,i':, estie' alu de fé cr1S-

t:""a f:rmília ogrodec;;e.

RADIALISTAS fundaram entidade de Classe
Com a presença de 60 ra

díaüstas, empregados- das

cinco emissoras da capital.
realizou-se sábado último,
na Casa de Santa Catarina,
a reunião de assembleia

geral para fundação da

.associecão de classe dos

rndíaustas do E:;tado.
Foi bastante prática �

produtiva a primeira as

sembléla geral dos radia

ttstas. Durante 0:\ tranunios

que se extenderam d-v,

14,00 às 16,00 horas, fc.í

tundada a Associação, cU',

cutídos e aprovados os ac

tatutos e eleita e empos
sada a primeira diretoria

da entidade.

tação dos estatutos, que
depois de largamente dis

cutidos, foram aprovados
pelo plenárío, inclusive CO;'l

emendas apresentadas à co

missão que na hora rct eu

�:��egada da redação !)-
Aprovados os estatuto-s,

de acõrdo com a ordem (10

dia. foi realizada a eleícêq
d�\ primeira diretoria
Como resultado de un-a

sorte de consultas retta-s

previamente pela comtssão

que oromoveu aquela as

sembleia o radialista Ant-r
nes severo submeteu ao

p'enarío da diretoria que
foi aclamada como eleita

c quo ti a seguinte:
OS TH,\BAI..I!OS

Presidente, Edgard Bon-

Abrindo R sessão falou o msets da Sítva, vtce.Prcs..

radialista Antunes Severo, dcme, Jorge coerem: S\!

dlaendo das 'jOlI!icla(!.ps d;: cnna.Io, Augusto cesar:

quele ato e sugerindo o nc. 'résourctro. Oscar Vieira F�-

me clt: Edgard Bonnssis dr- Iho. Scrplentes: Canagé Cat-

'Silva pl'li'a clil"i�ir os tra- ta, Humberto Fernandes

bulhas segundo a ordem lliendon.,;u, Walter Souza e

do dn elaborada pela ('o· Arnaldo Alfredo. Conselho

rmssr.o que promoveu aque- Fiscal: Antunes Severo, M,-
la primeira reuníúo. .... lo Prates e .Eliaaar xesc..

Instalada a mesa direto. menta. Suplentes: Luiz EU
gênio Livramento, Joâo P,I

checo e João Carlos Bith:';1'
ra, Iícou esta formada pe
los raoteusu-s Ncy Neves.
Jose Valério, Helio K. su

va, alem de Antunes sove
ro já nonierdo relator ri-t

comissão que elaborou J

ante·projeto dos esta!Uto,',

pnssou·<;e a disc:ussão do

court.

ATIVIl).l\.Or::S

FlorIanópolis, 5 de julho de 1963.

FABRICA DE TECIDOS
CARLOS RENAUX S. A.

BRUSQUE - SANTA CATARIMA
"AVISO

CANDIDATO A PREFEITO

DEGRA PARA

Em memorável convenção do Partido Social Demo·

r:ratico, realizada em Grão-Pará a 26 de junho ultimo. e a

qual contou com a presença do deputado Waldemar Salles,
j'epresentando o dr. Aderbal Ramo,: da Silva, prefeito Jo,:o

Alb�r'on, vereadores e proceres pessedistas e todos os

mel"l'.bros do D!retório Municipal da agremiação, foi lan·

çadc. G... nome do vereador João de Oliveira Souza (foto

acima) para candidato à sucessão mnnicipal naquele prós·
pero município sulino.

li reuniUo pe:;setllsta transformou·!:e em magnific.\
I'estl de civismo, e os participantes, em massa, nos sa.lõ",
do Clube XV de Novembro, aplaudiram a escolha do atu�.l
presftlente da Câmara Municipal paTa concorrer ao cal'go
de prefeito de Grão Puni nas próximas eleições.

Ceme �e sab� os jor
I
nonsta� ftrofissío'nais es-

Acham :<e à dispos'çõo des ser'10res ocióníst:ls tão virculados 00 IAPC e
desta Sc�jedade,. na séc,� scôal à 'ruo l° de Moia
Nó 1283, negf"a Cidade. o�. documentes a aue se refc�
re o art, 99 do decneto-Iel N° 2.627, de 26 de setem'
bro de 1940 ref'i!rente<; 00 exercício encerrado em 30
d(e Abril de '1963.

ASSEMBL'IA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convocodrs os senhores Acionistas o "e

reunírem em assemblé"ia geral ordinól'la, em sua séde
sO::lol, à rua l° de Maio N° 1283 nesta cidadle ele

Brusque, no dia 30 de agôsto de 1963, às la' hora"
paro deliberarem sôbre' a ,.;eguinte ORDEM DO 01,<

1°) Exame dlscussõo e 'Jprovaçãn- do balanço 9=
ral, conta de I�crcs e PerdC's parecer do conse!h6
fiscal f= demnis documertc� 'referentes 00 exercíclc
de 1962.

2°) Ele'ição do Conselho Fiscal.
30) Assunto'i de interê';se sc::ial.

Brusque, 26 de Jurhr; � 196'3.

Raland RCnoux - D'retor Supel'intendente
Guilherme Renaux - Diretor Pres1dente
Dr. Erich Walter Bueckmann - Diretor

i

Carlos Cid Renaux - Diretõ'r
11-7-63

QUARTOS ALUGA-SE
.Í'�

TRATAR A R�A:ifSTEVES JUNIQR, 34
".'"

contra êle recamam tenclo
em visto o deficiência do
serviço médico e a demo
ra na concessão dos ben:-
ficios.

--

À nova D"iretoria do
:nosso Sindicato nêste Es"
tado, caberá manifestar-
:<e á respeito da idéia,
opciando Ou Contradando
o movimento.

CONDIÇOES DE COI+
CESSÃO DO AUXILlO
DOENÇA: - É Comum
cuvlr-se: "Estou aoente
vou requerer um qenefi;
cio no meu Instituto", -o
sImples fato de estar "a�
parentemente" doerte.
não é motivo pOl'U a co�

cessão de um beneficio.
O segurado ao requerer {)

auxina-doença precisa�
€s.t'lr INCAPACITADO
PARA O SEU TRABALHO
por prazo superior a 15
dibs (caso de empnegodo)
e conlar com o período d<:!
carênóa de 12 contribui
çõc� !J'en;mís. No cnso de
acidente do trabalho é dis

pensado êsse Piuiodo por
lnof1vO' do r('vel'são di in'"

OutrQ pOI'lto que mere

ce ser anotado pelos leI
tor.;s interesgados no que
diz o RGPS é qUe, coso.

os 2xames êorcluam con

tràrlomente, não haverá

por parte dO' segundo d�

vol.ução da impostôncio
recebida pois o Le1 nõo
fa·lá l"m adiantamento e

sim em pagamento etc.

Lendo 00 que diz o pro':'
fessor MoocYr de Olivei
ra, autor e relator do Pro
jeto do RegulolTllCnto Ge
tal da PrevIdência Social
ono::"amos mais o seguinte
"é de notar-se Que êsses
prIncipias aplicam-se não.
só aos exames para a con"

o=ssão do benefício, coma

também d,�s !,o:<tf'r"iorcs
necessários a sua monu

t-enção.

......._=-�

...... rJItIALOO ".J"

DUAS CARTAS <COLABORAÇÃO) - A pr-i
meu-a diz assim: "Sendo eu faz muito tempo um apre
ciador de sues crônicas publicada' diarlamente oesse

Importante orçóc de nossa imprensa, veobo a tftutc de

colaboração pedir a publicação 'das linhos que segue."
Sabemos qrc a CODEC está prestando um grande SP':'

viçc á nosso belo Capital. Entre suas obras nota-s-e

açcru. c entusiasmo e o cate r Com que está pondo cbai
xo o morro da cabeça do Ponte Hercílio Luz. Acvntc
ce ertretantu, que existem os que não querem n:!d:i
cem c cmbelezamento de nossa Cidade. Por 011 ex

tôo os provas. An s das útt'ímos eleições, a Alcmêdc
Adclfo Kcnder, naqr , le local ficou "inteiramente oo- '

rodo com certares de propcqorida de tôda a esoér.;e.
Frases g�l"atuiados o bobagens de tôde o sorte pc
ro produzIrem e-ctto. Ainda estão lá e as propaqcu
das vão aumentando Urge também que os eurortdadas

proíbem a cc.inncaçôc- dessa vo-tado propagor:d
to comercial) enquanto é tempo. S'i não for-em dados

orovtdêncras até o estátua do saudoso Governado
Hercílio Lu'z: ficará cornpletamer+e empastelado
Muito obrrçodc, pelo atenção Ass. Luciano dos Soo-.

tos _ Rua Tuptncmbó, s/n:.Estre"ito. Muitol bem 'r

Luciano. Sua colcboa-açôo é aceito por nós I� seu pedi'
do üco assIm satisfeito. Continue,

O presidente Edgard Be;1-

nassis falando a repoJt:".·
primeiro item da drdem do gem disse ontem que já "fa-
dia que era a rlln1�çüo ela rum aJotadas as primeirr.s
Associ:l.ção Pl'ofi�sional d ')� providéncias pára o regis-

II
Trabalhadores (,IT, Emprê- tro d� nova entidade no

SAS de Radiodifusflo e Tc!"" Ministêrio do Trabalho c

C. ,Jilllll\l1dõl1IlhI1"l1lal:ãu ,\':Tkob
I vi!:iio (õe Santa Catarina que também já foi iniciaõ')

I:EI'!'F.SE'T\'TE� I
t

ralaram, entfLlJ, o signifl· o processo para sua trano;;

p.�pre:<('1l1.H'(lPS A. S. Lara Ltclü - Rio (CD I ". cada do acontecimento, in: formação em sindicato.
-"cnaclol' Dnllta.� �lI - j" andar. cialmer.te os radiahslas An Disse ainda que ainda ::<;.

Sjo I'aulll Hua Vitórin f� �ni. 'i" WnL'S Severo e Ney Nevos, ta semana serão iniciados

n::�rt�h��'�:��;(' l,����,.d. H�ll:",?�1 ��;�ij�;: 4��� tem'inando o presidente d:\ os contatos com o in!.!'

_ ::!
• antlnr me�n, Edgard Bonnassis da rior' pata o registro de i'_�.

55G Sil,':"\, Dor declarar fund�,- saciados e que será no ;j\j.

A.gentes e ("'rl"('�p,lD(h'JlI('s em tO�(I.� os nnmid· eln;l ,'ntidade de c1ass� bado:l solenidade de pO!'!>"
pIOS d"

�dll;;I,(':lõal.'ma
-

AIl1.incIOs I�lediante I dcstin't:.."\

u.
conl!regar os da.nO\a diretoria durante

II ���r���T�;'���'('�(�I1.,�(;',n 2r�a����,��lJ�'lt�Nr)A! mdinlbt· "do l:;staclo d8 um cctquet�l a ser .realiz�-
:\VULSA CH:'l lO,fIO ,

, II
Santa r.�J.tanlla.

,

.

cio em local que sem alua"

I (.\ tlin·t·iin ll:iU M' 1��I)Oll'i;\bilil'a Iw1>ll< ('HlH'I'ltos

I'
l::'a�o\:'lil\ '':\ lel!urn c vo· determmado.

I ;'llitiK,."ns arli):'os õlSSlllõHl'J�)
- ',o � �. ii: )I: �$;'" J. J.' .

J . r.------------------�-/-�.
_.H --

fAMDU -

l:t '-- >
-

V

�r���s�:e..
Muito Vi7m CO���,��,Ê��,I�çõ!2��I,C�te;�:d2/��a r�REV!DÊNCIA SOCIAL ':i

de atenção • I! I (I) tó publ'"ado o Ed;tol paca AQUISIÇÃ DE ENCERA
-

_ a. av,f-. .a..d:tc--_ _n
II!! •

""
-- publicado o Edital para alienação (vendo) de vfiículr.,;

constante de diversas marcos. INSTITUTO 'DOS JOR- denização devido. Se apó,>
Outrcsslm informamos qUie a pre.sente concol'- NALlSTAS: Movimentam- o exame médico, ficar

J'ência serâ encerrcda às 16,30 horas do dia 12 de se os "jornali>itas profi� provado que a doença de
julho de 1963, sionols do Rio Grande do que se diz portador não o

RETIFICAÇÃO - retificamos :l hora fixada no Sul, no sentido de ser dia lrcopacita para o seu tro-
Diário Ofit.:iol poro a que está publ'icoda neste edita! do o Instituto de Aposen- balho habitual o benefí·

ÜI,ltI'OS tnformaçôe�. à Rua Alvaro a:: Carvalho, tadoria e Pensões dos Jor- cio pleIteado será negado.
nO 70, S Material nalistas ProfiSSIonais Nõo haverá, portanto, ccn

i I !?xemplo do SASSE, sIgla cessão do auxílio-doenç(J.
que significa "Servlço de Convém anotar entre-

� Ass1st&ncia e Seguro Sc- tanto, o sl�gu"jnte:
•

quando
ChenO' da Secção de Material,' cial dos Economláríos" e os exames especializados

AILTON F. CARDOSO que reúne obrigatàriamen- Indíspensáveis à confirma:
11 - 7 - 63

I

te o pessoal dos Caíxas ção d o d1agnâstico
Econômicos Federal e o forem demorados (o que

'<'" Conselho Superior dos muito comum, .) e êsse
Caixas Ecarôm1cas Fede- prazo ultrapassar 15 di{)s
raís· Contam os gaúchos poro a sua realizaçõo o

com o apôlo de inúmeros R!2gulamento Geral da ·Pre.
associações e sindicato', vIdência' Social, garante
dos dível'sos Estados do 00 �egurado que se enCõ"r

Federação. traI' afastado do trabalho.
aguardando decisõo do Pe
cido de auxílio-doença (ou
n"orrogação) o pagam.,..
to de metade do valôr do
auxílio-doença cabível, até
que a situação fique defi
nitivamente resolvldó.

