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«_Js Ls tarte-, Luítos Iunçaj-am recentemcnte ao �nar mais um submarino nuclear, do

tipo transuortadur dt roroctes "Polarls'', que podem ser disparados qcbaixo d'água,

Trata-se do "DANIEl. BOONE", unidade da class� do "LAFAYETTE", que aparece

na roto flor ccastãc da cerímünta de lançamento 110 estaleiro de Mare Ialanu, na.
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Califórnia

ESCOLAS DEVERAO ADMITIR
15TUDANiE5 DE COi(

BIRMINGHAM, 6 (OE)
- Regeitanrín um pedido
do Governador George wet
lace, o Conselho de Ensino
de Hansvile, no Estado de
Alabama, negou-se a adiar a

reabertura das escolas r .....

servadas aos brancos, c

que agora deverão acmr-

MAIOR
USINA DO
MUNDO
RIO, 6 (OE) - O sr.

João Goulart pretende ini
ciar na região de 7 quedas
a construção de usina hi

droelétrica com capacidade
de produção de 10 milhões
de kWts. A empresa, será a

maior do mundo. Essas in·

formações foram prestadas
pelo Ministro de Minas e

Energia, após ter entregue
relatório ao Presidente da

Repúblic!l..

ESPECIALISTAS LATINO -

AMERICANOS CONCLUiRAM
TRABALHO

vimento Internacional. Os
técnicos que passaram três
meses nos Estados Unidos
estudando diversos aspec·
tos de administração peso
soai receberam ontem 9s
diplomas das mãos do
l"l"etário do trabalho,
Willard Wirtz.

tir estudantes de côr. As

sim, as escolas devem em

ptrnétPid'"'â&i'ír' suas portes
e aceitar os 4 alunos n<l·

gros matriculados. Acredi
ta·se que o gov. do Alaha·
ma. fará uso da fôrça par,l
impedir o ingresso dos es

tudantes.

SANTOS: VOLTOU A NORMALIDADE
SANTOS, 6 (OE) - A ci

dade de Santos ja voltou a

sua vida normal, com o re

tôrno dos trabalhadores à

R�DIOS E JORNAIS

REPRESENTAÇÕES A. S.lARA, há3-4 Dnos propoF(ionando d mais
eficiente cobertura publieil6ria a jornais de todo o Brasil, ampliou
sua equipe �5pecializoda e oClilo novas rspresenlolõls de r6dio5 e

jornais. Pom obter an6ncios de S. Paulo e Ria (os principais cen

Iras publicitários) confie a sua lepresontajilo à maiol firma do g"
nera. E nale: só aperamos com UMA emiss&ra e UM jornal de
rada (idade. rela infarmalões nBste fornol .ou esrreva poro

REPRESENTAÇÕES A. S. tARA
R.Viró,io,651-(onj.32-TeLJ4·8?49·S.Poula

Bombardeada a Cidade
de S ft N T A C L ft R n

1 ,-�;y.. .' ;.:.,:" '.� �. ,

".�.�.;�� ..

-

�ÃC- G�EIR0-G0-SIJL-711/!1)H/{j.;-��,
_

o T E.,.M P o (MeteofoI9s.i ol
(SlDtese do Boletim Geore.eteorológico, de
A. SEIXAS NETTO, válida até às 23,18 1Is. (lo

dia 7 de setembro de 1963
FRENTE FRIA: Em curso; PRESSAO ATMOSFÉRI.
CA MÉDIA: 1020.5 milibares; TEMPERATURA ME-

��t�ib�Ig�g:I�A��s������i�� �7�jA�m��·1��:
gattvc - Nevoeiro - Tempo Médio; Fstável.

.

HAVANA, 6 (OE) - ontem sóbre a cidade de eram crianças. Informou

Aviões não identificados Santa Clara, registraram ainda o comunicado que

realizaram uma incursão um morto e três feridos. O dois aviões realizaram in

sobre território cubano, comunicado acrescenta que cursão lançando bombeá

lançando materiais explo- na maioria dos feridos sobre a cidade.

sivos, que causaram a mor

te de uma pessoa e sérias

lesões em outras três. Logo

após o ataque. os apare
mos tomaram rumo norte.

HAVANA,6 (OE) - Num

comunicado expedida o mi

nisterio do exterior anun

ciou que num borbardeio

ocorrido na madrugada de

CHEGARAM OS NAVIOS'

tuas, geralmente são classes as mais diversas, que rtccm
a par de suas diretrizes, c só numa epcrtunldade comn

esta todo (I 1)0\'0 do pais poderá ouví.to. Segundo inter,
mações serão ditas palnvras de grurute rorevâncta par;!
a cOllljll"l:ellSaO da renlidarle nactonat.

RIO. 6 (OE) - Chegaram etapa da operação Unitas

hoje li Guanabara os na- quatro. Essa etapa terá íní

vias Argentinos e Uruguaios cio no próximo dia dez em

que part.íclparão juntemen- direção ao estueno do Pra

te com unidades do Brasil ta.

e dos EE.UU. da segunda

JANGO A PAR DA
SITUAÇÃO PARANAENSE

DEsarnRECIDO
Es t.U d a n t e C u b a n' o

ABALOS SACUDIRAM A
REGIÃO DE BITERBOA

ROMA, 6 (OE) - 4 aba- norte de Roma. Os dois úl-

los tenuncos bastantes vío- times danificaram nume-

lentos, sacudiram a região rosas casas. Os habitantes
de Biterboa, a 100 leme. ao de 3 povoados procuraram

abrigo nos campos.

L +N�EPENotNCIA
luíml!:IRO$ l'lLIIO

Aconteceu Sim
Walter Lange - 7' plig.
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i
suas atividades, e retirada
do policiamento. Permane·
cem parados apenas os en

fermeiros e bancários, sen

do que a perep.i desta clas

se, completamente indepen
dente da greve dos enfer·
meiros. A greve dos e!1Cer

WASHINGTON, 6 (OE)
- Oito especialistas Latino

Americanos, entre os quais
Sonia Ferreira do Brasil.
concluíram um seminario

especiat sobre os recursos

humanos oferecidÇl pelo de·

partamento de trabalho e

pela direção de desenvo!

Festejamos hoje, os ,brasileírns, à dah da nossa irt

dependência politica, externa. Indct)endência de uma

cnlôula, que fomos. sob O jugo de Pertugul.
Passagem importante, sem duvida, tla nossa tustõ.

ria, onde se assinala a conquista da' muíurtdnda nucío-
ual.

Tutelado era o Brasil, dirigido. governado e expln
rado por lusitanos.

Não éramos senão uma terra l' um PUH) subalter
nos a um Reino de além-mar. E fizemo-nos. desde en

tão. uma pátria independente e auto-guvemartu.
Agora, ao comemorar fi, data da lillcrl:!.çi"w, evoca

mos as figuras daqueles brasüetros que, com arrojada
coragem, arrostaram os perijl.Os de uma a\'entura e os

azarcs de um tllUlflgro quandu decidiram l"ornUlr uma

Nação Une onde ha\'ia apenas UlJla colflnia dominada

por estrangeiros.
Homcns como Gonçal\'es Ledo e José Bonirácio me

recem. de nós, a admiração e o rcspcito (IUI' se tribu·
Iam aos. heróis.

Ela exige que não ador(,lllos ;1 llarll:íl"Íl' russa nem

() capitalismo explorador.
\\las, será só êsS(" o NOSSO IlrobJcma? Não haverá

outros, mais nossos, mais de reforma dos nossos egois
mos caseiros, pequcninos e intriguistas"!

Será então que desejamos copiar fi�uriI1O!'i bárbaros
I' que somos incapazes dI' vestir a roupa que, adaptada
[!s Circunstâncias, melhor assentará ao nosso corpo dc
gigante da América do Sul?

I'arll resumir, cremos andar às �n'cssa.� Ito caminho
llercorrido l)elos hOIlll'IlS, \'i'rdadeiramcnk houh'l1s tte

IIl1(SO, do século passado, dos honl"lulos e "alentes qu{'.
,Ie fato, fizeram a indl'!)endêucia do 7 dc Sdcmbro.

l're'm li Deus ((ue não pl'oSSi��U!IOS no (',lll1inhn to,"
tu e yur, ('"umemllrandll o (tia dI' huji·. IIlcditelllos na

��:�;�:a tll;�;�J';;:��I�I��il::ll:liz���aJ�.�l�I\I:::I� :!�:'I:�I�: Il��:é���:
c:oIIIu�ã9 e ca!iveir.o.

Deputados acusados de subÔfno
RIO,6 (OE) Lideres to Lacerda, ao projete que ricos a denúncia, sob pen.r

das bancadas na Assem- abrigava o Estado a com de ser censurada publica-
bléra Legislativa do Es:",· . prar combustíveis da Petro- mente.

do da Guanabara, estiveram bras. Na reunião secreta - _

reunidos no gabinete co chegou a ser aventada 3

Presidente, a fim de discu- idéia de cassação do man-

ttr e tomar uma atitude em cata da deputada Adalg isa.
face do artigo publicado não lendo sido aprovada
peta jornalisl4. e- deputada em face da r'eaçào".�;\,I;jrta:lo,
Adalgisa Nery, que acusa ria presente. "toou decidi

os 'edíegas de terem. ·sidh do porein!,. Que a deputáO'l
subornados por empl'ósa"-. será ouvida e instada a for·

particulares de petróleo pa· lIlalisar em têrmos categó
ra que fósse mantido o v{:·

PORTO ALEGRE, 6 (DEI

- Segundo se ínrormou

nesta cidade, foi notado o

desaparecimento de umj es

tudante cubano - que tn

tegrava a delegação de seu

Pais, nos jogos universíta-
.

rios internacionais que aqui
se realizam. As autorida

des presumem que o m3$
mo tenha rumado para Sao

Paulo, aonde rõra solicitar

'!'Ihr!,?;!'! hs aatoradndcs 'brn

SilClréS:' li"

amor à terra em qut' \'h'emos.

RIO, G (0"!::::"1 - O presí
dente c.lo Insli!.ulu .nrusneí-
1"0 do Café sr. Nelson Mücu
tan declnrou .que já coro.
eO\1 o Prestconte dn Repú
bura a por da situação do
Pm·'I!l:J. z.nrmou que so

m"tlnt:t }lfl"I;\ ;':;l!I"';< J.\i",nsa

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

DIA DA INDEPENDENEIA:
HOMENAGEM

Às 16,30 horas, o !:1<;tilu

to Brasil·Estados Un!(i0� o

Centro de Cultura G..:nr.'u"li·

ca e a Aliança . FI'ult"es:l,

prestarão homf'nanl'1l1 ún

dia da independtincia do

Brasil, na sede do primeit·o.
Está programado um Co·

quiteI e na oportunidad('
serâ pronunciada uma pa·

lestra, promovida pelo Ce-n·

tro de Estudo� Ilistórkos

São convidados especia,�
o Secretário de Educação ,�

Cultura, a Direção dó Dú

partamento Cultural da SI"

rrelaria, a direção do T'\'Iu

seu de Ar! e Moderna, a Dl'

reção do Departamento d",

Educação e Cultura da UnI

versidade e Secret.aria d!1

"tles jogaram II jlrÓlll'ia sorte, li sua vhla. bem·es·
taro casa e família no lance alTisc�ull) ,Ia jll'ocl:lIlmção
do 7 de setembro dc IH22.

O trabalho de COIH'cnccr um tU"incipl' hragan!;uo a

meiros continua inaltera· desligar-se do Rei, scu pai. não teria sido doo; mais rú.1
da. A mesa Diretora da ("eis. Quanta fôrça. di' persuasão. tluantas razões

eXPos'lSanta Casa, nega·se a en- tas ao entendimento de Dom l'l'clro, foram nccl'ss:Irias
trar em qualquer entendi- para o levarem à dc..:is:l0 final!

mentos. sem a volta de seus Admiremo-los, portanto, e cnltlll'lllos a inteligência
empregados ao trabalho. t' o gênio politico dCtlm'lI's gt'nUillUs patl"iotas.
Quando os enfermeiros se

Idispunham a. reassumir Se cotejarmos a fibra e a têmjlera ,Ius t'st;ulisfas
suas funções, para discu- do século passa!.lo com ás dus {rUI' atualmente regem us
tir o aumento, a diretoria nossos destinos, - não é posSÍl'el ellloe�í-Ios no me".

da Santa Casa negou·se >lo mo nível de heróico desllrendilllentn. O {IUe Il('rccbcmns.
pagar os dias de greve, (::. por inrélicidade nossa, Í' incoerência. tlubrez de atitu.
tudo voltou a estaca zero. des, falta de caráter. cgoislllo c U KÔKO das l)Osi�·iít's.

--------------- Mas, entretanto, alguns existem tlue ainda IlOS inspi.
ram cnnl"iança. Alglln� ilil l1ue não se :\\'iltam, não se

abastardam nas tricas I' full"icas de llnliliclIA'cm iniel"lta,

dev��!��O;:q�é�e::�:::::IJlais os rumos nuvos -llelOS
quais iri o Brasil CII\'ere!.lar. ')aren' tlue uma cerração
escurece a \'isão e a argúeÜI (Ie muitus iitulart'o;. respon
sáveis pelos mais altos postos da RejlÜblieu. O fenôme
no será transitória, dc crisc, de influências e fôrças es·

tranhas, que hão de �t'"r l'limimulas pOl"lllW nos humi
lham e envergonham IICl"ante o mundo lh'rc.

Ainda esperamos uma reação Itu hum senso. )lor

SÃO PAULO - Deixando
Santos ontem a noite com

destino a capital paulista, o
Ministro do Trabalho. afiro
mau que todos os entendi
mentos mantidos duran�e
as 72 horas que permane
ceu em Santos, resultaram
em nada. diante da intran

sigência dos direlores dl
Santa Casa, o que podera
custar uma conturba�'ào de
ordem nacional. O sr. Am:ltI

ry Silva, retornara a San
tos ainda hoje. para d:!r

nadar da nu�nnbal"a de�i'.e· prosseguimento as negoch-
tou a imediata execução. do

. çôes.
Decl'iÇt.o Presidencial dlS-

pondo sobre o fe.chamen FORTALEZA F.F.tÓ �en.
to dn JEAD, através da Sd· do'esperado nesta cunital o
cretarin de se�urn�ça .0,) 'Gal. Edmundo GCI:>tão
Estado. A decisfio foi to·

-

Cunha, presidente do Clu.
mada durante a reupião tle be Brasileiro de Xadrez e
secrelárjos. que antes �!. Vice-Presidf'nte da Fedcr�l'
avist,llram ('om o Secret'':Í.- ção Internacional Je Xa-
rio c1e Justiça. drêz.

Agricultura. Na próxima
e d i ç ã o serão prestado...
maiore� detalhes a respc>j.
Ioda homenagem.'

FECHAMENTO
DOIBAD

RIO, G (OE) - O Gover·

--NOVO TITULAR DAPASTÃ-DO
EXTERIOR DA ARGtLlA

ARGEL- (Argelia), 6 (OE)
- O ministro de esportes.
Boutflika, foi nomeado ti
tular na pasta do exterior
em substituição n Moahm
med Kemist, que foi. assas
sinado na pl'imnvera P,I:>'

sadn,.se!-.'"I.lI1do anwlciou a

radio de' Al"!!:el, operada pe
lo Estado. O premier Ben
BeBa esteve na pasta do
exterior após a morte de
I(elni."t.

NACI9NAlIZAQO DAS
,PRINCIPAIS INDUSTRIAS

BIRGH'T'O� (Tnr.l:\terra).
f\ (OE) - O con�Tes�o dos
�lndiC'Jlto<; hrit�n!CfflI Que

poderá conter o fogo na re

gião da reserva de ptnheí
ros que ost ti sentia devas.
tada. Segundo o sr Macu
ta» o Presldonto ooutcrt Já
est á adotando morüdas pa
rn SOCorrer aquele Estado.
Acentuou que o lBC desd
.o inicio esta prestando ' . .111
tia ao Parando Afirmou ln
da que os caminhões o 'e

transportam oaré cstnc S ri

do bloqueados pelo f f

na -roauo ele Ponta G c
sa e Apuoarnnn. O sr . .i\la
cntnn disse .finalmente que

.

voltará ao Paraná no pro.
ateio domingo em compu
nhía do. sr, Paulo Carnet.
"f) também diretor do IBC.
Por outro lado ao; ulti
mas noticias procedentes
de Curitiba índít-rnn que a

"iiitu:l('ito couunua praví«
slmn ('"0111 o governo para
nnense sojlcnundo anxrlíos
de tactos o" J)ontoo; do PaI!>
pm-s soem-r ....r' 8� vrun.es
'tõos iH "Jü",1;

NITEROI - O go\". Bad

ger Silveira. eleito )),.�sjtien
te do' PTB do Estado do
Rio, declarou que o traba

lhismo, constitue um�. jou·
trina 'socialista, pOrel"ll pre
ga democracia e culLunt.

BRASíLIA - A frente
parlamentar Nacionali-.;ta,
reunida, deliberou pressio·
nar intensamente o prcsi·
dente Goulart "isando 11

nova reforma ministerial

v ,RJO - Os bombci;'(), da

• (1\t>lof'lllbara continuam cm·

nfllimf'i'ío da.:; principflis in- penhl'trtos .em deb'?lul' �s
nu!'<trll'lC; BntaníC'8s, tais � (')wlJlas quI' ha Lrêj (lias

:�:r:����,es a�r�llst;:
';�ll ue fl�v;oC: ". "1.(01)".111"1'

W:;,"'I"'ll""...
_ ...._�_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Emprêsa fditôra "0 Eslado" LIda.
HI1!l Cnll�C'llll'irtl 'Iarra, JliCl

Tt'kfml" :;O!'3 - ("h;:� I'o-Ial, l::!!
Fncl('rrço l'ck;;rãfico E:-o,'{'!\110

nrnreron
Rubens de Arruda RAmo!!

(a�nF'\'TC
nonuno IS Fc-rnanrl.» de Aoutnc

ClmJil'� m: HI ,IUÇ.tO
antônlc J?ernamlo dr) An;;>r.'1.! e Silva

nF.I),\')Y)ll ....I�CItET�nIO
f'rr;('}('i; T.uiz etc Mprll'Ír(N Prarte

BEI).\TOj�r: ...
Osvaldo xreto

r'r-cro Paulo ;:..Ll��Jl:lctO

PlID.f.1Cln.\DI·:
Osmar Antônio S('hlindwein

�E('RET_HtIO co;mmn,u,
Divino Mariot.

nEI'TO, DE _\S�J" \TlI! \S

Major \'irgilio .ias

Prof. Barreires Filho ----' Prof. Osvaldo R. Cabral
- Prof. Paulo Lago - Pro:', Fernando Bastos
- Prof. Alcides Abreu - P!"of. Othcn Gama
d'Eça - Dr. xürton Leite ela Costa - Dr. Ru
bens Costa - Cel. Cid Go;;zaga - Major Itde
ronso .nrvenat - waner LHnge.- Flávio Alberto
de Amcrtrn - Arnaldo �, Thia�o - uorarecto
soares Prof. Osmar Pisaní.

