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RUBENS DE ARRUDA RAMOS

QERBBT.

DOMINGOS l"ERNA!!DES O. AQUINO

ANO XL!X

N� 14.752

o lUIS ANTIGO DI1810 DE SANTA

FWRIANÓPOLlS, (SEXTA·FEIRA), 23 DE AGOSTO �E 1963 - EDIÇAO DE HOJE - 8 PÁGINAS

o TEM P O (Meteoroló9jco�
LSínkse 1I0 Boletim Geoll':,teorulúg-jcu. de
.oi.: SEIxAs NETI'O, válida are 8S 2-3,18 ns. dQ

dia 23 de agôsto de 1963

I
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFERI·
CA MEDIA: 1022.1 milibares; TEMPERATURA Me.
DIA: 23.6° C; UMIDADE RELATIVA MÊDIA: 93.2 -:
PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mtns:

Negativo c--; Nevoeiro cumular - Tempo Médio: E,;·
tever.

Exército
comício de hoje
na Guanabara

BRAStLIA, 22 (OE)

porta voz do Ministério da

Guerra informal! hoje que

Ioi ríetarmmado ao I" Exér

dto o policiamento osten

sivo d.1 área onde será rea

lizado amanhã o comício

em memória do ex-proní-

pOliciará

dente Vargas na Cinelân
dia, Todo o perímetro CO:'!l

preendído entre as ruas S�
nadar Dantas, Av�

Grat.:alAranha e Beira Mar, estaca
policiado por

. tropas do
Exército. Outros elementos
federais se encarregarão do

policiamento volante

-TENSA A SITUAÇÃO NA FRONTEIRA
SIRIO-ISRAELENSE

JERUSALE!\I (Setor de

Israel). 22 JOEl - Israr-I

ameaçou tornar decisões

por sua conta própria, a

menos que as Nações Uni

das. detenham a agressno
contra êsse pais, mas o Es
tado Judaico adiou qual
quer hostilidade, enquanto
aguardava resposta da Siria
a uma proposição para que
a organização mundial ins
pecione os dois lados de
suas Ironteíras. O Parla
menta de rsreeí. reunido em

sessão de emergência, au
verüu que Israel exerceria
seu direito soberano de d':

NAUFRAGOU
SALVADOR, 22 COEl

Naufragou ao largo da coso

ta da Bahia o na vro grego
�SKIOS'·. Todos os pas
sageiros e tripulantes te
ram salvos pelo carguerrn
"Atlântico Iunien", de bano
deira tttonana.

rese de seu território a

menos, que otívesse uma sa

tisfação das Nações Um
das.

Vaticano
t

"

CIDAI?E' DQ VATLÇA!>!,O,
·b (OE)

.

.._ O "�'Observato·
re Romano", jornal do V1.·

ticano, afirma hoje que a

Igreja deplora e condena
as violências particadas pe
lo govêrno católico de

Desarmámento:

pacto de nao

de

CHINA Acusa URSS
'

de
TraiÇão

.

ao COMUNISMO
TOQUIO, 22 (OE) � 'Nü- ntstn. O govêrno de Pekin mo. A. denuncia c�inesa re-

vo Iato surgíu hoje, pertur- denunciou que a ajuda mi- percutiu em todo o mundo

panda ainda mais a delíca- 'lHar que a União Soviét.icu principalmente' nos países
da relações entre a União vem. prestando a fndia, é oomuntstas.
Soviética e a China- Comu- uma traição ao comums-

GENEBRA, 22 (OE) -I
pacto de não agressão que Iabrangeria não só a zuro
pa, como também as re

giões de ímpcrtâncla estra
tégica, em essencial, foi
propôsto hoje na Ccnrerên
cia do Desarmamento em

Genebra, pelo representante
do Brasil sr. Josué de cae
troo O plano. contem 4 pon
tos principais: Pacto de
não agressão, proibição ue

provas nucleares suot-r
râneas. ci-íacão de zonas

desnuclearizadas e precau
ções para evitar uma guer
ra por acidente ou êrro.

"-

regloes

-

agressao

importância

condena
Cod -in reà. -con-ra oa ;811
nistas do vtet Nam do S·_t!
O jornal, observa contando,
que se trata de mais de um

conflito politico, do que
prbpriamenle de uma ques
tão religiosa.

Greve no Pôrto . de Santos
Causou Prejuizos Elevadíssimos

PI'ano �e Paz �1·rl·O-I·srâell·ta
'd;;;����:d�: ��E6i.- D� �:;:�o��'q�: é':�"�:;��
cus de Santos, informou não é ainda maior,' porque G�.A��tLô'nio22c(a�IEo� M-U"':"'. reteria do Serviço Militar.

que embora não tenha sido muitos barcos, antes da ., "O Gal. Murici, que hã tem-

feito nenhum Ievantamen- greve, não fizeram escala ��I ���;:;:�� �Í\��i:��\L!� pos teve um arruo rom ':.

to, sabe-se que foram elo- em Santos. As operações
do lV Exército em Natal, e ��putado Leonel Brisoln,

Si�:���V�� 2��-Op��n; rt·� inspeções simultâneas em mação foi divulgada em cir ;�:�:i��� ���;:!�i?�O:mSo� �O::�en�;;,a��::a; ;;ó%� transferido para a Sub Di. ;�ars�������dO pelo Gal.

paz para a realização d.l :���:io:i:r�ae��: da Afr�n��e;: �����a���os de crédito em
ultima greve. Acrescentou dos grevistas ao trabalho --------- -------

TERRORISMO
PROSSEGUE

--------.... porto de Santos, atingido
por uma greve de 3 dcvs

que terminou no decorrer

SANTOS, 22 <OE) - Es

tão paulatinamente se nor

malizando as atividades (lo

SANTOS VOlTA A NORMALIDADE

BOGOTÁ, 22 (OE)
Uma bomba lançada por
terroristas, explodiu frente
a uma residência no setor
norte de Bogotá. Os prc
juizos Ioram calculados ern

6 mil dólnres, porem não
houve vítimas.

BOMBEIROS
EM

CONGRESSO
RIO, 22 (OE) � Bomb:!i·

ros dI;! todo o pais inic:,:.
ram hoje seu primei .:!
Congresso Nacional na G .lU,

nabara. Serão debatida.:;
rcivindicações da classe, c

processos �ara aprimora·
mento de suas aUvidad(>�

RIO PRETO CS. Paulo l,

ASSASSINO
CONFESSOU

22 (OE) - Apl"esentou··,(,
hrJje no Quartel da Forç:o
PUblica de RIO Proto. o pru·
fessor universHáno Paulo

Nogueira Camargo, autor
da morte do radialista Za
carias Fernandes do Vale,
naquela cidade. O crime,
ocorreu dia 14, durante a

madrugada na cidade je
São Josê ::!o Rio Preto. (J

assassino, qu� após a p!,�.
tiéa do crime abandonou
sua residência tomando r�,

mo ignorado. procurou e::1.

S. Paulo um advogado, er..l

'rlrm

do dia de ontem. O comr-a

recímento ao trabalho hc

je, Ioi quase normal e ':.:5

navios que se euccntrav-un

parados, ja estão carregan
do e descarregando.

à
Budistas serao

Ju s t t ce
•

SAYGON, 22 (OE) - Os

monges e sacerdotízas qye
.

conspiraram realmente co"!'

tra a segurança do Estado,
em guerra, serão submeri·

dos a justiça militar. A dê

claração Ioi publicada, es

ta manhã, em Saygon. ()

documento diz que o esta·

do de sitio foi decretad.,)

para liquidar a sabotag"m
sistemâtica da política n9.·

cionaI, por parte de Ullla

minoria de monges.

O. E. A. EM

S. DOMINGOS
,

WASHINGTON, 22 (OE)
- Uma comissão dos Est�·

dos Americanos partiu ho·

je de Washington para 9.

Republica Dominicana, afim

de investigar a denUncia de

cumplicidade do govêmo
de San Domingos, com 05

grupos armados que recer

temente invadiram o Haiti.

vtolêndes contra Budistas
---'-�----- '" - �,..+ -, -

Leopoldo Heitor ouvirá hoje
.

a sentenca de condenacão
, ,

RIO CLARO (Est. do de Dannà de 'reré. O Juiz, siderará encerrado

Rio), 22 (OE). - Leopoldo com essa providência, co.,· SOo

Heitor e Hélio Vinagre, <;1."

rão conduzidos amanhã pe
rante o Juiz da cidade fluo
minense de Rio Claro, afim
de ouvirem a sentença de

condenação peja assassínio)

e ocultamento do cadáver
I

submetidos
Militar

CURSO DE INGLÊS NA
ESCOLA DE ENGENHARIA

A Esc::-Ia de Engenhar-a
Indu-strial da Univ�r_�idr,{l'"
de Santa Catarina t':;�:i

minl�trando a seus alu'"'>",;

um curso de Inglês Téc:l:·

co. A" aulas. ministraj ....s
as terças e Quintl!- fei�9s.

Lem tido fr,equéncia aIH,J
luta.

PROGRAMA DE MECÂNICA
FíSICA-MECÃNISMOS

A Secretaria da E-scr.:a

de Engenharia Industrial
da Unlver�ldade de Sa'lta

Cat<lrlna está comunica,l·

do que a pedluo 110 prc
ressaI' Roberto Diflne, c�n

vidndo :para lecicnar a

Cadeira de Mecânica Fi

sica - Mecanismos, se r.n

conLra a diS!'JOsição dos

Interessado,;. o prcgr>Lma
da referida matéria, nl>.

Secretaria

ESTUDANTES AGRADECEM AO REITOR
O Magnifico Reitor João

David Ferreira L,ma re·-::e

beu ofício do Di.·!:!tÓrlo Ac"

dêmico da Escola de Eng'"

SUPREMO JULGARÁ HABEAS
CORPUS DO ADVOGADO DAS LIGAS
BRASíLIA, 22 (OE). � O

Suprêmo Tribunal federl-11

julg:lI::i q\lartll·fi"ira O 11,\·

l)('as-rorjJ\ll; impetrado p�.
lo aeh ogndo Clodomil"O Mo-

rais, ("l"llllm �\la pri!'lão p'�
las �H.l01"idflt't'!; da C:UOll!+-

(':,m� 'JlWS!IS ·l.;\lav novo'

drJI �I""of'njos <;obr'p a vi()ltol"

("lll; �'t!ll f'l ii Sllft pc<;<.;on,
I

nhia de Santa Catarina em

que aquela entidade csn:·

dantil, agIadece ao Relter a

sua presença à i)osse da

nova diretoria, ;·essalta·ldo
os agradecimf:ntof- dos es·

tudantes de Eng_�nharia as

palavras "carinhosas, 2!X:p!;,
cativas e esper,,:u;osas em

relação a Escola de Eng<:l·
nharia Industrl:t' da ql:al
f,azemos parte."

O oridO vem l!ss�inaao 1'0
los acadêmic.os Pedro bac

('0\11 i, president! do nin°

tório e BE'l"f'nd f'rlocije!', Se·

crcf:'il'ir,·,

DARCI CONTINUARÁ NA
CASA CIVIL

o almôço que lhe ror ote
recído pelas classes pro
dutoras da Guanabara, o

Presidente' João Ooutort
desmentiu noticias de que
formulam convites para o

sidêricia da Repúblfca. O
chefe da nação disse que o

prof. Darci Ribeiro coou-

nua a merecer

confinuça
sua irrteir a

abrangendo
estratégica

a

AGITA'ÇÃO EM PERNAMBUCO
RECIFE, 22 (OEl - De

zenas de camponeses (trma·

dos, tentaram invadir a Se·
cretaria de Segurança PÚ
blica em Recife, para !ib:.'·
tar o acusado do assassinr.·
to do administrador de um

engenho do Cabo. Enquan·

to os policiais procurava-u
deter os im'asores, o escri·

vão Otuvio Cavalcanti, [u·

b'ÍU com o acusado nUln

jce:e_. Os milicianos, nâo ti·
nham condições de garan·
til' a Secretaria de Seguran·
O'·

PAI DE MISS UNIVERSO FOI
NOMEADO ADIDO DE EMBL\lXADA

PROSSEGUE INTRANOUILA A
SITUAÇÃO EM ALAGOAS

MACEIó, 22 (OE) - In·

tranquila a situação no in
teriol' de Alagoas, afirma

Deputado. Frisando que ti
de intranquiliqade a' Sitlhi'

ção no interior de Alago:'ls,
o deputado Abrão Limeira,
viajou para O Rio, afim de

conferenciar com o Minis·

tro da Justiça e solicitar

providências, Segundo suas

palavras, a situação chegC'lI

a tal ponto. que líderes sino

dicais não podem locome·

ver, no interior do Estado

para a formação de sindica·
tos rurais.

RIO, 22 tOEl - A !iJ.mi
lia de Yeda Marta Vargas,
seguirá pura os EE.UU. em

avião especial, cedido p�10
Presidente João Goutart. f)

pai de Miss Universo, duo

rente um ano, serrt adido
da Emboixada do Bras-I
nos EE.UU., CUlgO para o

qual o Presidente jú o no.

INFANTARIA DIVISIONAR!A DQ
IV EXERCITO: NOVO COMANDA.NTE

GOVERNO DE MINAS: jUiZ DE FORA
JUIZ DE FORA, 22 10"'"C) rais, a partir de 25. Duru.r

te esse penado, o goverl'<
der !\-{'!,\Ct.·v k>t·. g-h �

rias obras ptíbll(' " ., 1<'.'

charâ exclusivamente r,!

Juiz de Fora.

- O ..;:ovttn'Ul.d.oJ' �:���N.,,;
Pinto, tr"I}_;Icrira par" -.I,li!,
de Fora por 3 dias fi se-te

do govêrno, de Minas Ge-

ASSALTO: INVESTIGAÇÕES
PROSSEGUEM

I" 1.-1DRES, 22 (OE) - A

Scotland Yard Interrogou
hoje uma loira, suspeita d,

assalto ao trem postal t!

GlaskoU. A polrd� 'éstá' pro."
curando localizar -9 propr te-

tãrio de um café, um co

merciante de antíguidudos
e lJm corretor de aposta",
�ue tambem estariam

vOlVf�os'!no _ ueserto.

POPULAÇÃO REVOLTADA CONTRA
DElEGADO DE POlíCIA

GUARULHOS,· 22 (OE)
- E tensa nindn a situação
em Guarulhos. Centenas de

hã poucos para Ouaruthos
ertrn de conter os ànimoa
d:1 população ]ocal, revoi

pessoas estilO l'cunidas 1'·1 tada contra o Delegado de
lwm;a prinripnl, mnnifestnn·· Polícia Bráulio Borges, quo
do sua l'evolta contm o De- atingiu com dois tiros de

legado (1,' Polida B"i'úul-io

BOl"lWs, qne b,tle"u um· ln:..>'

torista. Os l'efnrçuS da PÕ,..·

ça Pública, enviadus pll:'�

Gunl'lllhos, logo que ('hega·
mlll ;1 pnça, la.nrarnm lima

bomba d.l efeit:J moral, pa·
l'a dispel'sar a multidão.
O Deleg."!.do, cont�nlla hOlllt·

siado na resider.r;;n do Jui:;:
de Direito. ...... _

GUARULHOS., :S. Paulo)
- 40 solrbdos elo. Fôrça Pel

blica, armados de bombas

��r���itof:���l ed�:���:�:�; I-------�

l'Cvólvl'l', o mOloristn Ange·
lo Pizza. A Cúnuna Muni·

c-ipal reuniu-sc extraordin".l·

riamentc, Unta examinar :::l

Sit\_[[tl.;�I1,). O Deleg:ado E'�tá

escondido na casa 60 Jll'/,

de Direi:o, (' o mo.orisla.

agoniza no Hosn::al da,;

Clinicas.

SABOROSO 1

SO CHE ZIT3

Derrotado Brraes
RIO, 22 (V.A.) - Tele· Antônio CarlOs - 45.337, grei. e onde, diLicihncnlt..

MONGES
CONTINUAM
MORRENDO

grama procedente de R�i· Por outro lado, já não
fe nos dá conta de que ain· testam mais duvidas :tua'\·
da ê imprevisivel o re.ml· lo a vitória do Vice·Pc�rei-
tado final das eleiçõec; ruo to da oposição A diferenÇ-.1
ra Prefeito da Capibll. O já é de 4 mil vot"s e, dili·

candidato do governf'.dor clhnente, o candidato oH

Arraes, Pplópidas Sih'eil'�, - dai conseguirá alcancar o

que havia ultrapasado () seu oponente.
seu concorrente Lael S, n·

paio em mais de dois ml!

votos, retroceri'.'!u e a dlfe·

'rença, hoje à. noit.e era rte
HONG·KONG, 22 10E) �

Um viajante chegado de
Saygon declarou que 1

monges morreram, e 16 fi·
C!;l1"ll1n feridos, dtlrant.e vi',)
lenta ação pulit-iul contra ()

principnl tC'mplo BlIdiHa
rla .<:i(a e.

UE', mais li,' 500 pcs::;'Ü:lS lo

I'am prC<;flR.

cêrca de )1Iil votus. Of) últi·
mos resultado') �.ão os !;iE'

!,'Uinles: par3 pl'E-feilo. l''!

lôpidas Silv(!;ra 4:!.7:16

l'Itl'l"!O:--tat'l ,<;ampaio -

41 '711. para \'ir(;!pr('JelJo'

AUgl'_" L .. �, ... ,
--

Tmnllêm no interior o!:õ

candidatos oficiais c, osten

sivamcnte, apoiados por'

Miguel Anaes, cstão fra�o,
rosamente dprrOlados. Os
ob:servndores politicas conri
deram significativa a di 'I.

rÍit das fóri;as democr,Hi·
cu!!. nJ)s muniripills con<.;ir'.'·

esperavam que a oposic:a"
vem..'e'>se com tão larga mar·

gemo
A oposiçào está \'Cil' ('n·

do, fàcilmente. em VilÓrt ..l,
Santo Antão, sed(_> prinr;pll
das Ligas Camponesas c oe

onde pàrtem todos os m()·

\'imentos contra os prc:Jrb
tários de engenhos. 'fam·
bém cm Jabo'ltfiO, con!lrd
do centro f:or!11mi.sta e que
tem fi denominação de

"I'I'IoscollziJ1ho".
.