Veja o que diz o art'

92 §§ 3 te· 4 do RGPS.

co�e�:�e�s�� b��:�7;�� :'a�
be ao Instituto

A OUTRA CARTA - O mrssívtsrc SÓ quer feli

cftcr o autor da crônico sóbre o Rio da Avenida "

diz. _ Muito bem, sr. Osvaldo Mele, Aplaudo e c-r

m'igo noturnlmente todos aplaudiram, sua explê,1did:'l
e cpcrhmí" ... im:J crônica de doníirgo, sôbl'e o cham::l.�

do RYc da Avenida, que se encontra em est::l.do lo!-oti

mavel prcduzi',do ccmpletaIT1(2nte ao côntrário o

efeito' doquel0 inicí::l.!lvél. país em vez de hígíenizal'a
Cidade esta sendo um ponto cite mismas, detritos (' 1,_

xu! A CODEC deve dar um passeIo par ali. . As�.

J. B. do,; Santos -- Rua Major Costa S/n,

informação literária

/
.

MORTE DE AMIGO - II - Bra!ul aue tanto sonho

Alguma COiSa. mudara. ccnhecer.:
AI coisa surl':->1 A tra";sNiçõa é long'.)
���:�vel

.

ir.taJngiv�\,
-:.

mas nscessária poIs que

Que os out�os não perce- com as �ue se

-

segUIre,...
b1am mas qUe nos atingia ajudoró a conhecer um

fundo. pouco esta figura profun
Retornemos à carta é,� damente humana que foI

5-5 952, citada no notí Abranches.
da anterior. E dai por diante o

Com() eu informasse ao car'l�spondência se tôrn:>
Augusto de nOS>lo quasp. maIs frequente. com o tro

total desconhecImento da ca de colaborações, d�

1"101,10 literatura portuguê- impressões de leituras de
sa, êlje retruca. com indis Ivoos lZ flue e.;oeri�n·eic.
farsada satisfàção: Em 10-6-952. menos

"Permito me uma vai- de um m&s dePois. novo

dadez:inha: pelo. que me corta, que assim começa�
dIz daqui devemos co- "Como hoje é feHado

nhecer um pouco melho.r nacional dedicado p. Ca

o Brasil, pois não. lestamos mões e à raça l?), vou a

reduzidos apenas a Ma- proveitar uma horas que
cliado de AssIs. Mo.vimen julgo livres. depo'is de
tos e nomes correspon- ter trabalhado extraordi
dentP.s o Jorge Amado,_ nàriamente·.. E peço-Ihe
Grociliano Ramos, Raquel desqe já que me perdoe
� Queiras JOsé LIns do qualquer destrambelhet

Rego etc.,' são nos absolu menta, P01S estou com

tamente familiares cOmo uma neUl'a capaz: de pôr
o são Manuel Bandeiro, doido em cosa de fnmilio
Carlos Drumond de An- inclUIndo o. gato."
drade, Jorge de Llma '1"'"01S do desabafo
Raul Bopp etc., pois não ... �desabofo;

.

quero citai- essa admirâ
vel e minha CeCília Mei
reles por não consentir
que ;elo seja. apenas vcs

f'a, Na crítica admiramcs
Mário de Andrade (e tam

bém o pOeta e o contlsta)
tão vivo ainda, Alvoro

t��s n��:;g�a�l!i:��l��
deda citar'· As n-ovisslmas
geraçô:s é que nôo, pois
é que não, essas é que
nõo mal tomamos con

tar�o com elos através
relar::es no Jornal de le
tras e no suplerrp-nto lite
rário Letras e Artes de

Jorge Lacerda ou num;;

e outrO antolegIa.'
E continua:
"Por mim não. cO(lhe

ço" p6r exem'plo, o Rtevis
to Branca ou qualquer
dessas qUe estão. prod"ife
rand� por todo a Brasil,
m(wimento de r-enovoção
e Intensificaçõo o que eo

tre nós nada tem de cor

respondent-e." .

MaIS adiante afirma
julgor que "a simples
permuto de originaiS e e

logios mútuos é uma a

ção de 'iintel'câmb'io bas
tante vazio"; e conclue
"Conte coisas dess_f!

"Não sei se as condi
ções de vida são, aí no

Brasil melhores ou não
Piores' é qUe será dificil;
o que não delxo de criar
uma pscose de desalento
Mos deixamos êste triste
fadârlo.'
Augusto dos Santos A

bl'aoches inconformado,
lutador 'democrata autên

tico, nê'o tero
�

bem visto.
no paraíso saIàzar1sto.
Per isto a luta. pela vida

se Ih!! torr.avo mais dra

mática. E por isto uma

ccnstante nele: sair de
Moçambique, sair de Por

tugal, vIr para o Brasil

qUe tonto sonhava canhe-
ceI'.

f?sfF- sonho se tornaria
realidade pouco depoIs
Em T3*9955 me escreve

de São Paulo:
"I:: curioso que só d(!

país de ter lloceb"ido suo

-carta me senlj na verda
de. jÓ no Brasil.1,

Uma novo fase se lni

c;ava. I

(poro remeSSR de publica
cães: SM - CP 384
FlorIanópolis - �Hntõ\ Ca
tarino)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"O ESTADO" O mo!s antigo d.c rio de 5antn Catart1!ci

A

VOCE·GANHA
O PRESENTE

NO

ANIVERSÁRIO
dí�

-,

/

/
onde V. � quem ganha o presentei! I

/"" '

-- r' ,...-. ,: �,�. '?!' '7 P.trJ -::ddicr$39.00de honi/i{!8f!ÕBB :��.. ,�'lÓ Paqamentos�<"-4iIl1;:c�r:!�� ,,�CEM ENTRADA TO·�
, <, ffi!i/U! ... _," e §ElA UEM � :!II/ / I \ . \ 1ft��.Jt...JiL.&L,���

, 4 "

Eêsteanomais5 VALIOSIS51MOS PREMIOS emretribu�ão
. a consagrada preferência do público da capital

PHILCO

,..

"croslux" 5 gavetas
(e�M:a. patente 180 - la,.-feliz)

•
- �

cada compra de crs 3.000,00 à vista ou cr$ 6.000,00 a: prazo em !
qualquer loja d'A Modelar dá direito a um�cupão que concorre a

iii

êstes prêmios pela loteria federal 1
de 10 de agôsto próximo . .�

Basta comprar e você ganha o d'a,,

presente 'no 39.0 aniversário

, "" \

....... _ ,f;_' "':_-." • .i,��,' _L'; "'_"'''_�: .. ,.;:;,�:. <,i_,._:·'�J1•••/��t:�.Ó, ,�'�"Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"O ESTADO" O \TtOis antigo diário dr Srnla Catarina
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'I�_. =�""�lióT�b��:il;�':�u O'E_segduintes-_ ,_. - --;- processos deste sta o
o DEPfO DE CUL PRO,tv10VERÁ CONCURSO DE PIANO °FE;��M�u�d�u��L ::�Og;:r�:o :::!a�e ���: �d��j����a�n r�e�t�:Ub!���

SEGUINTES PROCESSOS rido: Presidente do Tribunal unanimemente.
Dl!::STE ESTADO: de Justiça do Estado. - Ne- N" 50.295 - Relátor o

CAIXA EEONÚMICA FEDERAL
DE SA,NTA CATARINA

CARTEIRA DE CONSIGNAÇOES
_ COMUNICAÇÃO

De ordem do Exmo. Sr. Diretor desta Carteira, e em

vista do que resolveu o Conselho Administrativo desta
CEr, em sessão de 3 do corrente, comunicamos aos ínte
ressadcs que as inscrições, para Empréstimos S/Consigo
nação em folha de vencimentos, serão iniciados no dia 15
110 corrente, no horário das 9 às 11 horas e das 13 às rt nc.
raso atê o dia 19. e a parti r do dia 22 do mês em curso,
no horário das 13 às 17 horas.

NOTA: importante: - E indispensável a apresentação
de Documento de identidade.

Carteira de Consignações da CE'::', em rtortenõpons. 5
de �ulho de 1.963

Iodo' numa fazendo do Ci
dade de Jaragua do Sul.
Férias.

Exmo. Sr. Minist,o Victor
Nunes - Embargante: Es·
tado de Santa Cntarínn tud
vogada: José Carlos Balei·
rol -- Emtmrgndo: Mario
Wiethorn (advogado: Maria
dc Nazareth Ferra BIasI) -

Re-eit-ulcs, cont-a os votos
das Ministros Relator, Cano
dido Motta e Hannemann
Guimarães.

garam provimento. Decisão
unânime.Agravu de Instrumente:

Recursos Extraordinários:
(Embargos)

N· 49.903 - Relator o

Exma. Sr. Ministro Cândida
Motta - Embargante: Es·
tado de Santa Catarina (Ai·
vr-gadns: Inês Leonida de

Figueiredo e outros (Advo-

N' 28604 - Relator a

Exma. Sr. Ministro Ary
Franco. - Agravante Paula
Celso Flores (advogada Ro·
dolfo Pinto da Lw:),
Agravoda: Jaeckle & Cia.

(advogado: João Berba). -

Negou se provimento unâní-

ABRIU
um "ATELIER" na (i

dade de Curtttbo. a mo

dista Ananias Silveíro

f:ue este conf-cctcnandc
para a soc'edode curitiba
na, no Edifício Asas.

Luiz Cerres Platt
Chefe

rllrso Prep�ri'tt)rio rontincn'eo CLUBE

"7 DE JULHO' PARTICIPA'ÇAO
DIMAS ANTUNES DE OLIVEIRA E SRA. par

.rctccm aos parentes e pessoas amigas, o contrato de
casamento .de suo filha Tereztnhc, cem o sr' Tte. vat
mar Rctmundo Machado.

RAIMUNDO JOSt:: MACHADO E SRA. p:rtic;
pam C0S parentes e pessoas amigos o contrcto de ca

samento de seu filho 'I'te Valmor Raimundo Macha
de, CCm a srto. Terestnho Anrun- s de Oliveira. Ocor
rido em 30/6/63.

TERESIN4t.. r. vALMOR
NOIV:JS

ESTREITO � 1iP0LiS � JAGUARUNA
9/7/63

Recursos de Mandados uc

Segurança: CURSOS ESPECIAIS
Entipcdo :am móq'Jinas novas
n AR" PROFESSORES

f')F DATILOGR,b'F1A
A..LJLAS PARA CONCURSOS

ART'GO 91 (GrNA'SII) EM UM ANOI
PRE-GINASIAL ADMISSÃO DUR.ANTE O ANO
I)ATILOGRAI=I'"

Esaseado I"''\� ,..,."nt� -nodemos crocessos pede-
cóotcov

- Dirigido ;::11:.. 1, ,

- PROF VICTOR FF.RREIRA C',A SI! VA
HORA'RIOS, DIURNOS e NOTURNOS
Fuce su.r tnscrtçõo à Ruo Dr FulvIo Aovccr

g( 24 de Maio: 74B _ 1 :Inda,
-qr;.PTO cDOLlS

mcrou mais um universó-'

;;�,t��md�ali�e6tl�0 DCei��� \ sr�o��:��!t���to;r�n:�n�
de de Tubcrôo, eabaco J Recorrente Danilo Alexand-e

Pornazarí (Advogado: Tel
mo Heitor FettJ. Recorrido
Governador do Estada.
Deram pr-ivirnonto contra a

voto dr.s Ministros vier-ir
Nunes. Cândido Motta e

rrenoemenn Guimarães.
N. 9.774 - Relator o

F"'"Yln. <'.1' xr'ntstro Lion'1:1i·
ves de Oliveira - Recorren
tes: Rodiva Sandrino Za·
JI. c .vn.rcs - Advogados:

Telmo Heitor Fett e outro
- Recort-ído: Governador
do E"tado. - Deram pro
vimento ao recurso a u-.

nímídade - Impedido o

Exmo. Sr. Ministro Luiz
Gallotti.
N" 1079.1 - Relator a

:B"m'l. Sr. Mírilstro Crmdído
Motta Filho - Recorrente:
'rebacca Blumenau S. A. -

Advogado coão Batista Bo
nasais - Recorrido: Estacó
de Sarna Catarina. - Deram
prcvímentc. Decisão unêní
.1:e.

N" lQ.8!9 - Relator: O
F''('l1o. Sr. ='linistro Luiz
GelIotti - Recorrent.!!: Cla.
Industrial SchlDessre S. A.

ii

�
ri .. Flo.rianópolis - P ...... i

prepcrcnvos para a

Re-::i-l'ta nos dias 9 1 O c ll de
'

eçôsro próximo no Teatro

"':"'ival'o de Carvclho"

IO OEPARTAMENTO
de Cultura, da Secreto- ,

ria de Educaçôo e Culru
M'iss Brasil 43 - Ieda Mario Vargas, arrumou �s. •

males e viajou para "Lonfr�each': onde represencorc ��. s:��!��:o;r:�i:a :�
I) Brasü, no Concurso de Mlss Universo.? tato: A

Concurso de piano ser-i
bonita gau�.ho. sentada no Super-ConvOlr" 44? "

dn
limites de idade r.,'o Te ... -t

TAC-Cruzelro. do Sul quando passou no Aeróoôrté
.

-

_. d 'V, thc �
Hercílío Luz" sendo fa\ografoda pelo. Foto "STUD10 �a .:-tv",�o_ e.. a��a �'.

,

-porc esta Coluna. b:rt���cl'lçpes ro es ao a-

que passou.

