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ro, acrescentou Harríman,
que Kruschev não deseja
uma guerra atômica, e nis

to, nossos interesses são

convergentes,
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tf:���j�IQ:�;�� s��Lt���Sg,e�,����el'� o r..Idente�S�O'�'IL, �que n�'6 ImenÇ�lm�n�� res t�a�uondU� p.
forma-se �epols em pa.rh- O Senador Auro de Moura ropa e Oriente Médio, em- s.f que, agora tomará conhe- xima sexta feira, retoman- do presidente do Senado, ra a capital do pais, O sr.

do bolcheVIsta,. e posten�r- Andradt, que acaba de re- cercou hoje para Brastliá. cimento da eítueçêo" pcliti- do a S. Paulo, {ará prcnun- vários outros parlarnenta- Rougê Ferreira do PSD, dls-
mente em partido comums- se que em companhia de

�:::���:;:::::���;� Jar na I i sta b r itân i· Pede as i lo naURSS �:;:�:;�:��:;:��:��:.::
norte-americano que parti- OSCOU, 3U (DEl _ O União. Soviética. A breve ndades soviéticas asilo po-

��:in��:r:on�;�a�õ::s�a� VERBA PARA ASSOCIAÇÕÉS RURAIS ! IZVETZIA, informa notícia do IZVETZIA diz:

tura de um tratado de pros- BRASILIA, 30 <OEl _ O intensificação das atívídu- te q�� s:r!�:�a�s:i�ãni� ��e ���:�� :�!â��CS�Çã�til��
crtcão nuclear, disse que Mínístr o da Fazenda prof. des da Confederação Rurlil de Informação Harry destaque na "Inteligência
apesar de suas divergên- Ca-valho Pinto, determinou Brasüe.ra nas Federações 'bi, conseguiu asilo na Brl tâníca", pediu às auto-

cias, 0$ soviéticos e chine- a liberação das verbas des Rurais do pais. A verba, é

ses não chegaram ainda a unauus ao MInistério da de tres milhões e 750 mil .....,_--�----------------�-------------

um ponto de ruptura. Ar;"· Agrtculturn para custear a crueetros.

I N C E'N O I O N A I.mau que os dois países sa-

bem que uma ruptura âoü-

�:�l';;,:,�am:::m���;a�� HELIO FERNANDES EM BRASíLIA
munísta. "Está muito cta- sidencial. O diretor da "Tti-

BRAStLIA,30(OE)-O bunadalmp,ensa",uompa· .

ONTINENTAL DO R
jornalista Hélio Fernandes, recera ã. sessão do Supre-

C
'

chegou a Brasllia pouco de- mo Tribunal Federal, em

'

p01S das 11 horas, e está que será julgado o pedldp
néste momento. no Quartel de habeas corpus, para li

do Batalhão da Guarda Pre- vrá-Io da prisão.

��I· ��.,�r· r I'�t�rv��t-I�. I-rmi�a
r �; ��(:�E: d-;; :::;;::�� �:nta:·OI�:t,� f":'t,��,!�:;; �';,_�:��:':d;u:U'� :���� ;:;;, a:n;'���:; ::::

m chamados para debe- amda· hOJe, duas hora mí��:s; bto é as 19 ho- zmros. Não há vítimas.

o �,::�:;,::;� !ueT�t��,�. Perdas" irreparáveistiuental nu rua das Laran-
rjeiras. O fogo, teve inÍCI-J

n a l[n� �' J' �Ô.rl·m��· :�;f:i::a��op::'��.)���� :��i�:������,��;,:;ft::; Cidade Devastada
dir a Intervenção das rô-

, I.. ças armadas, na região .do BELGRADO, 30 (OE) .-

. garimpo na amaaôrüa. A Apenas algumas dezenas ele

" medida, visa dísctpllnar fi

região do garimpo. O Pr,..

CASA-RURAl, Df lIMBO ��ç::t���a.:� '!II'�!'í'·'�rI?1�·�it�:S:!:.1��nS�:lId��� :.j. ,

Tem continuidade o pro- em breve, a cidade de Tim- possue documentos, co, 1 TV conttnenu no, íc,
. _t"nLo, as- J.�l�j

grama catarínense de pro, bó, onde o Govêrno do Es· várias denúncias sõere ti. foi circunscrito pelas bom- dades não for�ecera�4u�
F

porcionar aos agrtoultcres tado adquirirá imóvel para existência de contrabando betrqs. As chamas, destrui- tra cifra oficial do número

de diversas regiões os be- a construção da Casa Ru- de ouro e diamantes na re- rum- o almoxarifado da em- de vítimas, alem da pubtí-

nencíos da existência de ca- ral, daquele municlpio. gtão. présa e parte do guarda cada o-item e que aponta

sas rurais. A meta stingirá, roupa. artístico. A TV Con- um saldo de mais de 1.500
_________ mortos e 200 feridos. Mars

de 150 mil pessoas estão ao

desabrigo em Skopjie, cs

tando elas alojadas em

acampamentos militares nos

arredores da cidade. O se-

viço de: eletricidade foi res

tabel acido parcialmente. O.>
edífíoíos que sofreram ra

chaduras e ameaçam desu

bar, estão sendo dinamita

dos. No plano cultural e ar

tistico, as perdas são tas

tíméveís. Os arquivos que

continham valiosos dados

BR:\SfLIA - Será eteno

hoje o novo Presidente do

Superior Tribunal .Eleitoral,
cargo vago em virtude do

falecimento do Ministro Ari

Franco.

BRAS rLIA - Com a pre

sença do jornalista Hélio

Fernandes, prêso por deter

minação do Ministro da

Guerra, o Supremo Tribu
nal Federal julgará o ha
beas corpus em que é ínte

ressarJo O diretor da "TII

buna da Imprensa".

RIO - Várias categorills
profis<;ionais de t"rabalha
dores eariocas, estão com

greve marcada para esta

semana. Protestam pelo não
atendimento de suas reiv!n

dieuções salariais. As cat.b

gonas que preparam greve
suo: Ferroviários da Leo·

poldina, arrumadores do

porto, metalürgicos e em

pregados em padarias,

Rio - Somente amanhã
deverá regressar ao Rio

procedente de Lima o Chan·
celer Evandro Lins e SÍiva.
A informação foi divulgada
pelo Itamaraty,

BERLIN - Dois guardas
fronteiriços comunistas, fu

giram hojEi para o setor

Ocidental de Berlín. A in

formação foi dada pela po·
licla Ocidentai.

lUQ - O Marechal Osvi-

110 Fe, reira Alves, transmi

tirá amanhã as 15 horas o

'comando do 1" Éxétolto <1.0

Gal. Armango de. Morais
Ãncol':"t. O :"t10. serú 1)I"C$j·
dido pdo Ministro da Guer-

No plenário do conseuio

Interestadual da comi».

são da Bacia Parariá-Ur+t
guai, na tarde de quinta
feira, durante

.

uma longa
reunião presidida pelo Dr.

Adhemar de Barros FilhO e

com a presença especial do
Dr. Humberto Reis Costa,
presidente da Aliança Bra

sileira Para o Progresso,
além cios representantes ue

todos os Estados memblOs

da CIBPU, assessores do

Govêrno Celso Ramos, fi;.:�·

ram detalhadas exposiçõ�s
sobre -os problemas cataü

nens.;!s e as medidas adota:

das pelo atual Govêrno pa
ra dar condições de franco

desenvolvimento a Santa

Catarina.

O eng. Paulo Affonso de

Freita'S Melro, presidente da

CEE e representante do

Executivo calarinense na

CIBPU. que promoveu a ida

das nossas autoridades, ao

aprese:-.tar os técnioos eng.

Peter Schmithausen, di:e·

tor técnico da CEE, dr. WiI

mar D<.lllanhoI, diretor da

CELESC, dr. Jacob Nacul,
Diretor do BDE, professor
Osvaldo Melo, assessor de

educação do PLAMEG, en3".

agronomo Glauco Olinger,
assessor de agricultura do

PLAMEG e eng. Harro

Stamm, diretor da EMPRE·

SUL, ressaltou a significa
ção que aquele encontro re

presentava para Sant.a COo

tarina, em poder demons

trar perante as autoridades

de São Paulo e de outros

Estados ali reunidas. sOh fi

p esenC'a da imprensa pau
lLsLa. pr0l'lema aa :ltllfl 1 :1-

de �t�Lrinense.

REI)ERCUSSAO NACiONAL
DO ENCONTRO

�
O r-ompareoimento dos

técnicos catertnenses na

reunião da CIBPU rêe com

que os Catas ali divulgados
tais como, problemas de

energia elétrica, carvão ca

tarmense, problemas agrá
rios e de educação publica,
despertasse o interêsse das
autoridades públicas, il.

principiar pelo Governador
Adhemar de Barros, COM

quem os representantes do
Govêrno Celso Ramos man

tiveram demorada entrevi,;
ta. A exemplo do Governa
dor de São Paulo o presi
dCí1te da Aliança Brasileira
Para o Progresso, durante

��irth�e:a��e �:u;�sc����:
nismo não poupará esfor

ços pára apolar a luta que
o Govêmo Celso Ramos
vem realizando para dar

condições de desenvolvi-

menta amplo ao seu Esta

do.

Durante a longa reunião

tôda a imprensa paulista
esteve presente, não só re

presentada pelos seus jõr
nais, rádios, como por to

dos os seus canais de tele

visão, promovendo uma co

bertura de repercussão na

cional e despertando a

atenção -de todos os mei')s

econõmioos e politicas para
a administração do gover·
nadar Celso Ramos.
Mesmo no dia posterior

a reunião, pelo interês,;e

que os oonferencistas con

quistaram da imprensa pau

lista, a direção da TV canal

5, os convidou para duran·
te um8. hora debaterem

mais l:ma vez os problemas
catarin�nses e exporem o

Plano de Metas do Govêrno

do Estado, o que foi feito

de mlineira brilhante pelos
senhores Peter Schmithau

sen, Wilmar Dallanhol e Ja·

cob Nacul.
A atenção da impr�nsa

EVANDRO LINS E PElO
CUMPRIMENTO DO PROTOCOLO

DO RIO DE JANEIRO
LlMà,· 30 tV.A.). - O

Chanceler do Bra;;il, Eva!"!.

dro Lins e Silva, declarou
ontem qu.e a posição de seu

país el"r).relação.ao protoco·
lo do Rio de J.aneiro, que
fixou os jlmit1ls entre o

Peru e.o Equador, é que os

ms rumcnf.os i"nrernnetci:n!\ts
{J,)Vétll tiept�l�lpridos .

tais

como f9rarlt\fl'l'm�s,:' •

Sóbre a notícia de que a

_Argentina pediu o adiamen·

to da reunião de Chancele
res americanos, marcada

para o mês de agõsto, em

Montevi.déu, disse não ter

informação oficial a respei�
to e que o Itamarati exa

minalia a questflo. 9 Ohan

cel!'!r Evandro Lins L'egr('�

sará ao Brasil amanhã.

crasnetra durante aqueles
dias dívulgnrxío ati proble
mas lígudos a vida socío.
economíoa caturmense, mos
trou a alta repercussão que
as medidas administrativas
do GO\ ernador Celso Ra
mos vem encontrando no

País; sobretudo no que se

refere ao seu Plano Qüin
qüenal de eletrificação e

em. partioular a eletrifica
ção rural, Plano de Educa·
çiio ptiblica, soluções aos

problemas de crédito pa,'a
pequena e média emprês'l,
através do Baneo de Desen
volvimento do Estado e

outro, que foram tomad')s
como exemplo de adminis

tração pública.

OUTRO
TERREMOTO

T,EERAN, �O iOEI
tinualll interrompidas as

comulli('"a�'oes entre a lon

ginqua aldeia de Ja Gon,
semi destruida ontem por
um terremoto. Após as no

ticias chegadas a Teeran,
nada se sabe sobre a exi'j·
tência ou nào de vitimas.
Várias equipes de socorro

já se e�contram no looal.

A OTAN E O TRATADO DE MOSCOU
PARIS, 30 (V.A.) - As

recente� conversações nu

cleares tripartites de Mos
oou foram consideradas on·

tem em Paris, perante o.

Cbnselho da Aliança Atlan

tica, reLlnido em sessão res·

trita, por Willillm Tyh�r,

secrdaJio·adjunto dos Es
tados norte·americanos. en·

carregado dos Assuntos Eu·

ropeus e DUllcan Wilson,
sub·secretario de Estadd·

adjunto britanioo encarrega
do dos Assuntos NuclearE's

e do Desarmamento.

NO PERÚ: PLANO E BIENAL
LIMA, 30 (V.A.) � Anun

ciando um plano bienal de

construção de estradas, sau
de, educação e moradia e

mais a aprovação de uma

lei que satisfaça, antes de
noventa dias, as reivindica·

de seis' anos. Proferiu

discur:;o improvisado, no

qual analisou os males d,)s
países latino·ametioano�.
que são os do Peru e fez
uma' invocação aos instituo
tos internacionais de l"fedi

ções peruanas sóbr€' as ja- to para "que venham elll

zirlas pct rolifE'l"<ls de La ajuda de um continente que
Breu e Parinas, (-xploradus soçobra, sem E':dgir, como

pelo eapita! ll(Jrlc·americ;\.- não se exige quando uma

no, Fernando Belaund90 T.er- nave se afunda, profundos
ry :Ll:'SUmil. l�1".eSjd(;16.Jn da estudos lHPvios".
republica pUla. t,lll<lk.U.':·:1 ...

.,,-,
'·�J�t:""'""""","'..

lítico E' a cidadania soviétí

ca. Sabe-se que o Soviet

Supremo da União Scvié

t.íca, atendeu a petição de
Sti!bi.

cão que
Partido
cíonal.

BRASíLIA, 30 (OEI - O

tarde Jurema, Espedito Ma.
chadc e Oliveira Bt'ito,

)lder cio PSD na Câmara
dos Deputados sr. Martins

Acrescentou que a confian
ça da partido majoritário
em seus representantes no

ministério, é completo e

q;ue td(lO!j. continuam a me

recer o apõio da bancada.

Rodrigues, desmentiu hoje
que houvesse qualquer mo

vimento de hostilidade no

PSD, entre os senhores Abe-

BANCÁRIOS AMEAÇAM GREVE
RIO, 3U (OE) - Os ban

cários tem assembléia geral
marcada para às 19 horas
de hoje, quando ouvirão a

proposta patronal sôbre o

pagamento de gratíftcaçôes
semestrais. Os empregado-

res, darão sua resposta no

decorrer do dia de hoje,
Segundo um porta voz do
Sindicato dos Bancários, 05

, empregados manterão SU1i.
,

atitude em relação a uma

possível greve, de ecôrco
com a resposta patronal,

Con· REGRESSOU A BRASILIA
O PRESIDENTE

RECIFE, 30 (DE I - O

PreSLdente João Goulart en

celTo�L hoje a tarde sua vi

sita a Usina Sto. Inácio,
onde se localizam os poSt03
experimentais da SUDENE.

O chefe do govêrno, presi
diu hojo a uma reunião do

!jcu ministério, durante a

q\Lal fez um balanço das
atividades em curso em to

das as frentes de trabalho
do govêrno. O Presidente
Goulart, deixará o nordeste

ainda hoje,
Brasília.

regressando a

ELETRIFICAÇAO: SANTA CATAR!NA
VAI RECUPERAR TEMPO PERDIDO

O p!"Ograma catarinense
no sctor de energia elétrica
é um esforço sem prece
dentes, no sentido de reco

lar o Estado a rota do
desenvolvimento energético,
após os 10 anos de inércia

dos govêrnos da UDN.

Recente visita de técnIcos
à Usina de Palmeiras, no

Vale do Hajaí, mostrou o

estágio de adiantamento

das obras de construção
daquela usina redentora

para a economia da região.

BOMBEIROS DE NlTEROI QUEREM
PASSAR PARA O ESTADO

NITEROl, :10 IOEl -- Os
bombeiros da capital numi;
nensc vi'lo J('var [wante seu

I)fOpósito d paralizal' as

caram uma passeata para
às 17 horas, até o Palácio
do Ingá. quando pedirii.o ao

governador Badgf'T Silveira
Jti\"irtad�"
"hora .... (1,

a pa:"Lr ,i,LS

I.f;ll,b ,1(. •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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RUl)N1S de Arruda ttnmos

(;ERESTE
Dcmíngns Fernandes de Aquino

CIIEI E DE RED.\Ç.\O
Antônio Fernando do Amaral e Silva

REJl:\roJt·�ECKETARIO
Pér-ír-les Luiz de Medeiros Prade

REDATORES
Osvaldo Melo

Pedro Paulo Mur-lmdo

I'l'nLICIDAUE
Osmar António Schlindwein

!õ:F.QtF.TARIO OO'\IERC.IAL
nwmo Mnriot

nJ.:�:;jo�\'����:i.'l�R \S

, \I'IOKAnORES
Prof. Barreiros Filho _ Prof. Osvaldo R. Cabral

Prof. Paulo r .ago ....... Pro: Fernando Bastos
- Prof. Alcides Abreu - Prof. Othon cerne
dEr-a -- Dr. Mílton Leite da Cesta - Dr. Ru
bens Costa - Cei. Cid Conzaga - Major ride
ronsó Juvenu: � Walter Lanae - Flávio Alberto
de Amorim \rnnldo S. 'rtnaco - noretecto
C:;Of1T'S

('I"i)l1io,;l:IS Sudab
7.ury ....tac-hado Lázaro Bn-totorneu

Esporll's
Gilberto vobos JI]:lIlry Borges _ unuerto
rarva

f"1'[Jl1Í("as
Silveira de SO\l7f1 - }<_;rt.:;on Nelson ce Ubalcto
- - Raul Caldas Pilhe �hH("ilil.) Medeiros FílJl0
� J. J. C"Hldl'ira Bastos - Luiz Henrique ela
�f1\"eln"l

\ .. It·., t Literatura
Sulim r,tign('1 ]JI1\:u' (;an',uho - Jait Fran·
cis('o Hanll1ls _ ll\)Or[::C Albf'rto PeixOTO .- I_in·
r!nlf Bpll 11odrigo de H'lro

'\'uticill!< da Polícia i\rilitar
lUnjo!" Edmundo de Basto« Junior

(:onwnl.íri" ..

Joflo Xilo I.inh:ll"(,';
InFIII'maçã(, .\'!rÍC'nl,...

(' ,bn1l:mhi
HEI'."ESJ:'T."'TE5.

Ek>Prl'St'll!;\Ç()(>S A, S. Larn I_Hia. - Rio (.GB) R.
Senador D;lIlflls -tu - 5 andar.
�ão r';lIlJu Rua Vltórin 6.;7 - conj. 32
Pôrt() ·\\i'!l"n' PH.OPAL·- R. (',...1. \·it-�'�IL' . .f;;1]

Belo Hori"unll' �TP P.:I; _,�"" C"rii(\�. :_'
_. � and.u
:;58
Ag(>llj('S (' ('(lll ('sj)(Jllli(.'!II{'� ('ri: ,,« m; municí·

pio!; (1(' S,lll,:\ C':llanl1:\ - !\núncios medil'nle
contraio clt' n"'-lI'dn ('('111 ""I t"bela em vigor.

��,Vt�\r�:g�\ 11�1�(':\T, ('I'S :1.000.00 - VENDA

(.1 dil'('din uiiH .... ,' n·O';WTlI ....lhilinl IwllJs ('OII'"I'itos
t'lllitill,,� ,1<1", :Irti;:u� a!> ...ultulu!>1

BOnAS OE PRATA

Completou na data de ontem snas Bodfls de Prata o ca,

sal major Antônio Nunes'Pires e sua exma. esposa sr.l.

Wahda Nunes Pires, elementos benquistos em os nossos

meios, onde gmwm de real esUma.
São fijbos do casal; ,Joana Dalva, Luiz Antônio, VanJa

Maria, Maria Eug-cnia e Marco Antônio.
Embora com atJ"azo os" nossos curr.primentos com votos

de creseentes felicidades, paI" ocasião de tão auspicioso
acontecimento.

--xXx--

FAZEM ANOS HOJE:

•me
Completa na eferéride de hoje o seu n' aniversário :\

intei!.gente menina Loisiane Anacleto, filha do nosso preza
do amigo sr. Valdemar Anacleto e (;e sua exma. sra. I.

Maria Conceição Anacleto.
•

A nataliciante. aplicada alunfl do Instituto Dias Velh0.
cursando fi la. série ginasial, será, estamos certos, no dia.

de hoje alvo �e muitas manifestaçõ;)$ por parte de seu

vasto circulo de amiguinhas, na qual oferecerá na residê�·

('ia de seus pais uma lauta mesa de doces e guaranás.
A Loisiane e seus genitores, os cumprimentos de O ES-

:UDO.
- srtf'.. Noêmia Barreto

-:- srta. Iza Maria Machado
- sra. Castonina Viginia Ribeiro
- sra. Amada Pereira
- sra. OrlancWna Nocét.ti
....... sra. Olga Freysleben
- sr. Belarmino Carlos Martins
- sr. Gerson Neves
- sr. Pantaleão Atunãzio
- Oa1. Alvora Veiga Lima
- sr. Acácio Melo
- sr. Walir Borreta
- sr. Ronaldo Póli
- sr. Aderbal Silva
- jovem Agenor Azêveno

COLABORE COM A CAMPANHA EM
PROl OAS CRIANÇAS POBRES E
DEFEITUOSAS PATROCINADA

POR MOACIR SilVA

t;;

DEN!SE MARIA RECEBE HOJE DEBUTANTES
,

EM SUA RESIDÊNCiA
1 _ FOI REALM��NTE belissi'na à

cerimônta do ato reugtoso. na cap.�I;l
Divino gspirtto Santo, o ccsamcnt-. -te

zuteíka Mussi e Dr. Carlos AJI):'rtu t.en

zi. Conduzida àu altar mór ��I.) Dr. Mt,

rto Mu-si zutena- nst entnva IindJ v"�·

uuo em detim perora, longl) véu e;n tu!