6a1'Rl1h(''ó,
Caruaru, lPGjuf:a, Ohnda,
GrU\'ut3, PatlJo n,llhll �

riõ'l eto (iO\tl,." •. ,_

outro.,. !,nr!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Don�i������n��yj�çttiUino
Antônto Fernando do Amaral e Silva

RED/\TOIt·SECREl'..uno
Pértcles Luiz de Medeiros Prada

REDATORES
Osvaldo Melo

Pedro Paulo Machado

PUBr.. lCIDADE
Osmar Antônio Schlindweín

SECRET.-\Rro COMERCIAL
Divino Maríct

OF,PTO. DE ASSINA1'{iR ....S

Major Virgílio .ins

Prof. Barreiros Filho - Prof. Osvaldo R. Cabral
- Ptof. Paulo Lago - Pro:", Fernando Bastos
- Prof. Alcides Abreu - Prof. Othon Gama
d'Eca - Dr. Milton Leite da Costa - Dr. Ru
bens Costa - CeI. Cid Gonzaga - Major Ilde
fonso Juvenal - Walter Lange - Plávio Alberto
de Amorim - Arnaldo S. Thiago - uoraiécto
S(1ares - Prof. Osmar Písant.

l "rourstas Socíai-: •

Zury Machado - Lázaro Ba�tolomf'1j

Esportes

����to Nahas - iVI�l!n' Borges _ Gilberto

Crônicas
Silveira de Souza - Edson Nelson de Uba!do
- Raul Caldas Filho - xrarcüto Medeiros Filho

Sü�éi:� Caldeira Bastos - Luiz Henj-Ique da

.-\rtI'Se Literatura
Salim Miguel - Jhnnr Carvalho - Jair Fran- ,

cisco Hamms - George AlbHrto Peixoto � Lin
dolf Bell - Rodrigo de Haro

::\'otícias da Polí('ja Militar
Major Edmtmdo de Bastos Junior

Coml'ntárius
Jono Nilo Linhares

Infilrma('ão .\!l"rirnl'"
C. Jamllnd:1

HEI�!'ESF"\r. ,"I L':.
Representações A. S. Lua Llclfl. - ::-�;,-, ,L,Bl R.
Senador Dantas 40 - .-5" an��""
Siío )'auln -- Rua Vitória .65',' � .. conj. 32
Pôr{o f\J('!:!Tt' .....,... Pr«)PAL - R. CeI. Vicente. 456

Bclo IIorizonfl' - 'SIP - Rua elos Carijós, n'
- 2' andar
5ii8
Agentes c cnv{'spondf'n�{'s em todos os municí·
pios de Sant.l Ca�arina - Anúncios mediante
contrato de ac(Jrdll'�om ."l moela -em. vigor.
ASSINATURA' ANU,\L .Cr$ 3.0tlO,00...;.... VENDA

��'�:;��,�;�i::r;:;:::�,�;::}�;;J':��';�'�'==-1

FAZEM ANOS HO.JE;

DR. MILTON LEITE DA COSTA

A efeméride que hoje passa.-...,assinala a passagem de
mais um aniversário natalício do nosso prezado anligo e

distinto conterrâneo dr. Milton Leite da Costa, Minis"tro ...:to
Tribunal de Contas, onde se destaca por sua capacidade,
e, (Jadas as suas boas qu.t.lidades de homem 'oulto e labo·

rioso, sempre verltado para as boas·causas. Hoje, estames
certos, o ilustre aniversariante será efuSivamente cumpri·
mentado, motivo porque, nós de "O ESTADO", que o temús

no rol de nossos bons ami.gos, nos associamos' às muitas

manifestações de apreço e estima que lhe forem dirigida>:.

SR. ARTHUR ROS."- FIJ.,IiQ

Prazerosos, consignamos na efeméride que hoje decor�

re, mais um aniversário natalicio do nosSo prezado e ilus·
tre amigo sr. Arthur Rosa Filho, elemlj!nto sobejamente
conhecido em nossa capital, especialmente no setor espo�
tivo onde se põe em evidencia como adépto fervoroso do

Botafogo de Futebol e Regatas, da Guanaoara. ° natali·
ciante é pessoa de coração boníssimo, oe, por esta razão,
será estamos cértos, alvo no dia de hoje, das mais signifi·
cativas provas de apreço e regOZijo por parte de seu vasto

circulo de amizades que lhe tributarão as homenagens que '

\êle, indiscutivelmente, se faz merece<io'ç.. Associando-nos
�s muitas homenagens que lhe "!tet!o" diÍ'\gidas: 'Os que fa

zem "O Estado", lhe formulam, bem 'Como aos seus fami-

liares, os seus cumprimentos com votos de crescentes "fie.

licidades.

MENINA .\UREA i\ft\RIA COLLAÇO

Folgamos em registrar não obstante algum a�raso, o
decurso ontem, do aniversário natali"cio da cativante me

nina Aurea Maria Collaço, dileta filhinha do nosso conter

râneo sr. Pedro dos Santos Collaço funcionário da Reito

ria c, de sua. exma. esposa dona Nair CoBaço, pessoas por
demais conhecidas em os nossos meios sociais. Ao fazer

mos o registro levamos, à nataliciante, bem como aos SetlS

genitores, os nossos votos de perenes felioidades.

SURDEZ

\. ,

II

AM.ANHÃ BOSSA NOVA NO CLUBE DA COUNA -

REPRESENTANTE DO CENTRO AUDITIVO I TELEX. 17 _ A cida.de de Videira, amanhã vai
ESTARJi � FLORIANÓPOLIS. NO QUERltNCIA PA- 9 _ Para. o ''Début'' de sua filha e.:;.o- eleger sua primeira "MII's Elegante
LACE HO'I'EL NOS DIAS 26 - 27 -"28 - DE' AGOS- brinha. Tania e Suely, o Prefeito da c:- Bangu".
TO, FAZENDO DEMONSTRAÇõES COM OS MAIS MO-

I -dac\e de IlajaÍ e senhora DacUnho Ca.n-

J2.�NOS-1'iPAREL"HOS OTOFONICOS DA LTNH,: A'Tr· ziam. l)"s.�arall1 ,,-W:tek-enll ICm no�.:l 13 -�csteja idade no a hoje '0 S�.
eAN

..

(DiNAMARCA). AGUARDAI'�"'DO AS VISITA':> D0i3 n cidade. Liljer.ato Lau:;, Accntecil11lentos soci:l.!s

���::SSADOS s�,r QUALQUER CO��MISS0. -n
----,

cumprimenta-o .com \"otos 'de felicitaçõe�

<:;--:----�----�.;--
._-

1".
==

�;;,. <'1�\: >"Ai�: "/�t;��ii�,;,,,,"'II':õlI"l��illii!\l

CACILDt, BECKER EM MOEDAS CORRENTE� NO PAíS,

, DIA 30 NO TEATRO ALVARO DE CARVALHO
1 - N" dia 15, o Capitã(J de C01"V"t,'l.

Pa\.\lo de Ocuvêa Corrêa.: comandav

te do Rebocador TRITAO, esteve a-eistín

do a reunião plenária da Câmara Júnior
de monaeõocns. (n:l'lul1id�de em que.
agradeceu a homenagem quê lhe f i

prestada pelo Conselho Dlretcr da Cá- 11 _ Aníversárja amanhã. o menm
mara Júmr-r. Falou, naquela oportum.t-a- 'Marcelo· filho do casal .Br e Sra Dr.
de, saudando o Capitão Paulo. c JO,'"I- Wllmar José Elia" (O:>1"a) _ Será artv-
lista Amaral e Silva, mente festejado o -ntver' de Marcelo.

•
10 - Reuniu-se oara um jantar l!o

Quel'ência Pnlaco, J "Lícns Clube" de

F1orianópO[s. Era <;: homenageado da
IH ite. o Sr Dr. 'reodor., 'Lehs (ie Olivf'\�
ra Leito.

' .

2 - O milionário -Dr. R,:oerto Ma

chado. jantava no Qucl"cncia Pataca em

i ��tl�:��!�c�J .DePutado e Sra Humuer-.

II
,II
\

12 - Amanhâ na Casa santa ceiart

na, i.lar�.�e-âà a reunião dos Radialistas
de sant.

a Catarina, para a aprovação da Icresse a Sindicato. O Sr. Edgard nonas- .

sr«. está em

g,randes
atividades para

.o�accntectmento de amanhã

13 - Prepara mala...; para uma. vh�

na, dar�"e-á a reunião dc� R3dlaUstas"
Cher(!rn.·

...que dirjge com muito gôsbo O'J.

';'M<1gie Boutique·'. A casa qU-2' reUniu 8

mundo elegante da cidade em breve te�

amanhã, movimentada Soiréc com a

apre"entaçãJ do Tumba Trio, Jorg·e 1 .• ;1:1

e Luiz Henrioue. A browlândia est?l'á
em pau�a para a nJitada em que�tâ<J.

4 - Pre,99.ra nulas para �ua tra:h·
'ferimcia para o intel'in do �:stad,! v

Tent;nte J(,ão Fernando Serrahne.
ra sua nova coleção nrimavera

,los mais renomadc>: I�gurinista�.

5 - Com a !)eça '(MOEDAS CORRE�
TES NO PAIS''', de Aluisio Pereira de

Almeida. estará em noSSa. cidacle Caeiltla
Becker e seu elenco com estrêia marca

da nara o orõximo dia 30. no Teatro AI�

val�o de C;rvalho.

6 - De fino e esmerado gosto () ve,Y.

tido de baile que trazia a etiqueta "CA�

'mada de Luxo', usado 1l:J baile das D0�
butante" pela Sra Dr. Wi.lmar J::.",€ Eli;IS

(Dora).

14 _ Circulando em no,,-sa. cidade a

srta iaJ'a Francalacci, em companhia de

·.,eu noivo Sr. Ubiratan Brandão.

�
15 - Na J.:ja ''-CIMO'' éomprando um A

lindo quarto de bebe, :O casal Capitão e��
Sra Alvair Nunes (Alda). que aguard'l ...

a visita da Cegonha.7 - Nas r-:das pulíticas do Rio, C'l"

menla�se a candidat.ura do jovem Joã,)
J.osê Fontella· a Camara do·� Deputado.'). 16 _ O "Americall Bar" do Quel'ên

cia Palace na noite de quarta ieira. es�

esta.va completamente lotado pelos habi

tuais. Muito aplaudido, c siq1pático con

junLJ de "'Arlindo", que teve�no acampa.
nhament:l no clarinete o conhecido Na

boro

8 - Na cidade de Tijucas dia 31 pt·ó
ximo, realizar��e�à nos .�aJÕes elo Tij1.!+
eas clube, Desfile Bangu, com modele"

da nova coleção - A noite de elegãr.cia
e c-aridade, está sob a orientação de "e

nhor<'1S rlaquela. Sociedade.

I
l-
I
!
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Conselhos de Beleza
MANCHAS BR.ANCAS D.'\

PELE

DR. PIP.E3

Muil:;lS dcs leitores já
viram na rua, com cecte

za, indivldu�s que apreeen-
tam n� pole manchas C'J.

placas brancas, no ger,!l
irregulares e de oímensôe-,
as mais vartcdas. Trata-se
de uma molêstia conhaec
d.a como vitihgJ. O de�:'z,
nnectmente, sobre a verâr.
deu-a causa de-se mat l:i-

I fieulta"Ü" dados "obre \.1,1.1.

tratamento ('-,!lecific;).. su
teuiátacc. Mas. mesmo '1.;_

sim. deve-se tentar t1!U,'

terapeuüea.
.

Os metK"I'1(\<
tredtcrcnats visando CO"I�
bater a siiili:-õ. pertu'rl- 1�

cões nervosas ou desenqulí
brtcs encocnn-s pouCo ou

nennuui re�ult..1�lo dá'),
·pc1.; o-, casos de regnnen
tação das oracas são ra::i.·�
simos.
Entre os outroS proc�,')�

exL...tentes hã treis entre
eles Que têm apresenta to
um mal-r índice de Cfl"IJ

curados. SomoS de opin::·;o.
perante. que esses me�,o�
dr,,> devem ser tentadc-,
um após o outro. Como
cada um deles prnporaio
na um numer-, ruaaáve! de
bens resultados temos, as

>;im, uma maior e"tati.�t'
ca em relação ao núme' o
de curas. Passaremo.<; (f'1
revista carhl um dele". (')"1

separado.
10) Fotosencibiliza�r 'J

g.eral e local: :J mek'do

!l:���J';'��� f';��i,:;�, ;;,:.
cais onde eXiste o viti!isQ
a. 1-;ub'>tâl!cla foksenslI)L':
zndora (oleo de bergam,,�:'l..
pJr exemplo) e em segl!i
da irradIar a� placas :Om
raÍ('s solare;:;, n"uma d,,�.e

capaz ele provocar um e,.i-
"

tema }ve"rm�lhidão da pto·
lé) modêradú. Ao mçsn-:')
tempo pr('move�se nua

sensibilização geral p: r

.
via oral, intramuscular 0'.1

end:-venosa. As partes ll:i�
atingidas· pela m",lêstia ,�:

rão protegidas da luz d:.:
rant.e a irradiação DGI'

meio de Corpos pr:Jteto�'(':::.
As possibilidades de (ll1!':.!

com e'-'sa técnica gira:n.
em torno de doIs a �in;;o
por cento.
20) Fenol concentraàf1;

p8lO'sa-se uma soluçãl' a�

quosa do produtfl mar�inH�
do sobre a·s olacas, um:l !lU
duas vezes Prl' s.�mUlla.

Lançad:: nos Estados U,,;�
do.«. o mr:Lcdo tem darJ()
uma mêdia de trinta ;)or
cento de casJ$ curad,�s.
30) Animi majus Linr::

trata·se de uma droga e:-;�

traída (Ie :lemente� de...;.<;.:l
I'.lanta. existenlíe nos d2�
sertos do Edt-:::. Constitue
o mel Jdo mai� r.:"cenle e ê
u,t;;ado externa e jntern(.l�
mente. As estatísticas t'e
Velam um ind!ce de CÚl'lt i
��:�iG�os ��as:���i:��;r ;;a==============.",=="".
Estames ce''tos q"� IIS _

proce"sos que acabarncs
d� citar con\';tituem o C1,:.le
..ealmente existe ele apl'ü�
veitavel Dara o

to de vitilip.

v<;>r5.'1.

NOTA: _ Os nossos Ir-i

tores ncderão scnc' t.u

qualquer conselho .sobr� o

tratamento da pele e c.i

b.el('s ao m-rnco espectalís
la Dr, Pires. a rua Mpxir\)

31 - Ri') de J[lne1ro, ons

tandc enviar o presente
artigo deste jornal e c mI·

dere_çó' completo para D.

resposta.

Edson Nelson de Uboldo

e Eu

um �i�:��� �=j:\::��:�e� é a��:� m:�iS:ó z: �
p.osso rasê-lo. Não o fiz antes por um simples mo

.• ,tive: êle era Delegado do SAMDU e, por conseguiu t
te, meu chefe. E êsse negócio de escrever crónicas t
sôbre os próprios chefes, deixa. margem a muita

.

interpretação. Como agora já nenhum laço de SUo

��r:!:;��::r ����:�n:l v��t=:regatiCia nos lig,a poso

Em Florianópolis todos, ou quase todos, o co

nhecem, pois êsse pen-de-arara de têmporas grisa
lhas é o DR. HOLLDEMAR OLIVEIRA DE lI!1ENE·

ZES, respeitado otrurgtâo, professor -de Medicina

Legal e comem público, que ainda há poucas sema

.eas discursava com tanto brilho na Assembléia Le

gislatlva do Estado. Mas não estou para falar da

quilo que todos conhecem. Meu objetivo é o "outro

lado" de Holdemar. Pois quem suspeita que atrás
'dessa figura, que à primeira vista nos parece índí

ferente, se esconde mTI homem de refinada sensn»

lidade, um poeta que consegue o profundo através

do simples?
Há pouco êle escreveu, num poema que é uma

beleza:

"Não quero complicar nada.
Não quero Hilke, nem Kafka, nem Prousl,;

quero· apenas o arrti,go comum, na mesa do bar,
ruminando incertezas no poente caduco".

Holdemar é realmente assim, igual ao título
dêsse poema: "O homem das coisas 'simples". Das

Icoisas simples e profundas, diria eu, pois na abna

dêsse médioo e poeta se -esconde uma nostalgia
tão impersorutável, que só a percebemos dos seus

versos. Na aparência, Holdemar é mn gozador fe

rino, que esconde na sátira o seu "humour" tipica·
mente machadiano. "j(

Avêsso a qualquer publicidade, faz questão do

tpais,&bsoluto anonimatGl; por certo vai d�er pala
vrões Quando ler e!Stes ralJiscos. Guarda com a

maior avareza os originais de seu livro "A FACE

OCULTA", que foi hã pouco descoPlerto por gente qua
entende do assunto. Resultado; Holdemar está se
riamente ameaçado de publicação. .

"O "negro", como lhe chama o limar Carvalho,
é também um dos maiores entendimentos de jazz
que conheço (ao lado do limar, naturalmente). Do·

no de gravação que hoje são verdadeiras raridades ..

é impressionante vê·lo atravessar a tarde, a' noite

e até a madrugada, com um copo de uísque (que
ele s6 beUe em casa) ni mão, merb'Ulhado em suas

"blue notes", completamente obsorto. Não tenho
dúvidas em afirmar que ele encontra no jazz a sua

verdadeira dimensão.

Encerro aqui, deixando que ele mesmo se defi·

na, num trecho de outz:o poema:

"Se eu tivesse nascido no ano de mil e novecen·

tos,
teria nascido negro, simpleSmente negro,
náo às margens barrentas do Parafba,
mas às margens do Mississipi, em New Orleans,
que foi sempre onde desejei nascer.
E teria nascido obrigatoriamente no bairro de

Storyville
e meu primeiro orinquedo seria um viston.

E em 1918 estaria improvisando cancoes
como o pranto incontido sôbre as ál!uas,
ao tombalilho mal iluminado de um- "riverboat".

CUIDIoO COM O filiO!

Não basta protecão apeJlCII pOr
for<:l do COIPO. E: preciso ter !Qttque
forte, rico de hemoglobina, par<:l
melhor agüenlar'59 O 1.10. E para
i""o nada melilor do que tomer no
almoço e nO janlm uma ou duas
Pílulas Vilalizanles CÔ. de Sano;rue.
podlOrosotôl\ieo ferruginoso gera_

�:v�:a;!�:!���F����;:,�1:
ea JS ;,;.me. inl9$tlnai ....
R.lquns vidrinhos da PilulCIll Vilali-
2anles CÔT de Scmque 10madoJl du
,ollleo t�rnpodofrioproporcionam
8CÚde. VItalidade e b6cniísposioáo.
Nenhuma dieta. Venda livre nas
!annáciO!l e droqaric:ts,!I8m r_ila.

��f� -�����J::��tg��I��1�� \

em lde]ulho<l..196S;.

.� :V.j��"
,/J/!r.AI
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"ALDO.fiÁ)
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MAIS UMA PADARIA Primeiro aquele qui6sque
clmmava·se Gato Preto (dizem que dava azar.) De·
pois passou a ter outro nome. Ultimamente tinha
um nome bonito e poético - "Jardim Bar".

Fechou, mesmo porque vivia 'com horário escas
so. Aca"bou.

O ponto porém era tentador, ali na Praça 15.
Então alguem gritou "Eureka".

E assim é que depois de tantas transformações
vai sair uma Padaria moderna, com panificação es·

pecial, forno elétrico e prometendo produtos deli·
ciosos á toda hora, de manhã li noite com especia
lidade da casa.

Nome, �i.nda não tem.
• As máquinas para a montagem já estão che·

gando.
O terraço do prédio será aproveitado com a

instalação de um "bar" para bebidas e comestiveis.
Assim, pensa o propri.etárlo que a coisa vai

mesmo.