O CORAL

INS'flíUTO DE CULTURA GERMANICA
flAMULAl

Aviso que os matrículas para nova turma de
alunos a começar no próximo mês de oçôsto ochorn
se aberr c s. Horário das 15 às 18 horas, ó rua Victor
M' íreües. 38 - 10 andar - apto 3

Conreccrcnc-e, 4uol4ue . ..jUlilltlaaQt:. nu metno
.rcanccce e menor preço

eu Zebre - J.O andar coto 10 I hl,,", �4"'4

COMUNICAÇAO
G· DA COSTA PEREIRA & CIA. S. A. comuni

ca p 3eUS fregueses e amigos que trans·teriu seus es

crttóríos paro a RUa Francisco Tcíenttno, 21 junto 3.

F,IRMA IRMÃOS BITTENCOURT - Tekdones 3087
e 3802. Onde continua a disposição. de seus fregue
ses e amigos.

UM da no pleno, executaram BAILE DO FERFUME

grande acontecrnento as melodias: "Simplictda-
na Sctedcce Harmtnia

S0C101. esta �o�una rr ���Xl� 'Fa�ho�:lln�ortas,�') LIra de Jcinville. dia :)1

�1:����I,nC�ms� :a�o�:�t� 13,35 hs �m ondas mé- de �ete�mbro ��óxlmo q;.Ja�
de Preçína Wendhau�en dIas.; curt,as .e meduladas, �DE�e;�,o ��r _;_;�;�os �:
de Brittc, cóm Celso Nica- nas, requenclos de 1,400" ." . 'j .. _

dêmus Lopes elo filha Kcs oe 49 metros, estarei Flono�ap ,,' �,alt Cip.)

j'da wa Carmem W-endhau aprese':1tando com no.vas ram seis OEBS. a�a:.

B
.

"I f'1I o.sntrevistas e atraçõe� de Brusque, duas de B u
sen de sntt� I

e eó 1 1;0 com "Gente de Casa"
�

melíau. duas de Lage","
do Sr e ra e so

.

r an o. , uma �e Curitiba. duas de J
��P�'ta� :!O I���r�os����� RECEBI

I

It_oi�I .. d7 JGinVl�'le. I�i e�:
d doo. t uma comunicação do too Ir,,,,cntas que. ra. A nd

?Ar:tonio, cn e os lstm � noivado da srta Marta nesta semana estarei no- ..

n�l���t��c��r�:w��o��s. José Rapooo "com a Dr. quela CidGde, para ins·
��m carro articular viaia JQão Maria Siqueira, fílho crev.er _as �Gmes das de

rom para PSõo Paulo' e d� Ca
..

sol Genti� (Em11Ic) Flonanopolls.
Rio de Janeiro _ "Lua Slque�ra. ela, filha do. ca- t
de Mel" :�� �����e��a71�{))C��:; BRUSQUE �.

de São FrancIsco do Sul. 'inaugurou o Materni-
ALUNAS dade "Consul Carlos t RE-
d';l Cclég.ia "�,es" OiSf.!- COMENTAREI naux", no

damingo�omoux·!. artl.�o "Coneg�,; mOVimentada �esto .. Sro
SGntq Agos!lnho.. de Soo

amar.hã o Olsompnl ...... Dr. lngo (Mona) R$fi ux,
Paul'!,.' viSitando

_

nossa
eb Jane Guizza com Dani·�;.r.t.P.resentcu �a.. '�.j' ith'

Capil';!l. em excursoo c�e lo Schmidt realizado r.1t. t3fimo RúrQ.os, naquel'lliCe-'
fiada:pel::r Madre Mana Cidade de' Ararangutr,""rli'nônio. -,
da� Graças. Ontem, .um mcrcando um CA5AMEN- ....

pequena grupo. apro��ltou TÃO. . PASSOU
rnslhor O passeio, vIsit:l�

por esta CIdade. o cr
r=m cs pontos prinÔpais ONTEM "Benevlente" da Mor'inho
do centrõ da Cidade entre

no Teatro "Alvaro oe de Guerra. Consta aue
05' quaIs o Palácio. da G=� Carvalho" prestamos tem nove oficiais solteiros,
vêrnc. Elas: Heloisa He-

uma hcme�agcm ao fobu- e no dia 18. estãrão de
lena. Sa�tcs .• Su��na C� 1050 Procópio Ferreirc. volta.

:��g� V��>;'C;�'�fana B��- Amanhã, eu canto...
NOTAS NA PASSARELA

bm'a. Ne�ta madrugada FOI FUNDADA Tel'ezinha VI:dekin, eX-

viaja tom Ipara Pôr!:) AI·�- candidata a Miss se, paS"';
gl'e devendc. passar pele nesta capital o Asso- sando férias na "Floria- ,I

'.fIAcrro des Cc:.nventos" c'icçào des Rodi�listos de .:::p" * Aniversariou an·· 1
(". "c-::rtãc de visIta da su Santa Catarina, ql,..,e tem tem. o Sr. Eduardo Rosa I
do Estade. como Presidente o rad'ia- * O casal Major Hugo de

'lIsta Edgard Bonass1s. Souza, Qconteceu na Sam
"\0 MEU � buró * Os Hoteis: Alvara-

pregralT'o s-cci;l de do
-

ACABO da e Marro dos Conven�
m'irqo na R.ódi::J Gua·uiá de receber um telegro- tos ficaram lotadas cem

p'atrccinado, pelo Hate mo de agradecimeno do o casamento de Jane e

RI Yol. aconteceu uma ani MinIstro EJondro Lins e Danilo * A elegante Ire
mHda ent:l�vIsta Com o fa- Dr. Victor M3rcio Kond.:r ne Lacerda. trocou de
mrso ator Procópio Fer- idade dia cInco * O mu-

l'e;J'o; Tude Dutrn e Clei'� MISS seu de Arne moderna, nc

-:!e Tcrczinha Barbi:, a pri- Florianópolis. Neíde 1. dom'inga foi muito vísíta"
mcira no viclão e a segun p. de Mauro. está círcl!- do.

i:s::;;:;:_ ...... ..-...... ........::::.;:�i>1:!_

SOCIEDADE DOS ATIRADORES
DE FLOKIANÓPOLlS

EDHAl DE CONVOCAÇÃO
De ordem do sr Presiden1le ficam

• convocado!
os senhores sócios pa�a a ASSEMBLJ:.IA GERAL OR·
DINÁRIA a realizar-se na séde desta Sociedade, n!3
formo do artO 34, alínea "o" 18 ortO 35 das Estatutos
no próxima dia dezessete (17) do corrente mês, Com
In:cio às vinte (20) hor.as, com a seguinte ORDEM
DO DIA

1°) _ Eleição dos membros do Conselhó Deli
berativo e seus suplentes;
2°) - Assuntos de interesse geral.

APARTAMJ;NTO - Centro -- 3 quartos e demaIS
dependE"l1cios - pron�o para morar.
CASAS
I-'ALr,(.ETE - RUA NEREU RAMOS N.o 26
Vende-se em único oportunidade rra centro da Cidade!
construido em terreno de 22 metros de fren�e �or 40
de tundos. Con.endo na parte terrea - amplo hall de
entrada - 2 solos - escritório - qUartO - COfIO -

cOzinha - dispensa - quarto de empregado e res

pectivo banheiro. Em cimo 5 dormi.órtos - banheiro
seciaJ e (ilmplo terraço. Foro ga.ragem e depós.ito.

I
RUA TIRADENTES esquina CQm o Av H. Luz - j
quartos demais diependên..::ias.

.

e ou�ras.·- Ad... : Lauro
Mu<:si e outros' - Récor:j.
d� Estado de Santa Cata·
r:na - Adv.; Milton Lllte
dn Costa). - Deram provi·
ment':) ao re�urso contra :>
"-', d:> Ministro Victor Nu·
nes.

�. 10.888 - Relatar o
Exmo. Sr. roflmistro· Vi.l?.5
BGas. - Recorrepte: Oskar
Gerstner e outros. - Advo·
'{ado Rodolfo Fernando Pln.
to da Luz. - Recorrido:
Estado de Santa Catarina
- Adv. Jasê Carlos Baleei·
1'0. - Nel!;'lrsm pravil'nento
à una'limidade.

RUA CONSELHEIRO MAFRA - Duas cosas n. 109
e 1 11. ótima oportunIdade.

Florianópolis, 5 de julho de 1963.
RUA TOBIAS BARRETO - ESTREITO - Confortá-
vel coso de material perta do proi<> (
COQUEI ROS - Ruo São Cristovão ao lado da Igreja
Casa de 4 quor.os - 3 salas - COzinha - tel'renc

de 11·550 m2

Ewa1do. Mosimann
1· SECRETARIO

9/7/63

Nu 11.020 Relator: o EXIli').
::::ir. l';unistro Ary Frunt;o.
- f..:.ecOl'rente: Erncstina
Sant8.l,,1. da Silva. - Adv.
Oswa,uo J3ulcãa Viana. -

Hecun.do: Estado de Santa
(;al.8rina. Adv. J. Carlos Ba·
leira. - Negaraq provim�n·
tO Decisão lLiánime.
N" '11.136 - Reiator o

Exmo. Sr. Ministro Victor
Nunes Leal. - Recorrente
Antenol' Tavares. - Recor,
ndo: Presidente do Tribu·
nal de Contas do Estado.
Negaram provimento. Deci·
são unânime.

N� U.225 - Relatar o
Exmo. Sr. Ministra Cândido
Motta Filho. - Recorrente:
Antônio Carlos de Sou�a.
Adv. Osvaldo B. Viana. -

Recorrido: - Gavêrna do
Estad�. - Actv. Milton Lei·
te da C;osta. - Unânime·
mente negaram provimento.
N" 12.933 - Relatar o

Exmo. Sr. Ministro Ary
Franco - Recorre'nt.e: Vic·
toria :"ernandes Arantes -

DATILOGRAFA PRECISA-SE
RUA 14 DE JULHO 953 - l:stre1to saido da ponte
quem segLAe para Coqueiros. Casa e terreno cOm
782 m2·

I

RUA FRONT1NO C. PIRES N.o 32 - Cosa de madei�
ro pagamentO porte à vist.o res:o o combinar.

Escritório de firma comerôol estabelecida em

Florianópolis, necessita de uma moço, com Instrução.
secundória, que tenho boa prótlca em datilografia.

Interessado, tratar no Cosa Regina - Felipe
Schmidt 11.

In':;tel apresento r-se sem os requisitol acima.

·'ERRENOS
AV OSMAR CUNHA quase esquina com a Av. Roia
Brfl.;'ca. Terreno de 296,40 m2 por preço de cr$
1 300.000,00 a visto· Apenas estará a vendo nesres
30 dias.

.

EDITAL
Edital de citação

prazo de trinta dias.
Jo!:.ê Serafim da Silva, Pe

(ire FErmino Hames e Pe
dro João Constante; ao sul
com as de Sebastião Kah1
e Nicolau Bornhofen, e ao

norte com terras do supli
cante c Pedro Joaquim La·

peso Feita a justificação foi
a mesrna julgada por seno

tença cor.stante de fls. 9.
E. pan que chegue ao co·

nhecimento de todos, man

dou expedir o presente edi

�I, que será afi'l6da na lu·

gar de costume e publicado
na forma da lei. Dado e

passado nesta cidade de
São José, aos quatro dias
do mês de junho de mil
novecentos e sessenta e

três.

Eu, (Arnaldo Mainchein
de Sauza), Escrivão a dati·

lografei e subscrevo ..

A doutora Thereza Grisó
lia Tang, Juiz de Direito da
Comarca de São José, Es·
tado de Santa Catarina, na

forma da lei, etc.
Faz saber aos que a p.e·

sent� editnl virem 'pu dale
conhrcimento tiverem, que
por parte de VidaLRaberto
Prim, brasilei:-'), casado, la·

vrador,' residente em Taió,
néste Estado. Coi requerido
uma a,'ãa de usuca::lião que
se processa por êste Juizo
e Cartório do Cível, a imó'
vel abaixo descrito: Um ter·
rena sito no lugar Linha do

Chaves, Município de Ange·
lina, nesta Comarca, com a

área de 770.000 metros qua·
drado,; , com as seguintes
canfronta;ões a leste com

terras de Raulino Kamers,
Vital Tamazonl, Quirino Vi·

cente Martins e Orlando

Huller; a oeste com ditas
de João Frederico Junior,
Fermino Jacó Hames, Fer·

mino Hames, herdeiros de

COQUEIROS - Ruo Juca da Loide, lote bem situado·

RUA ARISTIDES LOBO N.o 8 FUNDOS junto 00

Hospital Nereu Ramos terrena próprio porà ser lotea
do, urea de 10.000 mi - Preço convidativo.

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

JARDI."v\ ATLANTICO - 1 mognífio lote bem pert:
do asfalto,

MUSICAL BAR RUA MOURA - 3 lotes./--_._-�--

'Y'ESPA RUA EDUARDO DIAS (MAYKOTl - I lote·"ARA tf'\l RnM. PI'�Si\ TF:I\1PO ÇOM �';A FANfLIi\ _ R�UNJ0ES SOCIAIS
Drl.NÇAN'l'ES COQUETETS - FESTAS [)F, ANI'/ERS,iRIOS - CHA

DANÇANTES - F.TC.
A:-.n"'.R TF.RREO no ROYAL HOTF.%, _ Tel. 2;;1.', (Portarial

Vende·se uma equipada e

conservada, tratar com MEl·
F.A na Rua Fernando Macha·
do - JS no período da ma·

nhã.
A HORA PPESBITEPIUA

Ouça todos os domingo!> pela ZYT-25 Ródio Anita
Gariboldi de Florianópolis ós 13 horas e 30 minuto!:'
A HORA PRESBITE:.RIANA. . Agradecemos o SUl.

sintonia·

12·7·63

(ass) 1hereza Grisólia Tang
Juiz de DireitoNADA DE

RERIHSI
Confere com o original.