Ie. e um eeucn.tc rosário ar-nade (';:1

contas de cristas t' flores tmporta.tes d-e

r-arts. p.n-auluf'araru os 3tO� civil e rr-

Iigioso: Sr. e êra Joã .... Jorge ).IJu."I<i. D!

M:.lrlo Mussi e Ora. wlady.,:law,""I Mue«

Cel Vitold'J Walowski f' Sra ..'=;1' e .Svn

João Mussí. Sr. canos Mussi e Srt a Vi

tória Mussí. Sr: I Dib Mus-d. Sr f"

's-a, Mirislau Wolowskh, Sr e ara Mi'-.'·

lau K('n�ki. SI' '_' S:'a CarlJs Mussl, Sr e

Sra. Osvaldo L0nr,1. Sr e Sra Dr. Car}i)s

Alberto N('brega, SI' e Sra Sidney Len<!:,
Sr e Sra Dr. Ac:iclo S. Tia�""). Sra Julie-l<J

Brito e Sr. Marcio Costa. Sr c Sra Ota
vio Lenzl. Sr e Sra Dr. limar Corrêa. So'

t' Snl Dr. Joaquim Madeira Neves e De

putado e Sra Evilâ.�io Ncry Caon e Sr�.
A .elf!gante receDçãJ que nada deixou :>

d€.,eja� aoo; e._.nvidadoo,; das família.';
Mu'sl e Lenzi, aC'Jnt"ceu nos SaJões ;10

QUl'rêncla Palure Hotel.

7 - MONICA wotowtsxt. a cartoqut
"Ilha que f, I li linda "DEMOISELLES

D'HONNEUR" do casamento de ZuJ-:-Br 1

Mussl e Dr. Carlos Alberto Lcnzl.

8 _ A �CIEDADE Paineiras ('01 su:,
sede sncia.ai humenagear 11'1 Debuta-i
te- do CI� Doze de Agôsto.

,
,

!) - PARA 11m elegnnt e c movinwntu
do COCKTAIL. Denise Mana filha d
ca ...at Osmar Nascimento r rurcmat . r-i

cepci�ará log - '"IM i." em SUiI re-tdênv'a
as Debutantes do baüe oficial. "Noite de
Gala'

10 - FESTE.!A anlvcl·sá.io hf'j{'. n Sr.l
Tereza Rlmbau. Ac�n!ecllllentr)s S(lc!nl�

cumprimenta cum voto� de fclicit!leõ"

11 _ ESTA �end:") g!''1er.\do 1):11'0\ a fe··
ta "N-He ,te Gala" que n('olllt'cera n.�'
prÓXi!110 tt 17, o simoât!c" c,l�al Sr ,��
��!eH��âr��r�t��:. (Bernadetel. dn SOCif"�

12 - A;IVERSARIOU ontti'n1. ROst'J'l i�
Na.,cimentd o moço que e"tâ .!;endo um:�
d:ls mais disculldos ll,:, jovem Society. r

13 - MARCADO. para os próximo"
dias 9, 10 e II. reci1al do "Coral de Fl:"l
I'ianópoli�" Il:l Teatro Alvaro de C"rvl'
lho·

16 - "CHARIJESTON a noit�'·" pr"1.
moção do cronista Celso. de ..,\ Gazeta
sâbado no clube S :chl Pain.eirlltl R�.
�erva de mesa� na br.utique 'Chez-Mn;'

l'AItA t \1 [m\f I'.\ .... ';';A TEMPO COM SUA F,\i\IILIA - ImUVrOES �OCIAIS
IJ,.NÇANTES (;O(lUf:TF.1S - 'fESrAS DE ASIVERS,HtlOS - CH,{

DANÇANTES - ETC.
!\'lH.\I! TI·:ItREO 00 I1()Yi\r, IIOTEL - 1'1'1. 2�,1'> O'nrlaria)

2 - O DIPLOMATA (' Sra Mario VieJ-
1":1 de Mello. ela 11,lscicla Elizabeth GtL'
I, ttl, embarcaram f'1l1 Paris, viage:ll (Ie

nu_:::ciao; dando a volt" ao mundo.

EM CURITIBA acaba de ser inau-

gm,l('J o Banco POl"aná - Saríta Cat'l
rinél. A. s"lenidlld,.' contou com 'a pr",·
senr:l (Ie destacadas. figuras do alto co

mércio ti!' Paraná c S.:l.nta Catf\:ina, di)"�
tac;llHlo-se também o IE".. Dr. Aderl�'li

o vale
, que

... ,J�� �e a opiniao uus clfent�!: '"

".:.\

Ramo" da �ilva.

6 - MUITO elogiada a elegância dti
SI'a Dr. Sergb Nobreg3. (Terezinha). �'I

I"ecenlf' jantar ame:lcano.

Tendo ja a eolaboração das ;;c;:guintes: fil1nas
mercials: Cu�a RCF;ano; Casa. Nair; Casa. Carneiro:

Restaurante Monte Castelo; BIlll' Motoristas; Nosso

liIar; lmofcssora. Modêlo; Elson J. Rios & Irmãos; Ba.f

&rJt!mo: EdeUno 'Neul'er, "Bar do Porto e Sr.. , Fran·
dBe'1) .Lui7. Alme](ia; Jo.sé M. Cardosu; Prudêncio Matos;
Walcyr .I:Snl'ge�; Antonio J. G. Bove: Tcobaldo R. Scl'i-

·ft B1"I!t. 'J "Unh!TT'l!S Silva:-

OKE: OXOSSE NAS MACUMBAS E
SÃO JORGE HOJE NAS, IGREJAS

ceençu e " tradição do carioca

("Tr,"n�riIO do rnRRE10 n.\ Vltll1()11 tumb�m íej;tejllr O"OH�e

.\1.-\:-:11.\ )H,.dia de 8,-,0.(0"1:"(',
(nio) N" pr'll,.a d"a se+tns nrro-

lJra�il"ir"a, os ori":í� t;'m °

F"to de (;cor�e G:lfner �eu p�lpel. por u'emplo: X:ln_

())("UlI faz tnbl'llnhn eem Exu

""S (\"c ...tões sent1m(mtnls. le_

l'SlúO í\ferecendo prcsentes ,)11- Hwnjft, Inn�ii, Oxum silo usu_

,." �i,o J"r)("l'. Outrs� "endem (1,,� "nr" "t�nu,..r;t ir" dO�

<laces t;pi�o� da "(lo" T,·rr',·'

Diante d"j; tllbllleiros. I",t.,., .. -

'0'1 {·,.ioulo, Com "istoso� ch,,_

"eu� .de fellrO Caminham p,,"I"II

o inIHi",. da keej·,. �; lI:ord!l�

mulh!,rcs, \\�"nc,lo r")).!."l\doB jl:,

,.",,1('lllo," cl\l que schreasuem

,,� '·"re� ,-cfde, !l,."t e "crm�-

lho, l�\'''''' de vda par"

"""idos ... das ml(lhert'� c;umcn

ill�
...

Pcrêm no t"�,,nl.. " 0-

x"liét' n"o hlt n"d,e \IL��". É 'Im

orixá· "(00-;0: Ti,,, �êrio quantO

Oh,!l"I�, :-:"0 se llH te ne"�IlS cn

("rcnc.n� se nt.huen tnia, (I:"" d",_

mnnchu IllloflS urj("l!ni�nd"s, 11,,0

itllincnln pnixôes mórbidas c

qut�CI' bancll r O l)on Jnnn

ilorleS]lllchu,niionpe-
1,· p"n, ()xos�e. OC"I' [,llle,' em

n"lr" portn (: prO{"\lrnr �� nrrll

m,ll' "om Xan"", o:.::',,,, 1l'm'I"

j,i. 1"n"", nxllm.

l"'�d" que os madruga.!.,
()ettojc "IU" oS terrelro� est:!)

�m fcsta. Os "ontos ,·"r;,,,,, de .

"c..,r(lo cOm" cnp,.."ídutle ,Ie

.:r;nç:"iO do Jl"I-de-�"n!o. )[n$

mio ,'nrim" ns mareações, n",,,

" rit",o dns danças. E muitas

�"mit1u, mUito. bebidn, !;cri!o

distribUídos, "!loje, " todos que

pcnet.nrem 1I0S bnrrllcõeSpl"epa
"Ildo� pura festeju. o Deus da

(""�", oU enl;iO, O Deus d"

(;uena, como querem os umbOln

c!18tus. E os cnt6licos n:"io fil're

d"I":',O "oi do velho (! já canha_

,lo leml)IO da ('''mpo tlp Snnta_

J,:;qunndoo OI"I.'lí ttubw,."o

fteU �'ca"(llo", lú· d" enÍllo do

terreiro o hah"loõ "rito eufó-

Prosse�ue O

proce�so War�
(conto da 7" paR;lna)

ateou à profissão de COH

seguir íevens cara h"

mens de alta postcãc.
Qmtlificuu o acusado C,)

mo "um uro de fau!"';,

!>impátiCO um nemem d�
50 anm que nunca parece

I enveíhecer'L] contudo.
cuaurtc-u seu cliente ,J;:!

absolutamente imoral c

(:oncord(Ju com () promn
tor, Mervyn Griff1th-J·.
nes. que o apontou em soe

acusação como "nbsoluta
mente escueros.,''.
Burge ersse que pedia a

ab;4olviçih do acusado b t
seado em que a prom(lt,·
ria não conseguia provar
nada contra ele e Que dI'

qualquer' m-;do Wa:.d l'\
sorrere co-rante calitlp;'1
ao privar-se de sua cuec
telá como médico, devi1.'
à publicidade que cercav-r
o C3"'J. Burge se referiu a

dl�ren<;a de Idade cntr
Ward c as jovens que ti

acusam. Nesse senuco. �,!

lient( u r.ue né munas
mõces dI' 18 anos, ... u ain
da ma:, Jovens. que jâ co

nheceram munas cotsa ,

na vlda. E. (Prill.ind,,-Ô'e
,atis jurados. <lCl'('Rcentou:

- E�')er') Que não t,>
nham a ....mpressão de qUI'
e�as mó<;as eram lnoct>r..

-

tes c.tla' ura, e que o acu
<'ado é um velho (ll'prava..
do.
.A ultima testemunhl
da defesa, Noel Howard
Jones. jovem dlrigl::nte P:I
blicitârio reconheceu t'.. 'L·
tido relações in�imas co:,�
Christine Keeler n') apa:'
tamento de Ward, Clll dut.<;
ou três OCasiões. Mas:::_
cr.escent(u que nunca SU�,

peitara de que Wart! !;.'!
hpuve.�se tieneíiciado di:;.
to de qualquer modo. .4,')
apresentar 2�:?nas e.<r.
testemunha. a defesa CUI!
sou assombro ao pôr tê:'
mo à .exposição do seu C.1-

s(' no tribunal s,em apre ..

sentar as.... '·<;urprê.�a�··,
prometiQ.II:s há uma sem;"t
na.

A audh�ncia p!"ossegn .

rá hoje pela lll'mh<i..

INSTITUTO D. PEDRO II
Con,ocação

No uso das atribuições que me conferem os estatutos
e de acôrdo com os artigos 60 e 7". letras A e D, respectivu�
mente, C0ll,vido a comparecerem na sede desta entidade :L
rua Nerêu Ramos, 39, às 20 horas do dia 8/8/63, Os m;m.
bras da atual Diretoria administrativa bem como os a.o;:o:o ..

ciados a fim de diliberarem sõbhe a seguinte.

b) assuntos de interesses gerais.

fi) eleição da Diretoria administrativa para o período
63/65;

ORDEM DO DIA:

Florianópolis, 24 de Julho de 1963 .

Vãlquer José da Silva
Presidente

3·8·63

.. ;;,., � �':.t�.��c...J�I����������' �rÍ
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VAI TUDO BEM, OBRIGADO Vai mesmo, digamos
com sadIo otimismo porque não há de ir, si há luz, agua �

vontade de progredir cada vez !llais,.. ncenluada numa Fio·
rianópolis que está crescendo a olh;s vistos, sem paradas
sem esmorecimentos por parte do Oovêmo e povo, ne:;I'3
Cidade sem grandes prOblemas e os que existem vão sendo
atendidos a conteto?

'

Roma não se fez num dia, diz ° velho e surrado re·
rrão ..

Apezar da crise e do IlOSSQ desmellnguido cruzeirinhr:,
o povo se diverte como pode. Não curte máguas

Ha paz em todos os setores. Confiança. trabalho,
O povo tem olhos para ver e vai vendo por todos os

lados por todos os setores, que vemos crescendo sempr('.
EO Que de:'agar se chega ao longo.
As iniciativas particulares ao lado do trabalho do Go ..

verno vão ganhando crescimento.
.

As obras aí estão á Yism.
Por toda a Cidade, centro e bairros, há vida nova. Mu·

vimenta.
Ha vontade de progresso.
Promessas que se realizam.
E a vida. contJ.na sem aquela pacatez de outrora.
Os que cwnprem seus deveres, têm seU5 nomes grava·

dos no roteiro do progresso e por isso, aplaUdidos,
Os que não se decidiram a ajudar e podem faze.lo, tam·

bem figuram nos assentamentos populares com grau zero,

i:s:��=:�&s para choranúÍlgas.
Caminhn.ndo para frente,

Oxosse

seria "'Olmo um iudio 0\' Uni

ori",;, desviado do R'eino dos

�"c"ntados e ([ue, agora, vot ..
tava ao sCu nleiO?

Essa dúvida parece llíaSwC1:l

Oxosse é, hoje. um doEI fI18!�

prestilÕl:indos orixas. E flOR"
U"abolhos" tIos pais_d'c_santos

,
funciona cOmo pcça fundam<ln.
tal. É tão importante qUanto
OOun. Xangt, e no dln de Cor.

pus. Chrlstl tõdu a Bou Terra

SQ�inte.nf.a para:honlcna ...

�:!:lo�s!o���a:j�iaP�;:n�u�
Lc__==_==="'_==;=======�_==_�=="_�O'�')o'�aça.:n(!� Cõ�Q (J�,!\ i\
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14 - EM GRANDES ativldad.:� a R".
de Feminina de Combate ao Câncer. r'<
ra a festa na cidade de Blumcnnu !"lI.

prôxlmr di 14. A noite de (laridatle, tr;.
çãi,· suntuo�o e movimen
angu. com a partjcjpar�D

(q;;�t�a� :� :u!R�x���!:en�a��� _�. ' ."':�'" �Iaquelft "'JCledacre.

c4beram pnra um jantar ameriM.n:J, 5e':- 15 - PASSARAM o Weeck-f'nd na ei-
dó hr.menágefldo ': t:n�al Deputado � dade de Juinvlllc ('.'; cusais: Dr. Fulvi ...
Sra Aroldo Ca,valho. Luiz Vieira (Leonlda) e Dr. Osvald::> Eu:.

clydes Aranha (Magali) ria Sociedade
5 - PROCEDENTE de Paris, o Sr e Carioca.

Sra Dr. Willmir Bittencourt IZllma).

COLDCIÇlo E

'COIS!RUÇIO DE
'11.(1$ EM TODO

O EStIOO

publicidade
ESCR.: RUA FERNANDO MACHADO, 6

(.olaril1n510.

proC"l"'e �abcr há qunntOll mi-

lhõe.; rie anos lellor tinhnm

índio .que "pe,<tva n,,� SUas

conhecimento de um ,",!lente

j,r<>ximio1"des, Seri" um ch�re
d .. Iriho. Chcfç respeitadO. "Ca
tndo [.0(" tod"s (' cuj;1 fam"

"'orrla ° mundo inteiro. O ... o:i

>;á,. p,·in<."ipahnentc 4 f�m;

"ino>, ",Q�tra"'lm-�e olescjo�o�
de ter em �\I ... cllnlpanttia. Um

ettefe de tr'ho "ue, tah'cz fôs-
_

�� o Ileu� da Cnça. A f"ma

Q pod�r"so A fjle, r.;_

tú (hndo a\gutnns voltns ]1""

1:0. !"lUlS que ";"cunda", o tc,;o

rlo tio Campo de �l1ntnnl\. \:.

n"� «'frei,·oS de u",handa, :; io

JC"j{C roi �"udado Da pes.,,-,a
do "rixã OI!"D'!. rorCo�, ('"iul-
tO". �a\O� I,",linh,,� de AnJ!"ta
fo,.,,,n ",a�rif\""d05 cm SIl" in

teny',0.Ján05 barracôes .Ie

c".u:iombié Silo JorVe te"l' ou

tro J..I"atamento .
.A comeÇar 1"'

lo �cu simile. na �eita "rr.icn
'n�, que é 'Oxo�s:;\ e !liiO Ogll.'.
x(:��es barr"ti'es u DeUR ti

Çaça foi �"udndo Com o ",;nli"o:

01'16. ohó

!3c)"uj"á 10nHO\"

Oh{,. oh6

Ben'já Fokó;.

}la t"udução!lo ll:l!;U p"""

o l'onllgitê� conclui-a!! (\uo 0-

Xos"e foí cuç:.<'· � "J>re�ent", aoS

:::,a::te:��:::� :,u:es;�t:�o d�:
qY:'�61::::� d:"b::�:!t.�tS'J
pTatiC;'nteS do c"ndomblé

linhaS - todo"" e�I'.,o feslojan

n:l)("<>.I''':;.:e, .-\n).(ola eoulr,"

do, a seu modo. O dia rlo �ii.n

lur;!t, E "Ié nns Fôr�!ls' ;..-

""ulas há comemorações Im

r" O valente santo que venceu

() Dragiio. E'úllnea vencido nns

�u,,� lutaS, inclul<h'e "a(juelas
em que S!! ffiett'u - como Um

.;mples indlo _ para atinc::ir
(> �r"u de Orix:í.

Re;no dos Encantados

,I,. O"O�8(> chcl!:ou a lll\ �itulI�''''

que al,�Ulh Orlxu" for,un ao

seu e,,�ontro e o ronvid"r!luI

l,,,ra>lj;unvivência. Isto, 1);'-

ra (> índio, seria m,,;� do (\ue

U)nU honraria. Seria tulve7., u
I"" \'crdadein ]lrOn'OÇlio ntt(\ue

Ic l"udári .. mundo hnloitudo.

apen"�, pelos o,.ixás C· ,,� tri_

ho� de índlo� 'Iue viviam em

túrn15 c soh a \)lltuln dI! OXO"�c

\',;ci:\d,," ;'� cOI!\"C,.snçõeg, (J-
I

.l<n�He "'I"ie�Ccl\ "III �e· intej("ror
no H._inO do� l�nc""tndos. An

tes, deu l'rQvas de SUl! :fôrç;'

/ ;�1�: :c d:�:n:;��,CI�::;o ,,�:
�� "UÇ<l3 selva�ng utend;nú' n

Sua voz de conmndo,
.-\ �u" ",1"[1t�çiio nO "Reino

ma dú\"lda "a�sou a dOmilwr

<los Encantados foi rápida. U-
Osvid"nte5 ori>;,.,.:

Sem tropeço!>, sem disparadas imiteis .

.E'Jorbmópo!is vai bem{ sim �enhores,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DIA 11 DE AGOSTO NO CLUBr 12 - BINGO DOS RElóGIOS EM SHlEFiO(T DA IGREJA IJt NOSSA SENHORA O Tff
SERVIR A HUMANIDADE É A Carta

-

ala Guanatiara .