(',<luJ!slas �ociaÍ!l
ZIU'Y :I!fjl'!lar!o - r.azaro Burtotomr-u

ESll°J'tl'S
rtnbenu )l:iha'i ,II<!UI'j' Borges - Gilberto
Paiva

{:rf!llICils
snvetra de 50HZ;] - Ertsml l'\cbon de Ub<.1ldo
- Raul Caldas Filho -- J\'lal'('i!!o l\I�dFiros Filho
- J. J, L'nldl'iru (3w<!(),,; - f>lliz 1I('nrique d<.1.
Siln>ira

Salim _:"li��ul'l Ilmar C'i1l"\'nlilO --: Jair Fran
dsco llnll,lns - Ol'orge Albl'rto Pelxo'o - l_In·
If B,'ll - BOlh'];.!l) d�' \lHO

�olicias dn J'oli<'ia :\lüitar

\la,ior Eclmundo de Baslns Junior

COI1lt'lItári""
.1,1;1<) "1'110 finhnrcs

11IIII:'II1:1t'511 \':ricol ..
C_ J;.l1ll1mdll

IIFI'!'E:"E'T\,'Tr:�
TIç'pre"enLll:" .� ,\, S. Lara J 1(1-1, - Ri Cf: H..

Stnu{j(,r D:mta<; 41l - 5' 111'chr
S;iu 1"lIIln 11l1a yjt(\:·';\'
Pürtn \)<'::1'" h�_'L'·\J. ..... II. r,·' -:CU,{t', ";;ti

nl'I,) IIUl'it:nl1\" I' n" C'arijm., n

',',:\ml:\f
;'i��

, .

���;����::::;:: :�:!!E:�:!:: ',:. i�,:,��\;�:��,�;:f�:�;,:
II

AVI'LS,\ ("n� I(\.m\
.

I

(\ 'li�'<'::':":it���I,I,1��>�:1��il;��:�:�:i"'I1(':'ljIlS

�I
.\'\:0::; 110.11:

h'� I arlas. n" "1mrt"" idade, P"'''

"0' �ss""i:,mus <ll,l,-lando:l"

n,,�'o ��lim�do çolega () nos"!_)
)1t"i� r�r"tUO�" 'al,T:1<:o ,rOflllU-
1""d,,_llte e ã �,);� dignís:<ill,a
r:tllIWa ""I'" d,. IIl'Tl'IH'S f,·]i

�1,1;Ht.".

l)r FI.\\'10

S"nlln",_",,� IIr"f."r"sOl� "'n

noUCiaflnO" '''' ef,·t1,,:r!,tc '1"'

hOj •. jt'au'cOl·!'., tlt;,i� "'" nal,,

licl" ,I" ,,,"�,, ".\-l·"I,'�a dll

Ir"I,alho .Inr. dr, I.'{,h'ju ,\1_

T,,,r,,, lI., _\InUrJ,", "Uc L"Jrl"l1

I!'O� Un". ,'l<"rC�tl "IH n"s�'"

matulin"-,, r"'I""""e IIcda10r
Cher", ,-,um r"rll hrithilllli�Jn"

,sW)'A .,\]"Il.\ )L\IlJOTI

O" .. rr, na dClu\:ridl' d(' hui"
" tr"""CUr�" de mais 1I111 IHli

,cr'{lrio lIalalido ti" I'H"Hla,la
" )(cntil�rt". ,\lba i'lhuioti.

. 1 nataliciantc, li EfL,rmcira
"" lIo�l.il,,1 Sa";rad,, Cnr",:;",

"ur �"a illf,.ji"t'j,d" c rapa";_ (h, ,J"�u� cm Sã" Joaquim, 011,11'

d;,de, mOfl,,, l.or 11\1" �ell\l)rc ""Z;I de n';iI "",liro" 11US mci,,�

mere",'U o ,C"l'dlu ,,;,d",I.,,_ 'O'IH lIue \·; .. e. )(,,]h-u ,.orqo",
",,1'''''01< certo�, �erá ah·o tias

1t1,d� carlnhu)"s n",nifestaçõc,s
de nl,r':,�u " .ep,'ozijo, à .. quais

1,r;'l"rO�U111l'nte "0 ES'J'.\DO'c

"��,,ci,,_�e "u<:"rando_tne "oe "ontlnu" s,'urlo Um 'Iuti nll�f,;
�,ncJ<,nh'� cul"hur"d"rt.,. d.'st" t", <1" ,·r('�ccnjc.. IlrO'l;pl'rida'dl'� '"!"!'!"'O

r"lha, Adula ,Ie hoje 'Iue "",.". �r _

ea a 1)1t,;���ell1 tl�. bl'U u'lh'er�,i
-"" �r. Rondoll Diell

PENSAMENTO DO DIA: A pessôa :-.emf
etlucação· po:- mais alto que o coloque- t
lUJS, fica sempre um subalterno.

,\1""ltneI1L" " IInh I'r��ria!!'"
(, Tn�p�tur Fl'd"r"t du En�in',

Sco;.cirm:ll e," �anl;l (';,t"'in"

_ �r, Nlcolall (;rrm"l'o
- 'T, �Iu ..ocl MurlnhOl'erreir:1

ri" ;,. para l"d,,� Q� 'ltle h�l>u_
lam n"st" ca�", Jl1I!t(,." ,le �ran

,IIl ulcgr;lI 1)";S temos I ..... dr.
T'[,id" 11m ver<lu<lcir" I1mh;'"

c, dontr ... a� milIta>:, ;'I>,nll'e,,[,,_
':';e� 'l"e lh� ''''rliv cllllr�rld""
n,ls de "O ES'!',\nO", n"� "._

bocium,,� cum \'ut"" ,I.' 11l'T('tlC'';

fdicid1Ht.-,s l'x!�n'i,,,� "()� �"u,,'

f"mili"r'_'�.

- H, J"ão Crct>l'u
- ,"�o Wuhlen\õlr l'ci.�lItO
- �rtl. lIo!;), ChCrC111 l\ICntl,'s
- I;r;,.( Othj,dint\. Llict" HéAi�

n"ldna �Iachadl)

- "a. (':lida Dicgoli Corr,.Ja
- Ha. Silvia. lirc,y�lcbcn
- �ra. Cacilda ScarpeH
:- HIll. 'J'"rc�inha SIh-a.JOUX.\Lr�T.\ ZI·j(Y �I \CII.\

110
- _ri". \'cLa Lu(ia de �Icd,'!_

�" rill
- "rIu. Euda D"miul11 .,__

__
�('''tn indiá",'1 alCl\ri" r�lll,

Iramos Ilar,." ,tia. d,. bllJ""
tranM'Ur�" de luaj" '",. IIllÍ\pr_
,,;irio natalirio do noss,," HlI�_

Irc amigo e <'ulc!;I< 'lfe Irab',- _

lho ,lor. ZUty Maclllldn, <'Iem,' \

tu )JOi' mal� o;ul1hccl,In Ila "" _

- �,tu, Vinia Callado C�tdci

ri! ,tc .\t"Jra,lc,

� , .

/"" Comecsnenos " Sociais
f

, ..�\��

U{ "----=:� .

MARILEIDE E RENATO NO ALTAR DA CAPELA
COLEGIO CATARINENSE -- LlONS NA FESTA DOS 10
ANOS -- HOJf EM ITAJA!' "MISS ELEGANTE BANGU" I

1 _ o Deuartamcnt« de Cultura do veua Leite. em (\Jmpanhin de arrugos.

16 - CHA' D!\S AZALELAS N'JS sa-
li,es do Clube Doz' de Agôsto na tarde
de quinta feira. realiz, u-se () tão co-·
mentadJ ,. e�pcra(\o "Chá du, Azalelas'
numa nromoção ,I .. senhoras de nOl':>a
s'Jcicdade. tendo a fr'ente a Exma Sra
Ec!ith Gama Ramos Primeira Dama do
Estado. Na pass:lt'!'la azul fio Clube Do
ze. Carmem Rr;sa. Calda, a nova Rainha
dJ v(.'te�ano clube da cidade, (lesmou
cnm muita graça. /\; Debutanb'.� do bai-

5 - A Direbl'ia dI) Clnbl' Cnt,a e Til"}

I.C
oficial .de 1963. ('0111 St'us lin(f')s e

CUS-jV"', �11l(>e)o� DrUlllllnd, 'hoje re('epciona- tOl'OS vestld('�. deram n(Jta alta na paSl-ia-
\'li l II seus ;:alõr� ti mundo ('I!::gante so- leia, recebendo a!)lausc'i do num1?rQso

I
ciuJ da {'idade di' Itajai· nam (J movi- públicJ que COl1loan:ceu a tard... (].(.' ele
ment:Hia L "ta quI' escolherá ":vti�s Ele- gr. ncia l' cari�ade: A COl�iSS�O organiza:
"�n�l: R:lll""u 1063" dor� do "Cha das Azalews", agradecem

1:",�QI1l0r l;l'ndJ inf"rmad'J) que' �/�g�=IJ�;a';{��Ôa��ll�:��Ie ;'��1�J�hV1Ilt��
marco\! éuxa na cidade de Lagcs à fe,,- Natal da Criança Pnbre,

�tn de ca6anwnto da bonita Suzana Sbrllz

zi, hoje senhol'n D:·. Celso Muxfeldt. A 17 - Em ,·c.dadas de Whisky 110 Am�ri
recepção qU'J teve a carg:o do, senh!)!' can Bar do Q. P. H. Os sr-nhores. Dr, PIi
Eduardo Rf .�n ('slá send:_) as�unto ('ln ui') DuenCl. da Cidade de Joinville. Sr.
... :J{'iedadt'. Ff'\'nanda Faria, Dr. Valney Collaço de

Oliveira c Dr. Teodoro Leli" de Oliveira
Leitc.

Estado btá prarnovondn em no-se ci

dade, Festival dc Cultura. que -era

realizado no G:násio Ch a rt- s E?gard
Mortrz.

2 - O D: Francisca Grilk. Presi-

dente do xenei Clube em Santa Cata

rina, nos nróxrmos dias 21 e 22. par tí-.

',ipanl, da cxpcslçâo anU3J que reaü
enr-se-á na cidade de Elumennu

12 Recebeu orn sua ::�_.sidénc�a j-ara
um mcvímentaclo e etegúntc jantar ame

ncano. \) .tmcattcc ca ..al Sr. e Sra. Amil
car Cruz Lima (Heloisa Holena) . O casal
em questão. hok retãe (':rrulanrlo na cí
dar'e de- eunuco

13 - O Dr. Paulo Konder Bornhausen

que se encontra em Roma. re-tejou nn

tem aruvor sárto.

14 No moderno e snnoàuco restau-
rant a do Hotcl Royal. [untava o casat Sr
e Sra. Dr. Julio r'auotta.

15 - Accnteccu ba·;tante l1I ..v:menta
da a noite (le quinta feira l1<l AMERI
CAN BAR do Quel'ênc!a Palace. com Ar
lindo ao piano", Niloll Ferr('!ra nJ Cla
rÍlH'te.

18 - Rita de Cas"ia Viégas prepara
malas para sua aOl'efientação na festa
da" Debutant.es carkca, (!Ia 21 próximo,
no Copacabana Palace, A promoção é do
CoI\-(nista Barão Siqueira J1' .. terá o alto
patrocin!.; da Exma Sra Sarah Kublts
('hpck

l�) ..,... Está sendo aS',;llllt{J 0011l reuniõe,;
sociais, o elcg:ante .JantaI' americano na
última quinta-feira, na residência do
ca�JI Sr. e Sra Dr. Alcides Abreu, quan-'
do era festejado o NIVER do Presidente
do Bancn d,e De-envlt!vlmento d,) E,ta
"o.

20 - Circulando em nüssa cidade o

miUontilio Maurício dos Reis, desta vez,

cem novo KARMANNGHIA.

CINEMAS: CARTAZES DO DIA
- CENTRO -

- BAIRROS -

ãs 4 - 1/2 7 1/2 - 012 ]1nras
Alan Lntld - Vau H('flin Jack Pa-

l:lIlce - J,ean Al'�hut _ em _

OS BRUTOS TAMBEM AMAM
- Ccmml'U: até 14 anos _

roxy
às 4 e 8, horas
George Montgomery

Th:tna Etg- _

WATUSI, O G!GANTr� 'J�UtIl;ANU

gloria
à.s2-5-71/2 o 1/2 hOras

o r.rIlJlO ":SI'olJ>iru "IJ,,��;_
lio LII7.", dt'sl/J "aplll", enl bfl ..

nwnugem u" Oia 'lu 1'4trill, ( ..

rlÍ r<,nli�nr " 1<�).!Uh.tl' IIrI)A'r.,�

t}� ti '11)rll,; - ij"unliill IIU

sede do Grupo e snidu I'llra ;\

forrrouturn em frenle IH< Quar_
tel da Bíbliu' �1iIlI(ir.
As II boras _ Formatura na

"rn<;a "G�túllo \'ar�ab-<' pnru "

l·ri.tr�jl'a do 'certifkndo de pro

'mellsa" "OS escuteiroS qUe J;í
"JellilJlIlJ (l'!to.
Em �Ku(d(l. rJ"'i'lV'rjio Q 111..1111-
li,.., dl' r"f)ariali"ad� ro", '1 ,,,�

)',-""Ii\'l' diplonlli, o� �""'QU'I,l)'

abjJ_Xll:
Cyrn \'eilt'" Sonrfni' _ "Ht�_

/

NOVELAS PORTUGUESAS - Editora Cultrix
- COIllÇAo O MlJJldo da Novela - volume VI �le.
cno, prefúcio e notas de Fernando Corrêa da Silva
- No curioso - e bom prefácio que abre o volu.
me, o selecícnador explica as dificuldades que en

controu para a organízaçân do mesmo, tendo que
&6 limitar dentro das 250 páginas e de um gênero
que fica, pelo tamanho. entre o conto e o romance,
E o critério que acabou adotando nos parece o mais
acertado: Camilo, Eça, Aquilino. "Maria MoiSés".
"Alves & Cia." e "O xrathadtnhas" são respectíva,
mente os trabalhos escolhidos, e que dão uma idéia
exata de três altos momentos da ficção e das letras
portuguesas. por três de seus mais representativ'_

VISITE 'LORIANÓPOLlS DURANTE A -lia. CONVENC�O ESTADiJÀL DE - C Â M A R A S J UNI O R S

DIA DA PÁTRIA -

HOMENAGEM
DOS

ESCOTEIROS

3 Marcaram -ncontru no alta mór

da espeta rnv'no Esnírito Santo, no pró
ximo dia 26, à� �1,30 heras a Sr-ta Nadja
Maria Daux e o Sr. Mario Artnur Ferra

re.si. Os c'}nvidados de Nadj!l e Maria

Al'thur, serã(J :ecepcionadns nu residên

cia (h) ("asaI Sr l' Sra. Nagib Daux 'Ja

nÍ{'('l.

Elvi,; Presll'Y
Juliet Pl'nWliC

S!\UDADES DE UM PRAÇlNHA
TCClllc:Jlor

("'nSl1l'a: até 5 anos _

império
às 2 1/2 - 5 8 horas

4 O Li()n� Clube comemorando f:!>;

10 anos de bon:; �erviços. ,entre as festi-

Il �'!�:d��i;��;t�l�er�a��:') ud:a, ;J��e�Çeã��
� Amf>nhã nns Salões de Querência PalacE'.
\

jantH f,·"tiro � Soil'êe, com c{)nvidad:::�
da Di�etoria do crectênciadll Clut:�'. O

11
;

o ani'·ersnriallfn 'I"'_' C�Ll\'"

'-e ''-.�eunl<'dlLL,·ullJ� Sucl1t-I�"

lIesta fiilh>!, de�[tuta dentro

Iodos os IIU6 3,,111 Iablltam, do
s"\ldl1� c I1II'lCcIdalll amh:lldr�.
.\lotivo Il0rqUc, estallllJS CertOf!
",,,roi. "fusiv8L1llllllo CU"'T1rl",�,,_
tI< por tôd" n l!u�"u �odCdauc

����1;�::�:.�:::I l�: l��';�:�;:r;�
..

Pl'e�idente c Sra Dr. Heit'lr Ferrari. ja
estão recf'nt'ionandQ c:mpanheiros e

DOIl1t1dnras ,1(' {']df\de� vizinha". que par

J ieipurão dos f,·�tcjos do Li"ns Clube de

Plo� ianólloli-.

7 _ Está "pndu notado pelo mundo

elegante feminino, que a alta costura Ii
deroda »"1' renomado;; CosturC'iras e Fi

f:l,u!'ini�tas, ('sift entrando nl) campo dos
(rlcú: com" bilhÕC� ou debl'un.

8 - BAIUCA Bar Restaurante· será
inaugurado em outul)I'O D\'ox'mJ, co

mentou f) PI'I>IJl'iebi.rio S:', ManJla Rim
bau.

!} R�allzur-sc�á hlJje nu C.3pela Co-

lrlg'lu Cntarill"nse às O horas. a cerimó
nia do cnsalllt'ntJ (Ia Srta Marileide
Abraham. cem o Sr. Renato Cruz Peix'J
to. A :ecepção aos convidado" dar-�('-à
no-., salões 'do Gnerência Palace Hotel.
Flavio Amorim. Aconlt2cimentos Sociais

rumprilllpnta-() com votos de felicitacões
lO - FCstcja Idade nova hoje, o Sr 'Dr

11 - No "GOLDEN ROaM" do Copa
cabana Palace apreciando 1) 1llaravilho.� .. 1

SHOW, Mulata u t?U cabelo não nega, (J

cai'al Sr e Sra. Dr. Teodoru Le1i� de Oli-

'são josé
às.3 - 7 1/2 - O 1/2 hora:;;
Kirk Douglas E:lsa Mal'tinelli

A UM PASSO DA MORTE

C'!nemaScope _ Tecnicolor
Cens\ll'Jj até 14 UllOS

à" 2 horns
Jl�an Gabin

DJra Del! em-

ARQUIMEDES O VAGABUNDO
- ('en,ura: até 5 anos _ James Brown

Jean Stalcy - em -

TIROTEIO INFERNAL
- Ct'IlSlll'a: atê 1<1 anos_

raiá
as 2 c 8 hora.::

"a"ro Spar,,;; _ �tlrudtlr

l'ost';'riQrmJ'llt" hU\'''rã a .'"fr,·

)!."a dncertifleaqndll "l-;strt"jllil
de Mh·lda<!�", U()S H"Il:"jrr.t ••s

e�rpll'lroS, os fjljal� (,onlple('i_
r"'.I1 m,,15 um ,ln" iiI! nua QtI_
Y;d"d" nO morJm�nt" r�""ro)J_

('h�h' 8"rll)0 Flor<'ij 1.I0tl, Ch ..

r ....I<l�" I'H('ir'l- fllhu ti ('s,·.,t.'i

ros MnlltO Soure', Cyro Ve!f('�

Son";ni. André Carl,,� Carll"l_

t<>, Ubôriu S"ncinl :,\,,10, �f1r_
t"n Cólrne;TO; OrlandQ J,,"'"

lJarbnto" C<,sar flDI�inj( \\'II�
mar neo'h, l'ui, nUhland .. eh."

I>'in;,llllcnle ha .... rã 11 l'ntre�"
do certificado de sejl'undll ela�

�" aoS seguintes escoteiros:

. -'Iauro Suares, Cyro VeLga S,m

cini, André C"rlos Carneiro,
OrlandO Barbai!), C"sl1r lIal_

sini, Wilma r RO'ch, Cl,illdj"

lIeckel'·/lclluhlund.
O .. ""'bi11h"s« do tradiclonnl

).!rupo escot"'ro estnriío formá_

dos dllranl .. a par�dll no 111"

d;t p;jtria, �eguind .. d"l)oi.� I>a.