Ora. IMM no" A NOfFTI AMMON
I CIRURGIÃ

'

DENTISTA
Atende $t"nhOra9 e crianças.
Métndo p<;icológi'co nroderno-espeCializado paro criem

Amahl\J Mainchein de Sou·
7,>\ - Escrivão

Exi.la em Sf'U til (·0

Loni'l de freios "rOLA ....AS·
"_ 60% mels no aprOVel'l
nll"ntQ das Lonas. CASAS PRE - fABRICADAS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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de Especulaçãõ
tais com as suas hortas, nas se fato, a que dcsre�rcluen·
casas de ramntas menos 11- tos e ccnduzíds a mocidade

quínhoadas da Iurtuna, es- du nosso tempo ..

tá totalmente- desaparecen- Miranda Neto, que sues-
do. títuíu o prof. Flexa RibéH'O

O acúmulo do quádruplo em seus folhetins de arte,

de habitantes, na mesma ã- do Jornal do Commercio, es-

Arquitetura
ção, a juventude, nos costu

mes e no seu modo de en

carar a vida com uma ín

sensibilidade moral que es·

terrece.

rude o que _.1ossuimos de

mais encantador nesta cida

de do Rio de Janeiro: os j!l"
dins, os pomáres das resi

dências particulares mais a

bastadas; os simples qula-

Tardiamente tntcta-se na

imprensa uma pálida reação
contra o atual sistema de

construções Imobiliárias,

que vão levando' o nosso

pais para snuecões de ver

dadeiro descalabro com res

peito à educação da infân

cia, contagiando, pcla atra

ção que exerce a vida social

urbana sõbre tôda a popuh

creve a propósito do assun

to congênere, interessante

trabalho na edição de hoje,
do referido diário, conctuín

do' com esta observação me

lancólica:

"Quando o Brasil for um

grande país, civilizado e, de

senvolvido, - e fatalmente

serã - as gerações futuras -

chorarão os crímes da nos

sa, como o estão chorando

os norte-americanos, que se

apegam ao pouco que lhes

resta, procurando valorizá-

lo ao méxímo. Os nossos ne

tos, olhando as velhas gra
vuras com seus tesouros, di
rão como Montalverde, o

que hoje já dizemos sem

convencer os iconoclastas:

"E' tar-te, é muito tarde"!

Que ai pelo ínteríor sir

vam bis exemplos para a

cautelar os dirigentes muni

cipais, afim de que se pre
vinam contra os males de

uma arquitetura que sómen

te sérios inconvenientes po
de trazer às populações lci·
tadinas � eis o que deseja-

rea em que antes dessas mu

tilações horrlveis do cena

rio urbanístico, viviam pou
co mais de um milhão de

pessoas, ecümuto motivado

pelo novo sistema de habí

tação coletiva, deu lugar, a

lém do tnats, a esta horrível
dificuldade de locomoção
que torna o Rio uma cidade
onde 1 muito caro o trans

porte e cheio de perigos.
Tal é o excesso de veiculas

que, em certas horas, forma
se uma verdadeira estiva de
carros ao longo de tôda a a

venida. Rio Branco, de tôda
a avenida Getúlio Vargas,
como uma enorme escada

rolante, sendo que nas ou

tras vias públicas, especial
mente as mais estreitas, o

engarrafamento é completo.

Teatro A. de Carvalho
HOJE AS 20,30 HORAS

DESPEDIDA DE

PROCÓPIO

COM A GRANDE PEÇA DE

PEDRO BLOCH

"mA NOiTE CHO'lEU PRAlA"
COM PR'DCÕPIO EM 3 D!MENSOES

INGRESSOS A VENDA A PtRT!R DAS
12 HORAS NA BILHETERIA DO TEATRO

o pavoroso Incêndio do

edtücío "sstone'', bem no

centro do Rio, ocasionando
eenaa horríveis de morte e

ferimentos em centenas de

pessoas, veio acrescentar
ruais um capitulo à vultosa,
história dêsses descalabros

arquitetônicos que estamos

vivendo. Nada disto, porém
demoverá as autoridades de

sua disposição a prosseguir
no envilecimento das con ...

trirções imobiliárias que te

vam à infiltração de hábitos

perniciosos na infância e na

juventude, pela reclusão a

a que Infantes e adolescen
tes são obrigados em quar
tos exiguos. apertadas, co

mo se tõssem prisões. Obri
gados a viver na rua, já ne

pode saber, somente por ês-

Arnaldo S. Thiago

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

Dr. Alo:sio
",lIllquilholl
CLlNICA DEtl'fARlA

Lratamentn uas afecçôea
da bõca em aduncs

cnanças pelo" métodos cu

eíeo e círurg.co. ccnrecc«

de proteses parciais e 00-

;ta1�tende de 2& a 6a"relb
das 8 às 12 heras e das 15

as 19 horas ao' sacados

pela manhã

sxcíueívameme com bc-

r>i..J�::��:�O: Edlflclo au
•

uete - sala 104 - rua Je

ronrmc CoelLo

NEGÓCIO DE OPORTUNIDADE
Vende-se uma casa em Coqueiros pré fabricada

na praia do MEIO, pintada com tinta oleo, dots anos

de construçõo, a Ruo Tavares da Cunha, trata r no

mesma ruo conÍ o Sr. Araripe ou à ruo Felipe
Schmídt 4 i.

10-763

Carta da Allemanha
lemanha do Partido libe
rai, Dr. Stcrke e Dr: Stern
mberçer. o. Presidente do
parlamento Federal, Dr.

Eugen Gerstenmaier o

Vice-Presidente do PaNa
mente Federei, Dr. Carla
Schmtd entre outros al
tos personalidades da AI"
manha Ocidental já visi
taram o Israel. 'A visito
de Strauss é a mais signi
ftcctfve, porque C"õntinua
êle um dos políticos de
maior projeção em Bonn
Certo, que grande parte
dos deputados e políticos
em Bonn não Jescondem
suas SImpatias pró-órcbes
Nessa lute atrás dos bas

redores em tômo das relo

ções � díptomótíocs ale
mães para com o Estado
cle Israel. .

a visita de Strauss é ·umo
eonflssão público e in
sofismável do ex-ministro
que se faró sentir nas re

lações entre os doIs Es-
tados.
Ao mesmo tJ;!mpo é eS

50 visito o mais vivo argU
menta Contra os acusa

ções dos comunIstas, que
dificilmente farão crer

futuramente aos seus a

deptos e ao lexércitq dos
InOcentes úteis que um

"nazista, imperialista
mIlitarista e antisemita"
no formato de S�rauss po
deri'o ser convidado �lo.
Ef{,ado mo� rePresentath

;�' �n����:iS:�; ���e�to's�� '- --'

da oposição alemã é caso

honras oficiais e c:\g gra
tidõo pelos iraelistas,

uss foi convidada oficial
mente ainda como mi

nístro," e aceitou o convi
te. Após a sua renúncia
como membro do Govêr
no. -de 8'onn. o Gcvêrec de
recente visito de Strauss
Israel .reoovou o convite
o. que éesvclorrza por com

pleto o argumento daquê
les que alegam ter sido a

cc.isequâncTa \'ainda do
convite dirigido ao então
ministro de Defesa.

•
STRAUSS E O ISRAEL

Professor Dr. Herm8nn

�\,�=gen'
A vísaa 'do ex-rnínis

tro de Defesa do Repúbli
ca Federal da Alemanha
ao lsrcel provocou rea

ções nos meios extremís
tos da Esquerda e direita
em ,ISRAEL como tom
bém em certos

'

órgãos
da cptnrõc pública do

própria Atemcnho.

T r�i b u n.o I �<, u s;t i c;: o;
SESSAO DA ..a. Camara CI' apelados: ttorst Knschnegg C. Franzke. ui'.:CISAQ: De- deiros � Advogados: drs.
vil, Realizada em 24 de maio e.sua rpUiher: _ ram provimento, unaníme- Roberto Machado, Manoel
de 19.33. JULGAl\ffiNTOS: -mente. José Machado e J. A. Moojen
Acórdãos Conferidos e Pu- APELAÇÃO CIVET.: AGRAVOS DE PETIÇOES: Nácul - Decisão: Deram
blicados: na 5.321 � São José � ape- rr- 610 - Crtcíúma - agre- provimento, por votação u-

Ape.açôes Cíveis: lante: José Bernardo da Sil- vante: Robertina Rosa de nâníme.
n- 5.205 � Chapecó � aoe- va - apelado: Teófilo JesU,S Cardoso � agravado APELAÇOES DE DESQUI.

lante: Greco, Portinha & Schutz. Relator: DES. MAR- o Instituto de Aposentadoria TE:

Cía. � apelados: a herança CILIO MEDEIROS � Advo- e Pensôes dos Empregados n. 2.046 - Taió _ epetan
de Leopoldo e Balbína Schef gados: drs. Lauro Luiz Li- em Transportes e Cargas. -te: ó.�àr. Juiz de Dif�it, "ex.
fer: nhares, João Batista Bonnas- Relator: DES. Vitor Lima -- orncro- apelados: Lucas Ma-
n- 5.435 - Jaraguá do Sul sis, Fulvio Luiz Vieira e "'. Advogado: drs. Enio E. OH· noel Mendes e sua mulher

� apelante: a Prefeitura Mu- vetra e António S. B. cernet- � Relator: Des. Vítor Lima
nicipal de Jaraguá do Sul - ro - DECISÃO: ünanírne- � Decisão: Deram prcvímen
apelado: Henrique Pedti. -' _ mente, deram provimento to ao recurso, por unanimi.
n° 5.441 � Araranguá - a- dade.

pelante: Francisco Severino n° 2.042 - Jaraguá de Sul

����ira
- apelado: Alirio Pi· n" 575 � Xanxerê � agra- - apalante: o dr. Juiz de

vantes: João Pedroso de Mo- Dereito, "ex-offieio" - ape.
raes e João Maria Pedras':! e lados: Lauro Voltolini e sua

suas mulheres - agravados: mulher � Relator: Des, Mar
Clorinda Tedesco e Lunardi cílio Medeiros: Decisão: Por
S. A. Indústria e Comércio votação unânime, negaram
� Relator: Des. MarcOio Me- provimento ao recurso_

Dr. SANDRO
MASCARENHAS

CllilJROlAO Dl:!:NTIST.t\

Ex-Estagiaria do Hospi .

tal Naval em Dirurgta e 01\·
nica de. coce. MDd�r;pisillm
ecc-urtono ruturama -

Cadeira eurónca - Alta ro

�ção.
Ru3. Brigadeiro Sllva Paes,
n. ra Telefone: 3552
CHACARA DO ESPANHA

Para os conhecedores
do coso, nada mais lógico
de que o ministro de Fi
nonças, Sr. Eshkol, e o

próprio chefe do Govêr
no de Israel Ben Gurión
tomaram abertamente par
tido em favor de Strauss
qundo defenderam peran
te o Parlamento de Israel
e a opinião pública o con

vHje feItO' ao ex--ministro
alemão. Lembrou Eshkol,
que foi Strauss o. primei
ro multo antes de Se ter

tornodp Dssunto público
a questão dos técnicOó no

Egito de chamá-los de
volto: FOI Strauss, aue
I=m 1956, pleiteou no Go
binete Federal de Bonn

reloçães diplomóticas pa
(O com o Estado de Israel
Quem o contradisse então
foi ÜJ atual ministro de

Eccflomia A_rof.eisor Erh
ard cujo atitude pró-órabe
é conhecida mos também

exagerada pela imprensa

Quanto cs críticas ale

mãs, convém vê�las sob o

aspecto do oposrçõo pcltti
co provocada contra o

Ex-ministro, em conse

quência do caso da revis
ta "Der Spiegel',
Quanto à reação do o.

posição em Israel, é ela
certamente refl)exo de u

ma Imagem completamen
te desfigurado pelo propa
ganda comunista. Pais
há anos, o propagandô
cdnunisto .está ataCando

(violentelT.'{\te F,.nz Jo

sef Strauss consIderado
e conhecidô como um dos
mais ferenhos adversários
do comunIsmo. E êle or

ganizador do rearmamen

to al.emão dentro do Pac
to de Defesa da OTAN.
Foi êle Um dos ideollza
dores d a colaboração
�""'!'T\pre mais estreita
......\0 Ic:lentrcll das possi'::
bll idodt's I�,ails -.do pacto
como no elaboração de
novos conCeitos estraté

gicOs. Daí o ódio, que os

comunistas nutrem para
com Strauss.

Denunciado como "na
zista, mIlitori....ta, .i'mpe-
rai1ista sucessor das
idéias de Hitler" nada
mais natural de Que ver
em Strauss tombem um

"antIsemita" Nazismo e

antisemitismo de certo

modo são sin-ônIm05' As
sim sem acusação públi
co mundial e - no C090

presente, em Israel - é
denunc'iodo -ct,e- antisemi- E de anotar, que duron
to te todo o tl�mpo em que
'0 fato. de ter sido aon- se desenrolava o. Ca90 da

jVidado Strauss pelo ,Go- revista "Der Spieger' S
verno de Israel paro uma trauss nunca foi atacôdo
visIto aficia1 oínda quan- peia imprensa ,.,raeJlsta.
do ministro de Defeso, Ao contrório no auge
devIa �r desmascarado da dIsputa os iraelistas
aauelos levianas ocusa- aproveitaram c: oportuni
ções POIS, apesol de nõo dode paro lembrar o,;

<k�' <!_ .,., e��hrem, \rel'Oç�""S dtpio- gror.des mérHos do minis

es� :;J!�r�·nha.� :,41b;krouss. _

VENDE-SE
Apartamentos grandes.