Tem que ir, pois é novidade.,.
E a passagem Obrigada pelos que por ali· tran

sitam é chamariz,

Aguaraemo$ os rt::süTl"a'ãos.
'falvéz que agora concertem a calça,dinnn orna

mentaI daquele aprasivel e bor.ito local.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Ridiculariza
lítica· Econômica Chinesa

BELGRADO. 22 (OEl ._

o prfmolro nuntstr., 5::1"1<'"

uco Niklta Krucchev. rtdt.

culariz::u hc,Íe a pojitica ,_
..

eonômica "separada" cta

China Vermelha que. ,�,,

gundo ortnuou. depende
dos créditos -, ...>

A certa altura da en+'-

vista, o dirigente russo mo'

nirestou oue os outros p ... -

ses s::clallsta;; são demasia

dos pequenos para. orgnn.
zar a produçã", em m'1'H'L

de grande número ue .'

ligas. "Só a União govíu. l

ca c a China o podem r (:
eer". observou

zem - que vamo" recoz-ei- viéttce _ a únlca nu(;h
fi nr-c-os próprios meios - suficientemente grande pá

, logo n-s c-crevem J1C!'1l1�- ta organizar a prcdUÇl;'
dr: creditas", disse 04 di!'. .ern massa de to4ns os mu
gente russo sarcàsfíeamc-n ses. Negou que a RU:-E':l

�;r:Ue 10�:U:: N:rS:�::·� �:li;��;�s t:::d�el:���;�
Kl"u�chev fêz essa coser ao mero papel de rorn-cc-

vacão ClIl uma converso- t]:)r(!s ;agricolas <ia Unido
cê o privada C;Jm funcior�- Sovíéüca. xruscbev ccn

rios lugo.<;lavoS durante ll- surru 08 crtucos chlnt':p,:;
ma visita a Iábr.ica de mo- de "Sua Politica econômtcc
teres unra autcmõveís C', pata eom o bloco comunts-

Rak:vlca, nas prcxírrúdn- ta. declarando:
dcs de Bclgradc. "Tal c-mo dizem os Chi

Apôs perCorrer rápida- nêses. (porem afirmam u-

o-ente a secção de.monta- ma eoísa e fazem out-av
geru desse estabelectrneru,'. é. preciso recorro!" aos p.ó
accmpanhadb -oo vice-pro prlos recurSos para fQtn":--.-
sidcnre da ruscsíévia.: :-'t- tar o socteusmo. Is�o. l·.
Iexandre Rabk-::vlc: o "P"{'" certo e é mentira". Falell.
mtcr' e sua comitiva f.·- a 8e!wr, com desdém dr."
rum h.'vados ao gabíncie cmneses. asseverando que
dós diretores da emptêsa a "se, encerram a. sr mesmo
':1 fim de debater assust....' atrâ3" das suas r�ntelr,'.s'
pertinentes à .produçã,) aparte do resto do �-eC,')
Durante a palevcra :o,·cbefl' soctatísta.
br.Ichcvtsta dívisçu- uus jc-r AtjrmQU o "p,reml':"
uat'sta-, norte-3,01eÍ"lcal'-;"s que ao; China Verme-Ih I c

entre o glande número P�. '6utrr-� pai�e:-:",. ped('lU-',�
ucsseas presente; à entro- tróteo, algodão' e outras
vista. meténae-prtmes à. untac

Inlclou xruschev �r-...t:í.o Sovlê�1ca,. "Mas- nôs
uma uercee de SUa p:>lilk:-t mos �m('s de comprar
de cooperação ecenômtc-c mercaees capltall.stas e h'

denu-n do bJcco scvtén,-. go vender a nossos patsc.
rnststtu ê]P: em que ;.� pai- s:)claJ1sta.s. se- a, norma. >:'B

ses secíanstes tem que co- Igualdade para todos ror-c

laborar com a UniãO· So- apf ícàda, então poder>l+
moS dizer: Ide c comOé. \

vós próprio,;! "Nós cremos

que a. (X)C'I,eraçã" mútl!:l.
de\'er ser

-

reclprbcamel\t.�
vanta.losa. sem present·" '.
dl$",e" KrU!;lchev.

i\Tarcilio l\IcdciJ'os Pinto ':::

A I' n A I i\.

PARTiCIPACAO
Sr, c sr;1. Flol'isbelo Silva _ Sr. e !'ro. Matheus Bos

cardin. tem o grat" 9razer de participar aos parent-e�
e peSsoas (I.' U�h rel;lçôrs o con,rato de casamento -:le

seus filhos

Flnl'ianópOlis, 17-8-63

1S1S MARIA E PEDRO

lUX-MARCAS F PATFNTft

A!lente Olicial da Propriedade laduslrial

,?pol.,frn 1ft' marca", J>atmtes de tnvl!!nç.to, nomes co

",",ctat.'1, tftulos r:e estabeleciMento. tmfgnfaa, tr(ue. ,,_
propaganda e marclUl' de uportaçdo.

R "TMPntp' �ilvelr� 2� - 1° andar -

'iAlA S _ (ALTOS DA. CAS .... NAPq _ FlmIA .... O·
POLIS _ CAIXA POSTAL 97 - fOH'E 3911..

Discorrendo sôbrc os mó

Iodos de produção em ma-

sa (' primeiro rmrüstro "

logl;u Henry Ford. idt'J,!i

zãdor e axecutcr da. mon�a
gem de aut:-móveis em cc

rte. "Ford demcn,.;trou c i

mo se VOile fazer, Aprcn'j -

mos de Ford e não nos en- ,

vorgcnhumr-s em admi'I-1lo. se nãQ aprendermo
os métodos de produc'io
em massa, emâc; nenh\l
ganhar. Quando procut t

ma quaht.ídade de mal(li-·

cõcs ou de- lemas nos rarn i

mo" a urtr uma ráortca ,:c

automóveis após a revo'u

ção bolchevista, nesse !'I')-
vo se illrigiu a Ford. cur
ríamo'> ef'tabelecer, urna

fá!{rlca que prcouetssc :'1('

mil veículos por ano. F ),'j.
escutou c cüsse : "Vós . O.;';

um país pobre; não dp.',,'-

ria abrir uma. fábrica p'-

ra 30.000 automóveis. -3 .

quizeres cou;;·truir uma ')'-

ra. 120.000 aUl::lmóveis· e11-

tão podeis vir me coJ1;;u:
tar p::lrquanto Cf.' veicv!, s

de uma fábriea de 3'1.C("()

S::tiriam muito carns".

JOAO QUIRINO NETO E SENHORA
.

'1U1 .-\ SATISFAÇAO DE COMUNICAR AOS SEl.I'5

PARENTES E PESSOAS DE SUAS RELAÇÕES, O NAS

CIMENTo" DE. SUA FILHA
LUCIANA

OCORRIDO NO DIA 16 DO CORREN'i'E
.

'

25-8-63

VE N D E -,SE
Uma. casa de m.aterlal, n()va, à .rua Pr')!. Anael;,:,)

Dam1'ani, n" 21 _ Próxima à Avenltla Mauro Ramos

In!ormaçõt!':j à rua Bf>Caiuya. nO 83, Nesta Cidade
, 25,1

PROGRAMA DA PRIMEIRA JORNADA
CATARINENSE DE HOSPIIAIS

DI" 29 ÀS 20,30 HORAS

Abertura solene da I' jornada-catarinense de hospitais,
O ato contará cOm a presença de S. Excia. o governa·

nadar. Celso Ramos_
Na ocasião será senido um coc�tail aos presentes.
LOPal: Maternidade "Carmela Dutra"

DIA 30 AS 8,30 HORAS

T';l'nipOl.Qgla hosRitaI.
Prol. Dr. Odair Pacheco Pedroso - Catedrático cta

Faculdade de Higiene da Universidade de São Paulo - S I·

perlntendent� do Hospito.l das Clinicas de São Paulo.

às 9,30 hs. - Serviço Social dos 'Hospitais Brasileiro!'.
- Irmã Alicia, do Serviço Social do Hospital de Caridad�,

às 10,30 hs. - Mesa administrativa do HospitaL-
Prof. Dr, Geraldo Silva Ferteira - Diretor da Divisão \10

Hospital das Clinicas da Universidade de São Paulo -

Técnico em Administração Hospitalar.
às 14,00 hs. Enfermagem nos Hospitais Brasileiros, -

Ent. UrsuIa Engel.
.

às 15,00 hs. - Hospital e Saúde Pública. - Dr. Fer

nando Osvaldo Oliveira Médico Sanitarista - Secretário
dos Negócios da Saude e Assistência SOcial de Santa Ca�n·

'ina.
as 16,00 hs. - Prontuário Médíoo - avaliação de capa,

cidade profissional Ora. Lourdes de Freitas Carvalho

Livr�. docente da Faculdade de Higiene da Universidade de

São Pa.ulo - Diretora. da Divisão do Hospital das Clínicas

da Universidade de São Paulo.

às 17,00 hs. - Plano de Assistência hospitalar para o

Es!.ado de Santa Catarina· - Dr. Juarez Queiroz Campos.

da �si:�ê�CI�P;:/�s:ci:��;imhO=�i%e�:V:s�l���:
catedrático de Medicina Legal da Faculdade de Direito e

Faculdade de Medtclna de Santa Ca.tarina.
às 21,00 hs. - Corpo Clinico do Hospital. Prof Dr.

Odalr Pacheco Pedroso.

DIA 31 ÀS 8,30 HORAS

Papel da religiosa no Hospital. - Enf. Irmã Felix. M::t

ria Diretora do Serviço de Enfermagem do Hospital "Ma
rieta Konder Bornhausen".

às 9,30 hs, - Principio de administração aplicados
lia Hospital - Dr. Geraldo Snva Ferreira. ,

às 10,30 hs. Administrador Hospital. Dr. Lucílio Feli

ciano de Castilho - Assistente técnico do DAM. do I,A.P.I.

às 14,30 hs. - Preparo do pessoal hospitalar Dra. Lour
des de F, Carvalho.

às 15,30 hs. _ Financiamento de .Assistência Hospita·
lar. Dr. LUcllio FeliCiano de CasUlho.

às 16,30 bs, _ EJementos do Hospital Geral. Prof. Dr.
Od.oir Pacheco PedrosO,

às 17,30 hs, _ Contr61e financeiro dos Hospltai� Je

Santa catarina. Contabtltsta PUnio Wi11ian Gomes.

1i5 20,30 hs. - Instalação da Assoêiaq1'io Cflhninense
de Hospitais,

Encerramento 'da Jornada

GINASIO CHARLES MORITZ DIA 75 DO MINGO AS 20 HS JOSÉ VASCONLHOS
NA SUA CRIAÇÃO MAXIMA ÉU SOU O ESPETACULO - - - INGRESSOS A
VENDA NO CINE RITZ E CASA DA:i FRUTAS PREÇOS: - GERAL -

CRS 200,00 CADEIRA - CRS 500,00
PARA OS ASSOCIADOS DO SESC OS INGRESSOS GERAL CUSTARÃO 50,00

VENDE-SECINEMAS: ( ARTAZÉS DO DIA
- CENTRO - - BAIRROS -

p..ÁIJ(n Dr.:: DOL';;!,,) IIIFI
RANflUURS1' O TIilnss.lstOI'
ülllm� lIo\'ldnda n CI'S •.

10.0(lf\.o{,l preço de fábrtcll.
56'('tl\ Rc-<pl'pseninçôr-s RTf.

VF!IRA.
,

P.U:I Ah'orn c10 CarvalJ\"l

:;::;.'N"es!.n, 2J.8.t'j'!

A barc" encostou na areia e o velho
abandonou a "\'el'j;a", apoiando-a na prôa,
da rêde únüda e estéril. O peixe tinha
e mal chcgdlia para õlc e os três compa _

haviam pn4sac:in a noite no nlll'L Nwna -praia. dfá.. >'
tante. <IS mulhe:res &'ról'idas esperam o que dar.de·�'"
comer às criancinhas nuas que chafurdam imUÍldf: -,
cies nos quintais comuns. Com os pés escaJavrâdo� .;
balancand') na água, sentado na borda da' baleéinI..

'.

o_ vel�o pôs·se a pensar nos que tinham ficado. 0 i
vento rorte da noite. () mar agitado, não os haViam

dejx�o l'oItar. Foram obrigados a fazer o contôr-
no da baia para atracar em praia mais calma. Era
quase meio-dia c a chuva engrossava mais e mais.
Lã fora, tudo egtava cinzento, Em outras ocasiões
deputara com temporais assim. Não sabia pÕ.r quê,
sentia naquêle momento uma coisa estranha, sauda-
de de sua eRsa de pobre, da mulher, da filharada
suj(l. e mal educada, de seu !ilho de onze anos que
fumava palitando os dentes, do cachorro magriceiá.,
selilpre doente e gemedor. Certa vez um compa
nheiro seu vier!! dar bolando, todo inchado e cO
mido pelos peixes, !ln praia branca de :'espurna e, de
areia, quando fazia muito sol. Lem�ravà-se. '

. .dêle
agora. Não preciStlva ser assim. Tanta éoisa ·acon·
tece scm que seja preciso.

No fogãozinho de querozcne assavam. wnas
minr,uadas tainhotas. Era o almoço. Todos ôs dias,
desde que nas('era, comia peixe. Assim também se-

ria com seus !i!hos, seus netos e tOdas as crianças
que nascessem naquela praia longinqua, onde êle \-i·
via. As mãos calosas de tanto puxar a. rêde, jam
catando as espinhas, uma a uma, do peixe torrádo,
Cada pedaço da carne branca e sem gOsto era Iam
luzado na falinha e engolido com um pouco de- caté
azedo.

O resto da tarde foi -passado emendando, as
malpas da rêde. Havia esperança. de que à noite
levantasse o tempo e 6 vento mudasse de direção.
Era lua cheia e o mar develia estar cahno como

um espelho. Muitas estrêlas brilhavam no céu e a.

���·�ad!e���a�e�e::!;��.od��X::n:��:a �:�!a ���
afora, até aquela outra praia, muito mais pobre, é
verdade, mas onde o esperavam uma. mulher grá
vida e seis sujas e mal educadas criancinhas que o

abraçariam.

são josé
às 3 hora,;

gloria
às 8 hOl'ds

Jrhn Ban-ym()l'-e .Jr - Chi]] Wt,'S
- em_

ÓDIO IMPLACAVEL
_ Tl'cnicolol' _

- 'Censura: até 10 'a11os _

,

Charlton Ht'slon
H<lya Haral'c�t

Slcph'!n Boyd

as 8 horas
- Pré-Estl'�ia -

- Pró 4a. Série "Cur�o Normal"
- Regknal Joaquim O. Cesta -

Maurlce Chevalier
Angie Dlcklnson

- em-

A GREVE DO SEXO
- PamlVisil\n - Tecnicolor -

- Cen-'ura: flté 18 anos -

BEN-HUR
- CincmaScope Tecnic:::olor -

- C!'n·,ul';I: até 14 �nos -

império
à:; 8 horas

W�rner Peter,
Son,la Zirmann

rilz
ã" 5 e 8 hora,;

D�uglas Flllrbanks Jr.

Rut Warrl-sh _ .em -

OS IRMAOS CORSOS
- Ccn"ura: até 5 ano

•

NADA DE
REBITES!

BATALHA0 DO CASTIGO
- Ccn,_ura: atê 14 ano:- -

rajá E.'dJn (-'m sro carro
Lona ele ln-IOS "COLADAS�
_- 110% m1J.lg no aprovei''''''
lU('nto da;! 1.0009.

roxy às :: ])"1'[1;$

i\� 8' h\,ras
JC:\ll Pnul Beimnn(lo

1', SfCt\al1"-
BRAÇOS VAZIOS

- Cgp�ura; até 18 anos T

W:Ulan Holdcn
Fmnce NUj'ell (A$A DOj FRflO$

nua êantos Satlljvll. ea

._ �&TRlU'I'O ',�
TENTAÇAO DIABÓLICA

-- 'l;'cênic0lo!' - CinemaSC(Jpe -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SO;EST�DO" o _mq}s'Qnflgo 41ári� �C Sllntll Catarino -

RAINHA DAS DEBUTANTES DIA NOVE ...
BAILE DAS MISSES AMANHÃ NO CLUBE JOINVILlE

ROBERTA CONDEIXA, flno ornamento

da s,ociedade joinvilense, que no dia 21

de setembro próximo estará fazendo li

seu "Debut" na sociedade Hnrmo...>i!a
Lyra

FOI MARCADO

para-o dia nove de nove-mbro próximo
o Primeiro Baile das Debutantes oatan
nenses. tiara a escolha lia Rainha' e de

duas princesas 1963, Do Clube ":12 de

Agosto", numa promoção do cctunísta.

Conrj-rrne já publiquei que dez damas

da
_

nossa 'Socied�de serão Madrin�as. O

desfile das meninas-moças sera em

conjunto, com a duração apenas de tl'j::J.
ta minutos.

DA. EDITE

Gama Ram,os, solicita o apóio da
,

ciedade, na cam:panha dos sapatinhos,
para aos crianças do Distrito dr8 Ingl�aes
que vão fazer '9. primeira comunhão. E�

ta Coluna vai colaborar cem ala Dama

do Estado.

CIRCULANDO
na "JOIACAP", o casal Dr .. Dj�t.�r

(MarIa Claudia) Schmidt, êle P.resid·"l
te da Fundiçãr Tu,y e Patrono 'dos Far-

macolanos de 1963,
.

,

, �: s�!�I��:���ge (Silvia) Frank, rp-
tem. aconteceu um "'Iunch", com um

grup:) rle senhoras que vão c:llab-:.rar C')lY.
o Presépio da Praça Laura Muller,
"Praia de Fora"

HELENA
Met'tins. próxil1':;, d�min!l.'0. no mf'U

programa S(�ciê]. às 13.30 hs. na Rádio

Guaru,iã. vai cantar �ara vocês. A desta

cad� ('antora q,ue !','anhou um DiplolT'a
TI) pr-e;rama Cesar rIr Alr.nrar. na ltií

dia Nacional - está ,em '·Orb·ta".

MEDALHA.
'''Honra ao Mérito". para o Maeo;tro

Ald� Krueger. d') Coral de Florlanôpoli,�.
uma homl'nagem de�ta' coluna· que vai
acontecer dia oito de setembro prÓxhn).
n� meu !lr:gl'�ma <;('r'al - na Rá,lio
Guarujá. Todo o CJral estarâ preSE'�lte
na Cerimônia.

IRA HOJE

MUS1CAL

à Joinvill.e o casal Dirceu (Osvaldínu)
Gomes, que há poucos dias regressou da

Europa. Acompanhará Miss "Doçura"
Sara .Reg ína Ramalho Silva e da. Odete

Ramalho Silva. na festa que vai aconr.j
cer amanhã no Clube remvme.

VISITOU
altas autoridades civis e miltares

diadas nesta Capital, o Comandante d\)
RB "Tritão" - caoitão de Corveta -

Paulo Corrêa oouvêa. que no inicio
.

da
semana foi homenageado pela Câmara
Júnior. Usou da ,9alavra agradecendo a

presença do ilustre militar, o acadêrmcc
e Jornalista Amaral e Silva, o maior i,l
centívad.yr da Câmara Junior de Flo·'Í.:I

nópolls.
•

:e��� esper;do em Joinville. dia

:.091próximo os êcrobétas Dínamarquece-',
para uma exibição no Palácio dos EJpG:'
tes. patrccínado pela Companhia Antac
nca Paulista.

NUMA

"roda", no Musical-Bar. estava o D�.
Klaus Maschke, Presidente d-, 'santa
Barbara" Country Clube de Curitiba. Na
próxima semana. sua esposa da. A1YSI--,
estará circulando em nossa cidad�

o LIONS

Clube, reuniu-se nu Querênria Palacc

Hotel, com um jantar. Entre os c-nvída

dos estava o Dr, TeodorJ Lelis. ,de Oli
vel.rá Leite do 160 DRF

COMPLETOU

cntem. oit.enta anos de existência a

Indústria e C')mércio Germano .::lte·n
Hoje em Joinville. nA H::Jrmonia Ly!''l
haverá um 'COQ" oferec'do as alltoriJ�,
des daquela cidade. A PJ'::tgramaçãJ 6(j�
festejeS durará até domingo.

FUI CONVIDADO

JOVEM GUARDA
SOLANGE Suplici Vieira, onfem. CP

m,emcrou seu "NIVER" c')m um grup'
{le amig-uinhas - ARTUR BarL:S'to.
gressou de Miami. onde estudou d!l!s
ses na Univen;;dade. rlaouehg cidade. E.'i
tá c-ntando muitas novidadf"� _ I,IN
DT'SSIMO o ve!;'tido da "DEB" Mar;''!
Balb;, de �r!Jandi sui-",o bI"?nco, tJdo
bordado:' em pedras. canutilhos e missar
f'"a� em côr,es �UflVe�· numa ót�ma s\Uw,".

tão da modi>;Í'S Dione de "Charme"s M ..'

das".