.a o aCampalncnlo, 01\1]" far;'.o

a prolll�",SIl'lO dia. .�eguinte,
Domingo, �endu qu" deverií ..

renOvar 'o IIrOn1(>lI�a ,,� J"hlnh(t� ,

OIU�o:o a ,,�:::,m�!ei�:�su.. "'_ I

coteiros continuam trabHlhall_

do oom enlllsiasmo e prestu_

ção" trndiclonal }lomenagcl1\
"O Dia da Pátri�, motl�·o por_

que cumprimentamoS todos <l"

escoteiros n" pessoa do Chefe

Geral du GrUpo EsfQt�iro Jr�

cilio Luz, sr. Olalício SchunO'r

Sobrinho, 1)110', não medindl)

{'�forços no �.'ntido de elC\'ar

tad� "�z m�is " mO\'lmento ('5

"oteiro em pOl!sa ca,>ltlll, mui_

to tem colllhl)ra.!ln parti gue ,)S

11"6>10S jOI'Cn� e>lcoleiros C'lê_

jan! "" lUg"r dc J\eslaql1e no

l'I.,CotiStlll) b'm�ilel,o, "Orno dp_

l1IonJ;lra'�m "ti último ACllmpõt
01(:nlo Internadon"l de )'''1.,,_

Ihus, r.,,,lin'(1as em t'i,.tu j\_

legre, "n.le os nolõs,,� cscolO'iro'l

Con�eguiram hrllhanlc

..nIQea<;';o .

NADA DE
REBITES!

E'tti_!j3. em seu cat"O

Lona de freios "COLADAS'
- 60% mal!;; no aPrOV�I" 1-

menta das Lonas.

CASA DOS FREIOS
Rua Santos Saraiva, 453

F-STRET'T'(l

BOATEX
IND. COM, CONF, LTDA.

SAIAS
INL ..

E

CALÇAS
em todos os tamanhos

para adultos e crianças
crianças

�.- -.�
NYCRON
SUDANTEX

fabricação propria·-:W
Gregtll-y peck - David Nlvelt

Anthony Qut.nn - Irene P as R. PRATES, 205,
G a Seala - ,lHl'l-, São Paulo
O.::; CANHõES DE NAV,AiWN'El ._ ,

:r

_. çjuemascope - '1'BCUiaoló� ;:li!. I..�. atendf.J]lo5 �o�'<fafta,. �

escritores.
--111--

1I,"'TÕlIU, nA l.JTER.t'TR& HIt.<tSJI,,}<,IRA_
I'JIÚ;ál) - ,�dh;io i<t�,ah'a - de Antonio Soill'eS 4mD.
ra - 'UI)! rurume dr pOlica mais 1)(' 200 I,á,inlui,
o .\utQr lU'. Ort'ru(' um ntiow 1l'\'.fIl1tal'lll'ntu da II·

Íl'falura Iwaiiil"lra, nultl.if iiÚ)teLill' ceare. fundad.a f"1Q

I'rit.ériJI j·sÜ'!it:'II!i. 1)0 p,,"orama d.a Literatura fira-
IOlIdl'a l' lOua J_)hcjllão lIistórj_ca� até "F;ra Nacional:
1;;I)(}('1l do Mudf'rnisnm (l1J'22:.J9J�), alr.flllt! .. cW caDI.
lulm; dll malnr Interêsse e a.tuaIWa""', .\S.\ dá um

..('(ral!) da tttcrutura brasileira 5{'UIi nMIIS, liUati "1'0,
C:II' e impurtâncla. Obra, pelo {lI)(' compol·t.a. hullli'
pl'n�ú"l'l uns que se preocupam com fi probll'lIIa.

....,
--111---

IlEM AVENTURADOS OS QUE TEMEM - Edi·

dia Brasiliense - de Yael Dayan - Jovem outora

ÍliTaelense, que aqui enfoce. problemas e conflitos da

ju\'enlude- de seu país, dentrp do COlJlp1exo que Is,

rol'! vive na conjuntura aQml. pa mt>sma autora, a

13rasilense já !nnr;-ara, anterwrmente, o livro biográ,
fic-o "Nova Foce no Espelho".

-'--111--

LIVROS DE BOLSO "BUP" - Iniciativa que
merece todo::; os louvores, esta dos escritores Enio

Silveira e i\1:írio da Silva Brito. A "Biblioteca Uni·

Ycr�al I'opular", destinada a lançar exclusivamr::nfe
livro d{' bolslI. acessiveis ao grande público. ,'cm

aI) encontro da realidade brasileira. São obras dos

mais diversos gêneros, todos de maior qualidade li·

terária e de bonita apresentação gráfica. São os se·

guintes os primeiros volumes aprcsentados: ';Con·

tos Norte-Americanos", antologia; "A Morte de Ivan

I1itch", llo\'cl:L de L. Tolstoi; "Desaforismo", nova

cdjçiio do li\'l'o de Mário da Silva Brito; "Canitalis·

1))0 do !iiéculo XX", cnsaio de E. Varga; ;'Luciola",
de José de Alencar; "A Data Fatal", pOlicial de Phil·

Jip IHac I>onald: I'31cmlirias de um Trapaceiro" d('

Sacha Gitry: e "/\ Metamorfose", de Kafka,

--111--

FEIRA 00 LIVRO - Prepara·se a Câmara Jr.

de Florianópolis para a sua segunda "Feira do

Livro". Já agora, com a experiencia da do ano ano

terior, que tanto interesse causou, espera·se não só

que se repita mas que seja mesmo ultrapassado o

sucesso daquela promoção, Ainda sem data defini

tiva, a feira será realizadp. possivelmente na primei
ra quinze;1a de novembro. Participarão inúmeros

editores do Pa:is e espera-se, desta vez, a preSença
de grandes nomes das nossas letras que aqui esta,
rão autografando seus livros. E esta uma maneira

simpática de levar esta mercadoria esquiva - o li·

vro - a um público que nem sempre o vai procu·
rar nos locais adequados, mas que o adquire quan·

do ove,
(Para remessa de publicações: SM - CP 384

Florianópolis - Santa Catarina).

...� ••w

UMA CARTA COM ENDEREÇO As AUTORlDAD�
SANITARIAS - Está as.�inada, mas confesso que fique!
c!'Jvldalldo da autenticidade da ass:natura. É' que con

trasta flagrantemente com os têrmo.,; técniccs u"ados
pelo al!tór .. , Vamos transcreve-la.

"Prf?zado cronista. jorn, Osvalc\o Melo.
Tendo em vista ser V, S. um batalhador em pról

dc;:; beneficie., c p:ogres,',Q d� nossa Capital. sugeria pu
blicassQ em sua coluna, o aviso no sentido de chamar (\.

atenção das autoridade,; .sanitária:; !lata a f.scalfzação
dc" café,; e bares desta cidade. O que se vê gerahnell"
k. são os esterUizad:>re,; de xícaras destes logradour(ls
públicos fabl'ica:-em apenas uma fUl)lacinha inócua Il

microorganismos .-que !)uluJam muito contentes numa
•.�mperatura ideal. Pode�e mesmo descans:ar o dedO
dentro de tais esterilfzadores. sem se c::lrrrr o risco de

quelmaqqras de qualquer es!lêcie. Mesmo com a água
12Jn ebulição, não basta mergulhar as xicaras em etoS
relâmpagos! Para uma asseTJsia oerfeita é neces!;árlo
ferve-la nela menos dez llli�utos.- Naturalmente os pa
trões também são culnadJS se não veem isso. Pcnho"a"
do a V. Sa. ficam aqui oS agradecimentos e a contrl
bui�ilo de José de R. Santos. PS -:- Se me p'-'rmitlr, vol
tarel com outras.

Ai está ,a_ carta publicada sem tirar nem por mais.
Mostrei-a. antes d-e llublica-la ao pr:prletá:lo da Casa
das Frutas, que 'me disse: - "Naturalmente Isw �ã.o
se entende comigo, pois, muitos ::;ãJ os freguê�es que

:��� �:;;,.passar a xicara na água fria, antes de to�

- Bem, res!)ondi. Natu:.-almenw há cxcepções.

CASA - VENDE-SE
V-ENPE-SE CASA DE MORADIA SITUADA A AV.

'RIO BRANCO N.o 196, DE CONSTRUÇÁO NOVA.
}õ'ORMAÇõES NA. MESMA,
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'••414' Vecchietti e sua Tapeçaria
r'curo Paulo Vicchictti é 'um artista consciente

da rl'sJloll\ubilidade de sua artes 11 tapeçaeta. Nâo
tem aquela preocupncãu ftítil �' rotineira de npre->
sentar 'J"; trabuuros 'ao pÚblico somente na expecta
tiva de auearmr- clogins ou vender seus trabalhos.
Se, em todo caso, expõe " em decorrência vende. é
{'onfil'luaçihl evíueme do valor da tapeçaria (embo
ra a veudn. prõpr-iamcute, não seja premissa de va

IUf) filH' nâo � apenas uma contextura de linhas c

IIIll jôg:o de cõres, mas: lima obra flue êjc conse

guiu 1111 tilllllS dH .. seus elementos emblemáticos e

do SCII mito, orerccer o universal" como contem

"lllaçãu, �:llvf) lima uu outra Iapcçuetn, o pano de
fundu ,_;. a EXPI{I�SS,o\O l\1ELANCOI.lC.4. que tr:1OS'

_
borda, aüuru da otn-a. tere-nos 0<; olhos, uetxa-nes
tristes. U,í um 1',j\'EItSO UE NOSTALGIA giran·
dn c g-iralld:J em seus trabalhos, e sentimos a tôrça
('riador;1 dI' Yicchietf (IUe nos envolve: não nos su

foca, mas no .. perburba. Suu tapeçaria é um mundo
de pocstu. Eh' conseguiu aproximar. fortemente, a

poesia à l-ilI3 obra e sua obra ri poesia, Esta inter:
'

liJ..'1I�'rUl (h'staca o EQUILIBRIO existente erure..o
I'ICTÓRICO e o POETICO, embora não sejam poucas
as V&'l:I'S que fuju de .um 011 de outro, {) imporem,
le Imra' II artista, toda\'ia, não é a preocnpaçao que
sua talJCçaria l-ieja assim ou a'isado. Não tem aque·
Ia "int{'n�'ão" degradante de razer a obra de art€' ao

RODRIGO DE H'ARO: NO·
VO J.lVRO, O poeta Hodrj,
go dI' III1I'U, publicará bre.
vemente, no Rio de Janei·
1'0, ,;,;eu sl'gu_mlo livro de
pOl'ma .. : "EROS FúNEBRE".
O artista. encontra·se no

momento, ua Rf'sidência do
poeta P�'dro Garcia, produ.
:r.indo hastante

--x...'Xx__

LINDOLF BELL: "OS DU·
ROS" O co.nhE)Cido poeta
catal'inense Lindolf BeU, fi·
gura de destaoue nos mE'ios
intelectu..is da' nova geraç50
paulista. nutor de "05 j'Ó&·
tumos e 'AS Pm1edas" e "Os
Cicios". edHará pela FRAN·
CISCO ALVES", uma nove

la, O titulo é "OS DUROS",
e retrata Os problemas de
sua geração dentro da noi·
te bandeirante,

--xXx--

REVISTA "HUO: REPOR,
TAGEM. O jornalista Anto·
nio Fernando do Amaral ('

Sih a, eor;'('spondeute da Re·
vista Visão {'m Santa Cata·
rina. acaha de fazer uma re·

portag('m ii j·t'Slleitu tio
"J\1OVJ'\IE�TO PQÉ'tlCO
E'H n.ÜltlA('o;ÓPOLlS·', in·
formamlu c interpretando a

pocsia di' ROdrigo de Haro,
PéricJes Pradl', O.smar Pisa·
ni, I'cdro 111' Garcia. Edson
Ubaldo, Lindolr Hell, Are·

portagelll já foi enviada,
com fotos c ótima documen·
tação.

--xXx--

CORAL DA UNIVERSr·
DADE. Encontra·se em grano
de atividade o Coral da Uni·

versidade de Santa Catari·

na, sob a regência do Maes·
-tI'O José Acá('io Santana,
há pouco contratado. Os en·

suios têm sido intensos. e

espera·se para breve uma a·

presentaeão.
xXx-

JIlU'RESSOES DE "IA·
Gt�!H. O jOl'llaLista Silveira
L('nú um dos diretôres

. da Edittil'a Roteiro, volhlU
há poucu 11m; EE. LT. I'

pretende 11Ilu;:ar brel"!!men·

te "nlPRESSOES DE '·IA·
GEM'·. ob�ervações suas t'm

tôrllo de pl'SSOas e I'oisas.
1'õa. próxima 'cdicão d.. "AR·

TES E I,F,TR.4.S" será allre·
sentado S('\1 llrcfádo ao li·

,,'1'0 "Uma Voz na rraça" dI'
Sih·t'ira tle.Sotlza.

.::X.'��

CONCURSO LITERARIO
A Socif'dade Oratóri.1. Es·

trciumse, acaba de recolhe\'
os trabalhos .referentes ao

con(�urso Literário, organi·
zado pelo seu Departarnen··
to ele Cu1tQra, O concurso

eom))l'e('nnp POESIA, CON·
TO e CR()�ICA. A Comissão

. illl'mdon't é r. seguinte: Ne·

- p",

calor premeditado de uma observação, dar o toque
justamente no centro ou Ilerifcria da peça. E não
ter a "preocupação' de razê,la poeticamente, valo,
riza com eminência seus trabalhos. A poesía extsu-.
É, Não foi buscada. Nasceu com a criação. E o va-

101' de sua tapeçarm atinge maior expressão artts
uca quando da técnica, da elaborada construção, do
artesanato, a poesia não se despreende, muito me

nos é aparência de ruga 011 completo abandono. O

meticuloso, o equillhrado. o comedido, o compor
tado, não uesvatorraam fJ conteúdo poético. multo
Iwlo cOAtrario, dão nminr realce, mais VITALlOA·
DF.. A hUllrcssão é que cada ponto cada tom, foi
batizado com poesíu. li: isto é de uma beleza tm

presstoname. I'edro Paulo vecchlettt, atento na

composição dt' sua obra, conseguiu 11m etluilibrio
excelente de eâres, e as pequenas dimensões da ta

peçaria deram um hUIUC especial, não se aprcsen
tanuo. contudo, como rejeição eategúrtca ao -mu

ral". mas um desligamento, per sinal proveitoso.
Sua TEi\lÁTIC.'\ t'. a fLOR. Psicologicamente talvez

se se pudesse enquadrá-ju como um artista "interior,
mente despetalado", deSllctaladamente triste e que
a flor é uma mancira honesta de compensação e

deslumbramentos estertores, para sua sobrcvívên
etc. O botão é U !:,ramle cumpanhelru de sua solidão
c as nôres uma' forma autênüca dI! fazê·lo feliz,
i.He que tem o coração como uma enorme flor rôxa,
crescendo semlJr(' como sua arte. semente ii. I)rocu·
ra da perreição.

UMA LENDA MEDIEVAL
Sih'ia ele Hal'O

HÃ MUITO TEMPO CHEGARAM A ESTA ILHA

CORTANDO OS CÉUS.

QUATRO CAVALEIROS ESPANHÓIS;

QUATRO CAVALOS NEGROS COM ELE!? VIERAM,

E AS CONCHAS MARINHAS
"

GRUDARAM·SE EM SUAS VESTES,

POR ISSO l!:LES BRILHAM TANTO QUANTO lmILHA

HÁ SETECENTOS ANOS.

O CORAÇAO DE OURO QUE BATE O SINO DA CATEDRAL

SUAS ESPADAS PURO METAL

SEUS CABELOS ERAM COBRAS N:e:;GRAS

SEUS ANÉIS PEDRAS OPACAS

QUj!:: Só BRILHAVAM A NOITE.

A RAINHA DOS M.'\RES

CHEGARAM AQUI SEGUIDOS DA BALEIA BR-ANCA

A GUARDIA DE S. MIGUEL DOS ACÓRES

- Salim i\ligut'l-
Machadinha é uma cachaça Machadi·

nho é wn estado de espirita, Macha·
dinho é um vicio. Perene, sempre e sem·

pl'e, que se torna mais vivo e persis·
tente com o passar do tempo. Atual
cnda vez mais atual' e autênt.ico. Que
o diga o bom amigo - e mnc;hadinho
de primeira fila - José Garcia. Você
lê e relê, volta a ler e reler, sempre
com novo encontro, sempre fazendo
no\'as e fascinantes descobertas naquê·
le mundo. Machado de Assis só faz
eH scer com o passar dos tempos.
Aquela maneira de narrar. insinuando
mais do que diz�ndo, tão dele, nos

tinge fundo na sensibllidade. Ale·

gião dos admiradores do nosso maior
escritor aUlj1enta sempre Machado, é

bem verdade, não se entrega, não se

desvenda, a uma simples leitura, pe
dindo, exigindo releituras. Da!, então,
o penetrarmos no âmago do que ele

quer nos transmitir, só com paciência
e amor.

Contista ant!'!S de tudo, dizem mui·
tos criticas e estudiosos de sua obra,
a discussão a respeito de quais seriam
seus melhores contos é intermimivel.

Catando e catando, 'colecionando
tudo que se refere a MA, sejam livros,
artigos e noticias em revistas e jor
nais, etc, JOsé Garcia, volta e meia nos

aparece com uma novidade. Há pouco
foi uma recente edição contendo os 30
melhores contos de Machado de As·

sls. ÚDntendo os "30 melhort"s" é ma·

nelra de dizer, porque o leitor poderá
ir ler aquêles 3D, dali sair para uma

relt'lt.ura das obras e encontrar ou·

\ros !lO.

Agora, José Gart:ia escnvoll num

velho livro de Mário Matos, editado
em I _ Ia Companhia Editora Na
dnnal f' irrtillllacla Machado' de i\<;<;1s.

int1tulpdn "0S

Machadinha .. ainda e sempre
CONTOS DE MACHADO DE ASSIS E
A PREFERl!:NCIA DOS CRíTICOS" E
lá estli à página 308 da referida obra:

LuCIA MIGUEL PEREIRA: Canti·

ga de Esponsais, O Espelho, Missa do

Galo, Noile de Almirante, Umas Fé·
rias e Evolução;

ALFREDO PUJOL: O Enfermeiro,
O Alienista, Uns Braços, Missa do Ga·

lo. O Emprestimo, Último Capitulo,
Anedota Pecuniária, A Causa Secreta,
D. Paula, TriO em lá Menor, Teoria do

Medalhão e Uma Senhora;
AUGUSTO l\-lEYER: Trio em lá

Menor, D. Benedita, Um Homem Cé·

lebre. O Alienista e O Espêlho:
TEIXEIRA SOARES: Cont,o de Es·

cOla, Noite de Almirante, A Chineln,
Turca, Um Erradio, Pai contra Mãe,
a Rclôgio de Ouro, Entre Santos, Uns

Braços e Um Homem Célebre;
vrANA MOOG: Galeria Póstuma,

A igreja do Dinbo, Te6ria do Medalhão,
O Alients<I e Viver;

PEREGRINO JUNIOR: Um Capi.
tão de Voluntários, Conto de Escola,
Um Homem Célebre e Trio toJTI lá Me·

nor;
SíLVIO ROMERO: O Cónego, O

EnfermeirA e A Tgreja do DiaiyJ:
MÁRI:G MATOS: Conto de Escola,

Anedota do Cabriolet, Noite de Altni·

ranie, a Chinela Turca, Missa do Galo,
O EmpresUmo, Um Homem Célebre,
Cantll?;a de Esponsais, Um Apologo, A

Segunda Vid.'l, Uns Braços, Uma Se·

nhora e D. Paula.