Um ótimo ampliador. Uma

máqUina fotográfica.
Tratar à rua Almirante

Lamego, 166 Nesta.

3-7-63

n� 5.442 - Blumenau - a

pelante: Alfredo Probst

apelado: Henrique Schuste'"

APELAÇOES DE DESQUI·V'ENDE-SE
T�� 2.036 � �orto União _

apelante: o dr. Juiz de Direi-I--=:'_:_':'::':":"-".�
to, "ex-officio" � apelados:
Irineu Silva e sua mulher.

n� 2.035 � Jaraguá do Sul
- apelante: o dr. Juíz de 1-=---''--'';;''--'-
Direito, "ex·omcio" - apela·

��:: ;���e:.FrederiCO J�hn e

I
n" 1.(;74 � Blumena a· i

peJante: o dr. Juiz ds Direi- ! V
to da la. Vara "ex.ofHcio" -

I

i

ótima casa com dez pc
.

ças, garagem '! telefone, si·

tuada à Avenida Rio Bran-

PARTICIPAíAO
LAURA ALVES FERRARESl

Famíl!a Ferraresi convida parentes e ami'gas�
para.o missa qL:e mandarõo celebrar às 18_30 horos,

.
do dia 9 (nOVie) do corrente na Capela do ColégiO

��,�!pt:n;nse. em sua memória.

.�;t't'3»,' . i!--

Fpolis, 6 de j-ulho de 1963.

co, 64.
Tratar com o sr. PAULO,

&. rua São Jorge, 51 nesta.

Foi Strauss que enérgi
comente se bateu rem fa
vor de grandes contratos

junto às fábricas israe1is
tos cite armamento, o que
é reconhecido por êles, co.

mo contribuiçãO efetiva
bases exIstenciais do jo
para o fortalecimento dos
vem Estado. Assim, Ben
Gurion recusoU firl"r1emen
te uma oferta de Strauss
par.a odiar a visita tendo
declarado toxativalT'jente
"Strauss não é nazista"
mac; sim amigo. de Israel."

ARTAZfS DO DI!
- BAIRROS

gloria
�ichàasrd8 ;;�s

Haylel" Mills
Jane Wyman - em -

POLLYANNA
- EastmanColor -

- Censura' até 5 anos -

S�CVENDE-SE
Yt=nde-se auatro lote� de terreno. situado no

Bairro lpiranga, em BarreIros, por preço de ocasião
(Cr$ 200.000,00>. Os refleridos teúenos distam pou
cos metros do asfalto. pOósuem luz elétr:ica e. já em

funCionamento, um moderno Grupo Escolar. Os inte
ressados podem procurar o Sr. Capitão Nilton Ma
theus, no Quartel General da Polícia Milítar.

Quanto aos argumentes
,inteiramente diferente.
que nodo l!em a ver com

as acusações dos comUn1s
tos e que não podem ser

confudidas com 09 suas

manobras' Apesar da lu
to dura entre Strauss e os

SeUS oponenbes na políti
ca interno do. Alemanha
não há nem motivQ nem
base paro crer, nem em

h'ip6tese na iâentidode de
pontos de visto do oposi
çõo alemã e do comunis
mo internacinal que, ata·
cando Strauss, está que-�
rendo atacar e acusar to

do regim� democrático
da Alemanha Ocidental

são Jose'
às 3 e 8 horas
Tcny Curti"

Vivian Nathan - em -

O 6° HOMEM
- Censuro: até 10 anos -61NA'SI0 EM UM ANO

Arara com maiores probabilidades - Faço o

suo inscriçõo à Rua Dr. Fúlvio Aducci 748 CURSO
CO,.!TINENTE. ., ,J

rill
.

às '5. e 8 horas
Victor Mature

HedY LaniOr - em -

'SANSÃO E DALILA
- Censura' até 5 anos -

, império
às 8 horas

2) - Jàcques Charr'ier
Macho Meril - em -

CARICIAS ROUBADAS
- Censura: até 18 anos -

REI-MARCAS E PATENTES
AgeDle Oficial da Propriedade Industrial
legtn:ro 4e: marcas, patente, de Invençdo, nome. co

..-clats, título• .:e estabelecff'i.ento, tnsfgnt4&, IrQ$8. �
propaganda e marca.' de I!xllortactlo

Ru� Tenente SilveIra, 29 -,1° andar -

roxY _
,

às- 8 horas
Chr:�tjnn Pezcy
CcleLe De:c('lr.b�s

AS NINFAS

rajj

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PROL D� SANTA CATARINA NO

SETOR [)O� ESPORTES

Teve o i\

r 'c"

Os nrj""€!1

tenco-aro ao

Paula
rê com

anteontz
Adolfo
rodada '1

prcns: ícnr '

O P'ml I:
de bons r

rendo-se cl

do ín.rio (1

vava m"o

tismo

pe!':!."
•

mUito mp'

000 e F'da,
ma imo'

la Rrl!'l1o

Porp'l1, as

trabslha,"m

os dois atA

goe
Com d<is

reto.ia do

Metropoi
ma a €qu..:.
nal, vice cam

tempora,''I.
ma p:\l 'da
mis:osa.
A prl-l�!ro,
te da t'

zagueiro
gunj", �

pelos eo!c''G

Camp�51! c

amell11ã (1("

tal rumo ao

onde tom:"ll
..

peonato 'R,

boi Ama(!n
seu de"Md

mediucre, Paula· Ramus e Tamandaré
�ram··se no marcador: 1x1

por Malque, perdeu o "pi.
que" na hora do arremate,
continuou na Jogada e foi

até a linha de fundo, passou
por um adversário e divisou

Maíque livre pelo miolo.

Veio o centro e a cabeçada
feliz do extrema foi atê ti"
redes de Jaime .

Parécía que o jogo esta-

va ganho para o Paula Ra
mos. Mas, o 'ramanderé cem

ti"l'tava lutando e aos 35 mi·

nutos o ponteiro Sabará

magnfficamente servido por
Rato �ve .lrente ft frente
com Carlinhos e atirou jn

fantilmente para 16m.

Tudo fazia crer que o

match terminaria com o trt

unro paulaíno.
Mas aos 43 minutos houve

falta na linha media paulai
na. J. Batista encarregada da

cobrança o fêz com certa via

têncía. O arqueiro Carlinhos

estirou-se e espalmou a pe
lota, entrou Lalão e atirou

para às rêdes.

E;;:a o empate que seria o

marcador defi.:liti.;o. No Pau

la Ramos gostamos de Car
linhos, Hermes, Nery, Ha

milton, .Amil' e Anísio. No

Tamandaré, o' quarteto di!

zagueiros ioi o ponto alto

da equipe enquanto no ata

que notou-se o esforço de
Rato. Quadros; P. Ramos:

Carlinhos; Hermes, J. Batis

ta, Ner y e Hamilton, Anisi')
e Amir; Valtinho, Alex: Meí
relles e Maique.

O 'remencerõ: Jaime; On

val, Aberlado, J. Martins e

Atlilson; Fida e Hélinho; sa
barâ, Roberto, Rato e Lalão.
Arbitragem regular de Ger

S9n Demaria e anormalida
des não houve.

Preliminar, vitória do Ta..
mandaré por' 4 x 1.

,,!')!r-A "APRONTA"
"1'� HiFRENTANDO
OW.l

TORNEtO ITAJAI
- JO!NVlLLE:

VITORIOSOS
AMÉRICA E.
MjRCILlO DIAS

paI do Post�l Teleqráfico.
SegÜtldo nos informou :J

t(�('ni�o José Amorim, deve

rão tomar parte no ensaio

os aU:3.tro "alares joinvillen
'se cO'Jvocados e que são

��;��o��sse, Alegr_;a, Riga e

"\' I)�p� " V PROVA
�A "\(0' T4

CONTINUAM

MovlmentandD as duas
maiores forças do tutebol

��:� e:te!t:e:te:��;
o Toraefo denominado !ta
jaf.JoinvUe.
Em Joinville o América.

venceu ao Barroso por 1 x O
enquanto aue em Itajaf, o

Marcllio Dias venceu o Ca

xias, por 3xO, Gols de Aquj
les, Jrlésio e Renê,

tiç!io já foram estudados e

:1 estarão sendo divulgados

!I!"""':':'�;!!"-�__""�'� ���h����:o�aP���u�
(' ;>tnwés das páginas esporo
t.h·'lS do Jornal o Estado.

Divulga a imprensa paulis
ta que o c:atarinense Nilzo

perten·�ente ao Metropol de

Criciúma, foi contratado pe
lo clube santista que pago
rá ao triCampeão catarien-

se a soma de cinco milhões
de cruzeiros e mais uma par
tida a ser efetuada entre as

duas esquâdras, em Criciú
Ima, sem vantagem finance;.

Fio :;l:1�\polis

�
<.

�,

';{,I!Jwl\

PEDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE� " GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORADORES .

- RUI LOBO - MILTON F. A'VILA -

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

SILVANO ALVES DIAS RETORNOU E
QUER REINGRESSAR NO

DEPARTAMENTO DE ARBITROS
O apitador snveno Alves

Dias, que se afastara do
quadro de árbitros da Pede
ração Gatarinense de Fute
boj, a fim de participar de
uma viagem de instruções,
em volta ao mundo, em na

vio da nossa Marinha de
Guerra, retornou a esta <::a

pita!. \
Silvano Ah'es Dias, com;i.

Rio e São Paulo, principal_
mente o paulista. E' certo
que Santa Catarina vai, ag')
ra com relação ao nosso t(l-.

presentante mandaremos u.

ma seleção formada pela cio
dade que venceu os quartos
jôgos abertos de Joinville
em S'3tembro próximo, pois
fazer uma seleção cntarinen
se é muito problemática: Os
jogadores não poderia d3i
x:ar suas cidades para tr�i
nar em nossa capital, nos a·

diante'l o senhor Ody Varé

la, e qo.lase certo que quem
vencer o voley ball masculi
no vai nos representar no

certame sul brasileiro.
Atletismo em Floriallóp0!i<;
Inda'!lldo pela reportagem

a cerca do abandono do es-

porte base em nossa caui

tal, Ody Varéla foi taxativo:

DERROTADO
O CORINTlANS

Assim como no certame

carioca, o paulista apresen
tou também uma grande

surprepft com a derrota do

Corintjans diante do Com!'r
dai por 2 x 1.

.

Palmeiras O x Olimpico O
- Olímpico foi o vencedor Nos demais cotejos os re·

nas penalidades por 3 x 2. sultados foram estes:
Vasto Verde O x Floresta. São Paulo 1 x Ferroviária

O - Floresta venceu por 3 O.

x 2, nos penaltis. São Bento 2 x Quime de
Floresta 1 x Olimpico 3 Novembro O

derado o melhor apitador
de 62, laureado com a me

dalha de ouro oferecida pe
lo Departamento de Esporte
da Rádio Guaruja, já deu en

trada na Federação de um

requerimento, solicitand:>
seu retõrno às atividades co
mo a�H.ador no quadro de
àrbitro da entidade catari-

abandonada, e no último
mes de junho, somente seis
atlétns é que solicitaram
inscrição, número muito in

significante para o renome

que a prova possue. Nos
disse r.inda o senhor Ody
Varela que 'ii. única maneira
de verdadeiramente salvar
o espolte base em nossa ca·

pital é a de fazer realizar
periodicamente torneios en

tre os maiores estabeJecimen
tos de ensino, e com est�s
campeonatos os clubes se�·

tirão a pressao, e novamen
te demonstrarão um' inte
resse, pelas coisas relacio
nadas com o atlétismo cata
rinens'l, muito principalmen.
te de Florianópolis.

Brasileiro de Voley JO':enil

mentos da sua Federação, o
presidente Ody Varela, nos

adiantou os motivos que le·
varam a F. C. F. a cancelar
a presenca de nosso estad(t
no cert.ame brasileiro de vo

leyball juvenil foram sómen
te dnis: falta de dinheim
(problema oue não ê sómen
te em passagens, gastAria
mos no mínimo hum milhão
de crtlZr.lros nara o camueo

nato em Natal no Rio Gran
de do Norte. Aliás a este res

peito ouero Que o seu jomr!.l
puhliaue o seguinte. Este
problema do dinheiro não ê
SÓ de S:mta Catarina, ""oio;
os n8.111istfls e cariocas estão
lutantj,) ainda Dara partici
parem do cert3me brasilei
ro. c�Ttame este aue não
rrlnt.ar4 (:nm a Dresenca de
dois e!';tRrlos. dos Que mp..

lhor nrR!kHrrt t.al e<';Dortc.
Rin Grande do Sul e Paran'L
Tu(ln llor rHUl>1\ uni('R.mente
ria õ1<-f"llnl'ia e do dinheiro.
eme r"lIa mesmo. No pdó,<õ_
mo se _f__çII: _menos disnendi!)
!"o nem tenham dúvidrls de
W!C S,lllta Catnrjnn C'!':tad

prl'�ente .•

com um salto espetacular,
enviado a bola a escanteio

Cobrou-o Vadinho e Mareio
rêz a defesa.