PASSARELA
COMEMOR.ANDO hoie idad.-, n'lVa. ,

Dr. Milt:-n Lelte da C:'�t<l, Ministro d"
Tribunal de Contas - CIRCULOU m

"JOIACAP", o Dr Carmimttl JU'li"r
Adv"l!"ado da Fundição Tupy _ C()
LABOR.E com a cammll1ha do Discf" Pl1-
ra Os d"entes dos Hosp:tais, telefonand�
para 36C8

DANÇANTES _ ETC.

PARA tf"', 801\1: PA1!oSA TEMPO COM SUA FAMfl..lA - REUNIÕES SOCIAIS

BAR
DliNÇAN1't<:S COQUETEIS - FESTAS DE ANIVER=--i\RIO!'l CHA:

A,:"JlM,R TF.RRF.O no ROVAI, HOTF.t _ 'l'r! 2:'1" (Portaria!

lmpressões de Viagem
JACQUES SCHWEIDS'J'{ poderosos. Na vasta arena uma poderosa atração tu-

do Coliseu tinham que rí sttca que, por sua vez. é

disputar, em luta de vida rente prodigiosa de ren-te..

e morte, o seu direito a. São milhões os tudstns

extstêncía. Muitas vêzes que circulam pela Eur -pa

jogados à ferocidade r.cs e sfi.o centenas de milhões

Ieôgs. Contudo, sltuadrs de dólares que afluem e

na moral do seu tempo, vitalizam os orçamento".
encontram atenuantes e QuandJ a gente derron-

consütuírta um insulto á ta OS resuleadcs ímpressi. ;

sua memória, si alguém nantes da indústria tU�I.';-

ousasse Cdl!Jpará-l:s a Hi-. ttca, aqui na Em:G::".3. atíc.
tler. o monstro hediondo ra um sentimento de ccsar

cujos crimes manchavam pelo descaso dos poderes
lndelévelmente, o século públicC'� '10 nos-o pais, a
xx, o século da, cíên-ía. tão im!lortante rente de

Figura imoral e sombria renda. Com as maravilhas
cuja existência receberá. naturais cue pontilham o

pelos séculos futuros, as Brasil rtambérn a n.ia-a

���:;:�� da conciênela ��;lia:�:a��iS�a::��a d/;)��
As ruinas de slgnifica- rtstas. Ma". ao lado da ce-

lense) nara o qual devia- cão histórica ou erusetca leza natural há liece.�sií'�'-
mos baldear. de confon:"l'- �ão conservadas cuid,ido- de de estradas ótima!', or .

samente peles poderes ;J1J- ganísacão, comodidad\'s
blico>:. Quer em ROlU'l. ccnrôrt-; pt-nbualld ade. (;u-

quer no resto do país e pirita OI' co-oeracão o ar r

ainda neta Eurr-pa -õôn. pio amparo a d!rei/;o�· .. '\s
São verilade�r:s monun-et.- ms ravlhas naturais. só,
tos, sígntncando. aínaa não bastam.

ROMA

Ao c.sar solo ttaüauo

f,omos surpreendidçs por
um frio cortante. tnte.r»

mente fora de programa' e

estranhável na estaça<)
primaveriL Um frio coe
faz ter saudades do ínve-

no fl,nianopOlitano' me s

mo quando rerorcen- P{"-

10 vente sul. Mais do :j"Jl:

apressados galgamos a

elevação que conduz :<0

interior dos «atões, ond-e.
sem maiol'es cnücuioaces.

localizam')s a secção .ua

Panair. Ali outra surpresa

nr-s aguardava: o avião da
El-Al {companhia tsrae-

CHEGOU pelo jornalista Milton SU'!)lici Vieira
a esta Capital, o Capitão ,le. Fragat,,; para falar no seu !)r'Jgrama cle TV-

Osvaldo Goulart, quel assumiu às fur.- Canal Dois, associada ele São Paulo. (
ções de chefe Geral de Serviços do . Cn- tema será turismo e sociedade. A :1-ita
mando do 50 DistritQ Naval. ficou a m!?u critéri':l;· dev.endo Eer num,'

sexta feira, às 21.30 hs. Onze de- f'U�IJ
A SENHORA bro será o dia ind'c:ld::., Fal3ndo no :,�_
Dr. Celso (Julia) Ramos Filha, ontem. ferido j.Jrnalista ontem, ?l"'i"enari�u f'

recepcionou um grup ... de senhOras' (,Ia recebeu um grupo de arr::igos
'Sociedade, da cam,!)anha qo Natal do,;:

PJbres - prcgramando ç Chá dá. .'\�it- NA COLINA
léa, Com o desfile das' debutantes 63, dia amanhã, h2verá "S"irée" COM o � :�� I29 no clube "'12 de Agôsto". Tamba e o c�nJunto Bcssa QU9.tro

AMANHA �
n� Clube Jo'nv'l1e hBvera uma ",m-U

mada "Soiré<:'''. com um elegante des['- )
le das Mis.;:es 63. conv'dadas 00la Ji<,·�
toria d�quele C'ube. !lresidido -pe)::. H,

Serg!o Augusto G:-nzaga. DaDOis eu COJ'1�
to..

..

í

4 - Automóvel, Oldsmo No julgamento da concori
bil, modêlo 1951, motor n" rência Serão observadas :;,s

E,�,��:���ente com [101·
. 187:'6542, em mau estado de disposições do art. 23, dI)

JLnsultórlo, EdWClu lu �������aç!�íc����:tr�;:�in� :e�l:r�:�" ;��2�':';8��fis��
�1{���m� �:I.�04

- rua Je 1.0 Sr. Juca, à Rua Desem. A concorrência poderá Sbr

bargador Urbano Saltes, anulada, uma vez que te·
nesta Capital, preço base, nha sido preterida formali·

Cr$ 500.000,00, unidade - dade expressamente exigida
Um, quantidade _ 1. pelas Leis e a omissão imo

5 _ Jeep Wi1lys, modêlo porte em prejuizo aos con-

1954, motor n° B.811091, em correntes, ao Estado ou ti.
mau estado de conservação. moralidade da Concorrên·

ADVOGADOS: Encontra-se o referido veio cia.
Dr. Osvaldo Bulcão Viana cuIa, na olicina do Sr. Juca, O Departamento Central
Dr. Frederico G. Buendgens à Rua Desembargador Urba- 1e Compras, por sua Co·
Ac. J. Márcio Marqu�s no Salles, nesta Capital, missão julgadora, reserv;,·

VIeira prêço base Cr$ 250.000,00, se o direito de anular '1

Cível -' Comércio - Traha- unidade - Um, quantidade Concorrência, caso as pro-
lho - Crime - 1. postas apresentadas não

�REYlDf::NCIA SOCIAL 6...--- Camioneta- Dodge, corresponda aos interêE-
Reoursos - Aposentadoria modêio 1951. motor n" 7987. ses do Estado
Rua Felipe Schmidt, 52 - l' I;!m mau estado de conser· Florianôpolis,!J de ag-6s· Prepare seu vestibular de DJREITO E

andar":'" Conj. 5 Y,.
.

._.vação. Encontra·se o referi- t.o,de 1§163. Curso à tarde c à noite. Começará 5 tie

�2,�5��"1����'_'. :,::;�o 4�eí.c�fp �.!I- ..O:iS�� .d� �r, ,:,}}tubens v'icto�. da Sit\:a) ['om o prof. Victorino Sepco,

�:�i���ii��l��ífj'��J�����I.�1i'I�it:J,l17�.;!�t:""�·il���R\�Ç��,ilf�1��f�C� .

P�:eSl�""':i.�. frota 'dt�����,�f��;f4��

'!lade com a conexão eva

belecida na n-ssa pa-c.a

gera, já havia partido. O

atrazo de quase sete n.vee
em Dakar rcí a -causa da

desencontro. ,

O »essoat da Panai".

pr.estatlv� e eentn. CflI"J""

guiu locarnos num aV,ii;)
da T. W. A. r c.ompan+i.a
nor�e-atm.ericana) qUJ

parfirta- no dia segui:').tl',
às 14 horas. -s'orneceu-n-s
ainda a' hospedagem '.1!.111}

bom hotel de Rema f> o

respectivo transo-rte. O�

trâm;te<; legais e vistos (',,'

pas-eporte foram ràpirla
mente ultrapassados. teu»

no melhor e;;pírit':" de ec .

operação dos tuncicnád rs

italianos. Em men-s 1",

meia hora já estavam.c

rocland,J, pr:r magn;' ,':1-

estrada asfaltada. {lImO

ao centre da Cidade E,;n!'-

Logo na entrada de R,,
ma t],::>paramos qm vern,l

deira floresta de carta

zes .e faixas de !:rC'plJ.:;;-an
da eleitrraL Dentro �t!

dias funcionará a d<;'"!'o
cracla italiana num plei
to de ren::.v�ção do PaTla_

menta. A veemência i;·a,·

liana, em relação à p.�lU.i
ca. atinge um alto cIínm;::.

As frases são incisiva;;. Os

apêlos avaixCI19d,::S.
competição ma'<; fenenha
é entre ,:S Democrat:l

Cri.�tãoS. oS S:;cialistas e

os Comunistas, cujo p<Jís,
aliados a outras circuns
tanciais, parece que fav)
recerá aos comun'stas.
Já nas .proximidade:! d'.)

centro, passamos ao 'i·.'d.�
das ruinas imponentes d�
Coliseu Roman'). É� ".lma

autenticação da grandc7:;'
do Império RollJano, É

igualmenlli! um� lembnu
ça da imp'edade d:lS seu'i

dominantes. Ai dos v('l)ci
dos. Ai dos que desaL\
vam a cólera dos todo-

DI. SANDRO
MAl(ARENHM
JHtuRGIAO D�NT!STL'I
c.x·Estagiario do HOSpl

�aJ Naval em Cirargla t: \)11
nic:.. de t::Klca, Modernissinu
.uu ,:.IHono futurama _

Caü�il"a eu!orlca _ Alta ro

�a.:a'j
Ru:.l. BrJ�aaeuo Silva Paello.

n. lJ Teletone: 3552
r:HACARA no EHPAN"RA

Oro A.cl :'t.
O\�Íii\qllilholl,
CLíNICA DENTARIA

t ,:,atamento uss afe'lçõe8
da bôca em adultos e

CrI lllÇas pelo", metodos di
m:!o e cirurgico. C(,nfecçao
de proteses parcial� e to�
ta"

-\tende Ge Z'" B. 68 feira
das 8 às 12 h('lras e das 15
as 19 horas ao� sabad>.ls
pela m�nhã.

ESCRITÓRIO DE
.ADVOCACIA

JOSE VASCONCELOS, EM
"EU SOU O ESPETACULO"
DOMINGO NO G!NASIO
CHARLES MORITZ
Constituindo uma das maiores atrações arttsttcas dos

ultimas tempos, o consagrado artista da rádio e televísào
",nsÉ VASCONCELOS" estará SI': apresentando .

em Flo
rianópolis no próximo domingo dia 25 em um unico eSD('

taculo nesta Capital. Para maior comodidade do publico e

n,',' na-a Que todos possam assistir, já que será apresenta
do sómente um uníco espetaculo,. José Vasconcelos ap�'e
sentar-�e·á no GINASIO CHARLES MARITZ as 20 hs. Tr,,·
ta·!õe de um dos maiores acontecimentos artisticos da tem

porada, porquanto, José Vasconcelos é o artista da atuali·
dade e sem dúvida o mais caro do Brasil. Conhecido mun

dialmente, já atuou em Portugal, Espanha, Argentina, UnI·
guai, Londres e Roma, estará em Florianópolis sob opa·
trocino de "GRANDES E5PETACULOS VERA CRUZ". Os
in�resos poderão ser adquiridas diàriamente na Casa das
Fmtas e no Cine Ritz, para os associados do Sesc tambem
no p'esc, aos seguintes preços: Cadeira na pista Cr$ 500,0[1
Geral Cr$ 200,00. Para os associados do Sese o ingresso
"geral" custará sômente Cr$ 50.00. - Censura livre. -

Duas J:;loras de hilariantes gargalhadas com o maior cômi·
co do_BrasiL - Adquira desde já sell igresso.

DEPARTAMENTO_ C[NIRAl
DE COMPRAS

EDITAL DE CONCOR.RÊN
CIA PÚBLfCA W 63-8-020
,j l)epar!amento Cier.t!al

,
dA Compras, torna público
qlie lará realizar, no dia
9 9 �:l, às 15 horas, na

.

(:;l1a

sede, à rua Lauro Mul!er,
n' 2; CONCORR.�NCIA PÚ·
BLICA, nas condições �e·
guintes:

I _ OBJETO DA

CONCORR11:NCIA
VENDA

KoJa. nesta Capital, prêçu
base Cr$ 200.000,00, unida
de - Um, quantidadE; - 1

7 - Camioneta Ford· AJf'·

mãõ, (Carro Forte), modêlo
1951, motor n" G.29T6520, em
mau estado de con�ervaçào.
Encontra·se o referido vci·
cuia, na oficina do Sr. Me

sinha, no Caes . Frederic::J

Rola, nésta Capital, prêço
base, Cr$ 300.000,00 unidade

-:- Um, quantidade - L

Observação - Os iriterp-s·
sados deveráQ apresent.ar
proposta individual' p-ara �

quisição de cada veículo.
I! - FORMALIDADES
1 - Os interessados de

verão atender as seguinte:;
formalidades:
a - apresentar declara·

ção de conhücimento e S'J!J
missão às normas do Edital
n" 001·28·1-1963, publicado no

Diário Oficial n" 7.226 de fi

1 - Automóvel, Mercury
Sedan, mudêlo 1946, motor
de 95 HP., de côr ilreto es·
curo, motor n" 59·A·B, em

mau estado de conservaçãr..
Encontra·se o referido veí
culo na séde do Departa·
menta Central de Comprps,
preço base, Cr$ 300.000,00,
unidade - Um, quantidade
-I.

2 - Jeep Willys, modêlG
1957, em mau estado de con·

servação. Encontra·se o r�.

ferido veículo, na 6' Inspp.
toria Regional de Educaçã:J
e Cultura, na cidade de Jo·
açaba, prêço base, Cr$
451).000.00. Wlidade - Um,
quantidade - 1.

3 - Jeep Wi1lys, modêlo

....
1958, motor n" B. 807714, em
mau estado de conservaç3ü.
Encontra·se o referido veí.
cuia na oficina do Sr. Mio·
ton Müller, à Avenida Mau.
ro Ramos, nesta Capital,
p,reço base, Cr$ 300.000,00,
unidade - Um - quantipa"
de _ 1.

de fevereiro de 1963;
b - 05 envelopes, contei"�

do propostas e documentos,
deverão ser entregues no

Departamento Cent.ral 1e

Compras, atfi às 13 horas do

dia 9 de setembro de 196;�,
mediante recibo, em que
:nencionará data e hora do
recebimento, assinado por
funcionário do Departamcn
tn Central de Comuras.
c - As propostas serão

abertas, ã.s 15 horas, do dia

9·9-6:f', e na presença dos

proponentes o seus repr�;·
sentantes legais.
III - JULGAMENTO

CRISTALIZADA EM ESCAMA,

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRtMEIRA VEZ

CIA, ,LETRO QUIMICA flUMINENSE,
Embalagem Industrial:

SQCO� multifolhO$ (Pap�1 e Plósti<:o) de 50 auilo.

Embalagem Doméstica:
CailCa� de papelão eem 24 pocctes pl6slico$ de I 1/2 Ib

Representantes poro' os

Estados de Santo Catarina e Poran6

BUSCHlE & lEPPER S.A.
'1 • &llJmenou • Curitiba

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

MARCENARIA
Vende-se a marcenaria Santo Anjo da Guarda, Sito à

rua Furvrc aduccí 77'/ enfrente o SAlVIDU no Estreito. Fa

cmca-se u pagamento ou troca-se por carro. Situada em

otírna colooaçào, tendo ao lado uma madeireira, loja de

rer ragern. depósito de compensado e anexo uma ótima

residência. Ver e tratar na mesma.

27.8.53

ESTABElECIMENTOS A MODEL/il S A
RZLAÇAO DOS· CONTEMPLADOS NO

SORTEIO DO' 390 ÁNIVERSÁRIO
1" :;:;:C .....l::J: - t1m ra�iofone Telespark, modêlo Vie·

nense - 3.463 - Sr. AVANIR DELFINO DE SOUZA _

SERRARIA l
2· prêmio: - Uma lavadora Brastemp -. Super Auto·

máti.ca - 5.188 - Sra.--GARLOTA PIRES QUADROS _

Rua Augusto Vidal - PALHOÇA
3" prêmio: - Uma máquina de, costura Crosluz -

3,495 - EZIR MOREIRA DA SILVA - Rua Bpcaiuva,
205 - NESTA

4" prêmio: - Um fogão Sosmopolita - 9.706 - Sr.

OSVALDO SILVEIRA - Rua Laura Caminha Meira -

NESTA
5'" ptêmio� _. Um: -.:._ridio Supe.rSOJl_ � .5.441 - Sra.

NADIR B. GOMES ...;_ Av. Rodovalhó. 124 - TUBARAO

Dra. IARA ODILA NOCETI AMMON
CIRURGIÃ DENTISTA

""tende :;enhorag. e crianças. ..
Metodú pSWOlóglCO nloderno�especjalizodO paro criun

ças I ,
.. ....!.J

A.ita rotaçõo. I

Apllcaçào tóp.ca 'de fluor.
A.tende somen�e cum huro marcado das 8 às 12 hOJ'ol
� da� I::' os 18 huriJ�
o"" "'rl" JnrQe. 30

A HORA PRESBITERIANA
Ouça todos os domingos pelo ZYT- -25 Rádio Anita
Garibaldi de Flori<tnópolis ás 13 horas e 30 m1nut%
A HORA PRESBITE.RJANA... Agradecerr,as o SUt
;intnnln

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
ADMITIMOS UM (A) FÚNCIONARIO (A) QU:1:

TENHA PRATICA DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO 'E
QUÉ SEJA DATILóGRAFO (A) _ TRATAR: SUL
AM�RICA - RUA ARCIPRESTE PAIVA N° 15 _ la
ANDAR ...:._ FLORIANÓPOLIS

23-8-63

Curso Preparatória Continente
PARA PROFESSORES

DE OATILOGRA'FIA
AUL(\S PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GINA'SIO EM UM ANO!
PRE·GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
DATILOGRAFIA

- Baseado nos mais moder!"os processos pedo
CURSOS ESPECIAIS
g<..gicos

- DirigIdo ;::>e10.
- PROF VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORA'RIOS, DIURNOS • NOTURNOS
Faço sua inscrição à Ruo Dr. Fúl"io AducC'l

go 24 de Maio, 748 - 1 "ndar
.

Equipado com mc?9uinas novos.

COMPRA·SE OU ALUGA-S�
CASA COM MíNIMO DE 3 QUARTOS ALUGA-Si<:
OU COMPRA-SE. PAGAMENTO A VISTA. FAVOR
TELEFONAR PARA, 3945, COM SR. FARIA.

25-8-63

FLAMULAS
Contecciana-se qualquer quanTidade, no rmtJhot

-..jualtoode e menO! preço
Ed Zahio _ 7.0 ando, OPTO 10 I Fone �49.c

VESTIBULARES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



PARIS 22 (OE) -

presllienl e Charles

Gaulle nuncou hoje na.,

estar !)reparado para atei

tar convite d:, presidente
Kennedy para .üscuu- as

prop:lstas de desarmamen-

10. nuclear rrancêsas. A!.lin

P.eyrefiLlc. ministro de In .

r.n.necões. disse 80S j ar
naltstas, depois da reuui

ão semanal de De Gaulle

com seu gabinete, que 1,8

condições para uma íntcia
tiva, per parte da FranÇa,
no domínIQ do cesamie
menta atômico não estão
preenchidas, de momentu.
Essas condições>, crase.