DE-=-PAR�TA-=m=-<'NT�OCcc=INc-ccTR----,AL�1J='"coC:--Mm--:-":_=-=-s��

Du�n��?o�"9���'P,�I���mY,���un"" O DESCOBRIMENTO DO BRASIL NOS IX F o !,�,I,�"��nl�EE��CORR�NClA POBUCA N. 63-07-016
(I s::N���dl��ISL1����cV!eit�'��;�f;��� �n:ei�;��: �:a��:; x CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOG_FIA ��e cO:;1:arn\0��i��� ��bl��-::
ter os t,lh{.� I.' us senumento, voltadcs um-a o bem co- 16/8/<'1, 11::: 1.:; horas, �"l
mum, principalmente quando o melhor de.., seus esror- Em uma de nO�',<I� c rins anteu.i- i�I.�'l���.t:�l1e�::�,O���:;�:�c:l�o�a��;,\ ex- sua séde,!l Prnca Lau-o

��� ����: dirigidos para a concrcuancõo dns xleats de> �������l:�t� �:��n�, tl!:�;��)\�UC C�:�� nnnporânua eualquur interferência nos- ��Il�'a;�t�'A�O�l:O���d��
gress-, arestretro de Geografia tnctr,.- sa no-te assunto. lIIIIe que <1 CJmis�f'l

Meus caros ccmcenticíro-: mente anrovadu uma intücoçâ.y 110 ilu.-- de por fJndrs os selle:::mdos �, " Pr('�'-
çÕE!S -esurntes:

É sem!lre possuído de um profundo sentimento OI! tre Marechal Alcino sôbrc o dtscob�l- dente da República aprove seu vcreutc
esperança e de confiança, quando::- vemos. 'como ne-ta mente aprovação uma indicação do ilu-s- tum".
esplcndorc>.�a noite, a. mocidU(l� junioristica reunida -- janetrp de 1500. A essa suroreza devc.,
A mocidade mais crmiante e mais poderosa dentre a- mos acrescentar outras: a de vertrtcr.r.
fôrçafl propulsoras do- prugre�So da Nação. mos que ta! nt'op�ta r·i exurt-ssamen.e

O Brasil necessita de líderes e cabo às cêmar-s aprovada pelo parecer do RL'iator, con-
.rúruors 11.- taeere de nr.eparâ-1c;>. forme se vê â !,úgina 161 do volume I

Avulta daí a Importância das cêrnaras Júntcrs na dos anais do c erertõo Congresso- n.Cf,
preparação intelectual e moral dos lideres para dlro- seguintes têrmcs "0 a ure.dado nome
cêo de tôda-, ,IS attvidades de interesse social. do autor, pelos inúmeros trabalhos quo'

Em futuro próximo, provàvejmente. não se acettu- há publicado, bastaria par-a recomendar
rá entes mas não se oresctndírã de lideres. o seu magnífico .c"tU(l", A comtssao

E nós, os lideres (lo Brasil de amanhã, aqui esta- aprova a inserção da ic,e nos .mats ,i'J
mos rj'!unl,l .. &. nesta noite memorável para desperta- C:mgresso"; bem com-i fi dn tn-tstêncr.i
o interesse de todos (7., jovens brasileiros para <JS ros- do ilustre oficiai do nosso Exército rir
Ponsabllidades (IU::- lhes estão reservadas, pubucacão tia sua tese; oerante o X

AqUi estame s- sinceros e desinteressados, inspira- Cf'ngres,;o Brasileiro de oecgrarta r'.'I.-
dos sempre no grande ideal de juo:;tiça_ semore c dttado rüdo no Ri:> de Janeiro. c' 7 a 16 de �'.

pelas mais altas aS!1Jrações em favo:' do povo e da Pá- tembrn de 1944.
trta brcsüetra.

I - OBJETO DA

CORRENCIA
CON·

Isso se passou un+ãa. n-untân plel�ãri:::
do C()ngl-es�O, em 13 d(' -etcmoro d.. 4:

Na aa. reunlâu plenária. r-m 15 de :,�,

Lembro. o Presidente do Congresso anu-i

ctou a aprcsc;ntaçã, ue uma prnppEta (II

capitão OSmar Silva sóor- a eseimue

cão no seu Estado IS;,nta Catarina), "1\

que mnuvou ao Marechal Alcino oavat

cante reiterar suas trê-. c-oposta- acres

centando ainda que devia ser recontie ..

cid o o descebrímento do Brasil por Pll'

nacto ete la. - 24 kgs. - lj(j
x 96
Unidade - Fls. _ Ouan+í

dade _. 25,000
2 - papel aperpado breu

cu de IR. 24 kga, - 66 x

9fL

Unitlade - FIs, - Qun·!'i·
ctacte - 30,000

I:� .'iflnnm"S 'Ll1e iI l ... i "0,,
1.10.: .\. de 21 <I� jUlh" d,. I!IIi2

11"" I,n't,'nll,u "1,,'np"r<';Onn"
"CI '''. dn" d" lha 1\ ,. "o�zen".

Vieram então novas con(est?t;.é'�s: (1,

Co�nandnnte Luiz Alv(',; no Oliveira B!'

10: (1:1 Professor ãumc Cortesão. reprc
sentante da soctedadc de G?og:rafia .e

Llxb e a. l' erudito na

I - FOR\IALJDADES

P·.<O So�i"L:.!. nll'n�','� dn
1 - Os intt"n'<:sMlos (!.

verão ateneter as ";C'6'linH'",
rormaudoctcs:

,<'",) n" !,r,".�,E. foi

,1.10:: 1\.
Efetiw\lnente. â página 174 do V'J)W:'C

I dos anai,; deste últim" Cnl10T"��I). p�_
de-sC' ler: 'O Sr. Marechal Felilllo _-'\1"1..

'.

f!
.

(r (. "I t
"

no Braga Cavalcanti _ Sr, P:'e_;;lden'" ���c ')e�lt���e�I;·slS�{\U �,:me:',��m'bos s:.I,�"-t�nhores c()ngl'e�sista�: n. L'{ C"n�!'e �. qllimH' c-nhecnnento <i!' proc,'�S,)" de d'
Br!l,�lIeiro ele Geografia [z t�e,; iildic'l' t(' mitl:lqão ,'?x:l.ta ce- !>'lsicõf's. en\1tlf1Jl"
ções, que n:lJ fori'm j(mRd,'s na eledca (I,� :-n"to" elOpnnhóis _6 t!\'."rnm tal c'.
con;o;ideração: la. que s" i)r(llll('VeSSf' o nllcclmcnto na c"mêl'l1 d:> .�0clllo d"·Icvantanwnlo Lie trf-s f:1rój� na l1'JS�.\ z(!��('is. I.' citou o falo d,'s pild'JS (';;]):'4
costa: 11m· lllonumental n" ponto.mait nhoh ,m mil quinhE'n'n,; e qu;nze aind
oriental ,lo t�'Titór!o l'l :·c11n31. D3.ra r'�- de�('onhece!"{'m 9' P' :.-d,; d" cab:> (:,

cJ.rrla.�' às (V'r,lCões at'J:'!i" c futura.; qUê 5:lnlo ,\g,,�t\nh:): 2 f'IH1'llcntf' ,lo C'lr,fOI Vicente Yanez Pinzc'n ,) pr'me-i,:" n<'] Lí�ias R (Irigtle-.; qlle t;lll1b�m ,e :111

�.�;����i�OI�a{.I�. �,.ra3',il., emAn,j',',n,.Ci�'unt,.,,�� ni!c.�totl contrário, à h!pótes.e do a(11);"

. , ,. 11:> dcscobI'iment" <lo 8ra�il. e citou (, r.'\."sIm. lJa�'a o C'Jngrps'.-;I). no I;cntido (te t::l olp. em mil q�ll'oCf'ntos f' sctrnta ,
que sugIra d:> GovLil'llo {) reconheciment.,) cinrll. lere"!l �j(!6' fcittlg (', nces,;'-.e� ('
?fici�1 da de:<coberta dQ Bl'a:.;jJ. a 26 (I Íl.':1'I'D-< no Era'H a Fe"lliin P;).che'C'), ,':
JanelW fie 1500. p"r PinZon 'iol. I dos Anais do. X Con�rcss() B n�'-
Deu lugar ('�."a insiSLéncia d'J ),1a: leiro de Geografia. l)i�S. 174 a 178 -::.

chal Felinto Alcino. já ag'Jra não IH pá�s. 205 e 206).

aprovação di'! �un tese· que esta foi 3pr')- EstuCldo, com(J se !Cabe, ofiCia�mCI1:" J
vada pclo IX CJllgrl"SSO e publicada n()�

determinada a data Ih, 1 d_;_scubnmcn .• 1
Anais, I),)rém no rec'·nhecimel".I'(" p.I,)

,10 Brasil. no justificável a",(:'nto na e-{'

Govern�. dil data de 20 011 26 tle janel_
pr,"'"siva conqusni.o ingênua cana

.

qlh'
1'0 de 1500, Como ',,,en,lo a dn desCGbli'

Pe:'{) V,IZ de -Caminha escrc\'eu u el-fl�o
mento dJ Bru"-il· por Pm70n. a UI�l.'l �f'-

D. Manuel, d-atad;t "deste uO!·to Eeg-oJf'
rie de cnntestaçõe,;, l}�h,,, quait. se c� -

·lh· d \el'U cruz 'Jje s"',ta te

;�Ó:ioc�d�CI��!�a d;ã�': ��:h���tc ;�n[I�(:� �i�v�::%�i����\�a�� Si\1�:C�l:I" �:.�o��[:�.;�
cLelo elos porLugues.es muitl:s anf-I,'S de � '-

na

.T.
órre du

Ti.
1bq, em

.p,.!rt. ug.a.
I·. cal:-

...
rem a ele a,llorlado ih náos de Pede'.' ntuaimente m' cllVllll!:ada. parece!'!,
Alvarcs Cabl'al. exp,.u�amenl.. "lmL'

qu .. )'tãfJ de "L3 ('ilprlnil" qualquel' !'�-
���a Cl�l:O����I:;��i': :L�:�:\I�� d�" r::,,; {,jl'<'Q M v'n!. reG;)\'nr cS�lIclcl' s.,�

bre a�suut() CU) conteúdo hlsró.ie" ,LI
maritllll:!.S e mitras viiJ,s 3rgumentus.

s,' acha, 001' 2"slnl dizt'r. exglltado. M:t�

"Multa consideraç§.o me merec(' () o fato ê que:!. C:lmissiio a' quc o:;e ref,:,l'p

ilustre Marechal Alcino C:1valCtlllte - Oliveira Belo., a') que I?�e con�te, e ao DI

dmse então o snr. Luiz Oliveira Be)n. U�l vlrgiEr, C· rrhl Filho. iiustre �ecl'etári,)
dos c'Jntestant('s - nã'J "ó prlas ,;Pl''> perpé�uJ ,lo InstilulO Histórico e G"'I,

servic.-s mllitul'(,s prest:ldos ao pais, co� g afitl Br:,,,jleiro,,. n quem acabo de con4

1110 rela sua el'udição deml)n�tnda atra- sultar a resoeito· ainda 'não a;-:rp..;entJI
vi,,� de trabalhos na� l'eglõc!'; mó"pit·'i.'; parecer al\!_um a'J Oovêrnn Brasileir".
do Amazonas e n'\ C·)mis�ã() oi" Ljmi�p� sõbre matéria que-. de--tartt". nã.- �pr:"
Todavia. rec:lnhe('\) c:ne, di;:nt,. da nLõ- SOÜI)U n:lp:�cer a!g'um ao Governo E!'; �

tona.:l Marech;,l Akino :::avalc;:1l1�., silcin. so6rc matéria que. t1estarte. aln
ainda está pr.eso il idé'!a lil' qll::' ["I Pi:l- da '-e enc:mtra suscctivel de contrOJvél:'
zon quem desc· brín n Bra�il. !;:st" por') 8';:\. M:-:'I'ece. pr:rtanto. ttll aSsunto a atl1!:l
é controvcrSt'. tal o de C"I'Jmo:J, (juam,) <;âo elos estudioSOS e prlncipalmCIll� c,,

l·
.

!; �����,�·u °U!�� �:·,���.��,�C o��a Rce���:;�: ��1:�1�e C������ã�donâQt:�t� d�I��in��ban���d tôdas as di.'i{'rl'l)ánrias aillçta exist('r.'e� de que n?mes Unstres ê ti. me'-l1l:\ C\,:h
fi em torno d" llt'rbl('m.a 111stórlco qtl� tiLuid:l

���-�--�_._--'-----------�--==����'��������

:", "1'1"",1;>1;0 " i"ICn\'iIO lo'�

1 l.C"n. u" inici" da trnmila

� \1, ""\">,.,;,,,,. projd", ;no

IOrl·"nn rOi 'u" Corollç:;o finnl

);,.'"",,1.,1 ""i", nuitu ,e

f'"rlj'll' n �ri!I�;,,, d<> U]1\

C'H'I(,If,\ I'�p""'irll ,lo i,P)4..<>'.1
CNn I"".�>t OR· .... t.Ú·mll-" dI'

•

Il'nnil1t..o,lnstalae,,<)pfu!ltC
"'''....,lo. q,lRndo 51 b...ia·'

n .. (i·j,,: � ""'g\lfO �i,R1>'
r:lI,ll,1,.d 1,0 ft.I�ç,II'f>I.1l>1 P.:>r
f.,. pr"\'f'r il'lIll "X(�n,"Il. tOI'

<'"il:1 1ft>- �Ju'lida C!U'teira (
f,h ',,, I' oll',toui Funr<> Je r.

.

it.>I1' 01 .. (III. 1:'), quando> e

ú, "" �.Jrlln�Bt (.� pr(>íi�.!nng:
'1'0(' "1,1:.tnm f)o� �<'D fr>r.tm

O verdadei!') lidcr, não {Ievc rcnuncia!' previamcn
te (lOS vetustos métodos de solução paliativa. mas devI',

concomitantemente. pdeocupa.r-.'1(, com os prúblcm!l-<
fund,unentais de uma comunidade inteira.

Vlv,em.--: hoje. no Brasil, deb�u<;ad:) sõbre os mall)

res oroble-mas da úolitica. ignGrand:>-,;c. entretant[), f)

homem o hcmc!l1 do nusso tempo.
E ; homem não p�de "er ignof(lIlo, pois dêle dC-'

pendi.> a grandeza de uma Nacão, A mlseria do povo
não nos. oode ser estranha, Tem-:s que procurar ver o

gran(!e s;frimento dOs lan" sem pão, da criança sem

escola. l:l:'m a,,�istencla médica, sem moi-adil. "em cni

sissiffia alguma.
Permitam-n{·s. PS compa.nheirõs, citar o Padre LE·

BRE,T, na sua !)rofunda 'Sinceridade (Ie Pl'cpóSito:;,
quuldo diz que dcvel1l\)S te.!.' em nosso.� corações a mi

seria dl povo, J)Orquc o Povo não tt'nl ninguem pa':'�t

preservâ-l,o dessa mlsêl'la, para ajud:i.-IQ sair dela. 1.

não ser 'O jovem na sua energia e no seu cn!.u:;ia"m('.
A s"lidalied-ade que une todos o,; sel'es humanos r

OS torua membros duma só famiHa - com:) a famili.1

junjol1stica - im.9Õe <I todos os jov.cn" brasileiros, hoje
aqui tão bem representados, o dever de não per!l1an�
cer 'indiferentes diante da misêrla c da fome do povo
brasIleiro. dê,;� pov_ que não goza dos mai'S elemerit:l
les direitos ela pes'ioa humana.

A h?ra e de luta"i.
A mocidade junioristica não 'pode ser 11m sonató:'

rio de conformistas apáticos,
O momento exige ml1ita� lutas· slnceridnd{'� d(�

proPÓHitrs. ca!lrlcidade de com!)rc('ncler e realizar,
E, esta memorável c,�nvendio. vem dem!Jnstrar quI!'

I) júnior brasileiro e',itã cum!_}rlndo "seu dever. CO!1

coragem e !)at•.\iotism'O, indi1erente ás imprecações dos
inter�c� contrarladl ii. e o seu t1eseb não ê outrn se
'nã'J a @'randeza,da Pátria brasileira.

Em nome da Câmara Júnior de FlorianóPolis, san
darnc, a todos os conv(\J)ciol1ais e, ao bravo ,V'JVO gaú
cho c. n'Jsso nbraço mal;; sincero e mais cordiaL "Con
cluiu 'O pr-E'$Íflente da Cãmara Júnnlor de Florianôpoll'l

ll- apl'es<::nt<ll declar.1
çilo Oe eunilecim.::nto c STJI)

Inl�S�I(j <IS n'.))',U<ls (lU L.j
tal no {Ml�ó 1,1�1(>:�, j)W)Lj.
(:000 no Diario Ulici<il n.

7.�:tU (·e 6 ue f(:'1"ICi,1J '

l!i(:;:j
b - Os envelopcs, con

tendo proposta;; e cioctnnf:)J.
[Os, dereFtlO ser �n,reg-,_;":s
no Del)artail1Cnto C,,:n;;l, ri
de C;Ji11pl;lS, ate as 14 ho,
rns do dia 16 de agosto (ie::
1!lü3, mediante reClOO '?111

que msncionani data e hJ.
ta do rccebinwnto. :'!SSÜ,'l'
do pl)f funcion;il'io do Dc
Compras

not. :',. í"CHt�",:<� ,te UUHl cr"_

't;-,,, r""t,'''a e in�51''''''lIln tl"H

.1" "d,", Ê�se hl'íritn I'"roll

" r.,·i nO I_tOj A. '!a� �.<�,. 111<',

I' ° '· __ I·i,·it". II,,;� an", "nl��

1""""'0 "o��"s Iq!'Í"I"dor�" ,\

1,,\'1\1;,' totl"s o� 1"·ofi""lll.n,,ls E' :\ d"mtorosn inopo,tUnkt
de oi" oM·ntiM"'1d;! ülplomll,

•.\ l,'-'i r�' l,ló:l A. Jlrl)l)or�io!!L
Ir,'" t ..,,,,,(j,'io.<,ijníc,,1I - .pe_
s('nll"lorl� !"or irt!l:,Jp � int'ali

d,'� " J\('u,;:)O pOr tnottt'.
A I.ei rlt·r.';nl�!l .b !'fe9id.tl_

ci" �od:lt !Ú('r('I',> Ií -.eue: aep_
r:L<I,,� (\ ·11Ilf'ló· plnuci f1I'eviden
C'úl'í" c ".-itdl'ndltl; t"""\

II t"oIo; o� tl'nll,'11lrndfl1'(>� ,to

Ir".t\\IO

�·,,"·,,'h,s
lulO Ile .\po<ent.,dorin (' 1'1'11_

F",.8 (I". C'""el'{'iários (Lei II"
c - As proposlas serão a.

ber! as, as 15 horas do dia
10/8,03, e na plTsença dos
propunentes ali seus ,·e.

pre.rentantes legais.

;,
..,'1,. ,1(' j(;_i'-_I!lfiOo,
Jl� 1111 fOl'nw, " I;n�u"f!em

01,' livl"·iri.<m,, tlu T,,; nO "1.111'1
\ f·,lnnd" ,'m ';,·ri,,,··. 1),'OpnT_
<"1"0""":. eh'. pc",tl'U SIIII m_

""O de _e", nar �u" al'�nI'Cc��I

,I�<le, W,is O" "d\'0J!,,,to�, en_

':."'. jõ\ linh",n Se" nj:!ln.c de

In - .JULGAMENTO

1',,1' O",I'n 1:toln, o n"""r.ndo
C"mO tralHltI"hl"r finl6norno,
e,'''II''louo "'H" 11",.'1' �·l'!tll '6ni4

�;:ed:�B�::;:::�ó�1:�';Z���: "::
('x{'f;-í,·;o· tl" �nn·· proTilrsüo,

('omf'�rc_s" .

o �gurQtol<:· -

No jugalmento da concoJ'·
rencia sel'flO ai)SCl'nldas 'IS

disposlçes do Hrt. 23, do
Regulamento uprovado P8
lo .De�rcto n,

SP,25·08·61'382".
A concorrcnrh pnel"rã "cr

anulnda' Ulllll Vt'l que f te
nha sido prclel'id" form.l'
lidades express::ullente exi.
gida pelas Leis f' n omiss:':o
Importe em prejllizo aos

concorrentes. RI') Estado "li

ii. m lralidade 'Ia Concor
rência.
O Departamrnto Centr?l

de ComprflS por sua Com!,,·
são Jlllgndol'a, TeSf'j'\'fI-"e
o direito de anulnr a Cl)(\·

corrência, cr.t:;o as pJ'()po;,t�s
apresentadas não core;;·

p()nd:'lm aos intPrl'sses rio
Est�do.

Ol"'l!õ'a\úl',,, doIHli(o. �

"""""". d��ole ,'-'I emul'O d"

I .. 1. 1', L F:" (, mI 8un c'"Hli_

çan ,h, pr,fj"innal 1:h"rllt, ,·0_

'o,]" j,; ,'j,.,,,,; uI" "�'-'1l10 ,('(I.., "

1.", (." ;;.�,11 C. r'-'�]lr�th'Q
.

te_

I-:"t''''''')1to a,,1'O"'l<lo I'í:\o d,,_

1!I_H4"1'llcn

:m.;.� ,li, IJnrl",.eóMegu"i ap<r
mHjO"io•p •

serolndlltia ti .. cr$ 2'1_�.nf
O �J"OIl'I1r10' S6If1Inrdo do 1_,

"\.1':<., 1'ltlI\iíem �m 3 ltrol"
!lUas oIt· "onlrlbu!çóell. 1IUro. to�

t"t rio, ('ri 6.4010,06 lPlllnSlli�

(W, .. 0:10 (. o tato mt.xlmo'. 110

(ul'ln'rltdirellú:\ap&-..E;1It::I.Jo
ria por Irlllpo di' r.en•• 1111-

idade, J\�rc{lber.í rnenul_nte
J':\ � '1un1 não hú tef{Ulsttf d�

� ítnperlimclll de Cr' ClI,.6eo,IUt
I;; n�s;m, be-m mais ton.:'

JloJ(.rkl1no� ir, p!l� dcmoJ11llrllT
-

a inll'ropricd:uk do. Lei ,,0 .',

4;;10:1 A, Intelrnznente IItm

jinBU,lnJee,jÚcs6veiolO1U
mi.tb:Dt um!l 6itUDt.iio

.

qlK> H

estavll dc\'id,'Ie s:'tllsfati\ri .. -

mente e'lllnc;elllldn.

1,11';; .\, �'Ie ('l'\OU " n""fI ('"r_

"p"dl'riio Ol,!ar p('11l r�lrl
"'� d(. ��1l'1l1'" sol'i,,1 in"tltl1id�1
p(l,. ( ••1" ],1", os ",h'o�ndo$ llro
,'i,j"iHl""� " �ollcit"dorcs Il'W

i,\ �"j"1H c,,,,t,',h"in\,'s ,Ie I,fe
v!�,'ne;;t ,,,.,j,ll. de"tle 'Ii,!! nHl_

,·;f<·,t,·tI) n ·ol'çiio per:mt� "

"".tcI1"l dentro d., I,rn�o d�

,,'I nll·.C" <In d):',;n\'ta dCti{ü

1.IJ·'. 1'\';0) 1'1'''1.0 term1n,nu-,. tO

",j""-""cl'ciro<lc 196:11.