,

48 ANOS DE lABIJTA CONSTANTE EM

i �rt��e 8� [auh�, m�� O l�ão a[�Mu iWI�n�O �U� [at!IOri�
l, o qual, mercê de um ex- dicou, dando oportunidade a Ati. A bola foi arremessada tuindo numa autêntica mu- Aos 2 minutos, atacam Pe-

-tea-e jOgo de meio campo, que Oscar se recuperasse alta para a frente, vinda da Cavallaui na Trave A rase finaI pendem mais ralha. Rogério atirou forte a reréca e Rogério, provoca-i-

'1 a pressionar a reta. aos poucos para, com Rogé- área atléticana. No seu an- para !-' Aval que começou Márcio defendeu, mandando do grande perigo frente :1

'�1 adversária e dando rio, exercer o domínio. As- calço estava Mascarenhas, O jogo prosseguiu com o atacando firme, com a reta- a escanteio que, batido, não meta atléticana, forçando
I' Eco a impressão de sim, logo aos 19 minutos, o mas tudo indicava que Ger- Atlético atuando com maís guarda atléticana se constí- surtiu O· desejado efeito. Márcio a deixar o arco para

,. 'ia com a longa in Avaf inaugurava o marcador clno chegaria primeiro a ela, empenho e segurança, po- afastar a pressão avaíana.
�i'

":'�:��o:�a:r:u�"Â!�: ��l: �::r:.n:��d�! ��;!�� :��:�:d;:o�a�::nd�: ::lhorre7�=s�ed��: BRASILEIRO VENCE ESPETAClJL�R. :e�OJ:e��I;:��/�r�:n�e���
:o>:);s ter Acácio rean- slderávei dístâneía, quando para Q defesa. Hesitaram, campo de Osvaldo, Aos 39 atirou para o arco onde en-

a (i:-'�J intervenção de investia perseguido por Te- porém, os doisplayers, dano minutos, Oscar arremessou MENTE A PROVA INTERNAClONAl DE contI"01l-Américo. reste tiq_ha
., 1 "lO'��O rasteiro deste. lê. A pelota bateu no traves- do ensejo a que o "center" com violência, te'ldo Márcio tudo para realizar a deres.r

r. ,) _ ��r�P.;.� e�!����� e���:� Sã� �o�n��u���. A'RI :!������� te:��a:s;ec:���� ����d�!�::i:�:a� ����� CICLISMO "9 DE JULHO" ��� ��õ�;�. P::.i�.o ;::é��
["'1 .:;·jl:!da derese eveta- jogador mais regular do se. Do choque entre os dois do por Vadinho, originando- Jovem, com apenas 19 a- ficou-se o argentino Heitor C0:11 as duas mão. Penalty,

r-in- ::TT'h". Nerí e .scã- Campeonato animou bastan- jogadores resultou sobrar a se forte confusão frente ao nos, de nacionalidade bra- Acosta em terceiro outro ar- decretou o ãrbnro. Oscar '3C

(' <, e-tãéncía. O mero- te seus compeonetroe, mas bola para Ari, o qual,' com arco le Márcio, tendo Caval- sileíra, Tércio de Andrac.ie gentino José Fernandes e em encarregou da cobrancn c

r""'" eveseno estava cus- nem por isso impediu que o grande calma, impulsionou lazzi arremessado na trave. foi o grande laureado na pro quarto cruzou a fita de che- rê-to sem a constumeira ha-

tendo a acer-tar, o Que só 0- Atlético. aos 26 minutos, ob- a bola para dentro do arco-. va Internacíonal de ciclismo, gada o brasileiro. Roberto bilidade, chutnnrto a bola pe-

correu quando Osvaldo ctau- tivesse o empate, a�ra.vés de vazio. (hcar Perile Pena1ty patrocmada e organizada pe- Barbosa, pertencente raru- la -Jínha do fundo. Pouco

la A Gazeta Esportiva de bém 'l equipe da Calóí. depois, Cavaünzzt ar-remos

São Paulo, efetuada 'na ma- 11:i' sava no cento. tendo MÚCi0

nhã. de domingo nas pr-r
cfpaís artérias de São Paulo. ,...--------.

Tér__cio de Andrade cobriu I S � � O H O S O ?
o percurso de 6..500 metros

�emumahorae26rninutos. SO CJ\fE ZITa
Em segundo lugar ctassí- _��_

ra tramar no meio de cam

pó o que tornou o cotejo
sem qualquer atrativo.
A primeira etapa ceraotert

acu-se pelo patente equiJí
brio de forças, tanto assim

que o próprio marcador per
maneceu em branco.

• Para a segunda etapa espe
rnva-se que Helio Rosa

s determinasse que Valtinho,
víõsse a jogar, caindo pela
extrema, mantendo Maique
l .. la esquerda também ,bem
., ..-to, forçando com isso

� -a defe� do Tamandaré
'"'''!''c, permitindo então

qt:c pe!1etrassem pelo miolo
1I1!'!irelles e AJex, para os ar-

iE��!�ª�:���:�� Ody, Varelõ: /IAtletismo completamente abando
"

r:�l�;��:i:���;E nado" em nossa Capital; Volei não irá á Natal
'i- do Daré que atuando firme- Walter Souza lha, prestou alguns esclare- Informou·nos o senhor O-

'.nl'nte, barravam as tremas cimentos à nossa reporta· dy Varela que o certame em

do tricolor com certa facili- Sempre demonstrando a gem com ampla exclusivida-, questão. será realizado no

d'de. Mesmo assim, jogando melhor boa vontade para mês de outubro, na capital
erradamente. o Paula Rcl.- com a imprensa o presiden- Centro Sul Brasileiro de gaucho. e contará possivel-
110S conouL'3tou o primeiro te da Federação Atlética l.::J, VOleyball mente cóm o. participação
tento da tarde. Aléx servida tarlnense, sehhor Ody Vare- de estados como: Rio Gran

de do Sul como patrocina-

I t t d I d d
. dor, Sta. Catarina, Paraná

,oro oneres a ua e omm- :;';:����t!""�u::':,:

I d I d O Id
Santa. Ca�rina vai partici-

iLiuma; anu a o go e ri o '��'"�:::t�:�:I��;��
O cotejo transcorreu equi- gi? Lopes, Ari, Claudio e Arbitragem de Fortunato ainda engatinha, em campa.

li )-1.do em todo o tempo GIlberto; Jardel e Cará; Jai- Tonelli. - ração aos melhores centros
�lamentar tendo o clube me, Parobé, Flávio e Gaspar. esportivos, como sempre,

�:�:�{;�f.;�;;�':���� Campo Grande 2 x VaSCA 1 ª surpre·
, ". '<:;:"O����':�be�:�� sa da roda�a Carl"oca•

'mno, Joao Carlos
( ' ..... jIton) e Tenente; Sal.

verdadeiramente o atletis- Demonstrando estar bem

'r e Da Silva; Arildo, VaI Apl'oveitando uma grande tóvo O Bangú 3 x Portuguésa O.
mo está abandonado com· a par 'de todos os departa-

1- di,., Bedcuzinho e Hélio. In� surpresa, qual seja a vitória América 4 x Canto do Rio Olaria 1 x Madureira O pletamente, não pelo desapa

tcrnadonal: Gainéte; Ss:· ��s�:�oG��aan.��rs�l;>;\ � �,________________ �����:::n�: ;'10�'P�6P��:
��p��nt�;dec��o::te���::: NILZO CONTRATADO PELO SANTOS :!:s, õ::o!�ra�n���:rea;-
apresantando mais os seguir. se pelas oompetições, quase

tesFh=�::::s� x São Cris.
POR CINCO MILHÕES, SEGUNDO ��;� osinc�:�::�ore;��!�:

A IMPRENSA PAULISTA No, di"e ainda ° p,e,idenle
reeleito da F. A. C. que a

tão consagrada corrida da

fogueira foi completamente

"INITIUM"
VU'CIDO PELO

BLUMENAUENSE
OllMPICO

NorOüstf' ? x Jm·('nt.ns ()

Prudcn! inn 2 "X Esport i"a

Gol da Vitória: Varlinlw

Aos 1>1 mmutos, uma ínves
tida de Perereca provoco.r

grande pânico na retegue..
da auéucene. do que se •

proveitou Vadinho para COIl

quistar o gol que seria o da

vitória. Nos restantes mí

nutos, o Atlético experimen
tou a reação. através de vã
rios "ataques em resposta
aos do Avai, chegando a ue

reja ao seu final com c tri-
unfo do Aval que, ass ...

_

fastou mais um sério obstá·
cuia na sua caminhacla pa·
ra o W.ulo.

Biringa, o 'iUelhor

As honras da partida f<:

ve-a o hercuJeo zagueiro
central Biringa que deve ter

cumprido a melhor atuação
de sua carreira. Nele esbar
raram um sem número de
vêzes os dianteiros contrá·
rios. Culica foi outro val·.)r

por excelência do quadro
atléticano: Vigiou muito
bem a Cavallazzi e distribuiu
para os companheiros da U·
nha média e da frente. Ro

gerio conlínua sendo o mr

lhor homem do Avai, qui�:i
do certame. Sâbado, aja·
\'em valor >!l.vaiano <.."Umpriu
outra atuação destacada, <1-

lêm de marcar o tento mais
bonito do. tarde. Binha, N.,

ri, Telé, Renê, Mascarenhas,
Vadinho, Cavallnzzi, Alemão,
Mârcio e Gilberto tiveram
bons o.esempenhos. Gercin:>
e Acácio falharam no tent0
"ÚnicO dos atléticanos, m:;.s

se houveram com acêrto nos

demais lances em que inte"·
viram. Oscar Ari, Améric:>,
Benicio Pereréca e Bonga
com altos e baixos. Osvaldo
foi o pior homem na can

cha. Quasi nulo seu trabalho
como homem de m('ia-ca�·
cha.

Os Quadrus

Jogaram assil"\ constitui
dos. os dois quadros:
AVAI - Acácio, Bonga, Nc

ri, Gerclno' e Binha; Rogé·
rio e O!:.car; Renê IPereréca),
Vadinho (Renê), Cavallazzi
e Pereréra (Vadinho).
ATLÉTICO - Ml�rcjo; A

mérica, Biringll. Culica e

Alemão; TeJê e Osvaldo; Ar!,
MaS"...arenhas, Gilberto e

Benicio.

Arbitrdgcm
_"

A' cargo de Virgílio Jorp,-e
a arbitragem do encontro.
Seu d9:.->empenhó, em que p�
se ter deixado de apitar um
penal contra o Aval, pôde
ser considerado como bol"'"

Preliminar e R('mla

Na preliminar houve em

p9,te dç_.._dois tento'lõ �e as hi·

Ihcter!h� nr'l1S:1ram fl ["('nda
de Cr.'j 41.50(\.00

A Liga Blwnanauense de
Futebol, realizou domingo o

seu Torneio Inicio de Pro
fissionais que apresentou os

seguintE-s resultados:
Palmeiras 2 x Tupy O

Olfmpico O x Guarani O -

Venceu o Olím'pico nos _pe·
naltis l�or 3 x 1-:-
Floresta 2 x Uniiio O

Vasto Ver.de 2 x Ama7.0-

... O

Tornou·se assim o Olimpi
co Cn:llpeÍlo do Torneio In;·

cio de Blumenat1�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Maior Con
de, Café. do Mundo

H, dez anos que se pro
duz no mundo mais café
do que pode ser consumido,
o que tem levado a urna

constante baixa do preço no

decorrer dêstes últimos

anos, para não falar nas

crises que lem acarretado

para a economia dos prín
cipais países produtores de

café.
Como maior produtor de

café, o Brasil tem' sido o

mais atingido por êste-esta

do de coisas.

Dr. Armando Cavalcante
Bnndeíra

r e'uoucarto em "A NOITE"
de 11·::;·63).
ÉCQS ESPIRITUALISTA.S.
Umbanda - Espiritismo _

Cultos AI'I'OS

o sincretismo criou múl

üptes acepções e identifica
ções pura S. Antônio que no

Norte do Brasil é santo cn

sarnentciro e como tal festeja
do e orado em trezenas ne

las mocinhas e rapazes cato
ucos. Mas no culto da BR

hia, nos candomblés é Iden
tificado com Ogtin, sen-to

naquele Estado Coronel da

Policia, como era Capitão do

Dxércírc Brasileiro, conaide
rado como "dono das estra

das, e abre "as encruant.a

das, e assim com estreitas

ligações com Exú, seu su

balterno.
Na Guanabara e Sul üo

Brasil ora é louvado com')

S. Antônio de Lisbôa, ora

como S. António de Pemba.
até nas eurimbas, por que
"coroa dc S, AntOnio é que
vence demanda" dando. tum
hém, uma ligação com EX'l,
com o qual não se identifica.
É portante um santo mui

to popular por todos venc

rauo e comemorado, no Bra

si! variando conforme a re

gião o modo de entendimen

to, mas que de todos recebe

a saudação confiante, e �' .•

tuslãsnca, nesta semana q
lhe é dedicada, na Umbun

da, como patrono da Linha
das Almas.

Festividades nos terreiros

Recebemos as seguintes
comunicações e convites:
'rerretro de Ogun 7 Esp.a

das e Oxoce Mat.alumbi, na
rua do AJecrin, 401 _ Vila

� Kosmus - sob a direção es

piritual de Tiana (Üdé com

Oiá), quc realizará no dia
15 uma festa religiosa de S.
António.

Tenda E. N. S. Das Gra

ças - Emanação de Xang5,
rua Emb. Graça Aranha 269,
Gávea, éomemorará fesliva
mente o dia de S. António,
conforme convite do dirle:en
te eS9iritual Nilo de Almei
da.

Nuclco Umbandista Tia
Maria _ participa a festivi
dade ontem realizada em h,)

menag:em a Linha das Al
mas, com uma homenager:t
especbl a S. Antonio e aos

Pretos Velhos.
Tenda c Crltz do Divino,

rua do Imoerador 834, Rea
lenga ,!)Lr sua dirigente espí
ritual Ondina Pimentel (Mãe
sinha) convida pa.ra a Festa
que realizará em 13 do cor

,.ente ",m homenagem a OXO
CE, se�ndo o ritual QuelCl.