Confronle·os, leitor, com a sua

própria prderéncia. Desta maneira,
() que é sempre ótimo, terá uma boa

dl'sC'ul))n (se é que há necessidade de·

la) Im\'U nova rel('itllra do grnnde Ma·
chadinho .

E p e dlvulgnmos as

Jacqu«, Schwcldl'9,n Ma- -t rcbalham (':11 esta-
do de continua ntcncõo fi;

VIU _ ISRAEL fr(�ntcil"a.;. Estãu sempre
vigilantes. Uma má 1

A Independência fOi pro- trator c «utrn
.
n'l rua.L

clamada á 14 de maio de São a-x-nas d:Jl� rnllhõvs r-

1948. No dia 15, dia tme- meio contra uma mnr.i

iiiiUi_iiM-__�-------��
dia to. sete países -árabes
invadiram Israel. abãn
deu ado e desarmado ;:wlus
rngtése-. Repetiu-s.:' a te

gendana história. dI) pe
cucno pastor David, der
rotcnoc C) gigante Oo
!iath. ()-,; árabes romm
derrotado". Entre as tro

pas vencida". encontrava
se um coronel do exé'rclto
{'gipcio. cnamadc Abdt'j
Nasser. Hoje. dita (ior do

s-u 'laís - Nasser ja
mais »eraocu ao" t-aae
lemes a humilhação da

primeira derrota. Multo

menos fi; da segunda. pOI'
ccc-dêc da Guerra. do 81-
nai. em 1957.
As ambições de Nns-or

não vi-am anen a-, a des
truição de rsmet. Sonha
com um ímpe-u., Sua som
bra amr-aeadora se proje-:
ta sobre tcdo o Oriente
Médio. Manobra c intriga
som e-crúpulos. Corri p3S
mosa habilidade. Faz um

jôgo du-elo. Recebe auxi
lia l1Knetário ([:Js E�tadlls
Unidos e da RÚ.>sla. Quan
tias fabulosas. Recebe ar

m:l" em qmntidade. Agita
e ccnvubi0na oS pai�e.�
árabes. ':s qU:lis p'etendt'
absorver, sob o pr<;!texto
d-e uan-arablsmo. Faz

pensar- no.� metC)do� de

"proteger" {' no "an .. -

chlu�''';'' (le Hitler. li: igual
mente inescrupuloso (; me

ga!':ll11�níaco.
Uma numCl':::sa equipe de

altos ofiCiais e cientistas
da ex-Alemanha nazi"ta.
ali estão aqua:teI3do,: e

em atividade. Sãl' Cs seus

C(ln�elheiros e ac{,�sol'es.

As'ociam a .�ua eon:prova
da técnica de assas,·;Ínio
em 11l3SSa á.'-' ambições {'!

305 ódios de Na;;,.er. Ainda
há nüucos dias o "Daily
Tele-grqph" o {l.'rande jrlr
nal Inndrino. denunciou "

b,JlJlbardeamentu. com lZa
z('s v.:;'nencs::". de aldeias

\cmenitas, que lutlm con

tra a ocupação do '';('U pais
p.,r tr('_,a" egipcia�, am

pa!ando um uSllrpador
Um simples preposto de

Na ....ser.

Estão oS demais pai·.;e�
a!'.'be� de acôrdo c:::m a

p('lítica e _9tall0S nasse

ristas? E,;p:oro poder re�

ponder !:'Sta pergllnta num

prôx!mo a!tigo. P:lr agora
só me cabe lIizer. dentro
el, que me f0i dado obsr-r
vaI'. que Israel nã.o de,:cja
a guerra. Mas. nâo a te-

11).('. P0SS0 cOlltudo adian
tar que, .exce:;cão do povo
egiprin. trabalho.do dia

e noite pela inten"a pro
pn��anda de ódio. Os povos
á! :lbes tão plttt''J qw'!'em
a p.llerr·l. InfelizmeI1Ú'. p":l.
r":l. uma dz>chãll. possivel
Illrntc trágica, os povos
nãu sf'l'ão ouvidos ..

O pov,:> israelense per
mnnece tranquilo. voltadCl
au seu e"fõrço de cons

tnlit'. de lealizar. Pmsse

gue na dura experiência
de fazer o (\e:-;erto frutifi
e:lx. De criar vida onde
flté agora só havia de"ola
cão e m:"te. De dar agua
a( s areiais ('scal(l:mt�'s.
Sã') expericncJas anima
dora_, oue favorecerão o

mUllllo.

e em

Deposite no

I H C O

.. paque com c,equp

VENDE-SE
t'", terreno com 1\ 1/:! <1"

f,'ente 1'0'1' Z:! dl' fundOll, �n,t_

lendo ""'" ,,"S". 110" limite, ,�"

dnCenITod"cillnde."rnt"T",·,
te JoTn<ll cOm �('. Amilton n'"

hOt;,rjO dn \.ard("

.
n c r e-aladura de homens o

rIr .irma-. Haverá um ter
r-eh-o e oIoci.�iv() "I'OIUld":'
E Po-,�Í\'el que não. A cen

juntura !Jülitica interna
ck.nnl é Lancnmonte por
urna paz. tca-scr nada p r-

d,'rá fazer l:i! ns enlllfi s

putênclns ('h"!.!:lrrnl n 1 n

entendimento, A �':I.� -....'lã
jn(:iv'..�i\'o.!l. l\1:l IH·I" nu

e pelo não. I/iJ":H'1 t'.;tft de
alerta.

ICAl'EZi�IIU, N4nl
, C!.t� '1�'fI!
�.�

�,J

REAliSMO DE SOM
-o MÁXIMO EM

TRANSIPHON 93
- 9 transistores. 3 faixas de onda. antena teléscopicn,
tornada para antena externa.

TRANSDR81 TRANSMIRIMIRANSMOBiL
- 3 faixas de onda. 9 - Para automóvel. 9
transistores. tomada transistores. 3 faixas
poro antena externa de onda. 2 alto falan�
e para toC'a discos, tes,

� 7 trans,istores. poten
te oito folanh�, fun":lo�
no com 4 pil!lO!õ tire»
lapiseira.

MODELOS �VANÇA005 REPRODUZEM TODO O REALISMO DO SOM!

POrto Alegre·

TAC - Cruzeiro do Sul
novos horários e novos vôos

AViÕES CONVAIR 440
DIRETO PARA SÃO PAULO E RIO'

SAiDA DE FlORIA�ÓPOllS ÀS 14.30 HORAS
PARA CURITIBA - SÃO PAULO - RIO

SAlDA AS 13.45 HORAS
SAlDA DO RIO PARA FLORIANóPOlIS

DIARIAMENTE AS 7 HORAS
AGORA AViÕES DIRETOS EM

VOOS· INTEIRAMENTE OiIJRNO
;:,.".�"
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o LIONS CLUBE
de Pícrtenópotís, está comemorando o

seu décimo aníversárin de fundação. In
formou o Presidente D. Heitor Ferrari.
que chegarão convidados de diversas Ci
ades do Paraná e de Santa Catar'na. en
tre os quais podemos adiantar: oover
nadar do mstctto L-lO - Sr. Roberto
Leyendccker ; Dr. Gastão de Abreu P!

res'; Kurt Fres!ler, Diretor Internacio
na�'; Sr. e ,8:a. Ingo Zadrosny; e multas
outros. Hoje acontecerá uma churrasca
da na Pra:a de

. Canasvieiras; à noit.e
uma camaroad'3 na Lagôa. Amanhã. nu

Coqueiro., Praia Clube, haverá uma reu

nião Da'IR. o .estudo da fundação do Lion�
Clube do Estreito. A mite 11m jantar
dançante no Queréncia Palace Hotel.

HOJE DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
1QO ANIVERSARIO DO l'IONS CLUBE DE FPOllS
HOMENAGEM AO MAESTRO ALDO KRUEGER

TODOS
nós brasileiros dev,emos hOje, nos con

centra: e fazer uma análise sincera do
momento em que vive a nossa querida
Pátria.

NUNCA

jamaí« atravessamos por um clima tão
duvidoso c tão intranquilo sem saber

qual o caminho ms ía certo que devemos
tomar para salvar a glanosa ti adição dos
nossos antepassados.

O BRASIL
é o Pais de maior liberdade do mundo

- Terra de todos - A Nação que sorri
com suas r.quezas mvejeas.

;m;::;:x:�
HOJE

pela manhã, haverá um desfile mili
tar com um Destacamento Combinado,
Oomandado pelo Major Luiz F.elipe Lo
bo da Gama D'Eça O Governador Cel
so RamoS, passará Revista acompanhado
do Alte. Murilo do Valle Stfva, Comte do
5.0 Distrito Naval. O Palanque está ar

mado na Praça Getulio vergas, onde fi
carão as autoridades que assistirão o

imponente desfile.

O CORAL

de Plorianúpolís, hoje estará se apre
sentando no Ginásio "Oharles Moritz"
numa oromocãc da Secretaria de Educa
ção e Cultura. Amanhã o maestro Aldo

Krueg.er, secé homenageado no meu

programa social na Rádio Guarujá, às
13,30 hs. Todo Coral estará presente pa
ra cantar em homenagem ao seu dlnâ
mico e eficiente maestro que recebe-rá
desta Coluna a Medalha Honra ao Mé
rito.

O BAILE

de Gala das Debutantes da Sociedade
Harmon a Lyra Que vai acontecer no

pró�imo dia vinte e um, será uma verda
deira· festa (le confraternização entle a

sociedade flol'ian:;poI.tana oe a soe edade

joinvilense. Mais de vinte moças da jo
vem guarda dêsta Cidade, part c.parão
do desfile oficial do Baile do Perfume.

O CHA DAS
Asaléias. no Clube 12 de Agõsto, qu.e

COM
um jantar reuniram-se no Ql;,erência

Palace, o Sr. e Sra. Comandante Luiz dos

Santos Viana, Sr e Sra Comandante

Lu'z Fernando Sousa Silva e comanoan

te Odilon Cardoso' da Silva.

FICOU
vovô "ouruja'' o jornalista Jaime Men

des. com a vístta da "Cegonha", que re

cebeu o casal Claudio (Ua) Guasco. A

menina será batizada GISELLE.

CIItCULARAM
na JOIACAP o Sr e S1"3 Ernesto (He

lena) Bartoll, 'da sociedade carioca, a

companhados do casal Osni Melo. que

lhe ofereceu 'um jantar no Querência
Palace Hotel.

O BAILE .

das Debutantes ela sccn-caoe Guarani
lizado n i próxmo dia

o. A ruretcrta daque
atívidads s para

o sucesso da festa

MARILEIDE
Abraham .'" Rr-nat-r Pe'x0to, hoje rece

berão e Pcncâ-i Nupcial, na espera do

D'vino gspu-íto Santo. Os convidados se

rão receoctonados no Querencia.

GENY "

BORGES, vai ap_e�entar no Tea.ir0. Al
varo de Car'nlh: do 21 próximo ate o

dia 20 de outubro a !)eça infantil 'A Ga

linha dos Ovos de Ouro".

JOVEM GU_}Rr:A.
ANA Mar'a Mendonça, amanha val co

mem-onr aniv,er, ár'o - �LZA B?�assis
a debutank 63· (l_ua.rf-a fell·a. ': eumra um

grupo de amig-uinh�.,.; lJétra festejar NI

VER _ COM1;;MOROU o s('u décimJ ter

ce'ro aniversâr'.O Sônia Marques da jo
venelíssima guarda.

PASSARELA
O DR. INGO Renaux hoje aumentan

do mais uma jjlld.� - NOITE DE Estré

Ias, ê o de_-'file' de Meda" que h!,5e, será
realizado no C. A. Carlos Renaux de Brus

que _ O BANCO do ESc:lllJ do Ri:! Gran

de do Su!'� _ str\u do:s milh.es de cruze:-

A �éE E A INDE
PE�DÊNCIA DO

BRASIL
Conscientes do papel hi�t,;ri

Co que tem a desempenhar nn

HruI1_1963, os estudantes u

niversitários catarlnenses, a

través sua Entldade_Máter, a

U,C.E" prestam, nêste mOmcn

to, II sua homenagem ao ]l0-

\'0 braSi1ejro,� pela passagem

de mais Um SETE DE SE-

TEMBRO.
Comemorando a data da li_

hertação politica de 'nossa Pá

tria, temos nOSso pensamento
,·ottado para nossos Irmãos,
tereuamente ainda vivendo em

um regime de dOminação. E

pur orna domlna�àu "branca"

Que cobre de vergonha todos

os brasileiros aut�ntleos.

Um:!. domina�ào qUe, ,-inflo

de fora, encontra, em nosso

próprio pais, Quem a defenda

e a tente jostificar
SaUdando oraiar dn dia 7

dI" Setembro de 1963. nós �,,_

tudamca, acima de lullo. ";n

no,'O SETE DE SE'fEMBlW

que Se aproxima - e Que "''''

cará. "erdll,le,rarnentc, a n",

sn total liber(a�ão.
i!;ste "er,;, então, o dia ,ta

TNllF.PENnENCIA DO POVO

HIUSTLEIRO

Celia

que F10rionópolis, 6 de Setembro

de 19r,3.

Luiz Carlos HaUpup
.Secre,;';rio Geral

Rogério D. de Queiroz
Presidente

, lOl.A MAIl PEJl!nITA 00MAIll

�:OTlCIAS DA
MARINHA

O Ministério da Marinha,
através o Serviço de Rela

ções Publicas, instituiu o

"10 Grande Concurso de
Cartazes" da Marinha de

tério da Marinha.

Dr.S1 �,.

M� �O "P'I·!.\ �
CIRUROIAO DENTIST�
Ex-Estagiário do Hospl

tal Naval em Clr�rgla e C!l
alca de bóca. Modernisslml
o:on..,ultórlo futurama -

CadeJra eufórica - Alta r ....

�acãQ.
Rua Bngadelrn Sliva Pae.

n. 1"3 Telefone: 3552
Ul11\CAR/It f)('\ Ii'�l>.,,"'-I"n"

CHACARA
Vende·se uma com uma

bela residência à estrada

Velha, 155 - Barreiros.
Tratar na mesma

Oro 4.!o·$lo
"wl!

CLtNICA DENTARIA

!"�atamento das afecçõeB
,ja bôca em· adultos t

�ri mças pelol> metodos cli

nl�o e clrurg'co. Ct.nfecçsú
dI" proteses pllrrlal� p 00-
,"'

Atende diariamente das
8 fLS 12 e das 15 as 19 horas
às 2' 4- 6' feiras.

.oo-----INSmUfO DE APOSENTADORIA E
PENSOES DOS FERROVIARiOS E
EMPREGADOS EM �ERVI'ÇOS

PUBlICOS
DElEGACIA REGIONAL DE

SANTA CATARINA - 22a RA
ELEIÇõES PARA A JJR

HELEGADOS ELF.JTOr..ES (CATEGORIAS ECONOMICA
E PROFISSIONAL)

Na -onfornrídade da Resolução n- 2/63, do Senhor De
"':�,üc n('�ioml do IAPFESP em Santa Catarina e nos
!.':::;·!"'10S das Portarias DNPS 187 e 188, de 26-8·63,

CONVOCO os Delegados Eleitores das cate

gerias econômica c profissional, víncutadas ao
IAPFESP, neste Estl"dO, para a eleição dos mem
bros - efetivos e suplentes - que comporão a

.Ti111ta de Julg-amento e Revisão, desta Dp.legacia
nm numero ele um para cnds. cate-ror-ia e rcspeeu
\'Q s-tctente -- a recusar-se no dia vinte e sete do

.� Sotembrr- de mil o-ve-entoo e sessenta e

l' 'Ui:ll, n('.";:\ Capítnt. n Aventd« Hercilio
T.;l'; J" T "1<; 9 rv.ras, e na tormextns instrurGes
oxpedídas pelo Ato tcormnttvo n- 6. aprovado pela
-

-soíuçõo 0-' 1.f160, de 5·9·62 do DNPS.
t , L-' ndato do.'; representantes que forem eleitos, vi .

··r·;. flH cinco rll' Se+embro de mil novecentos e sessen
-tuatr».

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

cozinha - banheiro social - sanitário menor - area de

serviço 2 armarios embutidos - deposito e tanque -

180 m2 de area construida.

APARTA"IIENTO - Centro - 3 quartos e demols
dependencícs - pronto paro morar.
CASAS .

P.ALACETE - RUA NEREU RAMOS N·o 26
Vende-se em único oportunidade no centro da Cícao-,
construido em terreno de 22 metros oe +ren.e cor 4('
de fundos. Contende na pinte terrea - ampl-.") 11011 de
entrodo _!_ 2 solos - escritório - que-to - copo .

cozrnt.a - dispensa - quarto de empregado eles'

pectivc bonbetrc. Em cimo 5 dormi.óuos .- � .. nh"".·,

«x ial e ump!o terraço Fure .garagem e dePó'ilt,

rll-.:/.,Dll'; I Eo.; ô'--lUlnu �um c, '\V H I_"Z _ J
'., ,"CrT':'" d,f.pt-'ndên'::la."

'tJ· I..Dt-J::'f:LHí:IRO MAFR,. Uuu!> C{lSÚ� n 1;;'-
L) I

-

Mima coorturúdade
RUA. TOBIAS BARRETO - ESTREITO _ .�.r.,:

ypl cose de- material perto 90 orcte

COQUEIROS - Ruo São Crtstovôo a.,J lado da jgt-el�
Casa de 4 quortos - 3 sala�'- cornho - r erreo.

:":UA .. DE JULHO 953 - t.streito scioc da ponte
"p.... ,egl.j( oarc Coqueiros Caso P Terreno COrT'

782 m2.

f{U"" t:'ROI'HINO c.. PIRES N.O 32 - Casa de madel

(". �)"g"lT'ertn porte ó visto' resto o combinar

COQLJl:iR')�. - Ruo Jucc da t.oíde. lote bem situaoc

RUA ARISTIDES LOBO N.o 8 FUNDOS. Junto co

Hospital Nereu Ramos .erreno próprio. poro ser loteu
do creo de 10.000 mi - Preço convidativo

.'�/{DI'VI ATLANTICO - 1 magnitic0 lote bem eertc
do �sfaltu.