('Omllrcendid<:> tlois, que oS

;lfh'""·",,,," nO exercício (lu Ilro�

TEATRO ALVARO DE CARVALHO
Ga, RI!:CITA OFlcrAr�

da

ASSt>CIAÇAO COU,U. DE FLORIANóPOLIS

- 9 -10 -11 de agôslo- Florianópolis,
junho àe 1963.
(Rt1h�'lIs "ido" ,Ia

JNf;1ft;SSOS - f;;ltlch'as numeradas II "cnda
'_.oj:l:>; ·'ltEN!\'1-:R'.

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

INSTITUTO DE APOSENTADOR!A E
PEKSõES DOS INDUSTRIAR!OS

DELEflACIA EM SANTA CAlARINA

Prc",jctenle

NOS TEMOS
�

APEÇA NI

CAMINHÃO
tão bíOsileiro
quanto Brasília]

A\'[$A AS F:�IPnESAS co� TnlDl,;lNTE

PATENTE DE REGISTltO

10 de oiltubr<> de 1�6�.
F.ncnrumOs, (ls�iln, o� ""

mentár10s n resp('ito da intrin.

c�da mat!'rtn_ Crl'UlOS t('r prd

Jlorcionrulo 'Ceuli(lU\'os el,lClllrt

�imrHtos súbro o enqll:ldramell,
to previdendlirio do advogado

1 - Nos têrmos do Decreto n. 5Ll03, de lUI, as em

prêsas industriais, contribuintes obrigatórias dêste Instit'J
to, só poderão obter a Patente de R;!gistro para 1964 desd'.1
que comprovem, perante fi, respectiva Coletoria Federal, pl1r
meio de Certidão, a ser fornecida pelo IAPI, que não SflO
devedoras desta Instituit;ão_

2 - Convidamos. portanto, as El'lprêsas vinculadas ao

i.\PI. que estejam em débito para com este Instituto, a sa

narem essa irregularidade, para que esta Delegacia POS<;II
fornecer a Certidão que as Coletorias Federais deveroo exi

gir, nos termos do suora mencionado Decreto, para !ornp·

cimento da referida Patente.
3 - Qualquer esclarecimento sôbre esta exigência !'·e·

rá prestada aos interessados pela Deles:acin dr> I.A.P.1. sita
....1:' Rua Tiradentes n, 15, em F1drfanópoUs,
....,

:Jlorianópolis, 23 de julho de 1963

de que você precisa I
Sempre a.ecntuamoll_ t.iveran!

escôpo de deat&ear t6pieos f

sen�i"is dO ciontrovertido a'�

to, ofcrccllndo-o ao e3tudo(.

c)'uolit!lcl/lalm.
CO,\) o mnmo prophJl.<

tentaremos foear, em ... lfu

ta(Õe$ futuras. oposição de C'

trOll grupetC de pfOflsaleaat-U.
bernis nntl' n I'revldeneia So

Na qualidade de revendedores auto

ri7.ados, podemos resolver seu pro4
blema sem demo ra, Em nosso estoque
locê encontrará - com cerlezo - o

peço ou o acessório que procuro, a

preço ce tabelo: genuínos, testados
em laboratório, garantidos pelo mpr
co IH, E, no CClSO de qualquer con

sulta sôbre o �eu InternotiOllol, lere

mos o móximo prazer em atendê-lo.

Al\1AURV CABRAL NEVES

1"h'1t'g'3-Il0

Representante. t nesta cidade

G. SOCAS S/A
COMÉRCIO E

REPRESENTAÇOES
�uLVIO ADUCCI 721 -

ESTREITO'

REI-MARCAS E PATENTES
1geDfe Olicial da Propriedade Industrial
rtl!gUtro da rnllTCCU, Jlatente3 de mveTlçrU., nome. CO>

..eretab, titulo, lIe utabelect1'l�to, In.ng111aa, 17Me, tU
propaganda e mare., 4e uportaç60

Rua Tenenle SilveIra. 29 - l° andar -

SALA' _ (ALTOS DA CASA HAlO - FLORIArlO'
"Otl!i _ CAIXA POSTAL 91 - FONE 3912

. .It..,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



• fM BOlSA m' r,'. (afiAi PROMOÇÃQDA TC t4A SA E D
SHOR BN - DESPEDIDA DAS FÉRIAS - INICIO ÀS 20 HORAS

O Vereador Wilmar Philipe proferiu o seguinte
discurso saudando o Governador Ivo Silveira:

O EMB. lINCOLN GORDON CONVIDOU ...

BAILE DAS "DEBS" DO HARMONIA LIRA
21 SETEMBRO - DENISE NASCIMENTO

RECEPCIONARÁ HOJE

Enlace MaLrimonial - Mario Paruckcr
e Sandra Oliveira -Fernandes

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

Benção Nupcial - Dr Carlos Albl,rLf

Silveira Lenzl e Zu!e:ka ::'Aus;-,;i.

o BAlLE
das Debutantes do Harmonia Lira oe

Joinvi\l.e, programada para o dia 21 di'

setembro prõximo' denominado Baile do

Perfume, estâ �.ell{I,:, muito comentad{)

naquela cid�de, Meninas moças de L:\

gE'S, B1umenau, Cu!itiba, Florl�nóPO\ls.
Uajaí. São Paulo e Rio· desfllarao

salões da aristocrática. i'ocLedade Jolnvl"
lense.., O Presidente Dt', Aldo U,rban, está

tO'flndo providências junto com a DLc·

torp neste sentido.

EM

nossa Capital, o Deputado Federal An
tonio Gomes de Alme.ida, tratando i�

assuntos do nosso Estado ligados ao C.r.

gr.esso Nacional.

CHEGOU
c rcgr<'ssou para o Rio de Janeiro c

8r. Ch�lr!es Ed�ard M'Jritz· Presidente
da Confederação Nacional do C:::mércio

COMENTAM
que o Iate Clube do "Morro dos C{}t'�

ventos", será inaugurado no próxit':·)
velão. Um p[('grama social será elabo!',\
do pelo Dr. DUal' Freitas.

CONFORME
divulgou Gntenl, ê,;te matutino, o COIl'

saJrado nrtlsta �lástico da nova ger J..'

çáb paulista, Fábio Magalhães. atravC5
ddDivisã� do Departamento d,e Cultun.
dat·Reitor.a. vai apre::;entar uma expfJ�'
çã':> no Hall do Teatro Alvaro de Carva·
lho, de 15 a 22 dre agõsto.

ONTEM,
no Clube da Colina. aconteceu

movimentada _etmião dançarlt�,
cand� a. despedidas das férlJs de
thu.

O EMBAIXAOOR
L.n('eln G:lld�.n, dos EUA convid:m

Oovt':'nao"r .oel,o Ram ... ·.,. par'i assisl�r
a b::'[,I'si('ão "Aliad_s para o Pr:)gress)"
na Qulnt. da Bo� Vbta· dia treze próx:
mo, ci:Ha dedicada à Santa Catarina.

o PROGRAMA
R.'td:ll' na So.::kcta.le, próxi,llo domingo

.1, l:l.:J hOl"s na Radio Gualuji palro
cin::!.(l: \;·"b lLtel R.yal, acontecerá COIl!

mesa ·'(,·denda" com cinco brotos d')
's<cil.'ty' florianC'poE{ano. Amanhã.
rãu convidada" f"�lo. C0lunista,

ESTI';VE
nesta Car-ital, () si·. José TeOdoro de

Melo. Inspetor da Superenxovals Blume
nau, acnÍ11!'Rnhado. d(J Sr. Miranda :l1-
m:çul n� O�car Palace Hotel.

FOI PROMOVIDO
ao P')�lo de CapitM de Mar e Gu"'r.;1

o Capitão d.� F'ragata Paulo AntonloU!
Capitão dos P�rtos UJ E;;tado de Sal1la
C�tarlna.

TOMARA

posse noje, no CDrgo de President� (,

Associação Catar:nense de M�dlcina·

Dr. Isaac LobalJ F.lhJ, que r.ceb�râ l'

.meSIl1r- do Dr. Armando Valêrio cie A.�·

sis, Deverá E/sta: presente na Cerimônia.

o Pro-fessor Sebastião Sem!>i-io, Pra�l·

dente da Associação Médica Brasilelrr r

DENISE .f.J.
NascimentJ, fino orname�to da ,J 'v l),t1

guarda florian"!lolitana hOJe,

re�pcit"__l:narã suas coler,}JinhJ.s debutante ,1J
Clube '12 de Agcst�: na r�sldéncj de

�eus pais Sr e Sra Osmar (Ju:ema)' Na�

cimento,

CACILDA
Becker e seu tea tr,;,. com a peça "'M{)e�

da c:lrrentc dn p[!!-;', 113\ marcar suceda

SO nest!l C::>.,ita�. CUIU {',·tréia marcnda

para _
dia ia (I., _"to. no reatro Al-

varo de C'1.rvalhl !"·rn·t I") ,;.,.,-r-1\o d"

Departamento lie Cultura da SEC.

(
GERSON
Neves, que h1je. e,,:á aniver:;arian.i{

�����t� �'eb�\O�0�1:� ��tron:'�:l�,:\;;�o:l�'
ÔEu\.-alho" - pró P.8dl' Contra o Cãncei
_ SeçãJ de Sonla L'atar:na.

o JOINVILLE
P:lJace 111" acontF o€u sempre ,Iotad,

��mP��í;�:Ja�l�t;��� ;,V�a���â /�1:�; i:
A DIRETORIA �
do Clube 12 de Agost<,. presidiu' inte�

rinamenle �eb Dr. Juum Linhares, ':!S
Lã. tomando 1)l'ovidéntlcis 11?�a as corr:r·

m')!'aç6es do fil.o Anl":'l" ári� do "vetr��,nno" CluDe da Rua. J� 8.0 Pin'.t'l. Dia

lOI.JII· churrascada na n;va SI'-de. ti a 12 jan'ar

�=s �������;:�:aeÇ��i�c�� Bai;;r��;�:���()
NESTA

C::.pltal ll!!e"i�õe.; estão c(!!)ta.ld ... ;s

taçõe" de S,i,' Pau', P. '; (! Curitiba. �,
ioja E�e:ro!ând, " a s�imos J cansl fj
de Cur Lba. ge!"f?-i�:l!,ler;td ..

EM I.d.GES·
Suzan!l Sr. UlW:' C·�!s') r,·1uxfeldt. di;)

5 de setembro. 'U'):":\o nn altar pa:a n
ceber a bençj�· nl' ill. O Sr. Eduard
ROS3. serã contre ;"do p�,ra os "comes ('
bebes". Um gran,le acont.ecimento sacio:1
naqu.�:a Cidade.

PASSARELA

Exmo Sr. D:. Ivo su

vetra, DO. Presidente do:

Assembléia Legislativa no

exercício d::. carg a (te Oo

vernador de S. Catarina;
Exme. Sr. presidente em

exerctcto da Assemblo:«

Legislativa;
Exmos. Srs. Secretárna

de Estado presentes
Senhores Prefe to-, e

Presidentes eLe Câmara
Demais autcridades
Senhoras e Senhores:
REPRESENTO nesta

pnrtunlda �J, muito sat:s.

rett» n.nrado e çrgull-o-
50. O Extnn. Sr Prefet+c

Municipal de Palhoça, seu
anütrtão. e C$ Prefeit,)S.
destarte reu p:)Y", dos l\�,:

nicíp o de Santo Am:l '.)
da Imperac íz, SãJ B !".

recto.' Paulo Lopes, Gar.)
pntn. e Anitáp rlis. bem cc
mo, parcela ponderável !IG

PUI'O do Municí:r,J:1) .1"

Agul"; M(,!"nas.
GOVERNADOR IVO SIL
VEIRA

QUiSERAM aQueles q_m'
eu rep:esento que ao S'1,;.
dar V Exa

.. filho di/eh, de
P'lh.-.ea _ da PALHOC,A
ANTIGA. que a tod·J.': en·

globava, e da qual se de!:.
mcmbraram eam a co:n�

preensão d" V. Exa, - P,1-
ra crescer rr,elho"· eu r:!h
S' :'<f,e, FRISAJoIT>O-O. q\Jl!
dos laços qul'l 'H ligavpnL
ii. Palhoça, a_;enas os ad
mlnktrat:vos frr'lll1 corte.
dos;

mensagem de hoje, melhor
que a vislumbrada outro

ra, significa que seu pre s

tígio CRESCEU. a um P,:D
to tal que haverá de guil �

dá-lo, no FUTURO. tne
slstivelmem, todas as vc

aes que V, Exa. I) desejar
a tod- e qualquer carpi
que J PARTIDO SOCI,AL
DEMOCRATIGO lh� rc: i�

v. 1:;::0. merece �SL9 h"�

menor-em. S 1\1\1\('s, ]1';\'

den::_-' -:::�1�.����.,:�;�d::1
tes de mais neue. o ree-:

nhecimento d <l povo t.)�

do que r'presen'.-, ao 1'1\.

LROCENo;;;E que -e I!'IU � 1,

�;f������:��u�,:��'��E;
netra ;;:I_"](..brectc.tora p-ta

loelos n ',.;, oue nnba e te.a

�:;�\i:t�l���R�T�m\� ,:.1
III '\', 1\' GOVF.R'\TADOR
F i aliâ,,-, r,econhecen·j,>

e��as qual dad'!s, que ,)

Governador C'3LSO R>\

MOS. Que jâ o fizera seL

"(h;r ;,,, A'l"emblêia, a,>

Ih,'" tran�fY1itir 9;S elevadas
fundes do cargo de gove�'
n"d�', delJQsitll<,se nfl.S

mãos de V. Exa .. o Ch.ef�
n'l p,,<'lp"' L!?,!'�I"'''vo 'w

DESTINOS de SANTA CA

TARINA. sem restrições 'le

qualquer (rdem.

GESTO que calou [:In·

�Io na mente de todc>s
quantos Q '3ôs!?;tlram, e

xemplo que se recomen

da a outros esta1t·; brasI

leiros. que se agitiLm nes�a

época turbulenta de relvin

d'cações s'ocials, em luta,;,
muitas vezes decorren�f'<;
ANTES da falta· doe harm"�
nio entre r-S PQderes legí·
t:m:8 coofQl:me a di.isiW
p,tabe!ecida nos s!stema5
d::- l'!U'vêmo democrâtico�·
ac.VERNADOR IVO SIL

VEIRA:

ORGULHA�NOS que V.

Exa. em sua paS!lagem p<!
J

_ .. Govêrno. do ESlado, t�
nh? sabb'd') Dr�'servsr e

mante:-, o pri�ciplo da au

toridade restaurado DJr

CELSO RAMOS em Sant'l
Catarina. sem sacrificlo .:Iro
liberdade;

.

ORGULHA-NOS que V.
Ema. mantendo ritmo '€ln
ti co de tnbalho, não l!o;:

nha permitido que sofr�;
se solução d.e Cr-ntlnulda
de. :) Drograma de govêr.
no, redento_:" (lo Estado d�
Santa Catarina, iniciado e

em franco progresso, do
Governador Celsr- Ramos;
ORGULHA�NOS que V.

Exa., com !lua condut\l
mantivesse Santo Catari
na n'J nível a que ascende:1
ultimamente, na federaçãJ
dos Estados Brasileiros;
ORGULHA�NOS, e raz

nos gra'..�·�, que V. Ex 1,
sem _9rejuizo dos demais
mtmicipios d') Estad", ti ..

vesse dedicado aos propre
mos de Palhoça _ de tu
da II velha Palhoça - um>l

atenção e ca:lnho eS9��

_ o calçamentu da r a

ça Nereu Ramc-s:
- o comprem ssu da

ELFFA para no iluminaçno
com luz mista de mercún o

do Jardim Publico;
co:rptcmis�o fil R.'

ereta.ta da Saúde '30. 'i

c mclusão co H -r-u.al:
_ a estrada no \111,··",;
-- os metes par-a a sol-r

cão de urgcn cs lJ'"',b em.
admmíst raüvos k,c�!i�. c

ourr. . tanlo� 1)/']'. :, i � "e!.

- a snucão do probla
Ma da rêctc déeua:

� ",' '-1

-operacão da encrgta elé
tr:"a:

-- {'� �'IIl(!r;S l):lh
cvp-racõ (1:1 ('1r'!.... ln ('1·'

trtca:
- a !ig:H�ão 'I ,,�!,

In'ermun'('jpal até \'f'
do Wagner;

- a ('on ervaçh.1 I � � ti
ganta _ !l coiaçãJ de e?"1'

las,
EM SANTO AMARO D"

IMPERAl'RT7,:
_. a recupera.;ão das e6

tradas d·,,· pagaril e Vaq.
nha;

- o calçamento da rU·1
d, H-ospital e do trech:) d"
ponte da Varg.em do Rin.

I G3�iA Df WÉ? I
I ENTAO PECA c,\fE �

VENDE-SE
BAR A RUA CONSELHEIRO

MAFRA 139 - TRATAR NO

MESMOrlf' '

NÀOA DE
I<ttSIID!

I!:Xl.-, ",ILl

Lona de ltelu:s "': 'ULAJ '11.::;
- tilJ% I ... i:l� no ..Prov�1 I�

menta da;; Lonas.

CAlA OO� fREIO�
Rua Santos Saraiva, 453

F:RTRETTO

IVAFtZI�HO. NAU!
• VP;; ·I�O!
...._.......,....___.

Dr. S.MWPfl
MAS(ARENH�.l

CIRt1ROIAO D�NTIST/I
Ex-Estagiário du Hosp'

tal Naval em Clr:J.rgla e C!\
nIca de bóca Modernissim.
t(Jíh:.JltôrlU tuturama -

CadeIra eufórica - Alta tO

':.ação. ,

Rua B'rlgadelr(' Sllva Pae�
n. l.i Telefone: �552
CR",CARA T)(" F.,C;PJ\NR "

�a:r.SIS€m S ""u·..u�

:t (Otft(GOIU·llXlliOUK IH
II Df (�JY"

Dr. A!o'sk
Monqllilholl
CLlNICA DENTARIA
f�atamento uas 'afe,�çõell

da bôca em adultos <

crilnçag pelaI! metodos cil
DIze e. clrurgico. C{,nrecça�
de proteses parcial" e to
tals.
atende Oe 21' a 8& fetra

das 8 às 12 boras' e das 15

8S 19 boras am sabad>Js
peta manhã.

cedeu
Receba também os vçtn'j

de perenes rettcrdades, ex

tensívos à sua mxma-scs

posa .e dtgnlssima família.

Seja benvímto oncí at ..

mente a terra nat al da

qual V. Exa. não se atas
t-u um d!a :-I quer. duran

te'o -xo-rrcto 110 curg r de

�(""'rnad .r

P;rdo(.>�n!1� o ,;i'l'plic'd':\
d,' d'\ r("'.�"'''·- n -ceb- c

h menagnm simples C01;l10
v I!;xl�. o pl'tl;'!"la - ateu
r andr ":" r-as �� .. , () U".1

�}_'.�f\lr1:1 rt-ntt'cu d i.
C' !l('hti,,{!,., Ex.1.· VOU ta

zê-to. den+ru d3!l rmti
são que dá sua pr-clama
r�, fettn P.qUl :<:\4 PALo\·
CIO:! AI.TIURF'"i: -oue ::1.'

�p'.!"�r �." terrt óro Pa-

cno:
_ auxih- p:ua ;_: Col�',;t" .. i

cão LI') Jardim c do M,='··

cacto Munic'pal; ,

_ a SJlu<:ão de mú.aen-s
outro- :"."blema� onetn

r-mie ;;< artes 1. s-rto ri<:

S'nto Amaro da Im-era
t n-
PARI,. nAR0P'.'1A PA�

1.:1 Lê1:'ES· .S.I\O BON1FA
co F ".rnAS MONAS

.. _ <. ]l'('io .

LI o IJ"rf",
t) �"'U11f", J)"mrll' 1 d'" !;I}.

cl -s o- eus IJ1"n<J1e-r.n:--, pil

r- ""''l 1)1';\'(' f' porre te

sduçb.
1;.,1 n �','-::sa. di',; mos

-� 1'.' ".1 n'lI'�a -trut clã '

P(l'" nenhu-n dr nós te-

tão -m ';"1� le J "Jp;_,l'I;
br.-vc.

oue n()<' ll'v:! à pi"
,,'1"'�"; , :' ibtt-c d!' nfJ�"'

.S�. ::' 's_tidão. que I' p�til'l'
r.-,,---� se,,"'''e f!11� n iS f;',:

�a"a !l _:'')I'tun!tiar!.e.
roo O q1;E NI)� Fi\� R�:'

PfTIR. antes (le encern .

mo� a �audar:ão. {'IlI" a v,�·

lha pr;lhoça. honhando ,.}"

mé�itos de V. Excía .. ha"-lp'
rá de conduzi�lJ vibrantp·

una e lndlvisívd,
no futuro. a·to<l"s ('.s po<·
t- s que ü Partido ihc in�
rlj('�r. t,.,das e t?nt2.s VP.

zes quantas V. Exa. o de·
sejar.
GOVERNADOR IVO SIT..

VElRA:

R�ceba d� tôlla esta gen
Uo bóa. através do ora(j . .l'

que lhe fala, os agnd"r,l.
ment')s !O:nceros por todcs
05 benefícios que nos COrl-

U" S helr;' �e�" ",' d'"
.�U!\� 1")" r, -gn t vas de eo
vc-nad.u-"

A�oiM sem que rleu ge�_
.') il"�' 1"11f' "'11 "'P�'·"<yp.'
�o ou desconhecimento à.
auto!':da:le d� que \t l1:x{.
E'stã investido:

.