Voeab'-11ário Afro-Luso- Brn
Vocabulário Alro-Luso- Bra

sileiro

divisão étno-linguística és

negros que foram traatdos

para o Brasil como escravos

e conheétdns como: ociden

tais, ortentaís, austrais. guio
nés cabíndas, angolas, ben

guelas, ccngos e moçamhí
ques, os quais contribuíram

deels! vemente no liguajar
brasileiro, onde há muitos
nomes usados ainda na

grafia, pronúncia e slgnifton
cão onginais e muitos 011-

tros que são derivações, co-.
rutetas ou sofreram a tras

tacão semântica, exercendo,
além disso poderosa tnnuô.i

ela nos costumes nos nomes

e alimentação, bem como na

rellgião.

Diretoria da União

Presentes nove membros
da diretoria da União Espi
ritista de Umbanda do Bra
sil realizou-se, no sábado,
na séde da filiada Centro E
Filhos de Ogun de Lê, 'rrav.
Matilde 12, a reunião orrtí
naría da Diretoria, sendo a

presentado o balancete-do

mês de maio, findo e pro
gramados os preparatívoa
para cs festejos de aniversa
rio da União, em agósto,
quando completará 24 ano.

de fundação. O Presidente
Marcus Estrela esboçou um

programa de conrratemíza.
cão e social recreativa, q.:e
ceré apreciado em reuol:.Í-;s
poater íores.

UMBANDA - Evolução H;<,
tõrtco _ Religiosa _ la.

Edição - 1961

O erudito autor. baseando
se ora nas publlcações de
outros estudiosos no assu.i

to, ora em contato e convi

vência no seio urnhandista,
ora em comunícacões esot
rítas idóneas dos Pretos Ve
lhos, ora na rcetce, anwltza
etmolnp.:icamente a orieem
dt'. "Umbanda", concorr�nõo
para tornar compreensível
e aceHÁ.vel a natureza exee")

cionR.l da Umbanda.
-

Várifls ra�fíp'<;. fi�lun exoU

cados em uTTMBANUA '_ S
volu.-:iio Hist6rico-Relie:iosa",
aue niie nOT tp.rra o mis�ê

rio e suhterf,íoios aue Dor

muitos sP.rlllos obSt:llrece-

r�n'\ a verdadeira origem da

U...,h'mda. /
E' uma ohra admirável e

digna cie se ler.

E' excelente, como diz o

Exm', br. Presidente da Co·
missão Nacional de Codifica
ção do Culto de Umbanlia
no Brasil, Presidente do 2"

Con�resso Brasileiro de Um
banda e Presidente da Teu·

\ da E3plrita Fraternidade da
Luz _ Eng" Dr. Henriqud
Landi .1r. - "E' curioso -::0-

mo os elementos pratican·
tes da Umbanda. aqui defini
da sob auádrunlo aspéctn,
não teoham até hoje, sôbre
eles se manifestado. _ Creio

TOMANDO MEDIDAS

Com o Tratado Interna
cional do cere. os esrorçce
no sentido de deter o de
senvorvtmentc negativo dos
preços no mercado cereeír o
encontraram a sua prímeíra
etapa tavorável. J!:ste Tratf&'
do marca uma mudança na
história da economia do
café porque dele não fazem
parte somente 36 países
produtores da América, AIr.·
ca e Asia, mas também, pe
la primeira vez, Os princi
pais países importadores :10
produto.
Na temporada 1961/62 a

produção total de ceré vol
tou II. aumentar. desta vez

em 13°., enquanto que o

consumo cresceu apen!lJ
9�". Conta-se com uma su

perprodução de cérca 75
milhões de sacas. Procura se

para o bem dos países pro
dutores equilibrar a oferta
e a procura através de uma

estaoíneecêc dos preços e
de um momento das possi
bilidades de venda. Nãc

obstante, será paulatina e

distenção do mercado do

café, com sede em Lon
dres valerá para para que
as estípulaçôes sejam res

.peítadas.
Para cada um dos países,

de posse do presente volu
me de sua exportação, foi

destinada uma quota, a qual
entretanto terá de ser corri

gida no correr do tempo. a

fim de que esta correspon
da à capacidade e às mu

danças do consumo como

mento. Infelizmente não se

fixou cinda preços mínimos
e máximos.

PREFEReNCI.\ MUDA
A Alemanha Ocidental é

o segundo maior consumi
dor de café do mundo. De
1953 a 1961 sua Importação
do produto elevou-se de
443,5 milhões para 844 mi
Inces de marcos. Simulta
neamente porém, veriflcou
se uma modificação do gôa
to. Enquanto que em 1953
estavam na prererêncta dos
consumidores alemães os

tipos sul-americanos, com

uma participação de G2�'(J
co mercado. a porcentagem
baixou para 39 em 1961.
Nesse mesmo perlodo os'

fornecimentos de café Ja
América Central cresceram

de 16 para 44°,<> não obstan
tes os preços mais eleva
dos. O café brasileiro tinha;
em 1961, uma partíoípaçâo
de 19�," contra 42% em 1955,
enquanto que o de EI Sal
vador vem tendo sua prefe
rencta eumentr Ja de ano

para. ano, perfazendo apro
ximadamente 17%.
O consumo dos tipos de

café africanos. que alcan

çam no mercado os preços
mais filtos, tem aumentado
também na República Fede

ral. Mas a procura destes

ultimas tem aumentado si

multaneamente com o con-

"Jão �o caridade, quero �r.cnas ser como você. Desejo estudar, trabalhar, ser. útil.
Com ,l 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.

Campanha. Pró-Criança Defeituosa - Associação Brasileira

I
Diretor-Executivo •........... , - - , .Jayme Torres

da. Criança Defei tuosa-A.B_C,D. COMISSÃO EXECUID'A N ....CIONAL Secretário •••••••••••.••••• ' Luiz Philipe Rezende Cintra.
Tesoureiros ••.•••••.Alberto Figueredo e CamiUo Ansarab.

Presidente ele Honra•••••••••••• '! •••••••Amador A,guiar .... e: Presidente da A.A.C_D.••.... ,.Renato da Costa Bomfim

Presid�te da Campanha ••••••••••••.• o ••••Laudo Natel Coordenador•••.•....• 0 •• '.' _ •••Ulysses Martim Ferreira

mIE SUA CONTRtBUIÇlll-PAIIA A CAMPANHA PRÓ·CRIANÇAIlEfEITÍlOSA, 1 ENTIDADE FILlAllA DE SUA CIDADE:
Associação de Assistência :l Criança DefeituOsa - A.A_C.D_ - Av. Prof.
Ascendino Reis. esq. Pedro de Toledo. - São Paulo.

.Associação Casa da- Esperança - Rua Imperatriz Leopoldina, 9 - Santos.

:�t:�Â����!oR�Cos�'�n�t!, Sra. Çasa de Miseri-

!\ssociação Mineira de Reabiliuçio - A. M, R. - Avenida Manso
Pena. 2698 - Belo Horizonte, '

.

.íusocia?,o Paranaense deReabilitação-A.P.R.-R. Iguaçu, 8lI-Curitiba,

Associação Peraamlmc:aDla de Assistência l Criançà Defeituosa -

Rua do Espinheiro. 730 - Recife_
•

AssociaçJo $aoafório Infantil Cruz V{'f'de-Av.Jandiu,l002-São Paulo
Associação Santa Catarina deRcabiliução- Rúa Gal. Bieteeccurt, 102 -
Florianópolis,
Instituto Baiano de Fisioterlpia e Reumatologia - Av. Getúlio Vargas.
544 - Salvador.
SociedadeCampineira deRecuperaçlo da Criança Paralítica -Rua Lusitana,
369 - Campinas.

NOVO DIRElOR nCNICO DA com
I o Estado deseja ao en.�' votos de feliz e profícua
Viajou ontem para La- Edson Maeêdo os meniore, gestüo.

jes, onde assumirá as Iun- ._

ções de diretor técnico da
COSEL, Companhia Ser
-rana de Eletrificação, o jo-

vem engenheiro eletrônico
conterrâneo Edson Fláviu
Gondin de Macedo.

/
Setor básico no desenvol

vimento, a eletrificação da-

Dr: fláviô1fõêilM!�4môrim
� � � -. �

ADVOGAQQ" _-

swno total, sendo que sua quela zona ganha agora um

partiCipação no mercado a- profissional de alta capa

�emão com 15�i1, é prática- cidade e desprendimento.
mente constante.

EDITAL N°13
Pelo presente ficom convidados os Senhõres por

tado�� de cnmor('vontes do pagamento do ADICIO
NAL RESTITUíVEL cr'i�d,.. f"elo Lei nO 1474/51, re

ferente ao exercic'io de 1955 a Se apre�"ntorem nei

ta AlfândeCla munid ....s dos respectivos comoróvan+es
poro rrce<"sório substhuicãOo por TíTULOS DE aBRI·
G�CóES DO RF�PARELH�MENTO ECONóMICO ou

para a devoluçõo em dinheIrC'o das quantias que nõo

otingIl'em o total de Cr$ 1.000.00'

Alfândeg:::: dl3 Flo.r'ianóp�lis. 5 de julho de 1963�
Joã., Frederico Hocker�

INS"ETOR
11-7-63

BANTO - termo genérico no ent.mto Que é uma ex·
da lí,lgua quimbundo dest· ce1ente contribuição àQUeles
gnativo das linhas e povos que lutam pelo mesmo i·
bantos, que &ignitica; pe'3- dflA1. n.r"" nUA .... _"ftrl ... "e
soas (plural da palavra ineficiência e sobretudo &
MUNTU: pessoal) dado PO" tar.na, Que vem. sendo mano

:�:�;:1>t:��j�:a�86:bra� !:itn��aAA�:70S:; ���
ge Indis de 260 dia.letos e os lho, rt"<;infArAc:� e amOr, 8

povos sit.uados numa exten- Reltl!'lãn sin�rétlr.a, com as
sa' área indo desde uma Ii- luzes de sua int.e1iop.nrlla e
nha pouco acima do Equa- oom o mesmo esnftito 'D8!'.
dor aW o extremo sul for· cuclente, trazendo aos lelq-os,
mando um triangulo cujas aos curiosos. aos profan05
vértices são: os monte. Ca- e sobratudo aos wnbandt....
marões. a foz do Juba e o tas, tudo Quanto, neste seno
cabo da Boa Eaperanoa. a· tidft� .....-t...., nt'Inheéer ria
ntuando·se a área dos Ht'I- pr6nrla umhllnda." - s_-\

tmto1:es, e' Boximanes: Com- RAVA A :UMBANDA UNI-

12��d�. �s�im nessa grande VERSAX.!
__�_� �

�t;.. �;� � ,�' ;��. "_ .il\<,,> O'�' _:�

ESCREVA P�RA

�{]fU REP�E�ENTANTE
RD� ��

_\

• PROBLEMAg �
PARA RECOLVER
EM FUIIlIANÓPOLI

.COMPRAS
• ENCAMINHAR
• DOCUMENTOS ,.

'\ INFORMAçdl!!I t,\

PROCRAMA DAi 3A.J S� E SAB!!
'AR 1& houç �.

TARDE DA MOSICA ERUDITA
e que terá o seguinte- pro
"",ma.
Zampa _ Abertura de

Herold

Pornl>8.S e Circunstâncias
_ Elgar
Treehos da Ópera "La

Forza Del Destino - Vel"il
Sult.e Q\lebra. Nozes -

Tchaicowsky
Abertura Solene 1 812 _

Tchaif:owsky

O Clube da Música de

Florianópolis, tará realizar

domingo próximo, às 15 ho
ras, na Sede da Assocla".lo
Atlélh:a Banoo do Brasl1.
uma audição discofônica da

nóminada . TARDE' DA MU
SICA ERUDITA.
Convidam-se os sócios e o

públlc':.l em geral para
comparecer a esta audiçãoCORRESPONOÊNCIA

ALFREDO �ILVA
RADIO DIÁRIO OA MANHÃ

CJI. POSTAL•.331 - f LORIAN�PULJS.
�; li, \.\

'

"
, -.

... ,

CONFORTÁVEL CASA PEÇIDENCIAL
ALUGA-SE NO ESTREITO

De Ccostruçõ-, recente 125m2 espaçosa sal�
qUe pode ser subdividido 3 dormftórlós. um próprio
po-!'o escrítório, casinha banheIro completo_ WC quar
to banheIro paro empnsgada, área de serviço Cf)f'T1

tanque obrigo para automóvel ao mesmo t(\'TlpO voran·

dão; fóra: rancho e quIntal em- zo;o saudável e col
mo perto de boa praia éJ1 mor próxIma a Escola de
AprendiZes Marinheiros.

•

Ver e trator: Rua Max Schramm 360 Estreito
1l1_;7-63

SAMDU
CONCORRENCIA PÚBLICA N° 4/63

Chamamos o atenção dos Srs. Interessados, para
·os Diários Oficfas dos díos 28/6 r 1°17/63 onde es�

tá publicado o- Edital para AUISICÃO DE 'ENCERA
OEIRAS ElETRICAS DE 220 Volt; quantidade, trese
(13)· Outrossim i'nfo,rmamos que o' presente conCQr�

rên("i� �eró encerrado às 14 h::;ras do día 18 de julho.
de 1963. ' ,

RETIFICAÇÃO - retificamos o ítJem 5 onde se
le 10% leio-se, _ç:ouçeo de Cr$ 20.000 00 (v1l",1te mil
cruzeiros). .. �

Outras informações, a Rua Alvaro de Carvalho
nO 70. S. Meterial.

FlorianópoLls_ 1° de julho de 1963 .