RUA MOURA - 3 tores

I;.I,A EDIJARf)() nlAI:i tMAYKOTl _ I IOt.

soda cáustica

CRISTALIZADA EM ESCAMA�

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. ,LETRO QUíMICA FLUMINENSE,
Embalagem Industrial:

Socos multifofhos (Papel e Pl6stico) de 50 ouilos

Embalagem Doméstica:

Coixos de papelõo com 24 pacoto;s pl6slicos de 1 1/2 lb

Representantes poro os

Estados de Santo Cotormo e Poron6

BUSCHLE & LEPPER S.A.
Jo" ''' ..... Blumenov • Curilibo

-----

PARTICIPA'ÇÃO
Fernanda Osvald.:> de João Carioul

TODA A NAÇÃO. comemorativo do 10.0 Aruversàrto do
comemora hoje a sua INDEPENDtN- Lions Clube.
CIA 1822 - 1963 - Tudo pela Pátria. --------�---

DEVEMOS
olhar para a nossa Bandeira, que é o

simbolo do nosso rescetto - apelar para
que os dirigentes da-Nação que com ca

rinho se unam para uma só finalidade: A bonita menina-moça Regina
preservar a segurança da nessa ramíl.a corrêe da scciedec s jomvnense
e o progresso do nosso Pais.

.

no próxi��B�; ���eSO��:d��:á o

Harmon.a Lyra

foi em benefici·: do Natal dos Pobres. ros num anexo ou::! COlhtruiu �ara o pa
aconteceu mu to elegante ctlm o desfile gamenta do !)l's.-�al da Armada _ TRO
!.Ias gncic";a6 debutantes do ref.erido Clu CANOO dr idade hoje o Dr. F!avi:J Amo
be. Muito comentada a decoração e o <rim _ A:ranhã, haverá a gpuração fi
gr<l!:.de m:vimento regbtrado no Vete- ni'_1 do Concurso da Rainha �Jas Bonecas
rano. O desfile foi in dado pela Rainha V·vas. aue tem Gomo candidat2.s: Patri
Carmem Rosa Caldas - as m.enina-mo- cia Griúo. Sônia Brito. Carin Holoisa da
ças entregaram as rosas para a Sra. Silva (canclid:Üa de "0 ESTADO"; Moe
Edith Gama Ramos. formgndo um boni- ma R beiro; Maria Terezinha Machado;
to bouquê .. 0 Colun:l-sta foi representado ET."f'nrra Ramns Gomes; Doris Maria
por Da. Iracema Bartolomeu. M'I':a El'a�: Valéria Gouvea Ghanen:

\ Silyia Neves. li venda de votos será em

AS "DOMADORAS" bl?ne!i�jo da A��istênc;8 So('ial "São
amanhã, estarão reunidas para um Luiz _ .TnAn Francisco Vaz SE'P!t1-

LUNCH. na AABB - parte do programa ba ("Ui LOVE" Tereza Simone Ramos.

�-'.,

�E1ZDEA�
.

�_.
U " •

PROGRAMA DO MÊS
G�r�:n��r:ora:ilde ambito Ç> DIA 14 DE SETEMBRO, MAIS UMA PROM.oÇAO DO

nacional e para o qual es. DEPARTAMENTO ESPORTIVO DO VE'I'FRANO

tão convidados a parttcí- C E L S O APRESENTARA "UM.. .'\. CASA POR'lUGUESA",
nar todos os catarinenses EM PROL DA CONSTRUÇAO DA NOVA SÊLE, COM A

que se sintam motivados ORQUESTRA DE CASTELAN E A CANTO:r.?A HELENA

pelo certame. MARTINS.
Tema: "IMPORTANCIA R.·ESERVA DE MESAS NA SECRETARIA DO CLUBE.

DO TRANSPORTE MARí·
TIMO PARA A ECONOMIA
DA NAÇÃO
O re�nlamento poderá

ser conseguido no Coman
do do 5° Distrito Naval
com o Sr. Assistente
As inscrições encerrar·se·

ão a 25 de setemhro e os

tmbf11hos serfio recebidos
até 30/9 no· Serviço de Re·
lações Publicas do Minis·

Oliveira e Sra e Sra

participam o contratO de casamento de seus filhcs
LILIA MARIA e BALTAZAR

FPOLIS, 31-8-63

-t'1!"hlÔpoF.- " de Setembro de 1963.

Acácio G:�rihahli s: Thi.al!'o
Presidente da Comissão Local de F:lc;�"ips

7·9-63

PARA PROFE�SORES
DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSO,

....RTIGO 91 {GINA'SIO EM UM ANOI
PRF.-GINASIAl ADMISSÃO DURANTE O ANU
DATILOGRAFIA

aoseao., nos mois modernos processos oeoo
CUf<SOS ESPECIAl,
oJ(,g·\CO�
Dirigido ?eic

- PROF VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORA'RIOS: DIURNOS e NOTURNOS
Fuça sua tnecrtçôo à Ruo Dr. Fúlvio Aducet

90 24 de Maio 748 _ 1 andar

-EQuipado ::om máquina!' novos

QUARTOS COM OU SEM PENSÃO

,Aluga-se Rua Esteves Junior, 34

Dra. IARA ODILA NOCETI AMMOH
CIRURGIA' DENTISTA

ATende senhoras e' crianças.
Mé.tudo osicolóqíco modemo-esoec.elbcoo paro crtcm

çes
•

AltCJ roraçcó.
Aplicação tópica oe tluor.
Atende somente com hora marcado das 8 às 12 hox�
e das 15 os 18 horal>
(.lu" <;Õ(, JOfQe. 30

FI.AMUIlS
ContecclOno-se 'qualquer quantidade, no melhOJ

luaJioade e menOr preço
Ed Zohio _ 7.0 andor aoto lOI Fone :L:49-4

A HORA PRESBITERIANA
Uuça 'wdos o!> dommgo� pelo ZYT--25 Ródio Anita
Ganbaldi de Floriflnópolis ós 13 horas e 30 minutO!>

A HORA PRESBITI:.RIANA. Agradec.elY.as o SUl

'<;intonla

MISSA DE 6° MÊS
Viuva Albertina Silva convida seus parentes e pes

soas de suas �elações para assistirem a Missa do fala
cimento de seu saudooo e ine;queciv.el esposo, FRAN
CISCO CONCEIÇAO E SILVA, a ser celebrada dia 9 do

corrente, segunda-feira, às 7 horas da.manhã, na Ma
triz Nossa Senhora de Fá�imal Estreito.

De�de#já agradeoe comovida a rodos quan�os com
ma,recerem a êste ato d� fé e piedade ·cristã.

7-9-63

IGREJA DE SAO FRANCISCO
Eleição da Mesa Administrativa

EDIT� DE CONVOCAÇAO

, De ordem do senhor Ministro da Veneravel Ordem Te:"
cei!"R de São Francisco da Peniténcia, convoco todos os
Irmãos desta ORDEM, para tomarem parte na ELEIÇAO
da Mesa Administrativa, para o trienio de 1963 a 1966, que
terá lugar no Consistório da Igreja de São Francisco, após
a Santa Missa das 9 horas do próximo domingo, dia 8 de
setembro próximo.

Assim, de acOrdo com o paragrafo 1" ao Artigo 13 do
Compromisso desta Veneravel Ordem 'Terceira, ficam con·

vocados todos os Irmãos professos, para reunidos em CA·
PiTULO, proceder� a ELEIÇÃO que esta ORDEM fará
realizar por maioria de votos presentes, seja qual for o seu.
numero, salvo a disposição do Artigo 11 do mesmo c,om·
promisso.

CnnslstórlO da Igreja de- São Francisco, 1 de setembro

de 1963. .fll

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�.; ';, ',:

···'�·"�':':J:�1�'��\T$t��:r.�r�t}�""�':'.:���?��:��:f.3'7�:::r!c�'\NíA - PAGINA ' "O ESTADO" O moi/ antigo diário de Santa.,Cá'torina "

. '1' - •

Flor!an6pOli&,7 de fi de 'l.9G�

rmPrêstimos e financiamentos, só com certidão
do Impôsto de Renda e rol completo dos bens
IUD, 5 - o mln�'itro da lho Pinto, enviou aviso ao Brasil. sr. NUa Medina GJe COnSign�dt. na declaraçàc assunto a alta_ dellberaçao

razenda, �rofe�sor Carva- presidente do Banco du :',Jh: ��p�����de��� d;a�:� �i:i:ae:��:n��iad:e �;::�� �:_;�s:u::��:e:c.:�������
EconÓmicas sr. Olyntho cão na fonte, desde que, peta seeretana dessa Pr-e
Fofi'.i€ca FlÍho, no sentido nesta ultima hipótese, con- sldêncla, de circular a to-
de que, doravante, seja e- forme -a propriedade de dos Cf.> Mlnlstêrlos e órgãos
?,:gido das pessoas tisicas titUI,JR ao !p01 tador. subordinados, com aqueje
interessadas na obtenção 2. Apesar de o nôvo .Re- escôpo, tendo-me em mo
de emnrésumoe ou flnan- guiamento do Impôsto de mente que a lei fallJu, tam
ctamentos. certidão Iorne- Renda, aprovado pelo De- bém, em estabelecimentos
cida pela repartição com- ereto n. 31.900, de 10 de a� de crídlto de cujo capital
petente (Divll'ão do Im- bril do corrente ano, ter partictpem Os EstadoS e os
pôsto de Renda e suas De- estatuído. C8m base na lei, Munlclplos.

����I���d�ad:el:!: :�= :u:e tafj�n��sti:U���:P�?��� Aproveito a cportuntda-
ve's e Imóveis 9pr�s-enta- poderão" aceitar bens \ de ::c!;��iare:sov;;ote:to:()S�:��arJauç��ame;:e r���im:n��� ;������, I:�;��r:;:�-s:� ��� rnae profundo respeito.
ent-eeue para eleito de e'm, de operar sem a ob-

de(a��rv�l��o�i���er� M��tributação". scrvencra da lef- nenhuma
ntstro Ü'l Fazenda.

-norma até agora se ad-ita- .::_:.:...:....::.:...::..:__:_:_ �-----------
ra com o objetivo. de indi-

car a maneira pela qual
tais ínstttuícões cumpri
rtam a lél.
3. Para suc.tr Essa l acu

na acabo de solicitar pro
vidêuc'as aos que são su

bordínados ou v'nculaoos
a esta secretar'e ôe Esta

d-i, para cue exttam certt
dão fornecida pela repar
tllrão competente. do Mi

ní-tértc da Fazenda (Divi
são do Imoôsto de Renda
f' nas rJeleglçÕeS) onde se

transcreve a relação dos
bens declarados, com in

dicação des respectivos va

lôres.

DBS. ERHIO LUZ e

JOAO' JIlSÉ R. SCHAEFEB
ADVOGADOS

Rua Felipe S_hmidt, 21.

F1orian6polis - � _

Telefone 3145

COM�A�KIA SERRANA DE

ElETRICIDADE - COSEL -
ASS1'.:MBLtLA Gb:nAL EXTRAORDINÁRIA

_ EDITAL DE CONVOCAÇAO -

Ficam convidados os Acionistas da comoannía
p'tY de E.let>: Icidade - CIPEL - para se reunirem em

�mbléia Geral Extraordinária que se real:za�â no

dia 20 de Setembro d:_ 1963, às 15.00 horas:.na sede so

cial, à Avenida Salomao Carneiro, de Almeida- 316, �es
ta cidade de cu-rubenoe, a fim de deliberarem sobre

ii seguin.e
ORDEM DO . DIA

10 _ Projeto de tncoroorecãc de nessa sociedade

pela CELESC c cectsãe sôbre 05 atos neces

sários;
20 _ Outros assuntos de Interê...se da Sociedade.

CURITIBANOS, 4 de Setembro de 1963.

HERMELINO LARGURA - Diretor Presidente
ALBINO COL DEBELLA _ Dícetor Comerciai
TEMISTOCLES FORMUIGUIERI - mretcr Técnico

7-9-63

COMPANHIA OESTE CATARINENSE
DE ELETRICIDADE - CIAOESTE -,

ASSEMBLtLA GERAL EXTRAORDINARIA
- EDITAL DE CONVOCAÇAO -

Ficam convidados oos Acionistas da Com:p.anhia
beste Catarlnense de Eletricidade _ CIAOSTE o para
se reunirem em Assembléia Geral Exbraordinâria que
se reallzarâ no dia 19 de Setembro doe 1963, às 9·00 ho·
rllS, na séde social, à rua do Comércio, 564, nesta cida
de de Concôrdla, a fim de dellberaorem sõbre a s!!guinte-

Por outro lado, o "ir. Car
valho Pinto. enviou exp-r
stcão de motfvos ao pre
sntonte da neeúbr'ce sô
ore 1S normas a serem a

dotadas para a "Concessão
de ,em!Jrp.stimo!> na-s tnstt
tull'!'f'<; do crédito do Go
vêrno''.

E' a seguinte. na integra.
a expo-Jcão enviada pelo
ministro Carvalho Pinto 'ao

presidente João Goulart
'''Excelentísslm.J senhor

presidente da República
A Lei n. 4069, de 11 de

junho de 1962. ao exigir
das pessoas tisicas, obriga
das à apresentação de de
claração de rendimento.
pa:a efeito de tributação.
que 11 raeam acompanhar
de uma relação pormenori
zada de seus bens Imóveis
e móveis, no pgís ou no es

trangeiro. integrantes do
seu-.' d€.�endente,;. dlspós
que "ninguém poderá ofe
recer bens de 'qualquer es
pécie, em garantia de em

p'�éstimos em Caixa Eco
jnômica ou estabeleclmen.
to de crédito, de cujo capi
tal social participe IS. União
'o �:stado ou o Município,
de valôr,es superiores

Por outro lado. recomen

de! a Direção Geral da Fa

zenda Nacional que deter
minei acs órgãce subcrdt
nades se ernoenne vtsan

de a alJarelha,-se para 'J

forneci�ento de tais cer�

tidõ€'S em tempo útil. de

modo a evitar delongas que

possam ,pr,ejudicar os inte

rêsses em jõg.o.
4. Cabe· ag.ora, tornar

extensivas essas práticas
às demais instituições que
estão fora da jurisdição do

Ministério da Fazenda, r:e.

zão por que ao 'Submeter o

.. � t .��DEM�'f�:I�A _.....p�.!i,---..._.:.·..., -!;)..."..,....,,.-..,,,..-+;:-;:,.::-l..::-i�·'"""1,�r....iI1.:'l.,,5:".:-.10 _ Projeto de Incorporação de nossa socredade '7
pela CELESC e decisão sóbre os atos neces- ... �==�=,.,sárlOS; =;======,.=;==� �J2" - Outro, ."unro, de ln"',"". da S"ledade,

P REV!OE N C I A SO C I A L.u 1-'.;CONCóRDIA 4 de Setembro de 1963.
_

='- a.�.Gn &vtt.r
�

JULIO H. ZADROSNY - Diretor Presidente
OLAVO RIGON - Diretor Comercial
RAUL MENA B. DOS REIS - Dlreúor Técnico.

7-9-63

FORÇA E lUZ VIDEIFA SIA
- VIDElUZ-

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
_ EDITAL DE CONVOCAÇAO -

Ficam convidados os Acionistas da Fôrça e Luz

Videira S/A. _ VIDELUZ _ para se reunirem em A3-

lembléia Geral Extraordinária que se reallzarâ no dia
20 de Setembro de 1963, às 9,00 doras, na séde social, à

rua 15 de Novembro nesta cidade de Videira a fim de

deliberarem sõbroe a' seguinte

ORDEM DO DIA

la _ Projeto de Incorporação de nossa sociedade

pela CELESC e decisão sôbre os atos neces

sârIos;
20 _ Outros assuntos de Interê5se da Sociedade.

VIDEIRA, 4 de Setembro de 1963.

HERMELINO LARGURA - Diretor Presidente
MARIO PORTO LOPES - Diretor Comercial
HEINZ LIPPEL - DLreoor Técnico

COMPANHIA PERY DE
ELETRICIDADE - CIPEl -

ASSEMBLl'!:LA GERAL EXTRAORDINARIA
_ EDITAL DE CONVOCAÇAO -

Ficam convidados Os Aclonhótas da Companhia
Serrana de Eletricidade _ COSEL _ para se reuni
rem em Assembléia Geral Extraordinária que se reall-
2a:á no dia 21 de Setembro de 1963, as 9,00 horas. na

��S:Clf�� àd:u:el;b�r;'a�:�c:��;;a; �:�s� cid&de de

ORDEM DO DIA

10 _ Projeto de lncQrp::Jração de nessa socledado

pela CELESC e decisão sõbre os atos neces·

sárlos;
20 _ Outras assuntos de InterÊ."Sse da Sociedade.

Ato Normativo no. 7, do De

partamento Nacional da prcvl

dêncla Social, qUe dlllPÕe lI(ibre

a conoessiío de apvsentadorla
por tempo .de serviço e abono

de permanência e mserv.lço aos

seguradOS avulsos,
Artigo 10. - A aposen'a'�I"·

ria por tempo de serviço sert

COncedida mesmo ao segurado
qu eesteja em gôzo de aU1lillo

doen�a ou de aposentadorla

por_Invalidez desde que a n.

queira e preencha as condl�õea
vara obtê-Ia. Neste caRa, se.á

devido a partir do despacho

concessório, eancelando.$e (I

beneficio anteriormente Conce_

dido.

Artigo 11_ - O segurado a_

"ulsu que preenchendo as cnn

dl.c;ões para obtenção da apO

sentadoria por tempo de ser_

,·Iço. optar pela permanência
na atividade, terá direito íI

,

percepção do abono de perma

nência em serviçO.
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Parágrafo unlco._ o abono

de qUe trata êste artigo deverá

partir da data do

lIerrequeridopel(lseguroe8e
respectivo ('l,querlmentq, ain_

da qUe a opção seja manifesta

da durante o prOCessamentu de

pedido de aposentadoria por

tempo de serviço, e deSde que

naquela data, Já estejam.pre
enchidas as condições para ..

sua concessio.
Artigo 12. _ O abonO de per

manên"ia e maerviqO consiste

em uma rena. mensal equiva
lente a 25% (vinte e cinco pOr

cento) do salário de benefielo.
.Parágrafo unlco. _ para e_

feltu do ,(i�po,to no artigo, o

salJârlo de bene!lclo $eri o qUe

vigorar na mes em qUe f(ir re

querido o abono de permani'o_
ela em Hervl�o
Artigo 13__ O abono de pt'r

münêncla em aerviço mnntldo

enquanto o segurado IIvull,o

estiver nO exerdc1n ,,'elh-o da

b) nOS demais casos de apo_

sentadoria;

c) pela periododesuspençãO
ou licença não remunerada

l'arâ",!,jfo > ü�\éo.�i�I'�.��t4
o períOdo em que o segurado
eSlver em gôzo de auxíllo_do_

en�a, não será susperiso o pa

gamento do'·abono.