2utoriza(';) _:,(:r sua prJ�
c1amaçfio:
a;"p.dend a rec�'11enda�
ção de meus repne�enta
dos;
com 9 Jiberdad," que r;I�t

a intimidade de ativo com

panhelru- pa:t'dãeio;
obedrocendJ .'0 impuh,)

ir!'esl-stivel que vem ci
d.entro;
E. SOBRETUDO, de PA�

LHOCENSE para PALHO

C'�:;E, recebe VIGO, em

meu abraço. o muib obr;
gado da gente da tua tet;-

quortQS e demaIs
d�pe"df'r']clas - pron ..o paro morar.
LA�Ab
PALACETE - RUA NEREU RAMOS N·o 26
Vende�se em único oporiun:idade no centro da Cidade
construido em terreno de 22 metros de frenle lAr 40
de fundOs. Con,€;ndo na parte terrea - ampla hol! de
entrada - 2 ::;alas - escrit·ório - qUartO - coPo __

cOzinha - dispensa - quarto de empregado e res�

pecti .... o banheIro. Em cimo 5 dormitórios - banheíro
social e ampla terraço. Foro garagem e depósito,

RUA TIRADENTES esquina com o Av H. Luz - J
quartos demais àependên.::ias.

.

RUA CONSELHEIRO MAFRA - Duas cosas n, 109
e I J I. ótima oportun1dl>de.

RUA TOBIA) BARRETO - ESTREITO _ C.onfortá
vel cosa de material perto da praí ..

COQUEtROS - Rua São Cristovõo ao lado da Igreja
Ci:i.sa de 4 quar.os - 3 solas - cOzinha - terreno
de 11·550 m2

.

RUA 14 DE JleJLHO 953 - I:streIto salda da ponte
quem segue paro Coqueiros. Caso e terreno cam
782 m2. •

RUA FRONTINO C. PIRES N." 32 - Cosa de madei�
ra pagomerto porte à visto resto? combinar,

(ERRENOS
AV OSMAR CUNHA quase esquina com a Av. Ri\)
Brn.�co. Tel'rena de 296,40 m2 por preço de cr$
1,300.000,00 a visto· Apenas estará o vendo nestes
30 dias.

,

COQUE1R:JS - Ruo Juca 00 Loide, lote bem situado.

RUA ARISTIDES LOBO N." 8 FUNDOS junto 00

Hàspital Nereu Ramos terrenO próprio porâ ser lotea
do, area de 10,000 mi, - Preço convidativo.

RUA ESTEVES JUNIOR - Magnífico lote paro resI�
dência de podrõO fino.

,

JARDIM ATLANT1CO - 1 magnífico lote bem perto
do asfalto,

RUA MOURA - 3 lot�s.

AULA

RUA EDUARDO DIAS (MAYKOTl _ I lOte·

ES

QUE oS laç)s J]e em "','�

de e pulWcos continuam.
e que sã') hoje t.;,lv1:Z mais

fork�s que on'ei11.

E QUE POR • ,:;80, pp.,
d')'se a V. E"ll'é! .. n::ra \",!,

NitLES

REPR�S_N'i'AD�nã,:) 7 municíploS jl-stint

m:\<; sim. e tã,., �ómente.,
nica unldadi> arlm .,i�tr�t,
va e !>olitica, unida ln·

llep:3.rave1.nente. !lara pr!:,.

tlgiélr ';: CHEFE que ho;',
reCf'p:::ionam c:,no GOVf!'

nad,..r ,ln Estado d.'? San
'

. .1

Catarina,
MAIS AINDA. que salln,l

lasse. fglando .1itO .e bor.�

som que comp.'!. 'ecellria!',�

com Idêntica coüi� !m t:-

da e qualquer -;lO tun'd,t

de dêsde que a �onv'Jcaç1.,)
p!l.rt!�lic de V. �xa.

eu desprezasse a r.etórica
e o protocolo rígido da re�

cepção oficial, c us�sl;e 9,

jCena!l a :ingus.gem do co ..

ração 0bservando tã- so

menle o 9�JtoCJIO sua�e ';«

amlzarle.
E ME PROPICIARAM ..�

retôrica melhcr e o pr'·
tocolo mais fâcil de F"gui:
VOLVA comigo G'ver:n

dor em imagem. imagC:!1\
quI' V. EX9.· CJmo C311(1\
dato a Prefeito, com) cnn'

didat� :l. deputado 4 veze,

e também durante {} ('xe�

dela do;; mandato� respe('�
Uvos PERCORRIA a P \

Ih�ça enorme - HOJE:
REUNIFICADA _ pl.lU
tand;) com imel!géncl;..
sagacidade e amizade -

dotes CJm que Deus o pr,·
senteou

�

:_:Jródigamente -

as sem.entes, que v ng"l.�

ram todas, do prestigio qne
n gulndnu à Pr�feitura tI,�

PS:hoça, à deputsçãn e��

tadual 4 vezes,· à lideran
ça do govê:nr- na As!;ert'·,
bléla, a Presidêncig_ do P:J
der Legislativo. e nesta

qualldade· à suf,re:r: 9 m 1-

gbtratura d) Estada,:1')
Imped'mento do emlnent.e
Governador Celso Ramo3.
E AO RETORNAR da In

cur!\ão bl'e"e pel� pass'].·
do hOllnso, em que te�a
divl!"ado Q rO;;ÍJ amigo d"s
cnmpanheiro,> le�ls já C'�I
fados â. vida, m!ls que C'tl

e�pírltc continuam "'!)no,··

".
OLHE Gove�nador Tv"

S!lvelra, para a multidão
oue .Q cerca, e ::olh'l n,.,s
plhcs todos da gente 11:1.
PALHOÇA REUNIFICADA.
n mensag;em sensivcl. qlle
do coraeã- lhes brota, (,e
aplousos contentp.s- e <o,.

�������llf:;tl'a�n�:l�tas e;,�
zcs. 4
..

E. VERIFI�.C?:4..f', C01"."..Já. o.\fucn'l�.� '. , ·qu.e ,!
'-_ _..;;. ��__='-'-_ _'_ ��_'___ "'__�_=;<.'_'·""-::r"'·;,:"'··,.·,,·,::,,'_=;2;" /X:,'.,>:, : ....

A MODTSTA l\�ll.r'il Kurr:kll�. de 'M \
rie Modas" dI' 8:1.') Paulo, 3r!.1uiriu teci.
dos R' naux. lia Cp�a :Rrusque _ CHAR.
LESTON à N0!t,,· pr6xim ... sabado n,)
Clube P"lneL" i\11noel Garb�lJotti, r.a

dec�raçào LEDA Mana (' Lupi Fonte
vb''l ãl} �Ta1"!hã. para Jolnv:1!e _ O
MUNDO el€',;,al"'.· fl""rlanl'!luniUio em
pl'ep<tr<!tit,,,� ,"UJ Baile de Galo' do 12
_ NO CLUB�; Joinville. vai acontecC'r

. f�sta da" Mls�e� - BAILE do Chopn. dia
(''llr,., ri!' .�ef!"rnl'�f' 1'1" Har!U(JOia Lir'\-m========...,....··.. _:.....,....·�KSS!'... ""::xs;:;;;;;ce."'•._ ........��• ..:�

ciais, com!lreendldos e A�

plaudidos Xlr tod('1 o Ea·
_

tado, que sC!m.pre o OUVlr'l
p"oclamar orgulhO;;o su'�

condição de Palhocense.
SOMOS GRATOS pr\)

que V, Exa, elevou tão al
tn• no concérto dos Muni
cípios )C'fltarinenses. noss�
querida Palhoça.

FOI POR ISSO TUDO .-----
que, "de:::oH; de 10 lJngos

�no;, de olvido", suporta·
dos com a água .e a 11l�,
�Iac!as :J0r Aderbal Rarn('s

da Silva. e mesmo depoio;
das rr.esses dlstrlbuldas

p-r Cel!õo Ramos - agi·
násio e o grupo da Barra· a

reforma do fOTum. a luz

do Alto Arirju e a âgua d·')

Pllssavinte, das estradas ó)

das ç'�colas estaduais
para sõ citaI" estas,
r,ecebemos SEM SUPFr::

SA, tal nossa con_lflança �

certeza. néstes dias intel1-

!ltl;mente proticUQ8 de seu

govêl'nC', Excluslvament'!' ('om h,�·
•

_ a extensão da ê:l� ra m"a.rcad.a,., CURSO' DE ADMISSÃO AO GINASIO nNSTITU�
dágua p::lt'a ali Areias; �c.nsllltórlo: F.dlflclO Ju· TO DE EDUCAÇ}\O. ESCOLAS DE COMÉRCIO ..ESCO� ...

- a energia elétrica P2.- lIeta - sala ]04 ..,.... rua Jo �J\: JtlDUSTR11l'L). ." ... ' ....
' .:,'.:

ta '�_puarda,.dO Cubálã·; ;,��l��o·qoOlhO. , �yí;:NIDA HER����,���,I�:7:���'�,,', •.:'\��Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Saúde Pela- Fé
Escrito pelo prof, de Corlla lêstla e deficiência {IsICa mO_

Bíblicas. Rua Cunselbeirc Ma_ rul e mental.
fra nO 124, Fpolla. \�CIQS tais corno, abuso dQ

lumo, alenol, Jese. depravação
Desde Adiió e Eva, a huma_ prOÍllnas <prejudiciais II suúde

nidade, desvia_se de seu Crill_ predominam na ordem do dia
dOr e vai Cm bU�ca d: Ilusões e $iio aS causadoras de mu1_

que redundam em prejuízo, tus doenças, tanto nas elasse"s
tanto da alma como do earpo abastadas Cama na proletária;
IlsicQ. Deu's (! relegado !L se- 08 agruvurn ainda mais o es_

gUndl) piolHO ou esqUecido, cn- todo de miséria. carência de

qUanlo 11 humani.dllde perma- moralidade, caridade e frater_
n ece na pecado com bhlsfêmln nidade,
a�ominaçõcs prejudjcinb' 11 Eis" razão que {) SENHOR
alma e IIErnentos, bebidae, fu- desde a unti;:uldade tem dado

mo e outras prli.t1cas viclos\lS grandes homens cOm grande
qUe c,aU611m a morte. pela 1110,>- poder de curar e aliviar O so_

tuloDa Odonh;lógica !'
··
..ml OONSI!.LIIO AOS PAIS" �l(.;Oll"IOb�IV qUI:: WI para cooperar com a "Coluna

OdOIlWIU61l:a" deste vespertino, não poderia deíxur

rugrr e::.t..I oportumqade para alertar aos senhores

}Ja.s, scnre vanus a:s..,t.lcto::; retacronudos com a uenn

çuu tie StlUS tunos.

tmcrarer rurando da importância da côa dentição
como reter essencret para a menutenção da saúde. ti':l.·

bemos pene.tamente que, se todos os pais soubessem

·d.t=s-Stl VUIU"', cispensanam as melhores atenções a

êstes érgao, que se em condições de sanidade, contri

ouer» vara o correto desenvolvimento da criança no

seu uspécto físico, mental e social. É óbvio que se a

criança não tiver seus dentes em estado de saúde,
terá consequências desastrosas à sua integridade or

gânica. Não poderá se alimentar adquadamente deví-

ao às dores que sofre ao tentar fazê-lo, sofrendo o

organismo, dêste modo, a deficiência alimitar, preju
'utcendo o desenvolvimento normal da criança. Ocin

os abcessos dentários irão também comprometer ou

tros orgãos, tais como: amígdalas; ouvidos, olhos, gano

ghcs linfáticos etc.

De um modo geral, a criança só é levada ao con

sultório dentário para aliviar a dõr e não com a pre

ocupação de evitá-Ia, após ter perdido noites de insô

nia, abatendo suas energias e extenuando seus pais.
Não raras vezes, estes pequenos seres apresentam
dentes aboedados, obrigados a submeterem-se a uma

extração que não só prejudicará a bõa marcha do

desenvolvimento da arcada dentária, como também

no intimo da criança o pavor ao dentista. A Odontolo

gia já iniciou o combate à cárie e vem colhendo grar-
-

des resultados junto a escolares, projessóres e pais
por intermédio da Educação Sanitária, procurando
incutir nos pequeninos a prática da higiene dental.

Atualmente existem métodos de prevenção através da

dieta (diminuição do açucar, principalmente através

de .bombons, chocolates, balase-bolachas ..etc), tão pre

jum8!!m tt "'tlenttc;ãõ devido '3. rormecêo- de ácidos q�
irão provocar o ílagelo da cárie dentária.

Vamos lutar, senhores pais, para que além de

propagar a higiene dentária, tenhamos o elemento

mágico da proteção da cárie que "é o fluor através de

sua edição em água de abastecimento público, aplica
ções tópicas etc. Nos países mais desenvolvidos, corno

por exemplo os U.S.A., pode-se enrmar categcricamen
te que só tem cárie quem quer. País bem, ainda que

generalizando, não podemos dizer o mesmo, mas pos

so afirmar que a redução da cárie, cada um dos se

nhores pode realizar em seus filhos pela simples 'u

giene diária. Lembrai-vos que o que é importante" -.
a escõve e não a pasta",

•

Não raras vezes o dentista é argumentado: por

que é importante uma fileira de dentes razoavelmente

certos e bem cuidados?"
_ Dentes saudáveis em posição certa são impor

tantes sob o ponto de vista da saúde da bôca como

do organismo em geral, tãntc na função como na

aparência.
Os senhores pais devem também dirigir sua- aten

ção para os dentes decíduos (dentes de leite). Quanto
à importância destes, é sabido que para a conserva-

i ��� d�:�::i�ec�:u;:��: �e:d����:::� :bj���:�:�� •

1") Impedir a dõr para que ::-.. expulsão se faça na

turalmente e ainda mais, para aue a crtança não ad

quira hábitos incorretos de mastigação.
2") Assegurar uma bOa mastigação.
3") Evitar as enIermidades, pois os focos de tn

fectção diminuem a resistência a enfermidade. Fr.">"

quentemente, torno a frisar são atacados o sistema

linfático, as amigdalos, os nervos ótico e acústico.
•

4�) Evitar também O amontoamento e má postçâo
dentária.

Com extrações prematuras dos dentes de leite há

um deslocamento dos dentes permanentes, produzin
do as vezes completa deformação da face.

Senli.ores paí, colabarem conosco para que po:,;·

samos preservar a saúde de seus filhos, que serf,_.")

amanhã forles e não debilitados e possam desta ma

neira trabalhar para o engrandecimento desta pátria,
onde atualmenl.é predominam sêres inválidos vitimas

I
de tOda sorte de enfermidades. O dentista ajudado
pelo ilustrissimo Sr. Dr. Genovéncio Mattos InstrUtor

que influem no processo educativo das crian� e

tem em mente, que não está fazendo sõ pelo indlví

duo: mas sim concorrendo para uma obra hwnana e

SQcial.
(Artigo escrito especialmente para esta coluna

pelo ilustríssimo Sr. Dr. Genovêncio Matos Instrutos

�. de Ensino da Cadeira de Higiene e Odontologia Legal

R da Faculdade de Odontologia da U.S.C.)

frimento da hUmllnidade, mi- "O Reino de DeuS efitá pró",·
ncrendo 08 malea, aliviandO o mo", está tOmando impulso e

sOfrimento a miséria e a falta atende, principalmente 110 Sul

de felicidade. dando espeTan_ do Estado nas Cidades de TUl.>a_

ça à alma lnfeli? e lntr1stecidl1. rão e localidades visínhas,
Entre oa grandes citados no Em Pedras Grulldes, Grão

velho Te"lltnmento dlBtin�ue-se Pará, Trese de Maio, Armazem
O conhecido homem de Deus, o Rio FortUna, Braço do NOrte

grande profeta Elteeu Q ein- Jaguaruna, lmarul, pescaria
da Isuias, hcmene que vivernm Brava, Laguna, Roça Grande

em époces dtferentea e que Imbituba, Ureasanga, Cllp1V:l-
I)Os�uir"m poder cur.ador de ri, Orleães e. outras localidn-
moMati" terrlve[s COmO a hipta des.
chagas etc, Há .. inda pedidos pura vi�i-

Jeau�, a maior divindade
mllnife�tad,,· nn terra não se

cançuvn em roeomcndar, depoiS
de curM que o beneftciedo fosse
e niil! pecas�e' malg para que
n"" lhe �ucedeS8e cote ..s piores
p rccuruneo restabelecer a eaõ

dal,splritual pela fl., a tem

ciôncia contra os6tmlalhantes

prrança, 'refreando a maledi-
As escrituras no! atestam

este� pOdcr�s miraCUlosos pra_
llClldOs peloa diclpulos dO rnee-,

localidades e !1'1

próxima viagem ser{lo "tendi_

dos.' em Tubarão no Hotel

May quarto n09,de2211:!!l
de lIgõsto.

Em Laguna de 15 II. :W de

agôsto nO dorm1lúrio '-';ic". rUa

BII1:'O do Rio Brancu 'I"""lo

n" 7. Em ·Roça Grande, de 1�

,,16 de a�ôsto em c,ts,. ac Sr,

Pedro Custódio de Oli""ira.
AtenCIO�lImente co.n·ldamos

O" trueresaadcs !lar� oUvirem

,,� palestras rad1ofõn.ells sô_

bre cwes Bibliclls, p�l" .n'i_
rue ,JK. quinta feira 15-8-GiI,
às is-se pela RlidiO Difuaorn

ue Laguna nO Oomingq 18-8 :.5

12/I!ihs,
Pelo progruma "Pnl'adll Sl-r

taneja" ninda pcl'l ,uesma Ru_

dlo .... 17,15.
Em meditações das l'al"".·"s

"Creio em Deu� Pai, todo 1",_

dercsc
...

"Tudo é po�.ivel di.ln

te do poder de Deus, Ser CUrad')

de todas as e-nfermldades on_.

de haja fé sem d(jddar, pois
esta é II advertência de S. Ti�_

se. "O que duvida é comO li

onda dOmar cue va! evol:n.

);;;'0 pense o tal que re.;,eben\.
Em Florianópolis .. tendere

mOS até 2.-S-63. até ii" 11 h ...

Atende_se- também nos do_

mingos, a domicilio e por Cor_

reepcndêucia,
Para cOrrespondência prc

cisa: ncrne, ou ps�udômlo, du_

tu de nascimen�o, IIIH'ru pe

so, cintÚra. escrever ao pl'oI.
de Curas Biblicus, rUa Conse_

lheiro Maf�a, 124 Florianópolis

Eleição no Clube 12 de Setembro
A Diretoria do "Clube R. 12 de Setembro" de Capoeiras,

está convidando todos os seus associados para a êssen..

bléia Geral Ordinnria, a realizar-se em sua séde social, no
dia 11 de agOsto, com inicio as 9 horas da manhã, afim dt>

eleger a sua nova diretoria para o período de (63 a õ4)
sessenta e três a sessenta e quatro,

A DIRETORIA

r-----_____________ -

@IDZiiEA�
_ w ,� .. ;

PROGRAMA DO MÊS

"IOL.AIWS�ITI\OOIlRASlL ,,,f �,,.,...

1�;�Çurso Preparatórie Conline.nle ..

r.... PARA PROFESSORES
DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 IGINA'SIO EM UM ANOI
PRE-GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
DATILOGRAFIA

I�IALI '1" "d d'�� \'1" P u ti I C i . a e
.l 1'" em Sta. Catarina

.

'{":_"
Confecção e ct'lnserwação de paInéis

em toda o Esbdo

tre e 6eu8 sel;uidores.
Grandes curses eãc reveladas

pOr S. Pedro e S. Pa(llo qUe
Curavam pela Il"nergiu ou pelO
olhar, pela il1lopslçiio de miios

e peln própria sombra.
Em n08�Os dias ainda há

curas Bíltlica�, onde há fé e

humildade eince-e,
O );lovimento missionário de

OANCOIIU,ln_MedIIcI
c•. Po."'.5etO_I ............ IIAItCO•• -'O

--_ ... � ..... , ..__._-

ESCRITÚRIO DE
,ADVOCACIA

ADVOGADO&. .r t,�

Dr.\ Osvaldo Bulcão Viana
Dr. Frederico G, Buendgens
Ac. J, Márcio Marques
Vieira

Cível - Comércio - Traba.
lho - Crime

PREVlD:êN"CIA SOCIAL
Recursos - Aposentadoria
Rua Felipe Schmidt, 52 - l

andar - conj. 5
Fones: 2246 e 2a;j7 - Horá
rio: 9 � 11 e 15 às 17,3n

Dia 10 - Churrasco na Nova Séde
Dia 12 - Jantar de Confraternização
Dia 17 - Baile de Aniversário

-'- Bcseodg nos mais modernos processos
CURSOS ESPECIAIS
<g6gicos.

- DirigIdo peto:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORA'RIOS. DI URNOS e NOTURNOS
Fuça sua inscrição à Rua Dr. Fúlvío Advcet M'

9024 de Maio, 748 - 1, andar.
- Equipado com móquinas novas.

INSTITUTO BRASIL - ESTADOS U�ii)O$
MATRICULA ABERTA PARA

AULAS DE INGLÊS
---------------------------------

Prepare-se você e seus filhos para boisas de estudes
nos Estados Unidos e outras valiosas oportunidades que
lhe concede o co:1hecimento da' língua inglesa, aproveitand,�,
o curso ef!ciente do IBEU.