Continuam sendo as mas

mas já explanadas por De

Gaulle en- sua entrevista
coletiva com a Imprensa.
a 29 de julho passado. O

presidente De Gaulle uec

fará quaisquer prJf)vslf\s
enquanto as cenversecres
de desarmamento de 00:
nebra atnca estiverem em

enoament-, mas poderá
fazê-lo até o fim do ano

segundo r'evrenne.
A declaração de De

Gaulle em sua entrevtsta
coletiva foi feita na supc
sfcão de que as conversa
ções de Genebra termina
riam até o fim do a<10.
Caso a cenrerêncta de Gc
nebra prosseguiu no pro
xímo ano, disse Peyrefit.te
De Gaulle reservará sua a

titude até que a Conferf!Il·
ela tenha nnanaeac, meta..

síve caso a mesma pr-sse
guir no próximo ano. A

esinteressa�a em
França, ao se recusa!' a

ass.nar o tratado de nrot

biça-; Iímítada das provas
nucleares. aferra-se à "'1.1

já bem conhecida po3i.;à ..
de que. para que haja '..:1\1

desarmamento efetivo, 'oÕ
das as armas nucleanea ce
vem ser destruídas e, iw:

lo cem etas, tcdr-s os sisce

mas para disparálas. Até
qUe aconteÇã' tal cessa, a

França continuará desen

vclvendo sua. própria for
ça de ataque nuclar,

Kennedy. em sua enl';,·

vista c.jeuve concedida
ontem em Washington, dh
se que seu govêrno esta-ta

interessado em examinar
as pr('PoStas de conrróre
de armas de Gaulle, par.r
limitar ç_s meios de lançar
cargas nucleares, Nâo obs
tante Kennedy adiantl).1-
Que duvidava que a trntão
Soviética aceitasse a m,r
peção minuciosa que ��I
programa exigiria,

INSTALAÇÃO DA EQUIPE DE
SETOR EM FLORIANÚPOllS

Acontecimento da mlli". çãn, uniram Os seus e8Íor,(.�
relevãncla para Os casala CII_

t licos de FlorianÓpnjl.s e em·
especial para OS casais "as

EqUipes de- Nossa Senhora é a

Instalação dll Equipe de Setor,
qUe se verificará no próximo
dlll 25 do corrente. isto é, do

mingo próximo, ato gue se re.,

vestirã de SolenIdades especial
mellte prOgramadas e qUe ccn

tará com a presença dos :prln_
j(:�pais reepon1veis fVl'La hn

plantação dêete movimento no

Brasil, o sr, Dr
-,
Pedro MOn_

cau e D: Nancy Moncau SUa

extna, espôsa.

A fim de que 1)8 nOSSOS lei

tores (ou ouvintes) pOS8ai'l

aquilatar da Importância de

tal acontecimento expcremoa,

resumidamente, os objetivos
daa Equipes de Nossa Senhora

cujo slglll(i�ado e importãllci ..

ee traduzem em profundas e

benéficas a.tuaçóe� na secíeea.,

de, a Começar -pela famma.
As ENS sufgiram espontâ_

neamente há cêrca de 20 anos

Tiveram Origem na união ce

vários casais que aSpiravam
viver o seu crist�nismo me.s

autênticamente e adaptado às

novaacondlções de vida que

o SaCramento do MatrimónIo

inee trouxera.

Empenhados em- descobrir

no casamento o tesouro de re

no easamentc o tesouro de re

eureoe que niHe adivillnam.
�.odtloa. cl<=. que �ltIBtrimó
nio crtetão é Uma escola .;I,e

aperfeiçoamento e de elevn-,

J,J Caldeiro Bastos

DIVAGANDO

Não circularam, na semana passada, os jornais
da Capital. Em parte foi bom, Do contrário, pode·
ríamos deparar com manchetes apressadas e um

tanto esquisitas. Manchetes mais ou menos como

estas, relacionadas com os Catas então ocorridos:

DESABOU INESPERADAMENTE O EDIFtcIO
ONDE FUNCIONA (FUNCIONAVA ... ) A ASSO.

C�AÇAO DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA.

NOVAMENTE ENCONTRADO MORTO O CA

DAVER DA FALECIDA DANA DE TEFFE.

PADRE AZEVEDO VENCEDOR DO CONCURSO
DE TWIST.

SERÁ OBRIGATóRIO O EMPRÉSTIMO COM
PULSÓRIO

Por estas e outras os Diretores dos jornais, no
final das contas, acabaram agradecendo fi. iniciati

va dos senhores gráficos, que lhes proporcionaram
a oportunidade de rever, com mais calma, tão me'

lindrosa matéria.
E que aconteceu?
Refugnram·se as noticias indigestas. Modifica·

ram·se os tê,·mo� indecisos, Publicaram·se os "fu

l"os scn�aciOllllif:;". E tudo concu bem, gTnçns fi

�,g"u�.
#

-

e prOcUraram o ap;:'lo e a ori_

entação e!lpiritual do Revmo.
Pe Henri CIICfarei a quem
coubca tarefa de estruturar
a fundar as EqUipes em 1941.

Unlram_ae parque ccrrrpeeen ;

deram o quanto é dlflcll 1\

qualqUer cristiio viver cristR_
mente num meio pagão. Deci,
ditam pór em comum aS "UII.S

.p\raçfe� por'IUe t�o-nheci:alll
OS deaânímee a falta de tenu-,

Cidade, d8 Iimltaçóes daa pró
prias J'ürçne, não Oóstante <i

firme prOpósito e a boa vcn
tllde de que eatllvam possui_
dos. Reuniram_se porque, s_

polados Uns noBtoutros, eeu,
mulando_se mútuamente, an-.

rlquecendoun8a08 outros, te_

riam maiore! possibilidades
de atingir o Idesl comum.
Disseminada& hoje pOr todo
o �undo., as Equipes de N03911.

Senhora, reeumem sua ação na

!palavra QUERER, .\,is seus

eOm Cristo, por Cristo.
Querem viver para Cristo,
QUerem qUe o amor que se

dedicam, santificado pelo sa.,

ernmentc do matrimônio, se·

ja um �onstan�e louvor a Deus

Querem ser competentes na

própria prollssiio.

tão brasileiro
quanto Brasília!

Escreveu; Nelson de Castro

Brúecher Cortesia da 'I'ac-Cru
Querem. fazer de todas ee

zeiro do Sul
suas lItividades, uma ectubora-,

ção j,. obra de Deus e um ser
Esta semana tivemos dia 1�

viçO prestado a08 homons,
a data que assinaI ... O Dia da

raA:nt:::�:s;r!; ,�:�::: • �!�;!Dad�s���:�,,� "�:::
tes serão ganhos para o Cria_

em todOS oos anoa festejaua
to, se êles virem os casais crlS

com diversaÀ solenidades reli-

1:liaal':l:r�s:-:ú::�e:::e 11: giosas em nessa Catedral em

prOcura de Deus e no serviço :Od;:te::alC::::�:�u_seD:fr::;:
'Prestado aoa seus Irmios, Ae.,

dieional festa .,.m bellefieio ,Ja
sim o amor fraterno, ultra-

Catedral. Daqui. anvíamos a as
passando a coOperaçiio e v uu-

xtlic mútuo, torna-se testemo

nho •

E O melhor testemunho das

Equipes é, aem dúvida, a ex_

traordinária eXpanSão do inO_

vllnellto né$tes úUímoe allus

asccndendo seu número a caSa

doI! milhares.
Na propOrção em que foi

cresc(\"Jldo o mOvimento, r,j[

surgindo a neceSsidade ds u_

ma orgalli�açiio qUe pudeB�c
acompanhar o rieaenvolvimen_

to e auxiliar o eresclmento de

1l0vas equipes. A8Sim, e�sll. ')[

gani7.lI.çiio é formada em es·

cala hierárquica IIscendente

festeiros 05 nOSsos paraben�
pelo louvãvel trsbalho que cer

tamente alcançoU um .resulta
do satisfatóriO

No 'próximo dia 2& �efelno�
em La)tell mais uma Importan
te prova Cielística, organiza
da pelo Lages Moto_Clube

Serralla de Desportos e'm ho

mellagem aO 20 Batalhão Ro_

doviãrio, Nesta Pl·ova tomar;,o

Râdio Clube de Lages e Liga

parte ciclistas e verdadeiros

a1-es do pedal em equipes de

Lages, Silo Paulo, RIo. e P",ru

nã. O trajéto é o meSmo (Juc

fOi feito na última pro" ... ,\u�

tomohillstica. Dita competi-

TOTALMENTE DEVORADA PELAS CHAMAS
A SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS.

SOB A VIGILANCIA DE VÁRIOS PSIQUIA
TRAS O DIRETOR DA COLONIA DE WUCOS.

membros

CaSais de ligação,.casais '!e

setor, caBsleregionais e,fi_
nalmcnte, a equipe dirigen""
com�8ta pelo Pc, CaffILrel e

um grupo de CaBais belgaa,
-francese8 e sUíçoa, em regime

de dedicaçio, excluBiva, qUe
..nlmam e dirigem o movlmen

ção f.ol dellominadll ";I", G'·"ll

de ProvI[ MOllsrk_Cidade de

Lages" e tem âmbito Nacional.

Em visita ao LlONS CLUBE
esteve em nossa cidade sema

na p:tssndn o Governador do

Distrito-L-lO, Sr. Roberto
Como consequência do cre", T.eeyendecker e eX.rrm, Sra"

cimento das ENS em Fioria_ IIcompnnhado do Sr. Gullher_

nópolis, foi sugerida. a Ins�a_ me Schlrlllann, Asal.stellte Dis

laçio de Uma Eqiupe de Setor trltel e Diretor de E:<ma de

ocnstitulda pel08 aI)6IIi$: E::tpallsão e Serviços, umbos

Dr Miguel Orofino e Sra. residentes em Blumenau.S,3.
Dr, Luiz

I
Carlos Gayotto e fOram hl>menageadoS pelo Li-

Sra. iOns Clube de Lages, cOm UIlI

Dr Agostinho Slelsky ti :na. grande jantar 1l0S slIlóes UJ

e que, �ob a or1entu.ção eapi_ Grande Hotel Lages
ritual do Revmo, Pe, Francls_

De de Salles Bianchini, dlrigi_ Por falar em LIONS CLU-

riio o movimento nesta capital BE, dia 13 P. passado com_

Para partIciparem da. Ins_ pletou mllis nm, aniverSlÓrlo na

talaçio de Equipes de Set,!f talicio o nOSso partitular aml-

estão convidadoS oa intere$6n_ go e essídao leitOr de nOS$'�

,
devendo ser cumprido coluna Ten� Cél. Olavo perei-

o seguillte prOgrama: la E&lrêla, Presidente do Lions

14.00 bS. - ApresentaçãO. Clube local, e Sub._Cmt. do

14,16 hs - O MOvimento dds 20 BtJ. Redv ..
O Cél. Estrêla

ENS. em Fp{llis. qUe em nosSa cidade tem um

15,30 hs, - O Movimento vasto circUlo de amízlldes lleO

daa ENS, no mundo. te dia foi pequena sua rcSi_

16,00 ha - Miasão do LeI,.. dência para receber seus inú_

go Ila Igreja, meros amigos que lã fOram

17,00 hs. - Missa te!sbra<1a apresentar anas cOngratula-
"pOr aua Excill, Revma, D, Fe ções. 1

to em seu cOlljUnto.

11,45 hs. - Cerimônia dc ao benqUisto aniversarianfl',
posse da EqUipe de Setor Nus IIs$ooinado-se a estas me

20.1;; h� ,- ('Ot\rrnterniz"�,,o t�"S 1,om!'n. j!cn. W\"llliITrl'!!

Cohh:io C"rnç,1O o� nO�S"H l'aT"h{',,� Tom ,·"t"5

,10·.1.·"".,. oI'·ltluil0;<an",;,!,..\'J"';[. a, ..

líciO da CUnhn VasconCelOS,

"'!.'\

DETIDOS POR BAI.BüRDIA DIVERSOS FUN
CIONÁRIOS DA SECRETARIA DA S_EGURANÇA
PúBLICA.

HOMENAGEADO PELO IBAD O SENHOR
FRANCISCO JULIÃO

NOS TEMOS
�

APE(A NI
tle que você precisa I
Na qualidade de revendedores auto

rizados, podemos resolver seu pro
blema sem demora, Em nosso estoque
zocê encontrará - com certeza - a

peça ou o ocessórlo que procura, a

preço de tabelo, genuínos, testados
em laboratório, garantidos pela mar

ca IH. E, no coso de qualquer con

sulto sôbre o seu International, tere

mos o máximo prazer em atendê-lo,

Representante IÕI nesta cidade
G. SOCAS S/A
CIilMEREIO E

REPRESENTAÇOES
FuLVIO ADUCCI 721 _

ESTREITO'
Um terço a visto e o- reata

12 prestações juros
de ooenes 1 %

A Direção e Corpo Docente

higiene OU Segurança do tra.�

balho, conforme o caso.
Art. 8 - O grau de equIva_

lência da anoa de efetivo e�

xercicio em uma deterrninllc.la
atIvidade profissional que ti_
ver as suas condições de pe�

nosid,ad�, insalubridade cw

pll"rlculosld�e mOdi{jçudaa,
bem como, quando ocorrer :lo

mudança lia. atividade do a._ ti
gn'ado, será calenlado de a

córdo Com a seguinte tabela

do Grupo E�colall "Vldal Ra-

moa", atualmente encetou em

toda Il Cidade grllnde- Campa_

nho, pura edqutrtr para nquC'_

le modelar estabelecimento

de ensino um Gabmete Den-

tário, IIfim de at.onder rgatul_
tallüiiite dIi' IIlulióa dO estllbe_

lecimCnto. Com assistêllci,.

dentária. É uma digna Illiei .. _

Uva da Direção e Professores

eucperandc todos para
GraU de AtividadeIeuvável íntetave,

Por Iniciativa do Sr. Dr. Minímo

"Médio

Máximo

Mínimo

......... 1,00
.. 1,25

.�' . "1'. .�. 101]" .1,33

wcrey Dena Rocca, Prefeit?

Municipal, o pOVO de Lages
oferecerá uma Bandeira Naci.)

Ilal ao 20 Batalhão Rodoviário

em homenagem u tllr sidO lla-. 1'010010

0,30

1,00
1,33

da a denominação de ".Qata
lhão ROndon" àquela Unidade

cidadeS,
Art. (i - A eijcolha ods po

ritoS duvcrâ Ilfefercncialmen_

te, re<.lnir em fUnclonârios du

D.H.S.T. ou IAPS e, na fslr"

dêstes, em pe8Soa estranha ,,"s

seus qusdros, de.JendO, neste

caso, �er elaborada uma tabela

de remUneração por tarefa a

ser aprOvada -pelo D.N.P.S.
Art. 6 - Os laudos das pe_

rícias serão lavradas em dUlls

vias, Uma das qUllia será jun-

Art. 9-0s caSos Om1s80s

e 116 dúvidas suscitadas na <._

xecuçiio desto,� Porluria, serão
reSolvidOs pelo D,N.P.S., Ou�

D.R.S,T. OU Serviço .Atuarial

as) André Frllllco Mont.orO

I

Acha_se enrif]uee1do des,l�'
o dill 4 p.passlldo o lar dOs

nossoa particularca ami):"OIl Q

leitores casal Sr. Sélío Mellim

e Du. yolanda Brasch.er Me

llim, com o nascimento Ila

Maternidade Tereza Ramos"

de maia uma menina que na

pia batlSlllal receberá I> nome

de Lúcia Regina, Daqui desta

Coluna cumprimentamos Os i"_

Jizes !pal.s desejamp8 nluiltas

de Ellgenharia de Construção
-do n08S0 ExérCito, à qual u

popUlnçnO Illgeuna estã aaso

cl"dn por laços de ufetividade.
A cmtrega dn Bandeirll Nnci"

nul aO .Bululbiio Rondon está

�>revista pura o dia 7 de Se_

tembro Ilr<.iximo, como part�
da� solenldndes dn "Oia da
P,ít .. ill"_

Má:<inlo

0,60
0,75

1,00

tada ao respectivo processo
O BlItalhno RondOn (20 Bn_

talhiio ,Rodovitirlo) -·de IOdor

du c(lm Informnções rec"bid,l�

e a Outra arqUivada no órgão
a gultmte Lúciafelicidades

competente.
Regilla.

Art. 1 -- As perícias só pO_

deriO ser realizadas por médl_

C08 ou ellgellheiro versado em

(DIário Oficial de 13.7.62

págillll 1.532)

RADIOS I IORNAIS

UPIESENTAtÕES A. S, LAIA, h6 34 OMS propordonandiJ a mais
eficiente cobertura pubtldl6ria o jamaiS de todo o Brasil, ampliou
suo equipe espedottzada e aceita novos representosões d, r6d/os e

jornais, Poroobl.r on6nclasdeS.PouloeRil (osprilll:ipalsct!l·
Iras publlcit6rhl'l) tonlie o wC! T.preW1lto,ão à maior firma do ...
nero. E note: 56 operlllllOs tom UMA emiu8ra e UM jornat de
(ado cldada. '.,a lnforma,i5es nlste jornat au ltSU8Va p«a

REPRESENTAÇÕES A. S. LARA
I. Yit6rIt, 6S1.(H� 32· Tel. 34-8949· S. r..1I

CONCURSO PARA ESCRITURÁRIO
EMPRtSA COPA:ERCIAL COM FILIAL NÉSTA CI

DADE PRECISA DE UM FUNCIONARIa PARA SEU
ESCRITóRIO. REQUISITOS INDISPENSÁVEIS: SER

RESERVISTA E TER O CURSO GINASIAL ou CO

MERCIAL 'BASICO COMPLETO. SALARIO CR$ ..

30.000,00 MENSAIS. HORARIO DE TRABALHO INTr'

ORAL. INTERESSADOS DEVERAO DIRIGIR-SE AO

SERVIÇO DE ORIENTAÇAO PROFISSIONAL 00
SENAC _ RUA SILVA JARDIM PRAINHA. AS INS

CRIÇÕES ESTARAO ABERTAS ATÉ DIA 26 D:E:STE

M&S.
25-8-63

DRS:ERRIO LUZ e

JOIO JOSÉ B. SCHAEFEB
I

TURRA - INDUSTRIAL E
. COMERCIAL S. A

ADVOGADOS
Rua Felipe SCbmJdt, 21_

florianópolis - se -

AVISO

_C9munlc,amos ao:> senhores ac.ionlstas que se en

contram, a,spa diijposlçãp JUl-flede 'Social desta. etl).prêiDo
em (Boquelrã.o, m,unlcipio de São Joaquim. os docu.m.�
t08.a que- Se re�re o artJ�o 99 do Decrero-Iel nO 2821 d"
26 setembro de 1940, relativos. 00 exerC[clo social fln1a

em;30 de junho do· corrente ano.