Artigo 14. - Se o seguradn
passar a exerCer emprêgoolt
atividade profissional "Incu_

lados a Outro Instituto de A_

pOsentadoria e pensõeS, a r ...S:,.
ponsab1lldade pelo pagamenlo
de abono de permanência em

senlço ficará transferida pa_

ra o nm'o ln8tltuto, Sem pre_

Juízo da rq,osição das impor?
tinclas e"entualmente pagaS

àquele titula, pelo Instituto an

lerlor, depois de nO"a filiação

Parál!;rafo único - a muda",

�a de empr�go ou atividade

profiSsional desde qUe ocorrida

até30Air1nta)dla8apÓIIOa
falltamento do emprêgo 011 a_

tividade anteriormente exerci.

da",niio acarretaráacessB<;ão
do abano, o qual, nesse caso

só passará a ser pago pelo nO_

vo Instituto a partir do mês

subsequente,

Artigo 15 _ O.abono nio se

Incorporarã, para nenhum efel

to, à aposentadoria ou à pen

siio, nem s(ibre "Ie incidirá a

contribuição para a\ previd"n_
eiaSoeial.

a cnvtdar todos os meus es

rórccs no .sentãdo de par

uctpar, enctentemente, des
se trabalho. Venho enCOI1-

que o grande Rui Barbo

sa, que tanr., bat.alhou pa
la sua instalação no Bra
su, considerava um dos

to professor de Ciências
das Finanças, de uma não
menos m()u,esta Faculdade
de ciênctas Econômicas,
trago para aqui. em cola
b iração, minha conscíên
da jurídica. formada e ou
r.Iada pelo contacto per
manente com os Colegas

[mIJllSS��O �1ini8I1JO �o Tri�unal �e tontas
Palavras do nova Ministro e do Presi�;!nle

recebido pele Ministro Pre

stoente daquela Corte Sr.

Nelson H. Stoterau. que

Dr. Milton Leite da Cos
ta, o Tribunal de Contas.
ct.e Santa Catarisa 'o rece

ber com respeito e adrpi
ração, sauda-o com efusi

V.Qs vot:Js de que, nas li

des de Ministro desta Côr
te enconre a continuação
de seu ambiente de traba

lho, onde. nas latas fun

çôes de ProcuradOr Geral
do Estado. deixou o mais

viv.o e impressionante tes

temunho do amôr à justi
ça.e de respeito às leis.
Honra-me dirIgir estas

palavr.as, !>Dr que expres
sam, ao mesmo tempo, o

pensamento dêste Colegi
ado, sempre voltado para
oQ progresso do nosso .sIste
ma administrativo. escuda
do nos sãos princípios de-

mocráticos, que sempre
hão de reger os destinos
de nossa Terra. E assim.

podemos sentir em nossas
-

consciências o dever cum

plido, na unIão eLe fôrças
e na conjugação eLe um tra
balho em comum.

Ao agradecer, o Dr. Mil
ton Leite da Costa assim
se expressou:
"Sei nem das responsabi

lidades que pesam sôbr.e
m.eus ombros, a,::J assumir
as funções de Ministro dês
te Tribunal. Além das ine·
rentes ao prõprio cargo,
acontece, ainda, que venho
substituir nesta (',.asa, uma
das mais rutilantes Inteli-

Assinado _ DANTE PEL_

LACA.,,,"'

Adiantamos aOll segurado"
interessados no Ato Normativo

no. 7, que acabamos de tnlnS

crever, qUe os In8titutoR ti.

Pre"ldincla Social. já esliío de

POII't' Circulares para o pronto -------

atendlnlt'uto dos pedJd,,� de

apn�t'ntad"rlo por t ..mpo de

AO Ser, recentemente,
empossado no cargo de Mi�

ntstro elo Tribunal de con-

tas oara o qual fôra na

me�do em substituição ao

D •. Ivo D'Aquíno- O Dr.

M.lton Leite da Costa foi

géncia� de Santa Catarina,
figura de projeção nacio
sal como jurlstR :.__ o Dr.
Iv,o D'Aqulno. Ma" do que
QS adminlstradore� que po
deria oferecer um modes·

trar. nesta case . entre seus

membros, velhos amigos e

companheiros de bancos

escota res: u O!. Paulo

Fontes, meu amigo de in

fância e meu compadre;
Dr. Ylmar Corrêa. colega
de l'lrlmárlo; Dr. Waldir
Bus�h contemporâneo do
octégtc catar.nense. An

tes de terminar, quero afir
mar ao Tribunzl que estou

ciente das r-.inhas obrigaI

çôe!; e ue meus deveres

para com esta Instituição

p.Iares d,JS regimes demo
cranccs. Agradeço, Senhor
Presidente. as carinhosas
palavras com que me rece

beu. Agradeço aos meus

colegas de Ministério PU
bl.co a solidariedade que
me em-restaram nessa so

lenidade
Revelo meus agradeci

mentes acs desembargado
re.� meus amigos. que aqui

. vieram. com suas presen
ças, prestigiar minha pos-
se."

LAJES, 4 Ile Setembro de 1963.

Jmídicos e o meu passa

pronunciou as seguintes do de homem de lei e do

palavras: direito revelado nos 17 a-

nos de exercício em Minis-
No momento em que térro Publico Superior.

Vossa Excelência toma pJS Espero encontrar neste
se no elevado cargo de Mi- Tribunal ambiente de a
nistro desta Côrte de Con- mizade e coieguismo. m

tas, Q.uero felicitá-lo, e ao dispensâvel a o trabalho
Gtlvê:no do E.�tado e"ten- p,oficUJo.e me comprometo

:���: ;:.��:se, :O:l���t:�:.� -==============,=.n=o=,=-'U':b="=itu=in=d�o=o:::,,=om=b:=o=ne=:::no=,=
de pessoa tão digna quão

grupos de musicas brancos _ e do
competente só poderáci & clarinetista Frank Tesehmacker.
honrar .esta investidura e EjllBrqiJa Com o correr dos anos. esta or-
dlgnlficar, com seu tra-

__._.__ questra firmon.se definitivamente no
balho e sua cultura· o Trl-

estilo Chicago, tendo passado por ela
bunal de Oonta:-; do Esta-

grandes nomes do jazz, como o trom-

dOI>lzer de sua la,rga� !Õ!hr. Jazz �:i��1i�:ke �:::a�:�, �: o�:::::
de elevados serviços pres- Ben Pottack e Dave Tough, o saxofo.
tados à causa da adminis-

nista Jae Marsala, e clarinestista Pee
tração. da Justiça e do ma-

IM'IG-RAÇA-O Wee Russel e tantils outros famosos
gistérlo superior de nossa 'musicas de jazz.
terra, significa colocá-lo. Em 1923, Bix Beiderbecke formou
.entre aqueles catarlnenses Holdcrnar de Menezes sua própria banda, tendo os seguintes
Ilustres Que querem sem- elementos como componentes: o pia.
pre mais ver sua terra e- (Quarto de uma série) nista Dick Vóyónow, o saxofonista
nobrecida e seu p:lVO IPres- Geoge Johnson, o clarinetista Jimmy
tlgiado. Mad o prestigio do "King" era enor· Hartwell, o baterista Bobb Gillette, o

me e os seus "fans" e receberam de trombonista AI Grande e o baterista
braços abertos. Mesmo assim, Oliver Bob Conselman. Notem ti permanência,
preleriu contratar Louis para sua es· no conjunto, do trombone e do sax te-

questra, que passou a fazer o se��r�o nor. Em .pouco tempo esta orquestra
trumpete. E, para a feliCidade de todos, tornou·se famosa, I?erdurando :p&10s
a partir de 1923, registraram em discos, anos de 1924 e 19.2�. :peP9is.:. Bix pas·
para diversas gravadoras, e legitimo sou por várias famosas orquestras,
estilo de Ney< Orleans. sempre aumentando o seu prestigio

como inspirado trumpetista. E é pre·
ciso lembrar que não deveria ser fá
cil assim acontecer, pois, na mesma

época e na mesma cidade, outros dois
nomes se apresentavam com enorme

publico: King Oliver e Louis Arms
trong.

Foi aplaudido por brancos e nê·

gros, amado por uma centena de mu·

lheres lindas e cativantes. Amou e be·
beu e tocou até sua prematura morte,
que se deu em agosto de 1931. Grlj'Vou
pouco, mas, com muito custo, ainda se

poderá conseguir algumas de suas gra
vações, onde o Bix famoso rivive rJara
os seus inúmeros Cans e seu acentuado
senso de titmo, suas improvisações
claras e mais avançadas em relação
ao primitivo jazz New Orleans.
Foi uma figura como poucas no jazz
As cinco malores cantoras de "blues"
da cidade tinham o mesmo sobreno·
me SMITH - muito embora não fos·
sem parentes. Eram, entretanto, tô
das de côr. Eis aqui, os seus nomes:
Mamie Smith, Bessie Smith Laura
Sn;lith, Clara Smith e Trixie Smith.

Acredito, e comigo muita gente,
que tenha sido Bessie Smith a que
mais se popularizou através de sua

poderosa voz e de sua grande drama·
tlcidade. Outros, entretanto, acham
que ninguem suplantou a Mamie
Smith, que possuia mais musicalidade
em sua voz, que se pode comparar a

eonteporãnea Elia Fitzgerald. Outra
.

cantora, do mesmo gênero� que se de�·
tacou ·por sua '_pr(!funda dramaticida
'dê, fOi' Sara- Martiil. Para não ficar

. apEmàs rias Smith$, citaremos, ainda,
Ida cox,' Virti,nA Liston: Eva Taylor e

a labulo!la artista' aramática Ethel
"'Waters. '

O· que caracterit\l.va algumas das
grandes cantO'ra'S· éra a fjQz de contral
to que elas' soltavam e.ypontaneamen·
te,' tanto ns llluas 'como no "Spirltual",

Aqui devo deixar a vida de King
Oliver ém paz, que não é motivo de
nossa conversa. Vida, aliás, emocionan·
te. E, se houver aportunldade, ainda

contarei esta história. Apenas desejo
mencionar que, a partir de 1925, as gra·
vações de King Oliver já não eram rea·

lizadas pela "Creole", pais já haviam

deixado a orquestra os irmãos Dodds e

o casal Annstrong.
Mesmo assim, a orquestra de King

Oliver contava com nomes como o

pianista Luis Russel, o baixo Cobb, o

banjista Scott, o baterista Barbarian e

o trombonista Kid Ory. Notem que a

orquestra continua sem usar o saxo·

fone.
A "Austin High School Gang" re·

presentava a melhor mabifestação do

jozz branco. Foi inicialmente campos·
ta por cinco musicas, que fizeram cur

so na "Austin High Shoel'" de Chica

go. Eram, portante, musicas de Esco
la Superior, com enormes possibilida.
des harmónicas. Isso foi no ano de

1922, Começaram ouvindo os bandas

negras, preferencialmente a famosa
"Creole Band", as quais deixaram uma

marca perene nas suas futuras apre
sentações. Um musico branco, que
veio, Posteriormente, tornar·se lenda·

rio, BIX BEIDERBECKE, trompetista
dos mais citados na história do jazz,
influenciou profundamente, por sua

maneira própria de tocar, os compo·
nentes da ..

A\.Istim High School Gang".
BIX BEIDERBECKE, hayia Cheça�o,�
Chicago e,m J.92�, vindo de Devemport,
com a rihalidacÍe de, estu8ar na acade·
mia de 'LaRe Forest. 'Apesar �de muito
m6ço, BIX l 'nasceu 'em 10 de març"b
de 1903, fá possuia'" persanaÍldade pro.

W

pria, caprtz'" mesmo� de"iiifluen'clar a

�:::r_grup? ae' mUSic.o� de
..
E�ola Supe·

A "Gong" era compOsta; iniCiaI·
mente dQ piliúh;ta Jim Lanriigan, do
trumpetista .Jirn'my Mac:Pàrtland, do

.bunjista 'e guirarl'isllJ Uicl{ Ma!' P�r .

....�I.tlnn, lu.'milo do ant�no!'). do .SH.XOIt)·

'�;;�:;;'�::���:":"i' 4J1:,lfl B��.,�Er.een,,u,�. %,"�'�I!'" " ..
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PE.DRO PAULO MACHAOO

48 ANOS Dé LABU1A CONSTANTI EM
COLABORADORES ESPECIAIS

MAURY BORGE� .. GILBERTO NAHAS
GILBERTO PAIVA

_

_�IlT0IfI1\,-�]�B�_lJLJ\I'I�

�� x �,a-�anrt�j�, no Irin[ip�1 [��IU� �a ro���i
Em continuação ao CampeonatoRegio·. _

-

E;:�:��;��;r:�;:�:�::::::�2:�e1: Due lo dos ma i� renh idos deverãoPaula Ramos c Guaram, o pruneiro ocupan- .

..-

��t�?2.t:-::':::= sustentar Atlético e São Paulo
No turno venceu o "Bugre" pelo esco-"

re mínimo, com gol consignado por Pepino,
Tal façanha dos dirigidos de José Garcêz

surpreendeu a todos, como não podia deixar'
de acontecer. Porém, disso não se esquece
ram os tricoIores da Praia de Fora que irão,
hoje. à Iica Il'�uostos a vingar com juros altos
o revés soIrido.

Os quadros, salvo alterações,
_

forma
rão assim:

GUARANI - Valmor Gastão, Zêca,
Penino e Canhoto; Lauri e Vânio; Demaria,
Roldão. Cavallazzi,e Adilson.

PAULA RAMOS - Pamnlona; Her
mes, J. Batista, NerY e Hamilton; Anísio e

Amir; Mareio, Valtinho, Alex e MRique.

Os Flrrir,nrp-I-ita-no-s-r.a-mD-p.õ-es--de-a-tlé-tis-�m-o-d&-S-IY-Jo-gO�
Dl t

Abaixo damoS (JS resut- tos de Sant,a Catarina, rea- EXTENSÃO 2° Ale!'\! ele Miranda

lf 1 t_l tados do certame de Atlé- Itaado ��mmgo no �"t.�rl;.Q. 1° Zélia. aertorato - (Jvill-:!l - !2"

.;; i) tlsmo dos 4% Jogos Aber- do Amértca, em .rotnv'tte, Fpolis - 4.44 m.

___.____ e vencido pelos florianopq- 2° Lori Petersen _ Blu- ARREMESSO DO DISCO

O [ d O" I h Ittanos: menau - 4.32m. 1\'1 Ivo Clartndc (Blrtau)

lsi1Ua. X :Iorc. uoje no F::::::, ri, ""rio ��S��MESSO DE :0 3�::os RASOS

nh"l' rtn. ri) Mp,nnrl1s ���m��:�ka_L��I�;;�ng. - _1;6��� I:.her
- Blmnenau IBlrOus��:�ld� \4�': Silva

-

J.tU U Ult ,ii IJ 20) Katin Lwu-e-jung _ 2° Carmen Pruetaenreíter 2° ortcn Tonolli
Após várias semanas de res. O time do Mais Antl- Blumenau _ 24m46. - Blumenau - 24.62 rn. (Blumenau) - 55''2

Inatividade, volta o time go, esta escalado, devendo
entrar em eamp-, com o se

guinte onze:
.

PROl Dé SANlA CAlARINA NO

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

COELHO - MANGONA

SETOR DOI ESPORTES

�.

ATLÉTICO _ Márcio; SAO PAULO � Márcio--------

�;,���;�y�;: ,(�i::;:� �;t:��a�:�����:�"���:i.1mprensa Oficial x Esiiido do Paraná,
nh;;o���;E�i;"'i �;�(I�;�"'LUZ, o cu lejo interestadual de amanhã em
f'ElIfAÇA-O DE HO'E EM TUBARA-O Cur·lll·ba

d,'"'' a" ""h, ''''''''''''''. W. ,,,.,,, d" """,.,,,,,,,, d,," S"n.

J RJ JJ ";,11110f I','.ejr". dor .. " 1';.II1ic,,� :,"'anhã COnl",

A equipe do j'lgue'rense perar O aarroâo e o Metro- Hudrh:ues, l'izz"ll ..Ui. 111'._ os par"na,'n'c�.

estará jogando hoje à tar- pai viu seu cartaz subir Amanhã, em Curiliba, c, � mes, ,\I"d"'"ni, I.in,,; c.o<:or.)(·" O '!":ldro ('sl" treinando f

de, na cidade de Tubarão, dneo �ann.ec,l,.','o OX.','_:oO;',d"v'nOú'd'" grâfico8 'calarinenses �P 1m. �d:�O:'):n �:;�ll:�:�n�)�,;:;��:;"nr�: :�':S:. ind�:::, 'I�\�,�::�r�;'.::��:illenfrentando o Hercilin Luz vv _ • prensa Oficial F.C, estarão d:I"
em partida amistosa, apro- todo o Estado, do combafe nos l.aran3enSe� do

<I"C l'un'l'ur:,o " 'lU adro c:tOt_

veitando o feriado nacío- A delegação do Píguei- "Estado d.. I'aranã", "nl 1,rC-
nal. rense deixará esta capital lio dos mai" s"ge�th'(J", tanto

.

Reina grande exrectau- hCJe pela manhã, vtaíandc <Iue, SeR"ndo lnrorrnes chel{a-
va na cidade azul pela exi- em canducãc espoclnl. de- dos da Capital "ra"",ariuna, t}
bíçâo do alvi negro metro- vendo retornar logo apó-s enorme o rnterêoe rl"jna,,�<'.
poi'tano, que depois de su- o mntcn. de\'endo u e�tádi" <lu IIrltjj,'lia

amannê scrá dado com

premente à rodada que é

a 'quarta. de returno do cer

tame r.e'It�onal, defrontan

do-se são Paulo e Clube

enénco Catarinense, os

quais, embora estejam a

travessando rase bem ne

gra. tanto que formam en

tre os Ultimas cotocaccs.

prometem trava: uma pe

leja. parelha c sensacícnal.
objetívando tanto um co

mo outro a reaoüítacâo.
Ambos, ma's o Guarani.
travara a batalha, para fu

gir '90 último pôsto. No tur

no foi vitorioso c Atlético

pelo escore ee 1 x O·

Formações prováveis das

duas esquadras:
apanh«r Um" hua a��i"t.:;,... i:l
na t:orded"alll"nhil, II"nnl1"
" <::lJlIl1";;" ctaeslstu catarlnUll_

ser"tribltir:íavislla'lIlI'Tel'I'\[
tUI»"nlc lhe f'-:� :o !urm;, li',

1l0pul«r IIHltUtlllO curltiban,) e

cujo, ut"'f.OIdo· fiTTlll uc"�,,u "

triunfo do>:, r:Ol,azcs (I" mo<.l,,_

l;,r esmb .. Iectmcnto gni:fico ii,.

rua Jerôniml> Co("lho, pelo "".

________ 1 AAco,:,''Y Bor9"!t
A representação do atlé- dos �IS seus principal" va-

ttsmo de F'I::riauóp:Jlb, $a- lares, qunnda tentará con-

grou-sc nnmantemente qui-etar mais umn vitória

campeã dos IV Jogo;; Aber- de vulto pura :J rurecor da

tos de Santa Catarina que capital do Est.adc•.

se desenvolvem na cidade

de .rotnvtne. Nos 100 e 200

�o:��o:n&::��:UqUCA�b:�:-
s-agrado runo'sta Sylvio
Juvêncio dos Santos con

quistou e titulo na prova
de 5 c 10 mil metros, No

salte trino, triunfou Ma

noel Serafim da Silva com

venceu também no 110 me

tros Com bar�·eira. Salum,

consac:r(;u-�':! no an'pmesso

ue !Y·.,:J enqurwt:l Pedro

Mel", no >lalta com vara

n:arClJU novo succs�o.

No r�vesamento 4 x 100.

tivemos a ,articipaçâo de

Djalo:u Hil10lit:J, Manoel

Serafim e Alberto C:Jsta e

�o 4 x 400. a pquloe fo�

mau com Djnlma Hipólito,
Manoel Serafim. Diaman

tino Martin3 e Enen Ran

gel.