AILTON F. CARDOSO
Chefie da Secção de Material

11-7_63

Pejo presente ficam 'convidados os Senhores por·
tadt'l1"<: de cnmorC'wontego do pagamentó da ADICIO
NAL RESTITurVEL. crIado pelo Lei nO 1474/51, r�

ferente art exercício de 1954 a se opresentaI'l�m nes

ta Alfôndega munidos dos resoect"v.-..s c"'mT'lrOV811""S
poro necessória �ubst'ituicõo oor TITULOS DE OBRI"
GAÇóES DO REAPARELHAMENTO ECONOMICO ou

para a devolução> em dinhe'iro das quantias qUe nõa
ating'irem o total de Cr$ 1.000,00.

---�l
Alfândega dl9 Flo.rlanópolis 5 de julho de 1963:

,

I
JoãIN:;��O�o Hoc �P.l:�.J

.11-7-6

BAR - VENDE.�
TRATAR'A RUA CONS. MAFRA, 139

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�ort
de Câmaras

amplo sucesso, oferecendo-
Está programado para o se aos estudiosos de Santa

próximo mês de setembro a Catarina não só maior
realização da SEGUNDA quantidade de obras, como, O Capitulo de São Paulo
FEIRA DO LIVRO. Dada a a presença de alguns dos está levando a efeito na

experiência angariada por mais conhecidos e renome- Capital paulk$1 uma cam-

ocasião da realização an- dos escritores brasileiros. penha inédita em todo
Uma das moções {lLIC de- terior, espera-se alcanpar pafs. Determinadas aveni-

E§�io:��::f:��;}� ---=P::---ro-d-ut-or-es-�e-c--'--ar-vã-o-co-ntr-a-a-re-dução de
;��C�n�ç�: �!��I��'re��:

consumo da USIMINAS g��:;�:,en:�ra��:o��çÕ:�g=� �se��rt�: �:j.:;�nae :Oi
tedas em plenãrío sõore o

I
normativo da indú�tria, q�\e bituba. Mais de 400.000

Problema do Carvão e Aj· I I é o Plano do Carvão NUCI':::-
Iabetízação. nal. A manutenção do corte

FEIRA 00 LIVRO no' consumo representa
uma redução brusca de 17"'0
sôbre a produção global da
indústria carbonífera de
Santa Catarina e virá criar
um problema social de grn
ves conseqüências. pois I'IS

emprêsas carboníferas se

rfic compelidas a demitir
cêrca de 1.:>'00 operário .s,
além aos prejuízos que re

carrão sôbre a Estrada de
Ferro O. Teresa Cristina,
sõore a Usina de Beneüa-

le

Realizar-se-à em Põrto Ale·

gre nos dias 11/14 do cor

rente mês a XIX Oonven

cão Nacional de Câmeras

Júnior, a qual será preeí-n
da pelo júnior Luciano Ma

rinho de Andrade, Preso da

Câmara Júnior do Brasil.

Nesse importante conclave
a "CAJUFLO" será repre
sentada pelos júniors Deu-

coro Lopes Vieira (Pres.),
Emanoel Campos e Antonio

NtccOIÓ. Grillo.

PATR;)NO "PARA A PAZ"

Para Patrono da XIX CN
será lembrado pela Câmara
Júnior de Florianópolis, o

nome de S.8. o Papa J03.0
XXIII.

l\lüÇOES

apresentar.se-ã no Teat '0
Alvaro de Carvalho, com o

seguinte programa: 1) .

Ccncõrto n'' 3 para Piano e

Orquestra, de L. V. Beet.io
ven, tendo como solista
Luiz Ríchter '2) - Bapsõdla

setor li:>, música sinfônica.
A regência da Orouestm

Sínrõntca de Florianópolis
P",,"á (L cargo do Maestro
Emanoel Paulo Peluso. Com
mais esta promoção D Uni

versidade vem se destacar

Coriolanus, de L. V. Beetuo

ven 6) - Berceuse para
um n-enínc doente, de AI-
0P.1! !J .ccntno 7) - D'moa

� cav- t de Antonin Dvorak

Bl -- Serenata de A. Nepo
muceno. cultarralrnente.

Em f\iu ÉG Sul: homenageado
o gereo te du Banco do Brasil

No dia 29 de ju.rho p. Vale do ItajaL os grandes beneficios au-

passado, realizou-se em Rio O sr. Pirmino Conrado teridos por todos os sete-
do Sul, nos salões do Clube Dernarehí, que assumiu fi res da. economia do Alto

Caça e Tiro "Dias Velho". gerência do Banco do Brr-. Vale do Haja!, devidos à

um grandioso banquete, sít S.A., em Rio do Sul hi.: c.t.lld"(h.! c ct;n,,''''li!lmo (p.,

oferecido ao gerente tio :l"lis anos. integrou-se per- o sr. rtrmtno Conrado De-

Banco do Bt'f:.I>:1 S.A., n . "ettar-ente nos problemas marchi. s ....uue imprimir
quere cidade, sr. Ftrmin o de tóda a região. àquela. lt.:,j" .

Conrado Demarohí. Assim é que, dentro das A seguir, em brilhante

O banquete que foi pro. ecucacões possíveis. atcn- improviso, o homenageado
movido peja Associação de deu a todos os setores da agradeceu 8" .nanifestações
Indúatrta e Cor-iércto de eo-snomía naquela nrósperu que lhe estavam sendo

Rio do Sul e cont ,-,u C-J. I e !'i.C'l região. t�" ... -"r1",pe prestadas, afirmando que

mais de duzentos e ctn- merecedor de todos os que cada vez eis se sentia li-

quenta ta.neros. foi mon- labutam no Alto Vale do gadn ao Alto Vale do na-

vado pela pnusagem do '1['�- Itajai. [aí e seus problemas. e que

versãno naten-to do rIP" as honras cabiam Ban-

À sobremesa, o aniver

sanante foi saudado pelo
sr. Rubens Bins Silveira,
vice-presidente ce Associa

ção do Comercio e Indús
tria d::J Rio do Sul, qun
em belr dizcurso. explanllll

co do Brasil S.A.,
êle, que se conste
humilde bancário
Ao ái-Yl"t":!- fizer

presentar ';õ:.!:l.'1

ções de Ciasse (

le do JtajaL

menazead-i, tes-emur+cnao
lhe desta rorrc-. os '\g"'t
decímentos pelo í-uptüsc
que l;'""'_pri:nhr, em sua ges
tão s rre- tI': c1.êl.;iü,�h cus"

banc iria, à ir>::tústr;a, C',

rnércio 'e lavoura do A!t'J

curso do 6' aniversariO dn

sagração Episcopal de D.

Gregório Warmeling e à
sua nomeação para bispl)
diocesano de Joinville. Rc-

se.guem:

Sr. Presidente,
Srs._ Deputados:
Dia 29 de junho passilcio

transcorreü o 6" aniver$iÍ-
rio da sagração episcopJ.l
de D. Gregório Wermeling e

a sua nomeação para bi&

po Diocesano de Joinvi!ll?
É por isso que faço cheg3f
à Tribuna desta Assemblda
considerações a respeito de
S. Exa. Revma. e requeiro
'à expedição de telegrama
de congratulações. NatuTnl
de Tubarão, Vigário de La·

'�O:'}",,' ···;',,�'\' ..1'<.·1,·-· ��;�
,-�.

:,:.. ,,,\;:'�'C�" ';·'l'e .,,_.•.• ; ...,' -<;:',:�"�i�":_;(i"",�,;\,,-:,,��\;.,:�r.:-�

CODvenção Nacional'

Uma num€'

integrada :r
uni. dentes de

o prt lo�,�·lli.� ....1l:.rle:. Zdgar �o�i� com 08 _represeniantes da Indústr;ia carbonífera

'0 fi.
�2 comissão

"lGO presí
"eatos ele

-ieradores,
federais,

nicipais e

Sagração Episcopal de�Don
Gregório Warmeling

O deputado Luiz Bianc�!, o motivo que nos coibe ca alma t�O bem comum, verba que se lhe fõsse dado es-

na sessão de 4 do corrent2, lar. mio pretendemos t"el:er volant exemplo traunt. D. c.li.ill;Ír u:na diocese esc(,

na A�sembléia Legislativa, seu penegéricQ com a in- Gregório é realmente um 1I1c:-;a t, de Joinville. D.

fez referências ao tran_�_ tenção precipua de o elo- Iider autêntico. Assumindo Gregç>rio WeriTIeling vive a

giar. Várias vêws ouvimos �. d��e::e e;;e�t���tit�!Ç��l:' ;���cC;��tiV�ede :i�: ��t��:
���lq�:�pr�:ali��deCi�:�� r:ida memória, então enfér- de cada um membro da

se�in�e dito "passemos "o mo, encontrou \OS maiore5. sua g!'el. Jfl .um Ori:n����
turihuJ" à frente", mas �o. \Pmr����e.m'F"'o,' p.e::2 �uanõ.onop�� �� t:� Rigoro-gosijando-se pelo evento, (l fazem,>" paro que sirvam ......... • ...

parlamentar pedecista pr0- as nossas palavras de es- illtercsse 'próprio, mas obe- so e

nunciou as palavraS qUO} tímulo a outras peSS02$ decendo a determinação de tempo,

que se dedicar" de corpo. e seus superiores hierárqui- palavra
coso Hoje êle mesmo afirmn soluçã0 para o diocesano

atribulado.

mineiros,
dois der

�:� seis prere

trõs presidentes de Câma
ras de Vereadores de San
ta Catarina, todos direta e

indiretamente ligados à prc
ducãc de carvão, estêve on

tem na Confederação Na

cional do Comércio, a cujo
presidente, Sr. Charles Ed

gar Morítz, expuseram a

difícil situação em que se

encontra êsse important\�
rBmo da economia nacio
m>,1 em face da medida" to
mada pela USIMINAS, r{'

duzindo em 50 por cento o

seu consumo de carvão bra
sileirO.

A comitiva est�va inte

grada pelos deputados es

taduai.<: Paulo Preis e Vâ
nia Faraco, pelos prefeitos
municipais Nery JesuÍllO

da Rosa, de Criciuma, ArIe·

lino Bettiol, de Urussanga,
M:moel Garcia, de Siderô

polis: Jorge Silva, d� Mor·

ro da Fumaça, Ângelo Lo·

detti, de Içara, Benjamim

Barreto, de Lauro MÜller,
pelos presidentes de sindi
catos de mmclros Manoc!

Ribeiro, de Criciuma, Arti
dõnio Ramos, de Urussanga,
Joventino Honorato, de Rio

Maina, Eugênio Nurem.

ber, de Siderópolis, Cleir
Aguia:-, de Lauro Miiller,
pelos mineradores Sebas·
tião Neto Campos, Cesar
Guimarães, José Portela,
Fidélis Barato.' Santos du-

��:��, A�:s��rC���)��u��.
pelos pnjsidenLes de Cãni,,
ras de Vereadores Nélson

Alexandrino, de CriCiuma,
Febrário Righeto, de Laur:)
Müller, zeferino Dagastin.
de Siderópolis, e ainda pejo
representante de Associ'!.

ção C"mercial e Indust.rial

de Criciuma, Sr. Wilson
Barata.

A medida tomada

USIMINAS, segundo ale-

gam os interessados,

PARALIZAÇAO' DO TRAN·
SITO

nõmíco-soctat.

ta [ST-AD'
('> O IUlS .HHCO OIARIO OE SANJA tArAROu. ,

Florianõpolis, (Terça.Feira), 9 dr Jullto de 1963

pela

Leitor assíduo do Stanislaw Ponte Preta, estend
hoje aos leitores na crônica de 28·6·63, sob o tít

COMO O LEAO ENTROU BEM:
Diz que eram dois Ieoes que fugiram do Jard

zooicgicc. Na hora da fuga - segundo o ator W

llngton Botelho, que me contou esta historinha
tom de raoura - cada leão tomou um rumo, para d

pista r os perseguidores. Um dos leões foi para as

tas da Tijuca e outro foi para o centro da cidade. PI

curam os leões de todo jeito, mas ninguem encontr
TInham sumido, que nem o leite.

• ..., Vai dar, depois de uma semana, para surpresa
ral, o leão que voltou foi justamente o que fugira p
as matas da Tijuca. Voltou magro, faminto e alqueb
do. Foi preciso pedir a um deputado do PTB que

ranjasse vaga para ele no Jardim zootogtcc outra

porque via vantagem em reintegrar um leão tão
comido assim. E, como deputado arranja sempre c

cação para quem não interessa colocar, o leão foi
conduzido à sua jaula:--

Passaram-se oito meses e ninguém mais se I

brara do leão que fugira para o centro da cid
qLiaml0, lá um dia, o bruto foi recapturado. Voltou

rt\ o Jardim ZoolQgico gordo, sadio, vendendo sa

)A"qre��nta�vé. aquê_l.e .,ar prosP,erQ do, !\ugusto Frede

, � �O_hjl:t f;!;�;�����::��, tJ����mq�eU����o.
�
Ta M mataà. d<Í IT'ijlolca diSse pro colegd'inha: - P

rapaz, como é que você conseguiu ficar na cidade

lempo todo e, ainda, voltar com essa saude? Eu,
fugi para as matas da Tijuca, t.ive que pecjir arre
porque quase não encontrava o que comer, como

que você... vá, diz como foi.

O outro leão, então explicou: - Eu meti os pei
e fui me esconder numa .repartição publica, acho
era um Ministerio. Cada dia eu comia um funcion

e ninguem dava por falta dele.

� E por que voltou pra cá? Tinham acabado
funcionários?

- Nada disso. O que não acaba no Brasil é f

nário publico. É que eu cometi um erro graviss'
Comi um diretor, comi um chefe de seção, comi di
sos funcionarias, comi até um ministro e ninguém
por falta. No dia em que comi o cara que servia o

zinho, de_ram logo por falta dele e me apanharam.

fere

Que tal?
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