BOQUEIRAO, São Joaquim, 1& de agôsto de 1.
,JOAO ';l'URRA, Dl.retor-Pres1aente. 'QUARTOS COM OU SEM PENSA0

Aluga-se RICa Esle\'es JUili9r, 34

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



REDATOI

EDRO' PAOU> MACHADO

48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE� r: GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVAPROL D� SANTA CATARINA NO

Ri
" �=-==w."'_"""

COLABORADORES
� RUI LOBO - MILTON F. AVILA -

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

SETOR 00; ESPORTES

Figu iren�e acertou detalhes e joga sábado
Blumenau frente ao G. E. Olímpico

lhores levando-se em ('1'11-

ta 05; sucessos da eq�lipe

alvi-negrn, na peleja C.":l

tra o Almirante Barros) e

Mctrc-pol.
A delegação do lJ'igUf'l

rense deixará a capital às

primeiras horas da tal' i.'

de sábado, rumando uu:

conrlução c!-i'l:.ecial.
A noite. c elenco do P\'�

to e branco enfrentará 1"\0

Olímpico no estáeün ria

Baixada.
Devera accmp'luhar :l cio

Iegaçâ-, do F'Igue ircrtse um

membro da assoctecão ,j;J�
Cronistas E.'Ipurtlvos.
Santa caranna. espcct at

menti:! convidado.

A diretoria do FlguelH·]l
se FutE;bol Clube, vem de

acertar detalhes com a

do Grémio ESPl:rtlvo OIÍl�I'

pico, para uma exíbteão

na noite de sábado em

Btumenau.
O prêlio entre Flgue\ren�

se e oumoíco aeeoe as

prlmetras n-tícíaa das pos
sivets negocíeções entro as

duas' esquedras, atraiu "<.IS
atenções' do pÚblico olu

menauense que deseja J:�

ver a equipe do Figue".rei1�
se, agora remod.elada e d- .. ·

conhecida do público r:�

Cidade IndustriaL
o conceito do Fjguein·n

se em arumenau-é dos :·.e

ESPORTES UNIVERSITARIOS
Justiça Desportiva trníver
sitária. Entre os senb rr-a

juizes se encontram desl1,.,;
tístas ocs mais conh�cl'l"a
em nossa c'dade e to�lr,>
são ex- estudantes de cur-

Em prceeegumenva aos

J gos universitários, rr-a

Ilzaram-se na FAC, ma's

dois jogos' de Vole:b:ll No

primeiro cerronterem-se
s'armâce e od-ntotogte,
tendo sa!clo vencedor d

Faculdade de Odnn''llo'J"la

por 2 sets a zero- cr-mpar
ctats de 15 a 10 e 15 a 12

O quadro vencedor t.v>

1
F

�1�:nas����,a:Z�'iOB:�f��
nr. j'armecta esteve c-m

Leandro, Lumar, s'e.rae.

Azevedo. Olld:l e vuso-v

A corccecã ... no eamuco-

nato de vcie.ccr é a st'

guinte: Em primeiro h1f.{al·
se encontram Direito (' l�_

c-ncmta com zero pOI'.:,,�
em segundo estão Med'{;i

na, Od�ntologia e F:I�,:.·)

rta com 1 e em tercdrr:
Farmácia com 2 pen-ca .

Engenharia Me encontra.
também em segundo �{IP1
1 pmt- perdídc.
A ro�lada de Voleibol ele

anteontem foi rompl"'ta:l1
com (' jogo entre EconOm'.1.

e' Engenharia. No fin'Jl

Economia saiu venr,edol"ft

per 2 'sets CJlltra um, C"fi

parciais de 10 a 15 15 .1 4.

e 15 a lI.

Ec,nomia .!'e fez 'prC:!:':_)�
te com Torrado, Julio' O

lavo, J::ão, MesquitB, ('.

Toninha. Tecnico: p<2"rl!·.)

BQ>eo.

Engenharia formNl:

Luiz Fernandf's. R)�tlio
Jaime. Pedro- Fel'pe �

Ant,nio Per,eira. Técnl·:o
- Luiz CarJ;)s.
Arbitrou o enc-ntro o

sr. Antôn;o Alves. Aux:Jhr pert.encellte a re;present,,\
- AimorJ Laus. \ ção do Clube A:lét'c .... C:o.:-

Pelas bilheterlas da �"AC ias Renaux esteve excu�

pass-u a Imn"rtânl'i1 (le sionando C:lm o elenco 1(1
1.220 cruze:ros, numa re;)" Almirante Barroso· na t.U'·

da aprec1ã.vel apesar d:) de do últim- domingo a.

mau tempo re:nante 01(' Mafra, quand:l o onze nor
no::;sa Cap'tal. tuário deu combate ao P?-

As 20 heras de ont?m, ry Ferr-:vfârio. O jogarli)r,
na sede d1 r11a "11,,�,.� ':'" poderá E,� transferir D'1.'·a

Carvalho, da F1ederação 10 Almirante B9.rroso nas

Catarinense Ido DespJrt(l:; próx'mas horas, uma vez,
l:Jnivers!mrlOS, foi da lo que seu c:mtrat- como Cn-

posse a,:"s juizes que cou', l..-.s Renaux estâ termtn�.

Porã:l o nôvo Tr'bunal ie !lo.

I�'
.

I
falando de c(]derra� ..

o jij;!l!d/lú4L Nestas úlsímas horas ne

nhuma. ncvideôe sobre o

caso foi ventilado pela im

prensa da Itajaí.

O aaguetrc central IVO,
pertencente ao elenco de

pr-nsstonets do Marcillv
Dias de Itajaí, Que esteve

em cur'nba submetendo
se a tratamento do jOelh�,
deverá continuar de róra
da equ'pe, a fim de que se

recupere totalmente. O a

restamenta do zagueirc. I
vo deverá acontecer' DOr

mais 15 dias. apraxlmada
mente.

so superiar.

Em pr,')sseguimento :'>1"'5

Jogos, tivemos. na noíte de
ontem na FAC, uma r"'cL
da duula cle Futebol ele

Salão. 'As 19·30 horas jcga�
rão OdontolJgia versu-s Fi

losofi� e às 20.30 n-ina

Medicina e zconom'a.

- ARBITRAGENS-

o zagueiro Antonlnho
que �rtencla ao Mareíl'o

Dias e que havia se u-ens

fe.rldo para e' Atrntrante
Barroso come;

.

tremeu-r.
foi a,fastado da equipe W:l
acreditar- a (ijretorla que

OS más resultadcs cotntnos

pela. equipe vem tendo in

fluência da-lllriÇão té-r.t
ca.

A diretoria, do Olimpi!:!o
vai mesmo endereçar con-.

vtte ao Figueirense p,dra

que o conjunte preto e

branco da capital do E·'.l.1-

do se exiba em Blumen.iu,
na tarde do próximo .'0-

mlngç-, aprov�ltando a fol

ga que concede a tabe::l."
aos dois clubes, de' s;cus re�

pectivos· eampeonatos.

Continuam cs V�l;jad,,
re;;; dos no»sOg dois. tracli

cionais clubes vclí�ticos da
;Uia a rerrtotleTarem SU1.S

embarcações vÍs:mdo a

próxima temPorada.
O,; galpões d:l Veleiros

da ilha e do -Iate Cluhp..

encontram-se em grat\ le

movhnentaç5.Ó, c ....m ',,:.1,11

iatista procurando dar .�<,;

melhores condições

Árbitro de fut 'boi que fui durante largo tempo
em nossa Capital, acostumado às 'criticas honestas
e desonestas, verd deir:l": e mentirosas. errando ou

acertando, tenho hoje comigo um grande consôlo
Que é também um consolo insofismável para
nossos pobres árbitros daí. tão atacados, e tã"o mal
tratados e mal remunerados.

O consôto é simples; aqui na Guanabara, onde
se exige um curso de eperfeíçoamentn para poder
reCerir qualquer [ogutnhn, infantil, juvenil, aspiran
tes ou profi<;sionais; aqui mesmo onde a CBD apa
nha os árbitros para enviar para os diversos esta
dos da União o-rn -ere-tr os seus tezes de comnetr-

• cões nacionais; aqui mesmo, onde os clubes" são exí

gentes em arbit ragens: onde a Federação remunera
as muito bem, pois bem, aqui mesmo em pouco

tempo de observacões honestas, cheguei a conclu

são de que nenhum nrbitro é melhor do que os nos

sos, se bem que mais adiantados em estudos, maiS

práticos, com situações financeiras bem decididas
na vida particular.

E' verdadr! mesmo; até surprêso de ver êstes

mesmos arbitros sai"'em por ai a referir jogos da
Q3D. G.uando se : c!'l tanta irregularidade nos jo·
'"'11S dfH111i S€'lfl nor falta. de conhecimento, seja. por
mêdo de m· ...c!�r fi v�"'�, �E'ia por covardfa.

Vou citar uns pcouenos exemplos, para não fa

'ar das partid<!.s d'" asnirantes. onde as arbitragens
� fracas e f,."'quinhas mesmas, talvez que quan·
10 eu venha a apitar pos�a suceder o mesmo em

"l�l""IlS n"Tti!1?<:. nl'''I'''' or"""érn enfll' f'!om r&''pio

16 ficar mal ncrnnte os �randes clubes, que são
')s que esc01hem os árbi.tros antes dos certames,
-lp.'1tre a �nde ljo;l:a anresen�ada. Ve.iamos: Airton
Vi",i�a de Mnr"('s (��11��,)) referinr{'l um F!].lminlJllse
'( B")nsu"'.ç_sso, preiudlcou sensivtllmente durante

t.odo o jôgo no B"-�"''''esso e ainda deixou de dar

duas claras penalidfldes máximas a favor do pe
�1l'aQ� clube d3. Le')l)oldina. AntÔnio Viug, referin
do Flamengo x Portuguêsa, deu um penalte a favor

do Flamengo que nftO houve, pois a bola já estava

fóra de jOgo quando Dida sofreu falta; mas o mes

mo Viug deu em c,ircunstâncias bem diferentes, um"

penalti em favor do Botafogo no jôgo contra a

Portuguêsa em que o Botafoe;o empatou, penalti Que
só êle viu. O SI. Airton Vieira de Moraes voltou. a

fracassar contra um pequeno, (Olaria) no jôgo
com o Vasco; a bola que Célio chutou pode ter

sido gol, mas S. S. no meio do campo, jamais p0-

deria' confirmar um tento, numa bola que bate em

cima e embaixo do travessão, quandO a lei diz que

só é gol, quandO a bola passa totalmente à linha de

gol; De wn modo geral, nesta rodada que passou,
todos os árbitros, de wn modD ou de outro,' de
ram "uma mãozinha" aos grandes.

Até o Flamengo, foi meio ajudado, pois Ana·

mas tirou uma bola com às mãos, dentro da área

e o Sr. Gualter Gama nilo viu (!!!).
Não se trata de falar mal dos árbitros, mas

muito embora pretenda referir jogos aqui, não

acredito em referir WC) mal (propositalmente) ou

tão pior dos que aqui estão.
.

Embora apresentado por Havellange, Malcher

e ter me colot:ado à dispOSição do Sr. Everaido Lo·

pes (Diretor do Colégio de Árbitros) serei obriga
do a tirar um curso, que nada mais' ensina do

que já se sabe; Tirarei, e será iniciado agóra êste

mês, mas de poucos resultados práticos para mim,
ou qualquer outro árbitro já formado, que tenha

passado por vários e vários campos, que tenha

apitado em· várias e várias cidades com muito me

nos policiamento, (nenhwn as vêzes) com torcida

hostil e com parca rcmuneração.
A imprensa dnquí? Bem, a imprensa se limita

a criticá-lo, no dia ou no dia seguinte, mas depois
tudo se esqu�r.e (O que já é muito bom) e todos
l"onti'1uam apitando da mesma fórma e no mesmo

estilo.
Não há duvjdas que são êles (os árbitros da·

qui) bem prepa. ados intelectualmente, conhecedo

res, mas nüo aplicam à5 leis como devem ser apli·
cadas, porque nâo querem.

Talvez pcns 'Yl.: Os pequenos são francos ati·

"adores e ná')' f..1·� multo serão inclusive afastados
10 cc.mpc-)T!' l; mas o espIrito da leI nlio olha Mo

O"c"" (I " o n"hitro, face a sua função elevada,
'!ão t-em c6�c-. não vê o forte nem o fraco, e deve

ser hobesto, muito embora desencadeie depois con·

tra si um' s�r;C) de tempestades, Falo de Cadeira,

porque ,ia\n: ts aceitei qualquer insinua.� para
"ajuj:n" .; b1!:"�'lnte inimizades arrumei por êste

. (l!(::lse Eem re do mesmo lugar
«11'2 ,')'c.> " � 'J:: cm cnn ra meus colegas ai:
-doo:; d;ri;;s'1, ('s ou rnelll::ir; de alguns dirigentes.

MIMA E DEBA
PODER"O SER
PUNIDOS

AVAl E FIGUEIRENSE
NUM QUADRANGULAR

Continua na estaca zéro.
ocaso da venda de atacante
Mima do Almirante Barro

SO para o' Internacional ce

Pôrto Alegre.
de outubro. Se tal quad-rn
guIar se torn31' rcaüdad:'.

��")t�r�;�:s o d;lori������;;�
jterão oca"ião para assti

'tirem cnmr-s expcctacut , -,

de futebd.

Fomos informades que
os mentores do Carlos R -

naux e (\0 Usati estarta-r

dbpústos a entauar-v
rem nogoctacões =.:w

as Dlretc:lrlas do A'Ilí

e Figueirense, para w-:,

ql1adrangular pa,ra o 'llê .

.;:

Os atacantes Mima e ue

ba. p-derâa ser punidos pe
II diretoria do Clube Nuu

tíco Armírentê "Barras.
uma. vez que oS d::is de .. t;;.

cad-s avantes do futeb·--.J

Portuário cncontram-,,'.

(lesgo�tosc"S nl"' clube.

Também existem p� .si._

bllidatles dos passes ct:JS

GODE�ERTO
CUSTA
4 MILHÕES
O extrema G:>d ... bel"t.o CARlOS RENAUX É LlDER INVICTO

Til'Odco!-:!-3° IU3"or'
Com 5 P.P

Na tard� de domingO, ,)

campeonato da Liga Bru,,

quense de FutC'bol teve ,,�-

guimento, apreEent.a!lll:l --------

ColITO atração principal .)

clássIco Carlos Renau.'L e

Paysandú.
Coru;ervand .... a lideran

ça e a invencibilidade o tri

color conquistou a vitô:·,a.

pela. contagem de 3 x O.

Agora, é a seguinte a

classlflcaçãl'o do CCl"tarr.e
da Liga Brusquense. at� f}

terceira coloCação.
l() luga.r: Cnrlos Renallx

O p.p.
20 lu�ar: p.aysanclú e

U�áty com 3 p.p.

duiS van�uar:l�ir05 Serc;!l poderão ser negociado C.O;11
p< 'i;t(..-.; à Vt!!ldil. ' (' Clube Náutico Marc'lb

D'at:, eis a I\:Jucla n1'1,5

---------- sensacional do dia, dJvu:

gnda peia imDwmsa (h.� J

tajllt. O ex pontei1"o do !:ie"

lecionado catarinense es0.
send") pretendido pelo M3!
cill- D'as mas o preço es

tipulado pelo Barroso, pa;-'l
a "'enda de ·..eu jélgador, as

sustou ('s rubro_-_an_j_,. ,u_"_om_b_'_"_.çõ_,,,_._�
-ÍITIIIARES E JUVENIS DO AVAí VAO
DEFENDER SUAS POSICõES SÁBAOO

USATI QUER

O FIGUEIRENSE

ENFRENTAR

BARROSO
DESEJA

PE ,E'RINHA
O atac:mte Perelrinha.

Usati. de Sã:) Joâc f:!:3.

tf..;ta. que está com um'l �

quipe muito bem c()n'!at.
nada, onde brilha a es 1"2"

lha de famoso técnico IE·

lia Pimentel. I"cgundo nC'

ticias procedentl's ele

Bl'uSQue. está vivamente

interessado em medir n�'

ça� com o plm1t,el (lo F'

gueirense desta Capital. A:)
que tudo indica. o U.nU

quer testar ·.�U:l -excelel"'.t·;
equipe com uma equipe {�C

grand'e envergadura. En.)

caso, nada melhor que I! 11

tp.ste na Capital do E:)t�:io

Crm a equipe 110 Furac"io

Negro da Ilha, Wl1a das ro'e

Ihores do Estado.

oontra de posse do Paula

Ramo.:; desde 1961.
A equipe do Avaí Fute

b:>l Clube estnll defendp'll
do na. tarq.e de sábado, sua
priviléglada oosição OI:
Iider Invicto. no profls<;iO
nal e de c:;l-lider no certl·

,me de juvenis grente �.('

categ�rjzndo conjunto do

Paula Ramos Esporte Cl':

be.
•

Cas:) o Aval, passe oelo
Paula Ramos, t�rá d3.:lo
meio paSSr em busca ,}o

título de Campeão da C!
dade, titulo êste que se 'i")

METROPOL E GREMIO NÃO
CHEGARAM A UM, ACÔRDO

A diretoria do Metrop'.'l
ainda nâo chegou a um ,,

côrd'" para a realização "c

sua �egunda. exibição Jl""I'l
V Taça Brasil. contra o

Grêmi:l Futebol Porlioil.:.�·
gresse.

Tçdavia. eSgera-!':e oa�"L

as próximas haras que �s

duas diretorias acertem (,<;

detalhl?s, caso contral"i),
terão que respeitar as fia·
tas inicialmente marcac'�s
pela Oonfederação- Brasi
leira de De-=portos.

�-

PROIETA A' DIRETORIA' Df-AVAí
FESTEJAR SEU 40° ANIVERSARIO ---------.---

A diret-ria do Av�í 1"1111;-

boI Clube, estará comem· - -------

rando no opróxlm") dia la el·

Setembr .... , O seu 40° a:,'

versárlo de fundação.
Para comemorar tã .... Slll

guiar acontecimento, o'>
mentores d:l cIube aZU1T:".1

projetam -:-rganlzar uma

grande fe.;;ta que está ��n

do objéto de estudo"'.

AVAl X POSTALPEREIRINHA ENTRE BARROSO
E METROPOl

Rio - Gilberto Nahas - Cortesia da Cruzeiro
do Sul - Enquanto assistia a "penosa" vitória do
Flamengo côntra o Bonsucesso, escutava em meu

transistor, a irradiação do jôgo Aval x Postal no
"Adolfo Konder", pela onda curta da Rádio Guaru
já. Pela descrição do andamento do jôgo (Fernando
Linhares) e pelo.s comentários do nosso amigo Mar
tinelli (presidente da ACESC),' deduz que o Avai
passou maus bocados, e que o resultado foi justo,
muito embora a arbitragem tenha, em parte, sido
prejudicial ao Postal que foi punido com uma pe
nalidade máxima que falaram, "foi duvidosa".

Sabendo-se que Oscar baterja o penalti,. éra de
calcular-se que seria gol, mas não tardou para que
Cabeça, sempre oportunista empatasse a partida.
ContudO, a respeito das arbitragens, vale lembrar;
Os clubes é que decidiram que os árbitros seriam
escalados por sorteio, dentre os pertencentes ao

quadro oficial Lembro-me bem, que nas reuniões
ficou estudado de se fazer uma separação, pelo
menos entre os mais antigos, com prática, ou en

tão separando-5{' os melhores dos novatos; tal idéüt
não foi aprovada, e lógico, terão os ciubes, vez pac
outros alguns casos; assim como o Postal foi pre·
judicado com um penalti, amanhã poderá ser um

r,rande e talves ai, haja uma distinção entre os ár

bitros, o que é necessário e obrigatório, pois do
jeito que está, não tenho dúvidas, a culpa quasf'
sempre recairá sóbre o meu amigo o eSfo'rçado e

C"ompetente Salvador Lemos dos Santos, muito em

bora esteja apenas cumprindo o que ficou 'decidido

pelos clubes e peio regulamento.
Não vai crítica de desonestidade de nossos ârbi

(ros; mas sim, is,o everc'!ã'Cie: tãiín � CanCH1.

do prátioa e de conhecimento técnicos. Depois de
urna derrota, não adümta ehorar a m,í hrbit.ragem.