<:orede3xl
Abtindu a -éttma roda'

da do campeonato da cio

dade. terem. __, na tarde de

hoje no estád'o dr. Adolfe

A dell'gaç5o dv lmprcn,i:\
Oficial, que dei:':3T;i c.�ta Ca
I,ital às 6 ohras da Manhã d�

boje. e bem numerosa, den'n
d. 1!eguir sob chefia do prl,,,1

Konder. o duelo entre as

equípes do Ouarany e do

Paula. Ra-i-os num muích10.000 METROSCLABSIFICAÇAO
FINAL

arremêssc de Pêso
1°) S'ileik Lar-terjung -

aqui de essa a' mcvl-r-en
tar-.e a-ora. sob o coman

do de I"ACO.
O p: éHo tem seu inhó'

marred,> para a�' 1430 hél
ras, tendo p'r !('cal o gra
lTI'�do eli) Abrigo do? Mene-

em que o Pau In Ramos a-

F. (. F. atenderá
às red�maç�es

T�ndo "'" vista a.. "lÃri""

reclamações [lor IHL[!" de diri

Irentes c dn in'Jlrell�a, a I,.e

"id�ncia da �'.C,I'. ,'aI deter

minar qUe ljej;, c .. lu�ado u.n

p>;,q11eno alaniabradu de ar;"""

acima do I)lUTO, II rim de e,·j�
tar aS pen"tra�ões inde\'ldll�

de lOrcedores, ao eatádlo "A_

dolfo Kond...", Ati pro"id':;n_
das serâ" posta" Cm ('"ecu�ii,)

imediatamente, luas taml"'n,
" bom lembrar qUe UIn curd

m"oestá a"xigir:o "r'luibanc"
da ,[ue "presenta-�e cumu .,eri

�'U fatal a qualquer dellcuidado

l° Silvio .ruvêncto dos

Santos - Fpolls - 16'40
parece como favorito, em

cera rio turno nvccce �N
dido para (> Bugre por I �

O, Amanhà a . odadu sera

completJcla com n 1l13tCI'.
AUêtico e Sãu Pflulo. N'

pontos
153
72

Blnroenau - 8m9!.
l° Blumenau
2° Joínville
3° Florianóoolis
4° Brusque-

2°) we-uene r"hl''lmm
- Blumenau - 8m86.

Carlinho. wanôe-tev. Pre

queca. !t1azinh:> .e Renato;
Sepitiba. e O�mar; Estevão,

NACO, Wilson.e Fatéco,

(Record)
2° José Osmar Naumann

48 - Bl'nau - 17.22"5
50

100 METROS
1° Mer('Pcl= MLt:rs _ Jo

invQV> - 14"1, �'ecord
2° M��'l1la Ramos (Drtls�

que) 14"2

turno n, ALléLic') vcnceu Jl�r
1 x O. num c:)tejlJ em que

SALTO TRIPLO
l° 'Manuel Serafim da

Silva _ Fpolis _ 12,40
2° Dermantlno Martins

Fpolis - 12,39

MASCULINO----------------------

(LMPEO�'lHO DA LIGA BRmOUENSE

r,t �lIi�RO"

foram �u·88 Metros RasOs
l° Orion �:lnolli - Blu

m.enau - 2'08".
2°) José Augu�t"() Caglio

ni - J,Jinville _ 2'18" 2/10

os samoaullnol;
j)criore'_,

200 METROS

10 M-erc-::::::-s Mlers - Join

ville - 29" - Record
2° Zelia Sartorato ..-

Fpclis, - 30"4.

200 METROS RASOS
10 Alberto Costa

Fpolh; - 24"9
2° Geraldo L. da Silva _;_

.

Brusque - 25"

Em virtud�� dt, não ter

havido acórdo entre Her

('Ílito Luz. Mar('iIio Dla� r

Almirante Ba!l'��o para.

Em pr�1I0 efl"tu�du ·j-_feir:o

sub aS lUzes do� rerletorei t!o

Estádio do Culos Renaux, u

Usati b.1queou perante ° Hu

maltã pGr 2 tl"ntoa a I,
O Humailã, aSllent<>u de$ta

Guaraní com li

5.000 Metros Rasos
1°) SUvio J. Santos _

- Florianópolis _ 16'40".
2°) José Osmar- N1U

mann _:_ Blumena.u 17'22"
5/10.

LIGA QUER TRFS VAGAS

Em paleStra com nOSSa fepOf

ta�cm o Senhor Os<':ar Guata_

\'0 Krieger, presIdente da Llg)
UruS"Uense de Futebol, DOII a_

dluntou que ('m'idará todOS (>s

e�ftir�os para que cada Llg3.
tenha direito a tT� vagas no

certamE' estadual de futebol

catarlnense do pr6l::imo ano,
O Senbor Oscar Gustavo

Krie�er. acredita que tera. I)

apoiO imediato da Liga Crlcb_

mense de Futebol, pois em

Cridiima segundo o alte me:l

tor dn Liga Brl)sQuen&e,)tã.
ir':;! gr3ndcs al!:remhções do

porte do !'tfetrQpol QUe, estão

hAhllItadall a brllhalllWl nUm

est"dlla, c:atarlnense. '\Iém <to

apoie que por certo irá rece_

ber dI!. U<ra da teTra doCa"'âo

° Presidente da Lip'a Brusqul"n

se, eSP,era contar Com o apelo
do l'olltal Telel!'ráficl) da Ca

l,ital do Estado. e Olimplco,
Palmeiras e fo'loresta da LI�
BlunlenaUense de Futebol.
Com a inclusão de tris equl

pes de c""" LI"!". o cllmpeona.

to �""'B ôeRdoh�ado l'ntr41 '1"1.

11 &ete eb"vee. Ooortunamenk

o Senhor O:«:lr GUltayo Krl_

eger enviará is c1emal6 LI,as e

n Federação Catarinense de

FIlteb"l um PrOjeto que êle, li

lIeu� aUXiliares Ivo Croot, Nel

son Gllnner li Celso TelnJra

etI'io "'�enrlo IItra.. ou. a.y",

realiza rem um torneio tr]

angulor com a finalidad�
de ap'l�tar o vice-campeãO
du Estado. por sugestã,o dn

F. C. F .. a entidade e!ec"
deana rcsdvcu proc!:unllr
as tre.� <;!qulp?s com') vlce

campeã.; d:) Esta(lo, rdn

Uva a tc1'1porada de H162,

4 X 100 METROS COM
A diretoria do Figueiren

$" acertou detalhes para
se exibir hoje em Tubarã:J
contra o H.erciiio Luz, nu

ma partida aniL,to;.:a que
devera agl'ad,l' ao exigen
tt' úubllco s\1llnn. O Figuei
rense irá integrado por ÜJ

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

REVEZAMENTO
ARREMESSO DO DARDO

1° Blumenau - 56"8, r.e�maneira
coreipr.,t..nçõ.,.davll!6rolla equipe

de São João B'Itista, pois ·'uas

pos5;hllidades pU/!. a dnsslfl_

cação para o F�hd�:ol de 1961

são al{oru trlstu mlraJ�ens .0
Usati. que era II vedete do CllO!

lIeonato da'Liga. Drusq,,�,
C,,;tl melnnccllcamente ante Ia

10 _ Rcm�u Max Jsring
- Blunlenau _ 4507m,

2° - Aualberto Apel
Brusque - 43,55m.

torcedor. &,;peralll"�2° J:llnvllle - 58"4
4CO Metr'JS c�m Barreiras

10) Orion Tonolll - Blu
menau - 1'01" 2/10,

20) Manoel S. da Silva

Florianópolj" - 1'07"

SALTO EM ALTURA

10 Karln LauterJung _

Blumen9u _ 1,41. r!'f'nrd

2° Zulelka Lauterjung
Blumenau - 1.3001

!nternatlopal ain
da q,'er Norberto

HO!!lne

1,500 METROS RASOS

1° - Mario Boa:;; - Blu

\Ilena.u _ 4'26".

20 - MáriO Padal'atz -

- Blumenau.

Salto em Altura

10) Egydio Pilotto N('tto
_ Lage.s - lm75 (Recol'di
2°) Romeu Max Jachring

_ Blumenau - lm75 (Re
c'1rd).

mas aguerrida fe·modetlta
SALTO EMpre"ent,,�iío de Nova Trento,

Con"em sallent:or, que ° Tlunmi

tájOl!:ounanoltede qllartl!:_
feira 5011 calor e Imllulalonadu
lIel" turcid" do f'IIJsandlÍ, O

Palllllndii finalmente uh; ,,�o

ra "u",� 8ltU8�iío ....
'

.. cõmod'l

e priJ,ticnn1ente cl�s�lfitlldo pa

ra ° Estadual de 1961

nesta ao Vlati, Il e\rJl�ranç'l
de "cneer o I'�isanrlú e a!:'Uar_

dar qUe ° Carlos Renau .. , "en_

ça novamente a e,.."lpe p�i�an
duana para rln31mentc partici_
par pela vez primeirn dum

tampoonato tstaduul de fute.

E�te"e "m Jt;invill" o lrt'Ôna

elor (la eouiUc df' lnh'rn:"'iu

na I, Mendes Ribeiro, 'Iue l'n

froU cm coo!"eto fOIl1 I>� n>l'"

toru <to Caxla" '" c"m o "rll_
Ilrio Xotberto Hoppc "",I:md"

l'(lntratar (I "'uncurso dO lo"�,,

,,'·ante de Sanla Catarina. '{,,

d,axia, segundo as nolíd:u' 11:0

da ficou a�"cntndo entre (I t«'i

""dor colorado, os' meutorc"

110 METROS COM
para
sua
blc/c/e�a

PNEUS

DUN�OP
� �

A_""A 00 "OM P,.�,,! .,
• •• � 11.11

••••

.

METROPOL HO'Jf
FRENTE AO
PPMPFPA

BARREIRAS
10 _ D?I'mantlno Msr

tln� - FlorJanô9DJI<o-
18"7,

Salto .em Altura Com

Vara
101 Pedro P. Mello - FI('
2°) Teodorico Rocha REVESAMt:NTO 4 X 100

l° - Florianópoll�
47".

2° - Joinvllk

BJumenau - 2m90.
A cqull.e do Metro[)ul \'3; en

ftelltarna lard" de hOje ao ('

Jenco du J'rú�pcra, .m uml

mais ��rios "d"crsario,," do eln

II" de Dite .·reltas, na árdua
luta pela COnquista do campC'o
n"to da cldado e eonHequente

chlsslfleaçio para o certame

estAdual ilo 196$
O prljUO Geri "álido pelo

campeonato da Cidade de Car_

vio e 11m rCltlltado negativo
t1 edas alturll8. poderá ser fe..

ta! lIara o atual Tri_Campeão
do EStado

O o�J'(liir!o Ó �I or do

cerlame com 1 p,p. 1Jegllido. rio

lUettopo1e0m..3p.o,e 'l!:r(I"-

�ier. eOQI,�"'. +-::"'�
.."."�t....� ..

Salto em Di,-iancia
1°) Teodorico R:Jcha -

I ••

��
!vaí cancelou sel! � -

jôl!o I!m Jn''1v;l!e LV >
A l'quljll) elo ,'\\'a; Futebul � \.

��ur:::!:u: 1�;it:;;:;:o;:�r:,XI:�i��� i �

,'� .

REVESAMENTO 4 X 400
1° _ Florianópolis

3'8".
� -- Blume;oau - 3'84"4.

Floriallôpoli� - 2m90.

:Blumenau - 5m93 (Re-
cordl.

'oI. 20) Leonic: Dlpna - Jo
,nvllle - 5m84,:t � se-11m" hlb'h de ,,1A�_

KifJ,.a�iío por poflto!l perdido'!
após n rc."a1l7nrijo da 2" fodada

do retarno dn I.R.F.:
LIDFR AIISOI,UTO E INVIC_

'1'0: C"rlo� ll�".'ux ,'om 1 Il.P

CLASSIFICACAO P'TNAL
10 _ Florianópolis

235 p,ontos,
2° - Blumenau - 210

pontos,
3° - JOlnviJIe _ 96 pon

to,
1° IUS',o.r i.

6
5" - La�

to:,o --;- Jer:;,a

Arremesso de Pêso
l°) Ron'91do Salum

Fluol'ianópolis _ 12m46,
2°) Nelson Coelho _ FIO

FlorlanópolL; - 12m46!'ai..andÍl com 3,Vice líder:

160 METROS RASOS
amanhã ficandu 'oI<\1� ... :<ilJi<:�o

na M3nchcdH im.r:. !1l.tr;1 ,,�

portu'nidade,

ProJettll'!ln ° bt3do!l1 de 6-'

Iltda .1predndo pelos ·intere!;Sa 1" Alberto Cost·a IFpolis)
-,1

P.p. ..

5° Lut'-a.r: ll"!DlI.�t� com 9 JI,I).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Homenagem de Reparação a

Senhora de Lourdes

:\".\ DATA Dt,; SEU 1'0.'

TALlCIO

PROr.R.A.:'>IA

Amanha ás \6 h�" Benção .lu

lm"l!:cm em �cntc li Cal'l;d,·ul.
�. Desfile do cOrtejo de ,"u_

t{lmóveis preecd1doR de hute_

':l. enrro ll'jnnf'll prcctd;,!o
do "utomó"ei� do Snr. Al'C�IJi�

pO Melropq1it.JIlO, e �egUldo (10

"utOJuóve) 110 Snr. GpvCTTl!"jOr
do Estado:. «lê à jiT(lÇU S. La;,-,

4, MisSllliOlclle celebrndli I·m

altarlldredc prcpur!ldono <'n

troeamento da j\v. ,?la)lI'O Ra.

mos e DemétrIo JUbc1ro.

No pOpU!OBO bairro de S"oo

do� LiUlíics. na mahna d" ,10-

lIliUJ':IJl!efiio nhe!'tas as portas
do urna nova "a.a de D€u�,
COm a inaul!'u�aç"o 'da nOva

:'Ilotriz de )1.'.3, da Bõa Vinrr_m,
ecm e&fôrço do r,mO, padre
Francisco de Sales Binnchini,
qUl!'há multas anOS vem trab -i

1I11mdo pnru o, bem de 8eUS pa_

roquinno�.

Programa para hoje
e domingo

HO.tE - Mordomos: TO'10s
OH irmãoS da Venerável Irman

(Iàde .d�. N<)HEO Senho'" dos Pa�_
HO$ e 40 S.S. Sacramento:
A�fANHÁ - Domingo: .\;

7 hs. Santa Missa. As 9 hs. l�c

cellÇÜO ao Exmo. Sr. !l.rcebi�oo

Metropolitano, ao EXmo. S1'.
<;OVQTnlldor do Edado e F.xm::u

Autoridades. As 9,15 hs. Solene

abertura da·Nova Matriz, rl se

j.!uir, B"nçiio da Nova Matriz ..

�anta :\lissa. As 14 b". San:"
Crisma.

Ourante lodQ o dia de hoje
.. omllnbii, haverá harraqui::ha"
!:,ulinhnll usS:ld�s, cachorro qU�J1

te, qUl!ntão, p1nh:,o Bingo rolo

tIl" aviãO etc ... Bandas de MIl_

�iclI. Huje e ,unanhii, ás 2�

]\8., haverá espetacularqueilll'\
de fogO!; d� artificio jl;irând,,_

.Iu,,! combutes, etc ...

.
.Est;í- :j�SI11! de parabén� ó 1'0

pOpujQ&q baj!<fo de Saco dos LI

mões, com f.l:Iõta monu!llPntal Q ..

brn dD __!lstimado p,!dre Bioln_�

Chini.

5. Reposi�iio da lmagllm fie DIA 8 FESTA DA NASSA

:\'OSSa senhora IHI gruta pcll' SENHORA DE MONT

�arro triUnfal n!! mesmo. Ordem SERRAT

da chegadll, pre�edido doo. ba-

tedores. Alocuç,-'o pfllO F.xn\.;). Como vem acontecendo todos

e Revmo. Snr Arcebispo. 08 anos [\ Irmandade de N. se

G. Dissolve-se o prfstlto. nh;orll de MORt Serrat, J'ealiza.

Florianópolis, 1 de setembro ne�te dia a Fe,!a em Comemo

de Wli3 l'açíio da sua PadroeiJ'a, na 1"

I'e .Antonlno Oui!hul!� ��.rc água.

ealidade do Morro da Caixa D

Ylg,irlo Tendo a Irmandade progra_
lillldo Um "nllto p'rograma, de·�

NOTA: As Hi 1101'118 O "igúrio f10 di1\ 7 uté dOmingO com nC_

ncopunhado pelaR l)[ll'O(juillllQa Venu" e �n,.rnqulnhns, as prO_

se dirlA'lrl\a da Igreja SfLO L\.l\·� g'rnlnllçÔIlH .para hoj" c· lllllunhü

li pé até o local dn S!lIlta Mi��!1 �:1o o. seguintes: Dia

I! Onde ngUardAl';\o 11 chcA'"tln H (domingO) Missa Festiva COIll

dn Imagem inicio ",I; \J hs., tendo.l'adre

A.\IANHÃ IUl:N(,'iO 1:\A.U,Gt'- infLO. A tarde P!'ociSsão

ltAL nA MATItIZ DE NOSS \ llliI3)!.'ro�a illlagem de No�"a

SE�nOn.\· 1),\ nOA "IAGE�1 S<.'"nhor:< de :Uont Serral.