O Instituto Bras'\·Est8dos Unidos oferece aulas de in·
glés para prinoJipiantes e adiantados. Aulas especiais estão
programados para crianrllS, após o primário.

A matrícula já se en(!ontra aberta r:o IBEU, Edüiéio
Zahia, 6· andar, das 9 às 1� 'i das 14 às 21 horas. Fone: i39:l

7-8-63

� ESCREVA PARA ,�

\ "nfU REPRE�ENTANTE�

RDM"
�

� � "CAMINHõES FNM D --1109

(N Ú V OS)
VENDO 3 UNIDADES
financiamento até 20 meses

Preço especial para pagamento a vista.
Tratar: Rua Conselheiro Mafra 48 conj. 1. fone 3221.

31-7-63

Dra. IARA ODILA NOeETI AMMON

• PROBlEMA'!
PARA R�LVER
EM FLORIAII!OPOLI

• COMPRAS
• ENCAMINHAR

• DOCUMENTOS
• INFORMAÇÕES
PROCRAMA "AQ 3� &� E SAB�

'Ag I" hORa�
CIRURGIÃ DENTISTA

Atende senhoras e crianças.
Método pSlool6g'ico moderno'especializodo para crian

ças
Alta rotação.
Aplicação tópica de fluur

.

Alenue somen,!! cvm huro morCflda d,,::; 8 âs 12 h"" -t. �.

e das 15 às 18 hoÍ'os.
Ruo São Jorge, 30 ;.,.;� 1/1 :<,Ir.� ...

Assembléia Geral Exlrilordinór:a
Ed4al de Convocação No, 2-63/64
Através do presente Edital de Convocação, ficam ,JS

Senhores Associados da Entidade convidados a se reunirem
em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia
12 de agOsto do corrente ano, em primeira convocação às
20 horas e em segunda as 20,30 horas, tendo por local 3

Séde Social da Entidade, sita à rua Trajano, n. 1 - 3· an
dar - sala JI. 302, com objetivo de deliberar sôbre:

lu) - Eleição dos Membros que comporão a Comissão
Permanente de �tica Profissional.

2") - +ação das importancias correspondentes à jóia
e mens�lidade

FiorianÓpolis, 25 de julho de 1963

ENG" HAMILTON SCHAEFER
vice- Presidente

pede-
no exercício da Presidencía

3·8·63

MAESTRO ALDO- KRIEGER
Tendo nascido em Brusque em 1903, foi sempre .rm

apaixonado da música. Nunca deixou de empregar esror.

ços pelll concretização de seu ideal -- um dos mais sublt
mes por tocar tanto nossos sentimentos - a música.

No cenário musical brasileiro, tem seu nome 'ligado 3

importantes personagens que, como êle, se empregam nes

sa benéfica tarefa - a de transmitir cultura musical.
Aldo Krieger, além de regente, é Compositor. violinista

e Professor de Canto Orfeônico. Sua vida, hoje, está mtíma
mente ligada à da Associação de Florianópolis, uma vez quo
aqui instalou-se definitivamente, como um simbolo de amor

e dedicação pelo enriquecimento da música em nossa cldad".

M, G, Nóbrega

FITAS MAGNÉTICAS E
GRAVADOR DUOM

Vende·se por preço' de ocasião diversas fitas magnética
para gravador de som, com 600 e 1200 pés de extensão, bR'Q
como um gravador de som transistorisado, marca GRU:

DIG. Vêr e tratar à rua Conselheiro Mafra n. 51, sobrado.
6-8-63

VESlI�ULARE$
Prepare seu vestibular de DIREITO (,) FILOSOFlA.

Curso à tarde e à noite. Inicio 5 de agôs,to. Informe-s.'
com o prof. VICTORINO SECCQ, avo TromPowsky, 20
ou Instituto de Educação "DIAS VELHO" .

ConteCC10np-Se qualquer qUAntldado, no ,o/ll l'

qunHaode e menor preço
.

�j

Ed Zonic' 7.0 andar a'to. 701 fone' �494Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL D� SANTA CATARINA NO

SETOR DO; ESPORTES

-co
DEr.nOTADA, DO�I1NGO cr,TI;lI:J. PELA SELE�.aO

DA GU,\�IAB,o\'tA, PELO E�'CO�� Dr: TIl}:;S A ZERO, '"

SE!.EÇÃO DE SA"lT\ C:,\'T'·r{I'li\.. (,l'ri VINTt" n1<; ·ylt"i

SUCESSOS, QUA�'1)O G:JLFOL AS 5F.LEÇõES DA BA1U!\

E DO ESptRITO S.\STO, T '·"�A�.4.. H:::tJE, DESFo� ... r{.

SE 00 REV':;S <;01�rmn m.\�""-": nos PUPILOS DE PA·

RAGUAIO Q1.1E. COM O 'Tanj�ro OBTIDO. SERAO

APONTADOS CO�'fO C .....'T'1'T)\T'"''''> 'C' .. ,.ys AD 'l't'l'Ul,O o-s

CA'!PEt')ES DO c,,'" 'r"o l' \""�.Er;O DI!: FUTE·

BO�� AlV'.ADO�. Q'::I:<: ".
�

'·"vOV.TE NO EST.mO DO

RIO
,

ESPERA,l\f os, rA�"p�,\'1l'1"oT�VS r'!.1\ m:SPlOll ATU,\·

(:AO DO ON;7,R nj\"'''· ..... J\·.- "'IH'!P ('1�. r.()N"'1'�A I)S GUA·

NABARINOS NAO R····ID'FI�f}_11 Tt;)O O QUE POUE.

COiVl'O 1"F. �"l!r.;. F'r (:..��O m� "'·OVA.DER!tO't'A, OU
MESMO EI\-IP.\TE, S'\!'\Tl!. CATARINA ESTARÁ ALIJAD'"

DO CERTAME.

36 seflir�ns e jim CIGt� es!á a
um passo �ü Cíln�c�]to Mu�

�ifil �g fi ItilmolJiHsmo

Trata-se de - SU3. (',

vi.éría ccnsecuttva. em pr.r

va o', de campeonato.
Em U,-,lB' oíste tornada

tratc-e.ra paI: uma petlcu
la de borracha e óleo U<!.3

curvas Clark. pilotando
um� "Lotus", conseguiu e:>

tt'bdecer a mêd:a horário!
dr 171 c;uilômetroS e 20IJ

Il·,"tr-s· batendo o !'<!gutt
(1 Pr,bc;,da,::: taC1bêm Ci"i_

tân!co Jo.'in Sunees, de 2')
aUl' -; c:.1l� dir'gia uma JJ'e�·
rarl. pJla confortável ma�·

1 <;, l de 36 segundes.

SILVESTONE (Q;-,.-:'�

tanha) - BNS - Dr'

a. sua tndiacutível vi-ó -tc

Do Grand PI"ix b"i n.c ,.

de 248 milhas de esten l'._

eoeeído nesta cidade no SJ.

bado d:a 20 d� julho b',

tâDfco Jim Clark, d .'"

nos de idade, co]":'
em P)sição qus-e :., • " -

vel DO dbputa tI:) t-

Dato mundial de :0'1 TI

blllsmo dt. corri:nt�

ME bIt MZl/
BDfl/Ié. !

.....,,,_--�.....::._f

o autor destas J:nhns estará fora da capital pelo

I
::::;á :e a�.int;d��a� ;c.�:���a

e����o a��d:e.�����ec��;
da.d& pelos dlrigentc� da ACESC sôbre a ida do sr.

Eliazar NaClIl1ento ao Estado do Rio e os constantes
abusos do Si. Walter Souza.

Este lembrete va ao encontro dos dlrig�ntes de
nossa entidade de CJn:;se pDI'3 que os mesmos não
aproveitem nOf:.,'a ::lU_'Cl.. la p�ra tentar explicar de
maneira pouco q:reclu:vel àquilo que de público Le

mos procurado der.allc:"'r. Iremos à "Manchester" �
catartnense tratar de assul!tos ,de nessa próprio intP.- �
resse e, se passivei aproveitaremos a ocasião pa-a
palestrar educadamente com o sr. José Elias Giuliare
sob as critlca.<; que o mesr.1O v� II sofrido por par'c
da imprensa c inclusi,c por nós cutros que não t.e

mos tambem o pnu'r) d". '\0 retor:-,' r p::,ocuraremo�.
então sintonizar as emissoras locais para ouvir algo
a respeito das denuncias que temos feito no que con-

cerne à Associa,ão dos Cronistns I::spcrtivos de S:.!.:1-
ta Catarina que uo que parece Linda não se pronun
ciou a respeito. Desejá:':amos fa.:."!" _ai reclsma'jão em

uma própria reunHo da c·lti.ô1,de. M'1:> já que a mes

ma não se reune e::;tu'."ernos u.., ndo esta "?t.l;ina c, �c

paSSivei, nos estenderemos 8. outro::; meio; de divulga
ções no Estado. Se a r.tual direl�,'ia daquela Associa

t;io está insatlsfei1 a que renunc.:e coletivamente, .5i

gam os passos de :Aimo�ti Moreira, Falcão, FeoIa, Nas

cimento, etc. O que nua pode c continuar êsse desca
lábro no interior de uma entidade que antes, real.

mente atendeu aos anseios de s�us associados. Vamos
trabalhar minha gente! O t"ahalho enobresse o ho
mem. Vamos dar l:m jeito e f&ZE!r sentir o poderio de
aossa entidade de classe. V��ns soerguer essa fôrca

que temos nas mãds (} <r.le rru.:'os. dos, atueis dirigerl
a,tes.nio dão valor. AfIna! se possuiIr.os uma entidade

-11& a quel"e!(lOs p�lt!!. embelnz!'- r, cioi.'j1de mas, sL>n,
.ara trabalhar por uma coletividade. Por wna legião
de cronistas eSTJeciali.:·�"'O& que realmente necessitam

Ouça tudos (,S Jornin_.gos. �!o ZYT--25 Rádio AnIta
&ribnldi de Fl'-";·;n':"-.,,',· á� 13 hnos e 30 minuto!>

1��J�A PRi:';r:I:r·f" .....,�',\. Agrade(.EÍrr.os

e Cariocas, hoje,
Delpgaçãó de remo pOdérá seguir hoje

o embarque da delega- Ired- Uno Quadros Filho do nosso remo. que repre- na prova de Skiff, alI;;;

cêo catartnense de rern.r 'clichê) a- nova revelação sentara Santa Catanr;a 'pela primeira ves.

para põrto Alegre, escol 103

O ctu'ae pcrtuérío conta parte dos Jog"Js Luso- Bra- \

süeírcs, marcado para a

manhã, vla-nérea. 'Tcdavla.
podara fazê-lo noíe. se'·

gundo apuramos, uma vH
que é pensament- das oa>

rígas-verrles rãaer um botu
reeonhecimene-, do guatba,
osc at ! das provas remrsu-

DR. ALDO TOMOU POSSE:

Foi etetro na noite de sé .

cado Vice Presidente lU

'J1�deração Aquática de scn

ta catanna. r: desteca-.«

deepcruJu ce nossa ct

_ sde, dr. Aldc getarmtn..

'J. snva tendo na mes-nn

.c-síãc tomado posse.

VISITA ILUSTR�

a-teve vlatande a se te

rem�d�13ria do Clube Náu

ttco ruecbuero na mam-ã

de domingo: o Jr. ChJ.!"11 �

Edgard M::Jritz. J'residcntr.

da ccnreceraçêc '3ras.llei'·,

do ccmé.cío. A vívlta II�·

queJa e utortdade rot cbje

to de destaoue oet-s a-s-i

fiados da agremiação e a',

meem- tcmoc sorv 11 d·:

esumulo pa�a os remado

res do t rc dtcíonal clube da

Rita Maria.

MARDILIO E' LIDER

Empatando cor O x C.

com a renrcccntecão elo

Caxias, na- tarde de domtn

go em Joinville o MarcI1,i,l
Dias manteve a lidrm1l(�"1.
e a illvencibilirl��(' ç!11 T�!

neio Quadrangulal' ITAJl\[

_ JOLVVILLE.

agora com apenas um pon
to na pnesrvo- bastando ;>c

penas uma vitória no PN
x.mo dü;nlngo e-ntra (> A

mértca. para tornar-se I

campeão por entecrpecãc.

AMISTOSO NA QUINTA
Na noite da próxima

quinta-feira o -rúblico ca

rr-ptt,a l catannense �odp
r

á asststtr outro bom cote

jo íntermumcíua! amíst--.
SOo reun.ndo Pigueí rense e

M:ucílio Di3S de Itajar, ()

jôg� estã sendo objeto fie
estudo !y)r parte das dua.s
dlretortas.

SEGUEM OS CICLISTAS

Os cícuetes patanaenses
e paulistas Que esttverara

part'cipan9o da V Volr3

ao Morro, deixaram segu-i
da-feira a capital cata rí .

nense, rumand- para seu

rc-pecuvoe Estados. C"m,:)

foi amplamente divulgado
a vitória coube ao paulís
ta Heitor de Oliveira. co-n

o tempo df' 2 horas I mi

nuto e 17 segundos. se

guid- de Dja;r Silva do P'\

Nossa delegação �lOguir;';
sob a chefia. do pt-esiden+a
da. FASC, sr. Os�ald'o eu
vetra e se.é composta oca

remadores Manoel envetrc.
J bel Furtado r ttmonetr.. . )

Edson acmmct- Adn St"!,·
ncr- 'recooro vanr. zrnes-o
Vahl Fflho, Rui tece
Walfredo dos Santos e E
rich Paesíg. todos do Mar�
unent, e I) rtacnue.mc .'\1-

M8RTlNELLI 48 anas
, de existência

Como a expressão mais lidbRa do esporte do remo

em Santa Catarina, o Clube Náutico Franctscc Marti,

nelfí. desta Capital, rundaüo hã quarenta e oito anos

110 dia de hoje. possue o clube rubronegro da rua

João' l"ioto um patrimonio moral e material -dos mais

invejáveis, com isso honrandO' e elMbrecendo nosso

Estado que. para se projetar como uma fôrça positin,
considera imprecindh'el.o concurso do clu..e flue k-m

por patruno a figura do gtulrô&marlnba Frncib"tU

Agostinho l\lartinelli, cujo cinquentenário da sua

morte. em condições trágicas, ocorrerá dentro de pIJU.

FUTEBOL DE SALAQ
A seleção catnrinen,e ,le

luteb�l de salão QU(> pa"
tic pará ('') campeonaõ;)
nacional sa.'oni�ta a !;�

realiz;!r ....n, PÔr.O AI�gr",
inIciou seus preparativ",�
na nol�e de Só.ba00 nA.

quadrR. dA Federaçã:> Atle-

tica Catarlnense.

O en<;aio nã:l agrad'lil
ao t�cinador Cél1� M"(.:n·

uma vez que a equipe Con··
s'derada titular não 000.

respondeu" �ercenci') inc, I

sive para o quadro Conj!

derado rese:..va por 5 x .l_

REMO

A dIretoria do

Náutico Riachueb ão ::,J

T;!uniu nR. manhã de tl.)�

mingo, conf�rme e.,ta'j3

programaflo em virtude ,'0)

presidenle do clube o l��.

Celso Ramos F.lho ter vtJ.

jado.
A r",uniã(), provàvelmpn··

te serâ efetuada na mann.i
d') p:óxlmo domlngr>.

VOLEIBOL

A equ'pe do Cruzeiro qUI<

cumpriu nesta temp')�atla
uma camoanha apagada· --------------
em rehção a anterior. j:l
��tâ <;e :p�,"p"rand[) para
as competições vindourd->.

armando w""a equipe Cl

paz de brHhar.
I

'

FUTEBOL

taAc:�!:i!� !�:e���d�: ���
mingo para os c<lr!ocas p-t
3 x O, vai voltar a enfr,en"
tar o onze guanabartno
hoje na gránde luta peh
clas<;lficacão.

ATLETISMO
No setor d... atletL>m,)

não existe qualqu�r: m9V!

menti) e:n Flor:anópoFs
n.�m mesm"J ccnsiderand/)
se os jog'lS abertos ,:;ur S'::

rão realizados em Jc!nvll-
1e a se�em iniciados em

agôsto e c')ncluído� em se

tembro.

REMO
A delegação catarin.en·,<'!

que p3rtlciparâ do:,; II Jo'

ges Lu:}:'$ Brasi!eiros d",

verâ seguir para Pôrto A

legre no próximo dia l° rJ�

agôste.
.

Clu,)�

GlNA'SIO EM UM AMO
Aroro com maiores probobilidaçes - Faço a

run i,.,�rr'riir à Rua Dr Fúlvio Aducci. 748 CURSO
CONTINENTE.

E' o clube mais vêzeS' campeão de Santa Catari·
na, possuindo ainda os titulos (te campeão sulameri

fauo de doubfc, campeão brasileiro de oito, \'i�am.

peão sut"ameriea c panamericano de oito e no momell..

�: s:e�PP::: ;::os:::7:::'��::::'::e:r� r:o;:::
foi o vet!lced')r das recentes provas eliminatórias de

"quatro com" e- 000 renlOS.

Prcside-o com inteligência e capacidade o nOS30

confrade Lauro SanciIri, ctrjo genitor, o !m'Odoso LItró,
rio Soncini, foi maioral da: agremiação rubronegra.
Nesta Tuta pelo prestigio sempre crescente do Marti·

neIli, La'Uro km a ajudá-Io um pullhlldo de, martlnc ..

Linos da nova e da velha l(Oarda, de.caudo--se entre
êles a rimara de Manoel sttvetra. �conhecídamente o

mail; compfeto "ruwcr" barriga-verde de todos QS

tempos,
t, pois, gratíssima para Santa Catarina e o BT:>

sil a data de hoje que assinala a passagem do 48° ani,
versário de runda�o do ClufJe Náuüeo Francisco
!\Iartfnem. glória mnor do esporte do J"('mo barri!;a·
verde_

A familia I11IU'ÜIIelina, na pe"soa de seu- esforçado
presidente, os nossos cumprimentos.

I soda cáustica

CRISTALIZADA EM' ESCAMA�

FABRICADA NO BRASIL PElA
PRIMEIRA VEZ

CIA. ELETRO QUiMICA FLUMINENSE

Embalagem Industrial:
Soco. multjfalha. (Papel e Plóstico) de 50 ouilol

Embalagem Doméstica:
Caixa. de papelaa com 24 poco,,"s pl6stk:os de ! 1/2 :b

Representantes para o.

Estados de Santo Catarina e Poron6

BUSCHLE � LEPPER S.A.

BASQUETEBOL
ApóS a padicipação dr.;

Santa Catarina no bra3'··
l.e!!r::J da modallllade, de'"·
dobrado em Brasilia. I.

basQueteb(,! encontra-se
parallzlldo em nosa cau!-
tal.

.

QUUTOS ALUG'.-U
TRATAR A RUA ESTEVES JUNIOR, 34

BIS, ERIJO iu?: e
JOIO JOS� 111 �""fAEFEB

ÀDvod"AlIn •

Rua Felipe Schmidt, 21.

Florianópolis - se -

"o;, "'

'

Rff)ATOR

PEDRO PAULO MACHADO

COU.IOIADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE!. " GILBERTO NAHAS

GILBERTO PNVA

COLABORADORIS
- RUI, LOBO - MILTON F. A'VILA -

.

ORILDO LISBOA - MARIO INA€:IO
COELHO - .MANGONA

em
A·

novo

�'ii�A�I O arqueiro. Joãozinho O Presidcnt.(> .ro Gré�1)
I voltou a tremar após 11)l�· 'Gool'ujá, sr. �.!y Brigir(1)

I g_o ,períOdo de inatlvidai" da Silva' vai dar ,� ultio-m
oco.s1onad:l por uma op'_'':"'' p.alavra, se aceifil 0\.1 n'i,)
çãó cirúrgica. o convite.
O jogad:lr sentiu bastan

te (! pe-ríodo de InatiV'i:d3'

de a que esteve fU�llo

_ Foi eleito Presidente II(_)

Con::;clh� T{lcnico de Rem')
da Federação Aquãtic'i
Catarlnen.se. (.r desporti;::t:l
J'rão lJeonel de Pauht.

. Na noite de f\à-bado ':1.

qucle àe>;pcr�lsta tom,,;.u

po!':sc.

A sdeqãn cat� .. lllE.'Il�Q d�

futebol de 'snlàn que "tt�,
'ii . Porto Alêg: e. _pa.rtlciprt'·
do certame nacional.' V"l".

tará <:e' ,ex?citar ha nêl:':'

de amanhã. '"1

O' jogador A-lbl'rto Qll;:
se tn�,nsfe!"i1i do l}hlbe D"..
ze ·para o. Paulll Ramos fOi
a grande figura do ('1l'"R':'"'
eonsidera,to reser·va· no (tI·
tim& t.reinn \da. !<eleça..>·
marcando além dhl-.;� tr&�
dos cin<:D-- t.['nto� de su:;
equipe.

o sr. J:lão �',)nel 1""!