O atacante' Perelrinha
..

seu concurso.

que 'Se encontra com COT.- Falamos cio Metroprl (1ue
trato terminado co:n o

• ao tomar conhecimento ele
Clube Atlético Carla" Rr.- que Pereirinha estava :;.�. 1

naux, está sendo pret.t:n- contrat(', demonstrou, (1.'.'-

clido pelo Almirante Bdl'- ele lego. Interes�e pelo con

I'los(' de It:;ljaí, tem mais curso do iovem p('nta �!�
um clube Interessa(lo E'rrL lança.

EMPRESA DE LUZ E FORÇA DE
FLORIANÓPOLIS S. A. - flFFA

ASSOCIAÇAO DE PROTECAO
À JOVEM

ASSEMBLI1:IA GERAL EXTRAORDINARl.o\

_
EDITAL DE CONVOCAÇAO

Ficam convidados os acionistas da EmJi!rêsa de Luz 'l

Fôrça de Florianópolis S/A. - ELFFA - para se reunirem
em Assembléia Geral E�traordinária que se realizará no

dia 29 de Agósto de 1963, às 10 horas, fia sede social, à Rua
Jeronlmo Coelho, 32 nesta cidade de Florianópolis, a fim
de tomarem conhecimento dós atos praticados pela Cen
trais Elétricas de Santa Catarina S/A. - CELESC - reIs·
tivos ao proleto de incorporação da nossa Sociedade Aque
la Companhia e deliberarem 8 respeito.

Florianópolis. 20 de agOsto de 1963.
Lúcio Freitas da Silva - Diretor Presidente
EDr. Heinz Lippel - Diretor Técnico

21-22·23

- AVISO -

A Associação da Obra de Proteção à Jovem, deseja:l
do estruturar o trabalho de orientação e realização pro·
fissional das moças que se dedicam ao emprêgo domti.-;.
tico, criou um grupo de trabalho para proceder a uma

pesquisa junto à8 domésticas, com o fim de interpretar.
lhes a Obra e cOlher sugestões para melhor atingi·las
suas aspirações,

O grupo de trabalho está sendo coordenado pelo Ser·
viço Soclal da Obra e conta com a colaboraçtio das alu·
nas da Escola de Serviço Social.

AS casas situadas no perímetro urbano serão visita
das o. partir da próxima semana e contamos com a boa
acolhida e COlaboração dos seus moradon.'s.

Aos colaboradorp-8 o r.mpo dI' trabalho formula aJ;ra
decimenlos.

GINA'S!O EM 11M A O
.uo i':o�;�Õ'!':;��i;:S Ftt���o���:��� 748 F�(,"RS� E�F�,���:�mÇ�'T�,a���, J!���,���"n.
CONTINEN.TE. 363 -'Saco dos Limões.

__ �,.,,�� �'<�i;'_._�',�;i,�,:���d.i*=·:·�'�,�='ffi�"·i=:·Ii�;��,��_'t_"�.��:.��· ."Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



WASHINGTON, 22 (OI:,

A Bc1ivia retirou todos

;Ui> repcesentantes eere

.tadOS ante a Organl7:,1-

d�o rlos E"tarloS Amcrtca
ce

(OSA), segundo rcre
nos

hoje l\ ('rganizaçjo. ;<:,
l:lU

atit.ude se seguiu à �,,

��rfLda. da Bolivi:l do Co.,

�elho da. O� c mJunll")

sS<ld(}o ccasaao em qu"

ravrrno boliviano ncnuo-

ccasezume resr-Iver SI.!

litlglO com o Chile, em �(.
no das águas dj rio Leu
ca. A dbputa rei compu
cada ainda mais pelas ,

xigênelas bolivianas
um pôrto na costa d'J r�l
otüco. A B�liv!a perdeu .s-u

litoral maritlmo na gu··,
ra de 1879. c ...m o Chüe.
Per e"tal Cuba $USP'''OSll

da OEA. o ConsêJh, da e.:

tidade runciona agora cem

apenas 19 países. o t)'al
mais baixo de.,;df: que [ JI

estabele-c'do em UNa. UIR

porta-voz da entidade õts
se que os contat�s tia OEl\
cem a BJ1ivla prosseguem
através da embaixada b,,
liviana em Washington e
da. chanee�arla em La Pf17.

A Arltentlna oferece'l ;'1
B-'Hv!a uma zona livre )10

pôrto ee Ba.rranqneil"::ts,
sõere c rio Peraná. A 130-
liTla esté ligada àquele
pórtc mediante uma Unha.

COZINHEIRA
precisa-se' de uma ceei

nheira, paga-se bem.

'fr8.lar rua Trajano, 43 -

25....'3

EMPREGADA.
Precisa-se de uma empregada para todos os servtcos e

Que durma no emprégo. Paga-se bem. Tratar na FARMA·

erA HOMEOPATICA à �a 15 de Novembro, 10. Nesta.
25·8·63

RUA SÃO JOSE' esquina com a rua GARCIA
Casa com 3 quartos - living - sala de jantar - copa

cozinha - banheiro social - sanitário menor - area ce

serviço 2 armarias embutidos - deposito e tanque -

180 m2 de ares construida.

APARTAMENTO - Centro - 3 quartos e demaIs
dependeocícs - pronto para morar.
CASAS
PALACETE - RUA NEREU RAMOS N·o 26
vende-se em única oportuntdade no centr-o da Cidaa'!
construidó em terreno de 22 metros de fren�e por 40
de fundos. Con.endc na parte térrea - amplo hell de
entrcdo - 2 selas- - escritório - quorto _ copo �

ccnnha - dispensa - quarto de empregado e res

pectivo bcnhetro. Em cima 5 dormitórios - banheiro
social e amplo terraço. Foro garagem e dePósito.

RUA TIRADENTES esquina com o Av. H. LUz - 3

quartos c..emals dependências,

RUA CON�LHcIRO MAFR.Jo\ - Duas cosas n. 109
e 111 ótima oportunidAde
RUA TOBIAS BARRETO - ESTREITO - Confortá.
vel coso de material perto da proig

COQUEIROS _ Ruo São Crlstavõo ao lado da 19N18
Casa de 4 quartOs - 3 salas - cOl' 'nha - terreno

de 11·550 m2

RUA 1 4 DE JULHO 953 - E:streito soldo da ponte
quem segue paro Coqueiros, Caso e terreno COm
782 m2.

RUA FRONTINO C. PIRES'N.. 3:2 - ea.. de madei
ra pogomer.to porte à visto resto a combinar.

COQUEIROS - Ruo Juca ao loide. lote bem situado.

terrovíáne. A orcrta. Ihe a proposta argentina ract
permitlrã uma �aída par-i Ute os esfôrços para fazer
o _At1ãntk�, Os runctoué- Com que 3. Bolivia volte ii.

rios da OEA esperem que ..e. unir à orgarüaaçâo.

COLUtlA
CATÓLICÁ

A NOSSA SENHORA
Salve, õ Maria, minha Mãe querida!
És tõce minha vida, minha alegria!
És todo meu amor!
Eu te saúdo minha Mãe querida,
E contigo estarei eternamente. .

Cantando teu louvor

Salve, ó Marta, Santa de Jesus!
ÉS o eterno farol que nos a1wnia .

Com todo esplendor!
Eu te saúd_O, santa Mãe do Redentor;
Quero te ver minha Mãe, sempre amatia, '

Com todo o ardor.

Salve, ó Maria, minha Miie querida,
És a escada que nos conduz ao céu)
Com todo o amor!
Eu te saúdo, ó minha Mãe amada,
E que no céu possa eu ver-te um dia,
E cantar teu louvor!

agosto 6.

Iracema Aduci Wendhaus�n

"O minha Mt.oe. que o meu coração, perdido no vosso

nãn tenha outro amor que o de meu Divino Mestre".
(Santa Bernadetel

---000--

MES DE SETEI\:lBRO FESTA DE MONTE SERRATO

No próximo més de setembro haverá novenas na Ca
pela do Monte Serrato a partir de 1" a 7 às 19,30 horas,

No dia 8 Missa festiva as 9 horas f! a tarde as 16 l'lóras
Procissão da Imagem de Nossa Serihora,

Ontem: 22 Q. - Imaculado Coração de Maria

Hoje: 23 S. - Felipe Benicio
25 Domi�go - XIII Dep. de Pentec,

TAC - Cruzeiro do Sul
novos horários e novos vôos

AVIOES CONVAIR 440
DIRETO PIRA SAO PAULO E RIO

SAiDA DE FLORIANOPOLlS AS 14,JO HORAS
PARA CURmBA - 510 PAULO - RIO

SAlDA AS 13.45 HORAS

'''(�,,",
1vçn c.n-i doi de. (lllC'l"l) ;1f'en�� ""i: c"'" -..., .,

(.:)1)1 .1 :IILllh ljllC 111\," dCrJI1I, I�í. -,li d.. ;llglll.
posso. mclliorar muito, cu c milhares de outras cda "":1.5 il101"'t!'!'fh,�,--__""(,,,
nas uma oportunidade de reabilitacão, Colabore com a , .... UI'"
• #

.) ..... '

(drllpanlll Pró-Criança Defeirunsa - AsOosocuçio

nr:Wlcir.1.1
Diretor-Execu Oo"'.,

••• , ••• ,. ..'.Oo .•. ;·:·me iorm<la Criança Defeituosa - -\ BC D ("O"I1SS1:0 F"ECt."TI\A N(.C10:-':.u. SecretariO •• ,. _..... I h - Rezende Cicrra
Tesoureiros I! r rguw..-dn �mjJlo Ansarch

Prc�IJtnft: k Honra
, .Amador AgulaJ' lJ Presidente da A A l D Renato da Cosca Bomv-

°r�"<Hkntc da Cunpanha •• Laudo NOite! Coordenador .,..... . .. Ulysses .\.I�rf;"S �

miE SUA CnNIRIBUlÇiO PARA A CIMPAIIHI PRa-CRIANçA nEfWUnSI, A •

.��:;,��. wi:".\�',ê��,� ;;j�F.�I:d':.btu�� -P":h;� c.n i\,. l'mf I ;u�)�;),�t>, '"
-

,U 1

....�"JCud" (�'" ,I. bp"um,. Ruo Im!"""_",, Lcopuhhoa, 9 s..oro. I \, ...,i�,�) $:lOUÓ'" r�

1,!Dl DE SUl CIDADE:

,._, 'oi �an,,,C
Hor;".

',IM1 S'ol'.,ulo
(, I�",,,n(ourt, 102 -

.... o;.s. ... 'a�:lo \1,ociu do .ReabilluçJo
r'c"�, 269� Rdo Hor'zon",

... ,>U(,.�..o 1\,,.,. Sc�I",r" de l.Il"Nc., �rten -i 512. C" .. de \1",:,.;-
,,;,,1;, Av u�udi.) RU1§ l.o.Iut, 'SO Ssnrcs

....�cn'J. Aio"",,

I �44 S. a, -

SocicJ ...
�,,,<:t��ãol·'r.n.,.,,scd< R ••bjl;r�çfo--A.P R.-R Isna<,u ..

SI I ,Curl"h, }t,OI (

Beiy'ndítacõe� �a �n�r���! �
� , �

ARNALDO S. THI.\(iO

Na excelente 'Revista de
Hístóna e Arte, número de

. Janet-o. Fevereír r e M!lr

--Ço do corrente 'no' revi:'-
ta que tem c-mo dlr<:,,:r
admln stratlvJ: VictJr F.
de Frei as assls�f;nt.e: N::,l

son de F:l!u�'redQ - f,::

cretárlc--geral: Waldem;!.!'
de Almeida Faro!"'!;"!!: _ .-';11-

pervisão criUca: Salo."Tleo
de Vaseon<:elbs e C�ord\
nação: Aurusto de L:!"rl"t
Jnru.· r. enccntramc-s, sr.\>
a epigrafe "UM PADR""!)
íNDIO" informações d J�t1-

mentadas sôbre a ex'stí\n·
cla, em M!nas Gerais. "';0
indlo Padre Pedro dg iV!o�·
ta, que aSl':lna várias re
presentações em favor d "3

calidades como Ibirama e

Benedito Novo também 8.:!

riam grandemente beneI�
Clados com uma feira de
gado leiteiro, que facilita
ria ao cOlono' a tlquisiçã-o
de a.nimaJ. através de t)-
nanciamento a longo pravJ
e a juros módicos. Lem·
brou que o Banco do Esta
do financiou a venda de
gado em Blumenau. poâen.
do fuê-lo em Timbó, con·

fiando em que o setôr de
.Agricultura do Est.ado po
deria inclusive aproveitar o
oferecimento de criadct"
uruguaio, de mil novilh&s.
caracterb!ando

,
a eflciéncill

r.om que vem se dedicand'l
na parte reIatift li amp!la·
ção da Prodw;ão do leite-.

lNSTALACAO 00 MOVI·
MENTO fAMILIAR crus

TAO

)la sae8Io de 20 do co,..

rente, o deputado Luiz
Bianchi referiu-se à reunião

índos dos sertões do Pom
ba, e que f,:.i condeccra l�
cem o Hábito de crtsro e

teve rererêncías tnclu sve
de OR.\D()R SACRO.'
''Mas um dia - P:::H2-

gue :- dep ir.le!1:o - c P i
dre Pedro d:: �.11)':::' foi ';'
m nad) peiJs In;;t:tutos d,.
raça· de�p'u 'l. bJ. lJ!l. e fl
g'u' !nra o mat). Quem t.0S
dá te�teIT'.unh") (r·,to· é ,.)

natura'ista F :ey 'e�s f"!

spu livro VIA ....E:,1 r_J

BRASIL, tr'duçã de PL,'
já da .S·;"a. ::-ub'icai, n.

Rev sta do Inst".ut- I-)"i.&
tórlco e GeográfiCo de Rii0
Paulo"', ;,'
Escreveu Freyress: 'T:'

de-se Urar um selva�mn
brasilein das 'mas rr,abs
e tratá-I:: do melhor modJ,

que ê'e sempre C5

acma de tud,,,-l�
1 í., ni-a 1 v",) em �rianÇ1o..

faina. de.xoa o

Cristo, tudo (lo

-u em pro�ura
ricies nus. Im

C:lmeç�u a vl
( "

CatoU t!.tU

'h res e ate h,·
.... . e arrepend.�u

aprimoramento do gado 11!'
telro na região de Tlmbó,
afirmando ser necessárto a

5ecl"etaria da Agricultura
realizar, aU, ut""la feira. Oh.
sorvou que o Vale do It.1i·

j::d é região tradicionalmer,·
te criadora ie gado leitei
ro, sendo o maior fornece
dor de leite "in natura"
aos grandes n!.D.tros conSlt

mldores de Btumenau, !ta·
jai e FlorlanópoUs.
O parlamentar fes refe

rências às doenças que tem
vitJmado o gaao produtnr
de leite, havendo necea.stda
de do uma melhoria do
planter, e em grande parto
poderia ser soluclonad-:>
com a I&t.alaçã.o de uma

SAlDA DO RIO PARA RORIANÓPOLlS ��r ���:�1���
,-

DIARIAMENTE AS 7 HORAS TI�:��:,o.:=� ::."
banbo produt.or de loitu

AGORA AVIOES DIRETO M �� I:::;� ���r:u�:
,VOOS INTEIRAMENTE

.

O.IURNOS ve"" �;o�':;:���!.'':;�eil:. ��.
(contln.",.:,���i:::;:i�I:���·;'ii�������::���..��:'���-��Ji���::::::::!:��::������::::==���������: '

I �.� .... � 'W • •

�

-' "�'.J�;., ,;;&�t·, ,.���{,

ae�mpl!:h \. p.

z"r tudo

sua e,'a:' �:'

�ô !'�� { .. ,,,,, '3. (' 'I

ça (lue -:e t"t:'
se�ul:� 'r·!ne, �

e:lCreVfU ê��e
cm 1815. e Qe
, no' ieia se te
rJ' '�<o Ín-:lj"J U].-

n "ui Q. artigo Inser··
;.a de H;stór!a.

'0 de FreYl,""e'is é

;\f {\ ',\i!���f.=�;
(;, "tI. ':i'ata fat'O 'icW-�I
c- "";�ir'do J &.lm-.ad1o
T'?<'" I A'pobureu. qU4·'j
X .... 'l a v'óa eivi.\�ad�··1 (la

E 'repa x:;ela aelva"do :8.'<I.-
,

c li � exempb '�de
e!'l :r-se <:: de P4id.

das FiJip'naf, a

fere Gabriel �De-
,... ex�te
1;, TJ '":VOLUTION -�N:-
M::;OU:::;Oo Há, porem, o ·C�
de L er'e (Iça-mirim.,
í,., '"� ,... ··'ó,Jlevad- PIÍr9. a
F' --,. -, ,. fHnot P3ulm;�r

.J..meville, em 15M,
s€ndo eàucado em Par!,
e:)m kdo c esmêro. Ao C'l�

trário do que sucedeu a.

Pedrlto, Aipobul"elL e Pe1!;:t
da Motta, ES6Jmer:c lã
radicalmente se adapt;.:lQ .\
v·da civilizada da Fnmça,
que lã Constituiu f�"'Ililie. e
pennaneceu atê aos seu6

últimas d'as. conforme n_8
foi po�ivel dem:mstrar "1l

coIÚeréncla re91izada na

Sociedad(? BrasileIra da

Na ocasião foi feita e1l:

planação sôbre os problCo'
mas agrários e sua solução,
pelo dr. Luiz Ga"b"iel, &,..
cretário da Agricult:.lra, e

pelo dr. Glauco Olinl!"er, di
rigente, da Acaresc. Ficou
combinado um entrosa·
mento entre os padres Vi
gárins e en!!enileiro.> agri>
nomos � Acaresc para
mais amp!o atencLment·)
dos btvradol·es. No Q".1O �

refere ao �Ulr de coovem·
tlvlsmo e sJodlcaUzucão, fi.
cou a cargo do orador, ser
do assistente . eclesiâstico
mons. Fontana. A reu·
nião contou, ainda, com

inúmeros cléril<:os. ctcsto.·
c�'11.n·se d. Fp.li-.:io ru.
Cunha Vp�"'nf'..e,llls e 1).

bruta d<.l.'l m'ltas, c.:' ·,me
forn('cida pela h:-stórla fi"'
um padre, na comunica oi,'

do Ria d., P�'I'b". 1t:stf' U'
dre eru cnROAD:) M

que em crjan�� tinhc ,,,

�
G I!:r·,�ig. em Julho de .•

��, �:�a ; p���._,.,.d�., '�'1 q �

!19:)�., o,::taR�::;:,��a::r �
to de dar aos índio. u' r U 'J lo de "'R�manescentp.s
�re de !':ua P"'O?J a br.' �le'l\'S de uma civl 1-
um Jl<:nC�m('nto Que m ameríg-cna."
ce t'"do o aolausJ. li se pude. Pois· atrl-
""1"" .,u' (' no<:�' C'''' :i instlnbs de rac<\ a
DO ...h ·u a ,�.. cc !,1"3. a viclfl. livre dlooS
cenêe-c· Ii ..... ('om � ô', ,es três selva-
to ce Crl�to. ki "õ, 3!:'ÓS à sua I adapta-
para a c- mUi)'c!ll!.\... iI�3 moldes dos c1v:J1 ..

le!' os "f"1� !>3�rü C(l'Usao; devem �

umprindo à An
; Cultural ou EL-

. udar 'l'alA ':se!." ...

aSllunt: Je
neta p�!':l

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A Comissão Executiva da
Implantação da Siderúrgi
ca de Santa Catarina -

SIDESC, recentemente em

rtonenocous. onde se veri
ficou sua solene Instah.....ão,
com a presença do õover.
nadar Celso Ramos e tf.,':.),

rtdedes catarínenses, esten
deu sua visita até Tubarão,

onde, em Capivarí, pé-cor
reu o canteiro de obras da
Sotelca.