Paula, el'C'lto nôvQ Presi
dente dO Con_!'.elho Técn:
Co rle R:'m,.. dJ;!. FASe .. mr..r

cou para a n'Olte de sabao<.--· A Radio' GU!lrujá' ,atr(\�
n'a sede da entldadc rerrw- ·véz de SU;lS. ond�!j médlo �

tica uma reun1§"", ucns,i:'ifJ e eurtas e freQo�nCl�l m r
em que ""'dos '::-3",tint.':li; ,'t- dulada, e�tat"á fozendio ,:;

tlnentes a entidade s.e!"::hJ· cobt�J!ta-ra d:::- c:lt('jo entt<;
ab:m::lados. Meh'opol e Lomlrlna pela'

Taçâ Brasil, marca(� pa:',)
A dl!ebria do- Grcrnio o próximo dia '1 em Llm�

ESPUl'tlv,_, Guarulâ l"C"Ceb�.t drina. no Parllná.
convite para enfrentar nrl. Domingo (]irelam�nj(�
manhã ào p;óximo domin- de Pfuto Alegre fará 8· C.l-
go a equloe R�ore:.-;enta'1- bertura d:::o" Lus(ls�Brasll\' .

tes de Lab�ratóri�s Visj'ln_ H>S.
t!h

ITAJAI - A equipe do Al

mirante BalTo que vinh'\
de tl"ê� inSUCE.';sOS cl)ns:-�

cu tivos. r�abilitou·se n'1

tarde (ie d�mlngo ao S'l�

plantar \) quadro (lo Amé
rica por <1 x O.
O clube barrosistas vo\�

tou a ,enGo�!ra.r· �u v('fc1'1.
deiro jôgo.

torcida blumenauense "

campeonato regional com

a realização d.� seus pr!'
meirt1S clâs,;ictl:o;.
O Grêmio l::",prrtivo O

límpico é ap:lntado C0'11

grande antecedência Co!l],l
o provâvel campeão dCITl
do as inumcras contrata.

çõe" que realizou

JOINVILLE - O Marcí!!q
DJas deixou nesta cidade
!':eu primein ponto. ao e"J

empatar com a e9C)uadra
do Caxias. sem abertur·t
de contagem
O prello foi valido l1el·)

Torneio �adrangul:\.r Itl·
jaÍl- Jolnvl�. f
CRICIUMA. - A eQ-uipe d ')
Esporte Metrr:pol vai in.
t-0nf;lflca.r (:o,.; lrelnament·),;
l1:"Js próxImos dias· visand,!
o rompromiss� do dia 7
guanutl enfrentara o Lon
drinas· no n�l"te do Para!':t
em jôg:) válido pela Ta,":}
ErA!':I!.
BLUMF.lNAU - Começa :1

d{'sp('r�ar o inte�'esse

JOINVILLE - Contlnual�
os movimentçs da Comi�

são Central C-:ganlzado;,l
d:}s IV Jogos Abertos .:h

Santa Catarina. com vI,;
tas a rcr,li7.ação da grand:>
oliptada catarlnense qn�
congregarâ atIHa .., de r·,

dos os quadrantes dr} .('4n
do,

TUBARAO - A dlretori.l

do Hercíllo Luz continU.1
na base incessante tle Co 1

tratar reforços para a sn \

eQuip� de profissionais.
Alguns jogadores do 'i'l

-tebot- gaucho e- pnranA.en.m·

qcmt.inuam �ns cog!1�çõ;:!"
do 'Lf'i'io do Sul",

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



50 PAPAS NAO FORAM ITALIANOS
o PIUl\JF.IRO pnpa niio íta

Iiano, S. Pedro {cru h�'

breu), foi também o Ilrilll(,j.
TO bispo da pequenu comu

nidade cristã de Roma. EII

tabelecClldO-St' naquela u-l

dade nm 42 da nOSl!3 ern,

pedro ali permaneceu at{o a

sua morte. em 67, durante n,

ímeíra perst'guição' aos

rristãos ordenada por N('TO.

o segundo Papa, São Lí

no, era etrusco, ele VOltN

ra. Foi preciso chegar uo
I quinto Para, Santo Eva·
risto (9fH05) para encon

trar um outro pontifice não
romano e nem italiano.

Evaristo era grego e pouco
se sab(_> dêle. Gregos tam

bém foram São TeleSforo
025-126) e Santo Uigino
036-140J, Santo Anicet.,)
era da. Síria (155·166). Por

uma curiosa tradição se 'liz

que 0$ ossos de Aniceto fo

ram, p!or ordem de Cl.:l-
mente ,VIII (1617), trans-

portad6s para uma capela.
do paláciO Altemps, on!1e

uma epigrafe recorda o fa

to. Santo Eleutério (175·Hl9)
era de Nicópolis no Epíro;
São Vitória l, afriCDl",O
(189·199); depois dele volta·
mos a uma série de Papas
romanos somente interrom.
pida p�o breve papado <ia

grego Santo Antero, (235·
236) c do tamb�m breve de
outro trego, São Xisto II
(257·258).

UM PAPA TNGLtS

a França, em Avinhão. b
PnJlD. que abriu a série de

pont Inces estreitamente li

gados ii. política dos sobe
ranos franceses foi Urbú
no LV 11261·1264), isto t\
J a c que s Pantale6n, de

Troyes, que preparou a

vinda de Carlos d'Anjou
para a It.alia, a qual se rea

rtzou sob o papado de. seu
sucessor Clemente IV (Gui
da Foulques la Gros, -de
Saint GiIles: 1265·1268).
T<we um brevíssimo pon·

tlficado Inocêncio V (Pe
dro de Tarantasia) em 12';1;;
efêmero também foi o pa

pado do português João
XXI (Pedro Julião, nascido
em Lisboa), em 1277. É o

tínico português na lis*.a
dos papas. Vem de nõvo

um francês, Martinho tV

(Simon de Brion, de MOIlt,

pineé: 1281·1285).

Depois de urna interrup
ção em' q�e aparece a figu
ra formidável de Bonifácio

VIII tCaetanD, volta a sé·
rie dos pontifices franco'!

ses, destinada a durar lon

gamente. Encontramos as·

8hn Clemente IV (Bertrand
de Got), de 1'3.05 a 13H;
João :xxII (Jacques Duesa,
de Gahors), de 1316 a 1314;
Bento XII )Jacques Four

nier, de Savt:rdun), de 133�

a 1342; Clemente VI (Pierre
Roger de Beaufort), rle

1342 a 1352; Inocêncio VI

(Estevão _Albert., de, MonO,
de 1352 a 1362; o beato Ur·

bano V lGuillaume de Gr.

moardJ .. de 1362 a 1370: to

dos estes chefiaram a Igr�
ja em Avinhão até que a se·

de pontiCicia voltou aRo,

ma, em 1377, com o pontifi·
cada do francês Gregório
XI (Pierre Roger, de Ch3-
teau Maumo,nt, llO Limpu

san), �Qbrindo do homõni

mo Pi�r.re, Roger de Beau

fort, Clemente VI.

o ULTI!\lO ESTR!\NGElRD

Somente na metade {ii)
sécu.!o XV houve um n,')vo

ma de grande austeridade,
o que tornou tão admirado

quanro impopular, talvez

injustamente. Depois dele

não h.ouve mais Papas es

trangeiros seja por trarli

Cão, se,ia porque a composi
Cão do Colégio Cardinalício,
em que durante muitos

anos prevaleceu a maioria
de cardeais italianos, lor

nava impossível na prática
a eleiçfio ele um estrangei·

aste cenõdtcc sente-te
honrado etn noresentar. a

partir dêste número. n

C'diçõê" ele dommgn c' quar_
ta retru. esta-, -fmpres
sõcs de vtnzem'', do nos«.

colega de Imprensa. jor
nnüsta Jacques scnwetc
son.

J, Schwetrlson, conheci
fi... homem eo nogócícs
nesta canítar. realiza com

sua csuosa e f lha umü
viagem de recretc à zuro
pa (! O:i{lnte M;édh E.--.:
ternenco mais uma vez
seu gôst:) â,., t-trns. J.

���:lel�on8ua:e�����8S{II:�
e, gentilmente. nas faz "

envio, lá de Par!-. on:-1,'
Jpl"c!rn'eJ1lente ,'" enco-t
tra. destas crônicas.
O i1us!l'e jornaU"ta c'-n

terrâneo não as int tU1011.
Tomam1S a- lib"rdade
fazê-lo como Impressõ('�
de vi9gem.

o gigantesco avl"o '1:1-

Panair levantou voô. t:')

Gahã�, RIO 15.30 flor:).;.
Precisamenl(> na h· .......

marcada. Ant.t!<; le galgM
o.� onze mil melns da (11-

tum. pré-deler'11\n::lda,
dc;creVell uma larga cur·

va sôbre a OUlnlb:ll:l pa

ra d{''lois emb:ca I1rrn"

mente. »'ra () p.'Jr ',' C9.

valga!r.o>! montanha; qv·'

se prolongam a Pf!'rc'er ..

vista. De e�9'lço a t"P1\-'

alguns vales ,:uI'jvad'l'
r'uS Rcrpente:md ... man. -

mente e eRtt':;dr:� qu" C-l'

rüscandl-se p-.'1'ls 'nc(, .. -

tas se penlem entre ;l.�

montanhas.
Levou men,s d{' c1uJ:;

horas ",ara sobrevoa, no�

vamente o ma.L', cuja va"··

ti(lão a vistg não alcanç"'
R�cebe tlgJra ';una bel",
c�loraçil(J d') ,r:1 em "ej

soo Sã') es de�l)"dida';l d'á
rins de dois gigantes ami

gos. cunVivelldo e� paz
há milh"ies de annS. Ct::u e

mar e suspenso entre II;

l�ü1S .. em ap'.J'ente lmobi

Ii_d811". o gl;ande. pu;��n""
n1etállco.

'I'l;:rl-s:t! a �mprc�' ão de
estarmos parados. M:lS, n·1-

vc:aade, {stamos Co'l,

uIl'� velocldadp prÓxim:.!
de mil Qui1�me'r, � h'râ

rios. O De - 8é um

"jet" velocíssimo._ Tem J.

en-rme autonomia c!�
9.260 qú!lometros de VQll

marem com o ()}::?radnr c..e

râd1o. SÓbl e o re:<ulta·\·'
dJ jôl7o. Que deve ter-�e
:ea!lzad'l entre b-asU<>'·

roS e ar'_'cnt!nf--;. em Sl'i)
Paulo. A re:«p 'sta que m'1

traZ?m é que a bordo 50

recebem c()muni('açé�!; r,'

ferentes ao VÔ(I.
São 19,10 hora .... O aviãc

c�meça fi sacudir fmt:'
mentc. '}'{'nto ver I) ter.--!

Po, pela i,mela. mas Ia �s

curiLlã-:- é imp:metráv€l.
Minha eli'�lÔSa, ao lacto'
mostra-se p=eocupada. Fi·

ta-me com Ins: ..tência. COIl
tilluO fixando o psp:::l 'n'J
qual est:1U escrevend.,.

Isso lhe infunde confiar,
ca ... Felizmente, as sacu

dtdelas. só duram 15 m'

nin-e. Tudo votsa a sera

nídade.
A.", 19.30 noras o alto ta

jante informa acharmo

nos sobre a Itnha do E

quador. Um luar ündo- a

reneur-se no oceano, res

tefa, com plaoída Iumín.i
sídacc. c: acontecímcn' I.

Dali a minutos, U.l1 [amar
saboroso. lvaloriza a P3S

sagem. As' aecomocas, b.>
nitas e gentis, se revesa-n

em atenções. Marilia e

Lourde:«. devem c ansf .t.uo-,

lã no eat-angeh .). bata

rropllganda do acaso tip.)
racial.
O !!oIto ratente volta 1

falar. Diz que dentro :!

hora e mela est» remes e '\

nakcr. xes viagens pare

o exterior o nosso ltlne r a

rio jama's incluía esta e

dado. 'rcdevte. .sempre d -

sejet c-nnecê-te. t a pcn

t'1 de lança da AÜi:.·l

imensa. Do cômtnene l_h�

gro. Dês,>e conttnonte 11'\"

münadc e explorado cru

r-ante »écutoe. Dêsse CI}"1-
ttnento que está li'e_-pn:
tunda para o vida Jivrr ,

para a ecêo e p:l.-a'a co>

tura. Uma raça que se .1',

cãue. uma' reca vig-cro�.,

que ':. sol da Itberdade h'l

de' alçat 'Para' gr-andes d.....

tinos. !1est.nos que d�

mentirão as balelas retro

gradas de racna Inf('r:O)l;L,

e. superiores. D') r-aças d�

CLUBE DOZE DE AGOSTO
A mreeone do Clube Doze de Agôsto avisa aos S��

nhcre. Assoctaaos e exmas. ramíüas que c.a 10 de

Agôsto sera rea.teado na rutura sede Social pelo trans

curao ((JS 910 anos de fundacãc, um Churrasco, coro

tnícto às 12.00 horas.

Outrossim ecmunlca que a lista de inscrição eucon

trn-se a d!�t)(;.'iiçii.(, do" senhores associados na secre

taria e no B�' é Restaurante de Clube até o dia 7.senhores c

vos. Dakar

AIHUES DO mA
- BAIRkOS-

(l�EMAS:(
- CENTRO- �.or:a

às 7 3/4 - 9 1/2 horas
f-"';:ÜCr: rüa de Exlb ção)

zecmrv SeJtt
care.e l\<;:a.hewii Barton McLlI.ne

L_�,_ F _an - em -

�o. ::.:.rA BA::GRENTA

(.;';.L�. '$.: � _ 1

Relações entre MNrocos e EiPt:1:1ii
MADRI, $O (V.A.) - o vr.tuue das e'cicões mu-ií-

Govêmo do Marrocos ane- níj-ais reoucadas ante ...n-

xou a maior parte do ter

ritório espanhol de Iíni, na

costa noroesta da Mric:l.,
anur:cinram ontem -clrcu!'>S

bem inforrrmdcs. O Gov�r
no esnan'lol emmciou, en·

tretanto, nao

am'�·9.ru:.'5 pe'O J',1iHr()�
Sem explicar O�> a�ner' "

térnicos da. meclida, a ar:ê-',

eia nere"ren'-Cll que, em

em sua alegacã9 _v"rn ',B

o júri. fermado ;:l-r 11 te,.,·

mer.,; t' uml mu.ihel'· �'"

s�o i(;�é
as ii e a horaste:n, te,j efetuada '_\ urlm J.

ra cr.!'xnnão dn te '5'0
n.)�io!'1:,l p'er -n.-t"l d

ro'�"s. A ciclllde di I "i f' O

te: ' !.] rrj , e Sitl'

do �..., r,.· ..,1<>" "'"

3" 'ír!"- P'"

DA ) O

cn 10r- �.to
S ,'2 hcr:ts

fUa:co di� ce Exib'çãoJ

Ba,tr)'.t' MeLam

R hras

- em-

, ('1, rir o a:,i õ-

FANNY
- Tecn c.lr,r.

_ Censura: até 14 anJ.� -

f"'�;

r� !á
à� s h '-<lS

_ r 3_ -:or,;!�entação da lá. Se_

mtn' ") Cinema Italiano! -

SEbast:�:1 Fl.-cl"pr - Katharin::t Mav-

tO:!' berg
SlG;:;"RID.

A LE'T'A DO Ol.iP.O DO ::tENOV'2rd i::'''''3f� oe j,"n�fi'" I

��;,:r:cl��;;�n;;r ;�;����
TI"E KFELER e "Mar('y'
Riee-D",:lcs, n"m "e j,'-

(ron!. pu 2° Jla�inal

as 8 horas
Bud AbboLt - L"u Coste!lo

Sunerc-nt Scope - EastmanColor.

OS PIRATAS DA P::R�{!\ :>E PAU
-

F21a'IJ em PortuguêS.
_ Cen�ura: até 14 an'); _: - Censura: at� 5 anos

rr:;�l

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

Com a ajuda que me. deram, já sei: dar alguns passos, aprendi a ler e escrever. Mas ainda

posso melhorar muito, eu e núlha'tes. de outras crianças defeituosas que queremos ape
nas uma oportunidade de 'reabilitação. Colabore com a gente, ajude a nossa Campanha,

Campanha Pro-Criança -Deteitu,osa - Associação Brasileira

da Criança Deft.:ituosa - A.B.C.D. COMISSÃO EXEClITlVA NACIONAL

Diretor-Executivo." ...••••.....••••."., •. Jayme Torres
Secretário ,., •..•. _ . . . _ " . 'Luiz Philipc Rezende Cintra.

Tesoureiros., ..• _ .. Alberto Figueredo e Camillo Ansarah

Presidente da A.A.C.D .. , ••••..Renato da Costa Bomfim

Coordenador•••.••••••••••••••• ,Ulysses Martins Fercein
Presidente de Honra. . , , ,_ . , ...•••••.Amador Aguiar
Presidente' da Campanha.,., .......••••••• ,Laudo Natel

CJ\ PANHA P 1\ f UOfi�

Transcorrido um século
inteiro de Papas romanos,
vamos encontrar o grego
São Zózimo (417·418J. r'oi
africano também São GGo
lasio I· (492-4!lt)); depois o��
1·�, por um século e melo
todos os pontifices foram
romanos ou italianos (tos

canos, romanholos e a[é
sardos), até que em 640 le
mos _outro dalmata (João
IV), ao- qual sucedeu um

grego, Teodoro r, que rei·
nau de 642 a 649,

Pode--se observar, m"!b- PaDa estran2eiro, desta vez

:� e;::eq��s::r::m��so�Z�: i::�o�� �!�lti� ��rj��4�� Ca;>acidade para �nL{} �

tais ou gregos tiveram seJn. Xatlva, que abriu o cami- ;�n��t:;;.�a::�ro�u�:� e�;
�:�e::ad� ���;e. J�!� ff� ���d�eo ��n�i����i�O �!l�� aSEentos vazios.

(6B5.686), que abre a série ou Borgia), seu sobrinho, in���� !:���h r.°����i��:)
�i:SP���i:���S I�r;;�� �� ;�� '�:S���a:�bé�:� ����� e árabe. Provà' �lr.lentp,

nimo, L onst�ntino, São Gre. de 1492 a 1503. Foi êle, até ����a! �!�!�nc::�dO O��I;��
!�:� ��e�:�o�a:ar�;;;.c�:. ��!e'n:o ����!�:� d�S ú�t�: da'.�. Uma 1rl'I'l",Qnula ONU

começa depois a série de mo, "omo é sabido, Ioi
rasgando o espaço.

Papas romanos ou do ter. Adriano VI, flamengo
As ae�Jmoca� J.ervem ')

ritório que Iara ininterrup, (Adriano Florenz, de Utn:- t�=i��el;�del��C�;�"n���gU���
�s::���etl�re����osê�:l���� ��� ��:r�:�o�52� �0��3ô: mapa d� "ia"em A r'�

XIV, r.ão romano mas H.I' ,está �epultado em Santa ���.g :ec�en��II:a >TI.:S !���,�.�
Bano de Pavia (983·984). Jâ Maria dell'Anima. Teve fa·

Gregório V é estrangeir,o,
alemàJ, pois era duque de

ca��t��c���6.9�:·louve vá-
rios papas estrang{'iro: o

alemào Clemente II (1046.
1047), que era o saxão Svi
tego; Damáso II (048) era
o bávaro Papão: São Le10
IX 0049·1054), era o conde
Bruno de Frishelm; Vitor
II e o beato Estevão X
eram lorenos; NiGolau II
0059·1061) era Geraldo de

Borgonha. Foi franco _ o Resumindo: para 261 prm
beato Urbano II (1088-1090). tifiees oficialmente reco·

Otan de Chatlllon _ o Ps- nhecidos (mas de alguns

:00daIir�����I���z:::; b���' ��� ::ea�s ao �:�;�� h��;
iuinhão. Na. metade do
mesmo século encontramos"
um pontífice inglês único I

na sucessRo qe Pedro:t

�:�:�re��;�a s�or:�.�
gleac em. Hertror que oC'.J r. pela Igreja pouco sabemos.

pau o trono de 1154 a

1159�:'
Na Idade Média é eviden-

1 I
te a luta pelo predomínio

VÁRJOS FRANCESES r entre as influências alemã

111\1 PORTUGUttS

I
(imperial) e a francem,

Após um séC'ulo e.,., " sem contar a rixa secn'"r

reinaram Papas romanos, entre as grandes famflias

\e-
. .

ou italianos (seneses, i1a
.

romanas, que freqüentemen· I - �ftALI p ú b II C I d ii d ej
ses, napolitanos), encontr

I
te impunham com a fOrça .

_

.

��� :r:e�:;er:o :�:,·1 �::W;:�l��dc�:uct�lP�soel:� rua Iprnondo machod? 6
I

pas franceses, como qu' ! ção ati pontittces que lhEls Iuma preparação daquno q' convinham, Assim, a. eleição.
l° ...ndor - fane 2�·J3

no sé�ulo XIV se chamou de um Papa estrangeiro.
I

... .. � ocL _ Inem & Reabilitar.- - A - Av-' Âfonso

n�va escravidão de Bat' .: oonstmu sc�pre se Dia I PERfEIC'AO-:RP.r:,JEZ Pena, 2698 - Eelo HorÍIonte, •
ma, ou seja, a transferê: uma exceç!o, pelo menos

• J "" ;,'!r '

eia. datse,dc,. po�tifícia. _para UIU i'l�O l:Ofa- �o oomum, 'JI 'jL._.
fi" f...;sa;illstoE<\rw�<:i!;:.d�YSôl-bi4ta�-.A... P,�.•-!l..I�51.lla�1-C'Mi1Jb�

"'-�'''''c" .. _.t� ,.
- -

-

•.
'

�

_..... ....;.;==;.o..;;"-_--"'- _;;_ � '1:�.?;,;I.��.."'...,..1F"'"

1

ENVlE SUA CONTRIBUIÇlO PARA A CAMPANHA PRá·CRIAN�A DEFEITUOSA, À ENTIDADE FILIADA DE SUA CIDADE:

Associação de Assistência 1 Criança Defeituosa - A.A,C.D. '- Av, Prof. Associação Pernambucana de Assistência à �nça Odeieuosa -

A&cendino Rús, esq. Pedro de Toledo, - São Paw':J. Rua do Espinheiro, 730 - Recifc. ....

A�sod�io_ Casa da Esperança-Rua Imperatriz Leopoldina, !:l-Santos, Associação S.1ru:.t6rio Infantil Cruz Vc:rdc--Av. Jandit'af lOO2-São Paulo

c.s:;cciação Sant:l C,,'; trjn� dr; Re 1>i1itacão- R(la G:tl, Bitteocouh; 102 -

Florianópolis.
�

I;'o�t.iru<:o BJ.iano de F��io",.J.pja c Rc:u..'Ualolosi:l - Av. GetúliO Vargas,
d."..

Soci�d�de Campint: lQ� R""n1�,':lsão da Criansa FI'..rE.!1tice-Rua Lusit211Z,
,369 - Cl!.t!ll'um.

_ _

-

__ ,_ a.__
----��....

J...ssociaçào nossa Senhora. de Lourdes, 2ne:.:;l à Su. Cas� de :Miseri�
c6rdh - Lv, ,Clt.w.ió Ruis Costa, 50 - SwtO:l,

"Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



preparada uma grande ma-------------------------- -' _

��������:;�lSanta Catarina terá modernoIvo Silveira passará nova-

mente a chefia do ExecuÜ·
-

H 0'5 pita I das (li n i ( a 5

Silveira, governador em

exercício, palestrando sõbrc

assuntos do maior ínterês
se para a administração es

taduaI. Mostrou-se desejoso
de saber pela situação das
obras governamentais, per

guntaudo, inclusive, pelos
amigos e auxiliares do Go

vêrno, acrescentando que,
tão logo- fosse possível, re

tornaria a Santa Catarina,
isto é, amanhã, dia 1".

No Aeroporto Hercüio
Luz será recepcionado pe
las autoridades do Estado,
amigos e correligionários,
sabendo-se que está sendo

mos, acompanhado de D.
Edilh G. Ramos e do Prof.
A, de Abreu, deverá chegar
de regresso à capital cata
rmense por volta das 16,30
horas de amanhã, no eerc

corto Hercilto Luz, em

avião da VARIG. S. Exa.

ainda permanece na Guana

bara, desenvolvendo os con

tactos cujo sucesso já foi
verificado nos EE.UU., já
agora em fase de comple
mentação com as autorida
des brasileiras.

vo ao Governador Celso Ra-.

Será ainda marcada uma

entrevista coletiva à. im

prensa, quando então serão

prestqdas importantes de

clarações sôbre a viagem
aos EE.UU. e a ajuda cta
quéle pais ao desenvolvi
mento de Santa Catarina.

FALA A "O ESTADO" O PROFESSOR POLYDORO ERNANY S. THIAGO
Da Guanabara o Sr. cetsc

Ramos comunicou-se por te-
Dizendo que o Hospital

das Clínicas da USC repre
senta uma unidade

"
inte

gral de assístêncta à popu

tecão e tem per objetivo,
além do ensino - -dtco, a

boa medicina, cu seja, a

medicina ctêntíü-a e colí
mando ainda 'fi pesquíza
dentro do campo da técní
ce. o Prof. Polydoro mrne

ni S. Tiago, iniciou ontem,
sua entrevista à nossa re

portagem, Iocaliznndo o im

portante Hospdat que será
construido pela USC.

Como se sabe, o eminen
te prof. regressa de uma

viagem de estudos e obser- certo Polesso, representan
vações, quando leve a cp.ir- te do corpo discente.
tumdade de visitar os mais

missão foi conseguir com

o Magnifico Reitor. róe,e

entregue ao Dr. Odair Pe

droso, a supervisão do pro
jeto de nrqultetur a do ttos

pital das Clinicas, ten-to
nõsse sentido, viajado pum
Sáo Paulo, o Prof. Roldão

Ccnsoní, que manteve en

tendimenlos com o rene

mado técnico, trazendo dê
le a promessa de vi,' a 1-'10·

rtanopojls, espeetotmento
para estudar o assunto

vídéncíavc primeiro a cons

trução do Hospital das Cll-:
nicas e depois o prédio 'ia

Fuculdade de Medicina n

conjunte Universitário da
Trindade, declarou-nos o
ilustre Prof. S. Tiago: "Pa.
ra o eastno das cadeiras
básicas, a Faculdade de Me
dicina já dispõe de prédio
novo, no qual foram e aín.
da estão sendo feitas am

pliações, mas, o ensino das
clínicas a partir do tercei
ro ano médico (como se

sabe a Faculdade de Medi·
cina de Santa Catarina, ea

tá no seu quarto an6 de
funcionamento) teré de ser

feito 11. beira dos leitos dos
doentes nas enfermarias do
Hospital-Escola, portanto,
não adiantaria ter-se 'uma
Faculdade de Medicina sem

o Hospital de Clinicas,

"Tempo Quente" Na Guarujã
Sob todos os pontos de temacsujeito ainda, a con- seja, até lá o rumo tomado

vista esti veram apaíxonecos firmação, conforme, qual pelo caso.
os decates do programa
-vcce e o Juri" de domin

go passado, na Rádio Gua

ruja (20 horas e au mínu

tos), quando foi julg:.cto v

Capital Estrangeiro r tenén

co OU maléfico à Pátria)
debatido pelos advogados
Carmelo Faraco (a favor) e

Mario Bastos (contra).
A Ironia de carmeio Fa

raco e o consequente dcs

ccntróle nervoso do Dr. Ma

rio Bastos levaram o pro
grama a um clima violento
de debates, do qual partici
pou b6a parte, rritídamente

vermelha, do auditório pre
sente o qual obrigou ao co

mandante do programa (Ca
nagê Cotta) e ao seu repor
ter volante (Ney Neves),
com calma e habilidade, fa
zerem algumas concessões
e mudanças na estrutura
do programa, a fim de que
se controlassem um pouco
os ânimos exaltados.
Ao final dos vibrantes de

bates, posta à apreciação
publica a pergunta se o ca

pital estrangeiro está sendo
rnalefico ou benéfico aos

tnterêsses nacionais, o-s
oito votos do audítório, IJi
considerado maléfico por
cinco votos contra três, o!n

quanto dos sete telefone
mas alie completaram 0S

quinze votos exigidos. todos
se pronunciaram a favor <io
canital estrane:eiro que. 'Jm

co�tage!11 geral, venceu por
10 votos cont.ra cin�o.

Em princípio, está pro

gramado para o próximo
domingo girarem os deba

tes em tôrno da prisão do

jornalista Hélio Fernand�s,

APóiO IHRESTRITOmodernos Hospitais de Oli

nicas do país,
"O apóio irrestrito do

Reitor Ferreira Lima e a

sugestão de sua Magni(J·
ciência para que o Hospi
tal das Clínicas, rôsse cons

truido no conjunto Univer
sitário da Trindade, resul
tou dos nossos primeiro"
entendimentos com a acne
ria", - disse o Prof. S. 'riu
go e continuou - "Pros
seguindo os nossos enten
dimentos, conseguimos com

a Reitoria o zoneamento
dos terrenos da untversi
dade, onde será localizada a

construção do Hospital das
Clinicas: Para tanto esteve
em Porto Alegre o Dr. Alui
sio Biasi, secretário geral
da Universidade, onde man

teve entendimentos com os

técnicos da equipe de obres
da Universidade do Rii)
Grande do Sul."

PASSO EXTnl\OHlllNÂUIO

A esse respeito, declarou
nos o Prof. S. Tiago que em

sua viagem pôde constatar

o passo exu-aordrnarío que
dou o Brasil na construção
de ncepueís d" Clinicas, os

quais nada ficam a dever

em relação aos mais mo

dernos do mundo.
(ti ESTAD

O MAIS AlfnCO OIAlIlO O[ SUJA CATkRl1tA C
CAPACIDADE INICIAL 130

LEITOS
Pl.a-ianópolis, (Qu:l.da-l'I.:;ra), :)1 de Julho uo 1963

CONGltEGAÇAO ELEGEU

COMISSÃO
Indagado sóbre a capací

dacle do novo Hospital, res

pendeu-nos o ilustre entre
vistado: "A Comissão tem a

idéia de encomendar um

projeto de Hospital de cu.
nicas com a capacidade ini
cíal de cento e cincoenta

leitos, mas com disponibi
lidade de órdem geral (la
boratórios, gabinetes de
raio x, cosinha, copa, lavan
deria, etc.j que permita o

dôbro dessa lotação; isto
no que refere a primeira
etapa da õbra."

tm �eiflmDI;O 3 ia. �emana
�e Estu�os Penitenciários

Por sugestão de seu es·

forçado Diretor, prof. Emyl
Flygare, a Faculdade de

Medicina elegeu uma co

missão que tomasse a pei
to todos os passos neces

sários à organização e comi

trução do Hospital das Cli

nicas, Compõem essa co

missão os professôres Pó

lydoro S. Tiago (presiden
te), Roldão Consoni, Arthur
Pereira e Oliveira (Secretá
rio) e o acadêmico Hum-

INTERtSSE DA BANCADA
CATARINENSE

Adiantou-nos a i n d a, o

Prof. S. Tiago, pretender a

Comissão, despertar o In
terêsse da Bancada Cetart
nense no Parlamento, no

sentido de conseguir verbas

orçamentárias mais amplas
para a realização da impor
tante obre. Prosseguindo,
Irízou o nosso entrevistado,
que a Universidade de San
ta Catarina, disporá para o

início do projeto verbas

consignadas no seu Orça
mento.

Finalizando disse o Prof.
Polydoro Ernani S. Tiago
que a Comissão pretende
interessar na óbra, mate
rial e moratmente tôda à

população de Santa Cata
rina e sobretudo suas elí

tes culturais, os estudante'i,
a industria e o comércio.

Procedente de Salvador,
Rio e São Paulo, regreaa.m
ontem a esta Capital o ac«

dérmco Edson Nelson de

firmação, deverão também

pronunciar conferências os

professôres Aloisio de cer

valho Filho, da Bahia; Hé-

lio Tornaghi, do Rio; e, o

ex-ministro Roberto Lyn,
autor do ante-projeto do Có

digo Penitenciário.

SUPERVISAO DO PRO·
JETO

Outra. providência da Co-Ubaldo, presidente do' Oea
tro de Estudos Penais d'l APRIMORAR O ENSINO

Sucesso"Lindolf BeU: Grande
'em São Paulo

Faculdade de Direito da
"Para Florianópolis, que é

Centro Médíco de uma vas

ta região o Hospital de Cli
nicas virá� compíeme uar a

assistência médica da nos-a

população bem como apri
morar o ensine das eadel
ras de clinicn' da Pacul-.
dade de I\{edkin- '', - disse
o Prof. do per
gunta da r -ort.. 1.1.

Universidade. de Santa C?-

tarma.

Naquelas Capitais, o aca

dêmico Edson Nelson de

Ubaldo. travou contato com

renomados mestres de Di-

retto Penal que deverão

pronunciar conferências em

nossa Faculdade de Dir-ei-
01 poeta catarinense Lln

corr Bell, residente em São

em prosa) de Péricles Pra

de, que será inaugurado
tambêm no Centro D. Vital.
E com satisfação que o jor
nal "O ESTADO" registra o

sucesso alcançado por Lin

doi! Bell, que vem receben·
do em todo o Brasil criti

cas das mais favoráveis.
Durante a Exposição ..do

desenhista Paulista Fábio
de Magalhães em lfl0rianó-

polís (patrocínio da Reitu·

ria) do dia 15 a :}2 de agôs
to, juntamente com Silvei

ra de Souza ("UMA VOZ

NA PRAÇA") e Evaldo Pau

li ("ESTETICA GERAL")

lançará seu livro. "OS CI

CWS". Desta maneira o

publico da capital terá

oportUnidade de conhecer

sua obra literária.

to, por ocasião da Ia. SE·
MAN.\ CATAR!NENSE DE Paulo, acaba de alcançar

notuvet sucesso com o tan

ÇWJlC.ltO do seu segundo li
vro de poemas "OS CI

CLOS", edl[2.do !leIa Editó-

ESTUDOS PENlTENCr.... · NA BEl'" \ rms LEITOS
003 DOEl\'TESRIOS, que o CEP farã re<l·

lizar de 2' a 6 de Setembro

próximo: Indagado porque se p!'o-ra Lit�ratura Conlemporã
nea. Há pouco tempo lança·
va_ "OS PóSTUMOS E AS

No dia 6, encer�an10 a

Semana, falarã o prof"y
sor Josê Frederico Marques,
autor ce uma das melhores PREFEITO ATENDE O SINDICATO

, DOS JORNALlSM5.:, ',1;, �O prefeito da Capital, Sr. lei, a ser enc6thihh�dO· à.

Wa.lçi�:;nar Vlc).ra, em. oH, GJãmars Municipal, eonce-

4!� n" 435, de 26 de Julho d�ndo a isenção do Impôs·
corrente, comunicou aO to predial aos jornalistas
Presidente do Sindicato dos profissionais sindicalizados
Jornalistas Profissionais de desta Capital.

PROFECIAS", que também
obteve da critica especia
lizada .referências eloglos.as.
O último numero da con·

obras de Direito Penal, exi<;

tel"\tf!s nl) Brasil.

,CATARINENSES NO CURSO GAÚCHO
!l'prl1fe�OOrésitilcltnarliléb�es 27 'Ide fevereiro de 1.9130:

DependendO ainda de con)
ccituada r�vista "Visão" fez.
cobertura sôbre a segunda
edição dêste poeta. O livro
foi ,1 presentado' ao público
pllLLlist<lno no Centro D, Vi
tal. c a� figuras mais re

pl'e�cntativas da intelectua·
lidade de São Paulo estive·
ram presentes. A atividade

literúria do jovem
�

poeta
pr<mdc-sc ao conto e ao

teatro também. O Tcalro
de Aren dI:: São Paulo que

AÇO-Ef PREFERENCIAl' ,,'abou d, "p"",n'., "Ro-
J J voluçf\o na América do

DA PETROBRAs ��I��na�eaA:���s�oÇã�o�� �i��
doI! BE'U do livro "0 Pe-

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS quono p,incip'" de Sain',

Exupery. Seu ultimo livl'O

RELATIVOS AO EXERCICIO DE 1962 �>láin���o �a��:;�,°el:'�;:
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - "PETROBRM." muito breve será lançado

avisa que, a partir de 17 de julho de 1963 e até 31 de por uma editõra norte.ame-"""" Faleceu, na madrugada

A�ôsto Vindouro, efetuará, aos acionistas residen�cs n"s- :aieac�oan' "AmpEod;.'On",'a LqU""'''''un-: �e S�������iOnes��Ci�aPi!�I�!a cidade, ppr intermédio do Saneo Indústria e C01Jlf,rcio .. , 1a
dt' Sta. Catarina S/A" o pagamento dos dividendos tIo çou BeU apresentará ao Santos, funcionário aposen-

exercido de 1962, relativos às ações preferenciais, na base publico paulista o livro tado do Banco do Brasil. O

rlt" 15% sflhre o valor nominal das mes'ma�. "AH! A LAMINA" (poema extinto, que era natural de

____________��
_=__- Joinville, residia há longos

TAC - (ruzel·ro do Sul
ano, ,m Flo,ianópoli,. on-

de era muito relacionado.
Deixa viuva a senhdra M�r
tha Ahrens dos Santos e os

novos horários e novos vôos !E;::�����'dOE!i
AViÕES CONVAIR 440 ,,,,,indo n. Agéncia d,
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Poeta LinfoIf Bell, sucesso

de livraria em São Paulo

Empregada
farão o Curso de Supervi
sores, n'o Estado de Rio
Grande do Sul, até 15 de

Benvinda Carneiro Peters,
do Grupo Escolar "Dr. An

tonio Gonzaga", de Pôrto

União; Léa Marina de Lima,
do Grupo Escolar "Benja
mim Carvalho de Oliveira',

. de Ipumirim; Lucy Sch

wartz, do Grupo Escolar
"Adelina Re�is", de Videira;
Judith Santos, do Grupo
Escolar "Deodoro", tie Con

córdia; Mtll'in Inês ConU,
do Grupo Escolar "Padre

:!�U�lla�a:aR�'i ��fln��i,Cl,��
Grupo Escolar "Santos Du

monV', de Blumenau.

dezembro do corrente ano,
sób o patrocinio a orienta

ção do Centro Regioqal de
Pesquisas do Instituto Na·
cional de Estudos Pedagõ
gicos, sediado em Pôrto

Santa CatarlDa, Jornali"ta
Gustavo Neves, haver enca

minhado ao Departamento
. Jurídico, para que elabore,
quanto antes, o projéto de

Atende assim o ilustre
Prefeito o apêlo do Sincii·
cato em oficio de 9 de julhO
corrente, que lhe foi enca

minhado 9llra aquele fim.

UTILIDADE
PÚBLICA

_ FAMÍLIA PEQUENA PRECISA EMPREGADA -

Rua Saldanha Marinho 2 Apto. 301 -\ E(!ifie�o
.

"LAURO O'AURA.
O Governador em exer.

cício, deputado Ivo Silvei
ra, sancionou as leis que
declaram de utilidades pú
blicas as seguintes entida
des:

Ação Paroquial de São
Paulo Apóstolo de Blume

nau;

Sociedade Hospitalar Be

-neficente de Pinhalzinho,
no município de São Car

los; Cerãmica São Jorge
Futebol Clube, de Palhoça;
Cluba Lambari, de Con

córdia.

Empregada Doméstica
Precisa-se de uma, com prãtiea de cozinha, para servir

em Curitiba, Exige-se referencia do ultimo emprego. Diri·
gir-se 11. Avenida Rio Branco, 75 apartamento, 3.

Alegre. O referido curso

realiza-se nas.cidades de
Pelotas e Santa Maria.
São os seguintes os pr,,')

fessõres designados pelO
Governador lvp Silveir,),
nos térmos _do que dispõe o

artigo 34, da rei nQ 2.293, de

REPERCUSSÃO DO PLANO
CATARINENSEANTONIO lúCIO DOS SANTOS

Blumenau, é casado com

dona Margot Santos, Dr.

Joã:) Jaime Santos, fun

cioná rio da Agéncia do

Banco do Brasil nesta Ca

pital, casado com dona Car

men Santos; Senhora Cs·

cUda Santos Pe,reira, casaca
com O Senhor Antônio de
Padua Pereira,

O 2' Congresso Brasilei- missão de Planejamento da
ro de Engenharia Sanitária, qual fêz parte o engenhei·
que teve lugar na cidade de ro Annito Zeno Petry, Dire
Pôrlo Alegre, consagrou o tor do DAES, consignou, ao

plano catarinense de obten.'· final da ata de seus traba
ção de recursos, para abas· lhos, um voto de louvor ao

tecimento d'água c rêde de planejamento sanitário do
esgôtos em mais de meia Estado de Santa Catarinrl..
centena de cidades. A Co·

.

ESCOLARI
ZAÇÃO

O Govêrno do Estado vai

adquirir áreas .de terras

nos municipios de São Joa·

quim e Mondai e que se

destinam à construção de

escolas de ensino primário.
De outra parte, o Gover

nador Ivo Silveira determi
nou 3. criação de Escolas

Reunidas nos municípiOS
de Biguaçu, Campo Erê,
Campos NovoS, Gaspar, La

guna, Orleães, Melelro, Pi

nhalzinho, Quilombo, Rio

do Sul. São Bento do Sul, e

GINÁSIO ESTADUAL DA lAGUNAO senhor Antonio Lucio

dos Santos, que faleceu

cor:Q 73 anos de idade, dei
xa 15 netos.

Estão com suas obras :!e

construção em ritmo que
não se interrompe o Giná
sio e Escole. Normal da

dade, que já alcança o se

tor de cobertura do futu·
ro estabelecimento de ensi
no sectmdário da histórica
Laguna.POLITICA 'AGRíCOLA DO GOVERNO? cidade de Laguna.

Cumpre·se à risca a pr0-
messa feita ao povo lago·
nense pelo Governador Cel
so Ramos, quando esteve
na "TERRA DE ANITA
GARIBALDI" em setembro
do ano passado. Naquela
memorável visita, o Sr. C>JI·

O Senador Attílio Fonta
na esteve em visita ao dr.
Luiz Gabriel, Secretário da

Agricultura. Durante o pe
riodo que

.

Sua Excelência

palestrou manifestou seu

1nterêsse, sempre renovado,
pela .execução 'da politica
agricola do governador
Celso Ramos, que o dr. Luiz

Gabriel executa, com entu

siasmo de um técnico cren·

mem com tradição de bom

produtcr rural, e manife-s
tou ao Senhor Secretário, a

sua satisfação pessoal em

ver, sentir e saber que foi
substltuido na Secretaria
da Agricultura por um téc

nico dinâmico e também
um homem de cmpresa ru

ral privada.

CODEC FIRME
Vai no mesmo ritmo w

programação de obras si

multàneas, do plano de
metas da CQDEC.

São Bonifácio.
. so Ramos, que se fazia Com O mesmo entuslas·
acompanhar de Secretários mo dos primeiros dias, tem
de Estado e do Dr, Arman- seguimento as obras do
do Calil, lançou a placa de Viaduto, no Estreito, des

inRtlF:11rn-c;tto- \� "'trionte o morro da Ponte

Daquel(' nu�s
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