Recebidos pelos engenhar
ros João Motitz e Paulo

Santos Mello, presidente e

\
diretor industrial, respec

tivamente, da Socíed-nte

'pe-moerétnca de Cap! l;:i,
o dr. Napoleão de Olíver;a,

RODOVIACÃO NO ALTO V.ALE
o deputado João Bértoh,

representante dos m!.h1J(�I

pios do Alto Vale do Ita

jui ti Asserubtéía Legtslanva
do E�tado, refutou as crt-

ucas da our-síção à presen
ÇR do GOvêrnp naquele rc

gião. Disse o parlamantur
pessedista: "A oposição ao

Governo Celso Ramos tom

procurado incutir no. espi
rito. dos habitantes do vn.

Ie e Alto Vale do It!1.JHi,
através de expedientes :IU�

não a recomendam. que a

estrada Itajaí-Curltibancs é

obra federaL A deturTl'l':i.,)
da verdade é lamcntávd.

:f'omos oposição por mui·
tos anos, entretanto. ;;1-

mais lançamos mão d� re·

cu�sos dessa natureza '. r:;

prof;seguiu o deputado .JlJâ:>
Bértoli: ,A estraGa !!nj<li

Curttíbanos é oor- -vu

dual em quase tôda a s.ia

totalidade. Digo quasr- tó

da, porque o trecho Trom
buda Central a Rio do Sd,
num total de apenas 16 e

meio quilômetros. foi C')!)

vencíonado com o oovêmo
Federal".

A tãuce udenista não en-

gana mais. ---;- Prlmerro,
seus homens negam a obra;
eeoots. vencidos, Inapelà
veimente desmentidos, pro
curam desmerecer a n"3H

zação. A verdadeé que uã")
tiveram capacidade. n(!m

espirita publico,. para um

empreendimento do pOrte
da rodovi<l Itajai-Curitii)a-
nos, de �'.1ia extensão {.IM
km), 80 acham-se imolan-

tado ....

diretor-executivo do C�P

CAN, chefiando a comitiva

visitante, referiu-se ao ele

vado ritmo de trabalho da

empresa, congratulando-se
com seus diretores pelo
adiantado estado das obras.
Na oportunidade, aquela

autoridade aludiu à luta e

parque industrial.

o potencial elétrico catari- do Departamento Pírrmrví- ao canteiro de obras da

nense, permitindo o amplo rc: sr. Carlos Frederrcc SOTELCA, o dr. Lirio Bú
desenvolvimento de seu Pinto Guedes Rocha, oficial rigo, chefe do setôr da Cia.

A caravana que 'Visitou a

SOTELCA era composta
das seguintes cersoncn ia
des: Dr. Napoleão de :.J1i-

de um ínstrum-nt de rit

mo acessório, 1:1;;";':-10 pela
próprio Hélcio, que se tor

nou a marca registrada do

conjunto, ao lado do dedr
Ihar ortgtrratíssímo de Be

beta, no contra baila). Gra
varam dois L.Ps. tendo

vendagens nunca antes con-

seguida por musico.'; bra.ã

leiros, contrariando o ve

lho preceito que diz que o

que é bom não vende. Q

segundo . L.P., "Avanço",
atualmerite esté liderando
tôdas as paradas de suces

so das principais cidade"
do país e no prtm=Iro dia
de seu lançamento (em
fins de julho J - conseguiu
o feito inédito de vender,
de uma só vez, cinco mi'

edições. Isto é, em linhas

gerais, o Tamba Trio.

Jorge Ben é uma figur::.
pràticamente n o v a nos

meios musicais bras;leirC'l3.

pelo menos do grande pu
bllco. No entanto, duas (te

suas composições estã,)
taínbém tendo enorme SI1-

o empenho empregados na veira, diretor-presidente do ra, da Usiminas; dr. Amérí- No flagrante, o engenhei-
constituição da SIDE 3'::, CEPCAN; dr. Carlos Pana- co Barbosa, encarregado do 1'0 João Moritz quando re

J visando a instalação «c ro, chefe do Departamema planejamento da Stderúr- cebia os cumprimentos ão

O E�srAiJ (I
complexo industrial da ba- de Produção; ceL Vr,J·;) gica da Bahia; dr, Ademar dr. Napoleão de Ouveíru

• cia carbonifera, que permí- Cunha Campos, conseíheí- Barbosa de Faria, engenhei- diretor-executivo do CEPo

t

� - tirá o aproveitamento ínte- 1'0; ceI. Gerson Gomes de 1'0 da Usiminas e dr. Hans CAN, após percorer, com

O MALS AHTlCO DIU10 De UHtA tArAJlIHI.' QI �r::�i�iC�a;;5:� ��:���n�� ��i;�i�:i ��e�ara��; �r:I��: :.�n;�D:�C��!�v!:��U�il�e� ��I:a:O��tiv�O�i���:ir;:�.�

I�mii<-f(lü'i'�rí@ii�" imãi":I ii-fiirioo��ilh
Apresentar-se-ão amanhã. melhores conjuntos bra=i- çando grande- sucess: 1:('

sabado, no Lira Tenis Cin- leiros de todos os tempos, Rio c em São Paula c ainda
be, o já renomado 'remoa o cantor e compositor Jor- Luiz Henrique e os

. 'OS! a
Trio, constderedo um do!> ge Ben, atualmente alcan- Qllatro"" nomes hem r-enhe-

cidos em Santa Cntnnna..

Scrá, sem dúvida uma au

dição de gala, principal
mente àquêles que apre
ciam a moderna rnusícn

popular brasiletra.

O Tamba Trio esteve ra

-entemente nos EE.UU. on

de obteve êxito invulg .n-,

impressionando, inclusive,
músicos e criticas norce

americanos. O Conjunto é

compõsto do ptanístu Luiz

Eça, responsável t-mbém

pelos arranjos e vocaliza
cões. Pede-se dize- que é

alma do conjunto. aeoet- é
o homem dos sete Instru

mentos: toca flauta, saxte

flor, sax·alto, sax·b:lritoDú,
contrabaixo, além de se,'

um ótimo vocalista. Hélcio,
o baterista, cuida de um9.

das partes mais fur.r:ionais
do Trio: o ritmo, COJ'l't um,l

batida "nova e diferente".
O nome Tamba, originou-se

Reitor Ferreira Lima homenageado cam o título
de SÓClG �Er,enlét'ito �o Centro de Estudus Penais

O C.:;ntro de Estudos P'J' SEMANA CATARINEN"",r.: ml1":arn e São Pa�lo. alé-'n �erá pr�slada aCl Reitor

nais prestarã, durante '1

1. SF.:-.l ....NA ATARINEN·

SE DE ESTU"O;; �F.NI·

TENCL.\RIOS, homcna6"em
a(l RE1'úr João David Fer

r�l;"\ !)ma, concedendo·hl-3
o 1 i,ulo ele Sócio Benemr:·

n·v. ,'\';5se sentido, o pl'Z
Hdenl� da conceituada e,',·

tidnde, académico Edson
Nds(,n de Ubaldo, já of;
ciou ao homenageado df"J.
do Ite �!"'ncia dn decisi'i.:J
do Lenl',""l de E!;�udos p,:-
nais.
Como se sabo. o ref�\ i

do Celltro de Est.lldos pro
moverá 0(' :'. a 6 de eetem
bro do corrente ema, a I.

D"!: Ji:f:�\)OS PEN7TE:�- de profe>,so,'cs de l1:.>::;",a Ferrein I ima, congratula·
CIÃRI0S da q��al partici· Unh:e,·sicade. se com sua magnificência E'

pa.flo p"ofessôres da,; Ur.i- "') ES""'·D')" ao l'egistNr com o Centro da EstudGS
versid?des do B�il, Gua- a justa ];nmenJl!=:"em, que Penais, p,'Ja feliz iniclativa.

Indústria da Fécula e a

Secretaria da Fazerida
Reuniu·se novamente, com

o Secretário da Fazenda,
dr. Eugünio Doin Vieir:l,
uma Comissão de Indu.;·
triais da Fécula do.Alto Vil'

le do Itajai.
Na retlrião, que cont(Ju

com a pre8cnça do Secre· 7.enda, foram tratados

tarjo da AltricuItura, dr. suntos pertinentes à exp'.)·
Luiz Cabricl, Dr Ilo de Sflo sição dos exc(!d�ntes d'l
Plâdcto Brandfw. Diretor produção e bem aSSlm ·sã.
do Banco de Desenvolvi- ble a fixação, pelo Govêrno
ncn!q �lo Estado e Asses- Federal, de preços mini

�ôrc:; tIa Secretaria da Pu· mos para o produto.

Governador atende ·cornitiv�
de Grão Pará"

o S('nhor Governador do mos, atendeu e!Tl at1.ti�ll·
Estado, Senhor Celso &a. cia especial, a Comitiva '.lo

REGULAMENTO DA
FACULDADE ESTADUAL,

Foi aprovado pelo GOVC!
nador Celso Rall'os O re

guiamento provi:3ório da
}o'acu!{)ade de Educação, ór·
gão integrante do Instituto
Estadu",l de .l'�riucação. Tril
ta·se de suas 'finalidade,;,

.,rnrlltum., congregação, or·

b:anizaç.ic., vida escolar, cQr
pos d;scentes e docente, re·

gime d;sciplinar, etc., e dos
disposições gerais e tran
sitória<:.

Os 'rcsultadol> eleitorais de Pernambuco, cujo govcrml·
dor ê tido c havido como o mais ilustre lider da cxlreIll.1

('squcnJa no Brasil. estão desorientando os heróicos re·

presentantes 1)3<; idéins vermelhas, por aqui.
Revelam os Il"·101I.'rOS (IUe nas áreas mais avançadas d(J

esqul'rdislDu llern:un':lucano, os candidatos do governador
Miguel Arraes Co.;tãll fazcndu fila à boca dos canos ..

O f",to. '<t",!undo os EXPER'I'S, revela. uma reação lJ(\'

pulai" ("ontra us a�itlldOrcs t: demagogos c indica que a

consriênc:in nadolllll tomou uma decisão salvadora.
O ('IU' nos f'umnrc. a�ura, é illlpu�sionar 1lS rcrórm;l.�

Municipio de Grão Pará.
composta dos SeI

João Batista Alberlo Pre·
feito Municipal, Jo: de
Oliveira Sow":l, cundirl,lto :a

Prefeito Municipal. AnLônio

Esqui:nlto, Secre!.:.\rj{) Geral
do P.s.D. e Wcrrcr O!ivei

ru, membro do.. Dirl"túr:Q

Municipal.

11 Comitiva estava ar.om·

panhada do Dcplr:ado Wal

d�mar Salles, intérprete .las

reivindicações daquela - Co·

muna. junto ao Govérno do
Estado.

A reportagem, consebl"tiu
anotar alguns dos prohif:'
mas resolvidos com o ch�
fe do Poder Executivo, co'

mo sejam, a const:uQão c"!e
um Grupo Escolar par,\ a

séde do municlplo, l\...IX:.lQ

para a construção da Estt.l
da de Aiurê, Jinancial'lellto

para a aquisição de uma

motoniveladora e, ficou

marcada a daja de 2fl de
setemhro para a in�t:11al·d.ü
dos Distritos de Aiurê e

Invernada.
Com tais providências o

Govêmo do Estado, Vdm

procurando atender às rt:li·

O atual preço minimo pa
ra a fécula, fi"ado pela Co
missiío de Final1ciarnf!n.o
da Produção, em 1960, {> de
Cr$ lO.no e CrS 800, respe.:·
tivardmi.e para O'; tipos ....
e B. Acontece, >Qrêm, que
o custo do qu ''l (i. fécula.
pôsto no arm: 'do ex

portador, é d" I'· 9,,1, S"

g'lllldo materirol apresenta
do pebt Comis..<i-o.
A irrealidade dt, preço

minil)W vigornnte ('�t�i amea
çado uma d:!s principa:::;
foptes de recur:;,os do erá·
rio estadual, bastando in
dicar que a fécula contri
hui para o Tesouro, pelo
pagamento do IVC e Taxas,
com, aproximadamente,
350 milhões flnuais.
Â vista das diCÍculdade:s

que os industriais de féc_l
la vêm encon.trando, a S�·
cretaria da Fazenda, em

conjunto com os dp..mais

ôrfl"ãos administrativos 23·

taduais, está tomapdo as

medidas indispensáveis pa
ra obter da Comissão de
Financiamento na Proc1õl

ção, a atualização do pr('ç:>
mínimo para o produto.
Nêsse sentido a Secreta

ria da Fazenda encaminhou
expedientp. ã. Cor.tissão d"
Financiamento da Produ
ção e ceverá particip!l;',
nos próx:mos dias, dum;;,
reunião dos proc'lt.tores ,>

exportarlores de fé'.·J!a com

o MinMistro da Fazendt'.
dr. Carvalho Pinto, quando,
de viva voz, entre'i:'1á a S.

Exa., o Sr. 'Ministro, :l

de gabinete do diretcr-exe- Siderúrgica Nacional, pre

couve: gal. OOy P. vtena•. feito de Tubarão sr. Dilney
representante da Cia. Sidc- Chaves Cabral, dr. Fran

rúrgica Nacional; prof. Gei· cisco Carlos Regis e depu
sei, presidente de AÇ03 Pi- tado Waldemar SaIles.
ratíní; prof. Batista Pereí-

cesso. São elas "Mais que
nada" e "por causa de vo

cê, menina", gravadas peln
autor na Philips. Promete

ser outra valiosa atração.
O compositor cetertnenso

Luiz Henrique, já bastante
conhecido de todos nós, e o

grupo "bossa-quatro", do

qual fazem parte o píarus.
ta Aldo, o pistonista Sílvio

e o baterista Tida, grava
ram recentemente r-a Phi-

-------_:_--

lips do Rio um compacto,
que tudo indica iní. obter
merecicÍo êxito, Abrtlban+a-
rão, com suas interpreta
ções a noite de sabado no

Lira Tenis Clube, que será
realmente um belo espetá-
cujo, devendo ser prestigta
do pelos amantes da nossa

Música Popular.
-.-------------

----

OUTRA DAS MIL

Em Cãozinho, município de Campo.A1e.j,,'T�, foi const:ui�!l
OUTRA DAS MIL (foto).

VIDEIRA E A SAÚDE PÚBLICA
"

O sr. cesir Augusto Fi- ta, no encontro com o dr
lho, governante do muníci- Fernando Osvaldo de Oti.
pio de Videira, avistou-se vetra, questões do interêss.1
com o Secretário da seuce da população vídeírense, no
to' Assistência Soria!, no importante setor da saud�.
dia de ante-ontem. Em pau-

NElSON ZUNINO MANTÉM

CONTACTOS NA CAPITAL
Esteve em Florianópolis tar certo de sua vitória no

durante todo o dia de on- pleito de 6 de. outubro pr').
tem, em companhia do der.. xtmo. As enrmacões foram
Walter Gomes, mantendo reforçadas pelas palavras
contactos com os setores do Dep. Walter Gomes, que
administrativos estaduais,) declarou que o trabalha
candidato do PSD a Pré- que o Ver. Nelson Zunino
feitura de São João Batista. véu desenvolvendo 'na Prc
Vereador Nelson zuníno. sidência da Câmara Munt.
Presidente da Câmara M.,- cipal constitui o principal
nicipal daql1êle Municípü. motivo por que o povo de
Em declar(!(":-es prest:'- São João Batista saberã

das 'à reportagem, o S;,_ elegê-lo com larga marge;n
Nelson Zunino afirmou 2S de votos.

DENTRO DE DIAS UMA GRANDE
lI0UIDAÇÃO DE ARTIGOS DE LA

Está programado para para a fregue<;ia que n',de.

dentro de pouquissimo., rá adquirir artigos, apro

dias, o' inicia de uma movi· veitaveis.,po,�,verno COrr<ln-

:�������s�:� I��::�:t ��:;��=::;'·:f�:�::
mo�as e tonheciçUssímas ir nátias..,,· ,

quidaçào, com as quaiS A Vantagens 0113 alin!';irão
Modelar brinda a popula· as vendas'á' vista e é ·pt'a�o.

çiio em fins de inverno e Além dos a rUgas ue alta

verão. qualidade e de maxim.l e-x

pressão da moda atua', ar-

Em se tratando de, um tigos
-

existem, cm unid&.ctes
estabeleciment.o da categ '- isoladas, que são verda(lei
ria de A Modelar, cujos e<;· TOS salqo!". Esses saldos se·

toques represent.nm semp'c rão "queimados" por f.rs·
o melhor c o mais mocer· ços irrisorios.

no, ê plenamente justifica
do o intC!rêsse da pnf.uia-
çiio por eSlmS vendas espe- '. Iciais por êsses legH.unos ICAfEZi�nO, NAO!
"1)I)ta·fora" rl� mercado· Irias. I CJ\fE �í'!'O!
Em média o elcsconLo de r....-..._

preços será valioso. Valias'.)
,

lOTfRIA do ISTMO
CATARINA

SANTA CATARINA DIRÁ "PRESENTE"
VII CONGRES�O INTERNACIONAL DE
DOENÇAS TROPICAIS E MALÁRIA

De l' a 11 de setembl<') pação no referido encon-
ser� reallzãdo' nõRfo �� tro.- Fomos informados de
Janeiro o VII Congresso ln

temacional de DoençaS" Trc
picais e Malâria ,com a

participação de aiversos
países. Dada a imporl.ância
de que se reveste o concla·

ve. a Secretaria da Sa"Úde

que o Dr. Fernando Osval
do de Oliveira, titular d'!.

quela Secretaria de Estado,
já está providenciando �

indicação de uma el'!.fermei.
ra catarinense para rep�
sentar nosso Estado 1',0

de Santa Catarina não p.). conclave.

;i? ��:i_t: _�������_- _

Radialistas' teráo
S;ndicalo de Classe

11: amanhã. n<l :: 'l. ji!.
SanLa Catat'ina, a ?ar�'r
das 13.30 horas Que os

radialistas catarinense;;
estarão r.eunidos para tra
tarem da transfcrm:lCão
da sua Ass'ociação em s:n
dlcato da Classe.
E quase cena a presen

ça de delegações do inl('

rlor do Estado, nota:Ja

mente do Vale do ItaJa� �

Sul Estallo. zcnas de mail)!"

concentração do Rãdio de

Santa Catarina. após a

capital.
O Presidente Erlg"r1

Bonnassls da Silva. adian
tou a reportagem, que ca

Só se Positive a d�clsã.o na

a5sembJêia geral. ponro-;
dias após será encamlnh'\
do o processo solicitam!.)
ç registro. uma vez que
tôda a documentação es

tá pronta, aguardando
apena!i a decisão dos
dialistas.

Nossa brilhante colega dIa. Naiá Gonzaga, jorna
lista por hereditariedade (Por onde anda e velho Cid'n,
em matéria de teste demonstrou-se mais ingênua que
muito Qrainquibille. É que, hâ dias, na sua autorizada
coluna, em A GAZETA, reproduziu um trecho oratório

apanhado na Assembléia e pediu que lhe adivinhassem
o autor.

A única indicação estava em que a eloquente tira·
da tribunícia não tinha pé nem cabeça. Tipo "tanto
faz" lido de lá para cá ou de cá para lá.

Embora o tópico fõsse parte de um discurso pro
ferido com o plenário vazio, todos os depu lados, _ue
imediato, sem meio segundo de dúvida, apontaram-lhe
o autor.

E todos absolutamente certos!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