Agostinho olicializnndo O

CAMINHÃO
tão brasileiro
quanto Brasília!

ordem de meio bilhão de

cruzeiros e o prazo má..x i.

mo de execução del720 dias

mento, fará realizar con- corridos.

corrêncía pública, dia 19 do Ainda, dentro de seu pro

corrente no RiO de .Janeí- grama de obI'llS, o D.N .O.S.,
ro, à. praça Pio X, 78, 4' an- fará realizar, também 11'.)

dar, para os serviços da 2' dia 19 de setembro correu

Adutora de água potável, te, concorrência pública pa

da cídede de Florianópo· ra os serviços de revesti-

O projeto desta obra, se :�n�r��:a�on����ti��a�r:; Ap e'" ro p,:, r.:\ o dosaG r .'3VOdeve ao Departamento eu- da Avenida Mauro R8m�, U - t! ,,�. .

a U

��O���::d����::�: !:; :':��I�:�:,i;a�:::�i�:li:': Ua-o pr�f�.. n?f�'1 W,,'a' !II), he�ldH� (lPJaa·IS'realizada em três etapas, deste projeto é dar um rií,- li �:' (I . I t 1. '...1 �, •
custando um total de 1 bl- r :(10 escoementc as águas
lh� e meio de cruzeiros, de precípítação eotetadas "Villde vamos todos mttr-ia Hora", de 27 de

sem ser considerada a cur- Feia Avenída Mauro Ro.- Com ncrcs a porfla" agõsto.
va inflacionária. mos, evitando os aíagara-n- Vinde vamos todos á ho- Não 'era como si o céu

"'''C:::::Z::i.'I��&A12'ZEsta concorrência, serã. tos que ocorrem na esqui- menagem ofíeial de desa- c-uses-se corroborar a h- I
para a l' etaoa. conetstíru na desta Aveníde (10m"l

gravo público à Mãe de o onaeem de Florian6poH

no fornecimento e essente. jcu ... Buícão Viana na ON1,- Deus. recolocando em sua amplinndn-a e prcíeteaco>
mente de 1000iJ me.trcs de ,>if<o. de gl"1lnaes GhUVil:J. Vi· gruta ce São J.ui:-o: da Pe-t-a ,,') ãn-bíto necíonatv Não ri

tubulacão, tnetustve tort":> m. tJ!.mpém, eont,,:'bu\r, ('rílnde com honras de Es. ":":IMO se nessn }lOra angus-

os seus perten-es. nos trê- grandemente PtL�1i melhor tudo aquela Santa r-ia-em t'ante e entttva da Pátrm 'l

chos que sofrem mato- l1!banizlj.Ção do Largo U de
que na noite para três de ma cctesttet Padroeíru, ocr-

pressão e coneeoueate-nen- MSIO agôsto dalt rôra a ..-nncada, n-Itrado rõsse prof"PJ.!>rin

te, mais sutettos a V8l>.J!.- São obras programndaé no mutilada e der-rubada ao
,,"'!. Imagem, tzyisesse des-

mentos. FicarlÍ. li�Rdo em Plano Trienal do D.N.o.8. ehãn, com incli,.I"el esr-an- pertar do seno da ínctre-

pflTfI,lelo à adutora atual, ceio :r.:np'enheiro ç:lr]o.,> to fi pesar de tôdn H pcou- rença a oonscíêncía cristã

permitindo, assim, o seu Krebs Filho. quando cnere iecêo Q.ue ct('<;t\P. a data íon- NAde!""l? não é eomo se

�O,�,,'o',rtco,'m ��;��O d�e���� �i:aDiS:,:toSll�: S:�:J�Z��'::� gíT'rU!� -to HI1q nl! a vene- ��,>te 'I�::�:�O r����:.��.�r��
" " ravn e íovocave el'l'l te-n-ros

�:�imento de água à cída- ���:��7,���senh:��� ��:t;�� :� �;�;;!�;� on;�aI?ii��r'��� �,��;U�:it�=::�ea s��:� :C��
O valor desta obra é dn Bastos da r'oste Reis. do o atmox- .. ifrd0 eh n'WB

oerteea por éla? Não é co-

_____

.......Matriz. A quinze de e-õsto. mo si Ela. e"'l pessoa, nesta

�i�:��toaTJ1n:nl����nr��t�; ��;r��: a d:e:����a'das:
recicta a dclfjnt'! de·'''f',\ .• ,of: cei".ão conrtmüda às carn

Da if!'re;a de Spn .,Tnfil) m"'a n::mhRs pelo imortal Duque

arrC'll"hpdn I') 'T'''he ..n<>('.l\lo,
de CaXias. saísse a esma·

esoarrnrnl'.nps nela sl')"lho �Rr a cabeca da sernen

as ,5SntAs hÓFf:i"s. de"h"ll- tp? A mostrar a lima mino·

.dps nell) rnuo tôdas as ai- ria dE> res')l')fl.soÓveis (ou me·

Ihor, irresnollsáveis). que

PARTICIPA-çW
Tito Tok ntlno de Souza (.' Sra. d. M�da Bel'nadete

A.s,;i� T. dt! S:uza, p:lr�lcj:;:a)1l aos parente3 e pessoas

e.migR·� o nascimento 11e sua f 1hlnh3. MARIA LEOCÁR

DIA. ocorr!do dia 3 do corrente mê.�. na Maternidade

Dr. Carlos Corrêa.
Fio: ianópO!is. 6"/9 '63.

VENDE-SE
Fazemla com 7 e mei:l m JhÕê·.� de terra. ótima para

criação. po:-.suindo terras c1e CS,lrPO, lavcura e mata;

indu'ndo a9l'oximadamente 2.500 a 3.000 pinheiros de

corte para Se:rar'ns e cerca de 10.000 pinheiros novos

com cerca de 50% 0111 p)n�o de corte uan pasta mecã.-

���AL I;lA �AZENDA: AGUAS BRANCAS - URUBICí

_ 'IfRAT.AR COM: -:. ADALBERTINO MATOS: No lo-

cal o.cim�.
OU COM: - VITóRIO O�CHETTO - Rua 1\lmi
rente' LI':m.r<>«'t; M7 - Flol'l.e.n:óve11Sf-"
Obs: Preçl)' à vjsL� ou à cQmh:nar, 6ceitando-'ie

também parte a vl·,ta e parte financiada.

ANOJE - GUARDE - VISITE
DUR!-B; OCOS

ANOTE as vantagens: mão-dt-obra é reduz'da em

70%; o tem90 de cons.rução é 70% meMr; material

mais barato e só precisa de 2 a 3 mm. de rebôc!). As

paredes não deixam passar ruido. umidade ou calor e

têm durabÜidade illmitada.
GUARDE o endereço: - f;scritól'lo � RUi:!- Fel'p�

Schmidt 34 1" anctar. Fábrica em Coqueil'QIt:- � quase de-

fron a �alga.
VISITE a essa modêlo, ao ladtl da fábrica e certi

fique-se 'pessoalmenfe. de que você meslllo já pode
inicial' sua construção.

DURIEU.X & LTDAC I A.

Fábrjca (ie blocos de cimento - tij.olos de concreto

en9'llxes -

7-9-63
failis do altar.

Já Florianópolis, não con

sentindo que continuasse
no chão a Imagem á'Aque
la que desde os tempos do

Destérro português fõra

sempre venerada n e s t a

Ilha, vinha organizando a

homenagem de desagravo
salene para o dia B ne se

t�Inoro. data do aniversá

riO natallcio de Maria SS ..

Já estavam, a pedido de

tõd'l.s as camadas sociais,
sendo confeccionn.das qua
m.nta a nove (aixru; bnmc<l.s

que contra o céu azul da

baía norte escreveriam por
cima do perr.urso da Ima

gem no desfile do retOrno,
os quare'lta e nove títulos

da Ladail).ha. L:z:.urentana,
com que através dos_séc:u

los a cristannl'lde vem cUs

tinguindo a Mãe de J)p'lS

ora pr(lfpnpnQ - (llI"Tlrto

rádio. te1én;rafo, imnrensa

informav�m ao B .."o;il in·

�eirl). (lI'fl e"'l Av"".PCmA
DO �(lo�'1"'l'l: na c:aTlitl'lt Ma·

riana do País, no mesmo

dia nata11dl') dela. B na se

tembro. seria triunfalm"en·
te re�en(ljonada a imagem
da ,C:;<lnhl')ra An'l,,:er.ic1ll .. trlls

ladJ!.nll na. n ....ite l:Lnt.erior à

Caterlrl'll de �ãn P"'lllo para

uma noit.e de vip'ilia e de

Sagr8.VO face à iniúria ss,.

crilel>B de lIma cnricatUl'a

inominAvel da Padroeira do

Brasil nas páginas de "A

\ APE(A
de que você precisa!
Na qvclidflde de revendedores auto

rizados, podemos resolver seu pro

blema sem demora. Em nosso estoque
locê encontrará - com certeza I� a

peça ou o acessório que procura, a

preço de tabelo, genuínos, testados

em taporatório, garantidos pela mar

ca IH. E, no caso de qualquer con

sulta sóbre o seu !nternational, tere

mos o máximo prazer em atendê-!c,

Representantei:t nesla cidade
G. SOCAS S/A
COMERCIO E

REPRESENTAÇOES
,LlLVIO ADUCCI, 721 -

E,TREITO

" Ri'tui:b terço a VIsto e o resto
"'

ili.>:JÍ:I'j12 prestaçõeS IvTO�

�fdeOP."""
1%

!IS i'T't'nS8<; multidões bra·

si1eirf>S es+ijo cnm a Crtl7, de

C,..ist'), Divino Filho desta

Hií.e?
Por isso. domin!!:o (lue

vem, não nos deh:aremos

ficar em casa. Sairemos a

(!"<;ll,,�pv",-la. Grohe a nós
nao dei:ll_ar de ....llba1a no

,;r.8.1') a jrna<re'1'l claQlIe1a
(lHe '1 deu o nome a nossa

cidade.

Às dezef'<;eis horas de·

fronte da cl'ltedml met ..o·

pnlH"n'1 s,,;rá sel! carro

t"'upfal ""e""dirIn de. um

c"rt.eio dI'! <\llt.C'.....,(iVf'iS no
aual t"n1hfÍ.." t.plj ,..arro f::l,
rá 11!>."+.e. "inbir"i T'l':la Arr:i

n"'e�te úl'iva. !!"'n"'�ndl') oe

la Vi,,"nn""e n" n"rn n""to

fl P�"'� rt .... �si!, o.e Ôr'ãns.

f:""11in"if) T'lp1a Al·,.,il'<lnte

A'"'''''' ",to> '3 P�"<"'" 'Rf'!'l'n-

Tl"'in r: .... "+"'.,�A, '1",,�rf'ri"n"n

n .. J.,. Vi ...+J-.- w""Tl..Jp ""-"'1'."

" A-·"""�"'. '1'1' .... ,_,., -p..,.....,,, .. :

Nn �.;:.. �;,., ..... ";",,,'_, ".,�'" f")

i".""i,...., ..::;:" T.11'- ,·, t" "'1

r:..,,..,�,, n" T.''''''' "Ii'1., "'1<;'''_

tlr� {'nl1I')N''l à. .,.,...i"".R �<t.....,

n"'1. Tlfl"'a H ('11191 (l1"fl"" nA.

'PAnr<t, G ...."Tlne. cn""'_ !'I'i""a

R'i 1'> hnr,,'l +A'''í tr"";n0 fi.

Imagem d'l Sa!'lta Be:rnade

te

Acõs a missa. dominical

de desagravn, pela TUa Frf'!

Cl'l.nef'a. A RET}I FT"'TAL DO
RF,1't"l'Q,NO TRIUNFAL A
SUA GRU"T'A.
N}.O UT.�i\.TAnA. MAS

EXALTADA SEJAIS!

DIRETORIAS E DE·
PARTAMENTOS
O Diretor de Ob�as PU

blica:, dQ Estado, engenhei
ro Paulo Cabral Wen�

clhausen· manteve contato

cem o dr. Cal vi de Souza

Tavares, a re'peito d.e 0-

bns publicas na cidade de

Mafra.

Informação pr·�stflda pe
lo ga\1'nete do dr. Ham'l

tQn H:Jdeb:alld deu cJnta

de que o Governador Cel

so Ramos de�pachou, na

pr.esente exercíciO, 15_200

r.�rocessos, relativos a di

reitos e v:ntagens da clas

se de servidores publicos
estaduai..::.

Por wet.er L nge.
No:o 312

A�va;:�l'�:"na r�n�.: :m;o �.� ;���� !:�' .. N��V3crt:v;�oa:ai,�;
da 'Ietr a". "O outro:" 'P:rC!ue? O que é que houve?' O

prime ro: "Quando c eonv.der r::'ra o jantar, outro

dtn, eu Jh� alo e: Atvarcn-ra. faz de conta que estás em

'n_'!. r-a-a. Dr-u.ts de �1·-,·,1� m riutr-s êlé br:g·-u com ml-

nha cs-oósa oor _C8U .. J. da. K rancu com meu filho,

ameacanoc -urré-ro. ca-o se e ficasse ttu-

ran e a retrícão; cp'ois deu uno no eacnor-

ro e despediu a C:� nheu-a. alegand-r que a c-rrrída não

p.estsv«. ouendc o rf'!lre.?ndi, ê1e me chamou de "ve

Ih;) (lr.b'lote:ro"

Um jovem inglês que tinha recebido um convite 1€

!e'rgráflco da nc'va. re ;c!ente eUl P'3.r:s· não encontran

d., ll1;l'S lu:rar em n�nhU!l1 R'.·:'f' re"clveu viajar como
- r.C':"ml!nda". Para tanto m:::nd::u ClUe o "enpacota'_,

sem" e� .oaoelão. fic:n<i') c �·�'.'o('o de fora. no qual

e�tava 'J"n:iurac!c lüll2 et:que:i em o ende-eço. As

sim foi are·tn e trBm�ortado �3'!'a P'lr:s. onde a noi-

::' :r;����'�n�l� ��:����h°:t a;:��d�:�:!�5;I:a és:el�g�:�:r�'�
Am1rej Sm:rl1l)w. de 57 a.."lo�. embaixada: rU.;'i'a em

B"'nn_ quandO fI"'7. ,"�!hr 'J CC'l<;!�Q�"o Mu"'dial ri .. PP,

t.ró'eo t'm Frcnkfu .. t. Alemanha, teve a sua entrada

;"'�pedld?l ::-elcs guardas. !)7rque não tinha levado o seu

��n��eh(� :.lcO��jlc�('artã;e ct!J�"'��aa����u���""o f'C'J��I+�:=
venc:'í,Q dI! PI':Jeminente�, o r.epl'esentante
sov:ético uoude visibr a eX!Josição.

Fm DaJ1a� (T�:'(as) um
- homem bol-ru foV'} na cama

de $!P e":,' -·a. Cf'-'t'"::' '<0 ?:rnas 'lEi} qtl!,'J!!! Como unic:>

mrtlvo [)e;,'a�()u: "Foi o unir') m-<:'i:> que arranjei p�ra

ccn eyuir com que m'nha mulher saisse um pauco de

sua 'ncr:vel calrra e com:didad2"

De�h.,·t Hf>n"v Mu)re. um sa('erd�t." de Perth. é

um pntu;;ia�"'a dirigénte de aut')móvel. Há 60 mos guia
p 'lÔ um'l ún'ra vez rf'cebeu ']m?_ censura. 1:>to foi em

1(11'1. H"via Fn:'io e-puec'do df' d"_r o s-nal com a mão.

Nunca esqueceu a a"m-::estação r:t',,! recebeu do gua,da.
�"""I.t;·'1 "":l0'ão. C1U':' 'he (li��,: '�8il" t>u acreditava Que

nu' """-�dC"e rorna o E',onh(\r que ('(.,1111'\'"'' o cafY1inhO

Jl�-':J. r"u. tambpm rrl'hf><"e�"'A '1 Te�l')'1 .
.,..pn�,� dI' t·· ân

�"0 -"101' na. terra." Dechant MO:lfO, que hoje tem 89

()nrJ� c'.i> '0n:1e. ainda guia o [.�u ca"ro e nunca mais

c(,nwteu "'t'1.'ouer falta c::1tra o rsgulamento co trân

sito ... ter,em,!

A G'z."'la eh Pa�ar>"énia é o únir') an'rnal cnnh"'c'do

no m,mdo que não nfl'e sêde. de mcda aigum. Ela po�

de passar allOS InteirO'S sem bebzr agua.

Num baile de carnaval: Lúe:a: Aquele ra-:;az este.

me per,',91!'Ilindo por tôd� a r:'l.rte. não sei CGmo me ver

livre c'lê!e. "Ma:ia':: Tira a mascara que êk. te deixa

rá. em un.

Um jnnal americann reuniu uma li.,lq· de casa

mentos v"rêade:ramE'nte alurinante:; oue -.>e realizaram

nc:; Estad:s Unldcs no ano p3.s<:.ado. Entre outros, (IS

segu'ntes: Um casam�nto rea!indo no interior de um

bloco de gelo; né! in'er101" ce uma j�u'a de Leões; sõbre

tLm fio (}'- BÇO esteI!ó'do a 25 me'''''� de altura; 3. bJrdo

de um avião do qual os r"rfm-"'?O[l(jo� se :>tiraram de

pára-quedas; no alto de uma chaminé de fâbrica. em

pleno funcionamento; sôb:e uma ba l.�a largada no mar

jJler um iate, compietament,e fora de qu�lquer rota f'

muito longe da costa; numa plabtfor'Ia m')ntada no

alto de giganteseoa sequóia, no meiq do ·mato.

As cinco c'dades mais antigas do Brasil são: pri
meira: São Vicen--e fundada em 15�2; a se�unda; OlIn

da. Iund9dJ. em 1535; tereceira; Salvador. fundada em

1549; quarta: Sà') Paulo, fundada em 1554; quinta: Rio
de Junel:o, fundada em 1565.

Setecentos Dólares de inden'sação r.ec-ebeu Jim Fiel

c!",.,r, de Flos·cn poroue o cachorro do v'sinho o mor

clf'u .�lgumas vezes. A sentença do juiz é nqtõ.vel. Diz:

"Dando Rete !I'(lrdeduras. o cPo �e 0",''''''('11 n"� a"'''�' rll_

l' 'il:s, porque, de acôrdo com a lei, bastarta uma única.

Ameaca: João: "Minha mulher. quando briga. co

mip-o, sempre ameaça de ir �ara casa da mãe". "Ma

I\r:el: "Ainda te queixas da 'Sorte? A minha, em casos

ta�s, ameaça. trazer a mãe para nossa casa ...

"

99 (F . 9 ') - (ie[�' i(i ;,�
ou Clássico

Pos' uil110S as floost1las O::Jmpleta'S para oS exames dos cursas de Madur,e�

z,,; Intei':amente dent.ro ou nova portar.·)9 do Min. da Educação.
C"ler,ão "an ar�. 99 (5 matór'a�) Cr� '1.00000

� t'f':t� ;-,a;., -.,..�f'" '1
- -tIro r 00.00

Atendl!m�s por nEl!ll,�BOL�O POST./l.L. Para vs E�tados mais disbnte,;, en-
vja'nos po-! via RPr·ca Sf'm aU:1x't,to de despesas. ....

EJ;lITORA INC� � AV; Rio Branco, 135 - .��c1706 ---: RIO j-4�
•• , '1;, ,..c,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Pavimentacão
,

dá acesso

�a Rua que
ao � Viaduto I �EG�����L�� :'�:'!:��d,���I���j"

,

designou uma Comíssêo composta do secretario da Fa-

zenda, Chefe da Casa Militar e Diretor Geral do DORSP,
Foi assinado, na .utnna contrato afim de ser paví- Dutra, no Estreito, trecho até acesso sul do Viaduto.

quinta feira, na CODEU, mentada a rua Marechal entre rua Henrique Bcíteux Tal medida visa concluir,
no mais breve tempo pos-

sível, as obras complemen
tares do Viaduto, possrbl
Htado assim o inicio do

tráfego na impo.rtante obra.

t,:oo:tov::::��%, p;:::: ==SO�U=O=RE=SP=ON=SA=V=EL=PE=lO=P=AIS:=:"Polidora e Mutilo Vieira;
Eng" George Wildi, da Pre
feitura; Sr. Jorge Joaquim

Carneiro, representando a

firma empreiteira; E!lg'
Rui Soares e o Sr. Rui do

Valle Pereira, respectiva
mente Presidente e Secre
tário da CODEC. O flagran-

.
te fixa o momento da as

sinatura do contrato.

DIA 21. t.s ib,CG ri:', GtNY BORGES
APRESEiHARA

"A GAUW1A DOS OVOS DE OURO"

..

Por mais uma vez o palco
do Teatro A. de Carvalho
ficara rríovimentado. Tra·
ta·se desta vez de uma peça
infantil, que será apresen.
tada pela companhia da
Geny Borges, trazenJo a

frente o ator convidado
Ailton Serpe, já por ctive_:.
sas vezes em apresentação..!

Pois nele se desenrolam'
fatos que condizem com as

nossas vidas,
A. S.

Em candante pronuQciamento, feito de sinceridade c

de revolta, o ilustre Comandante do 14" BC manda hoje um

grito de alerta aos brasileiros.
.

Entre as atividades mais que suspeitas que profliga I.'

condena, está com justa razão a da greve.
Il:sse instituto, DE DEFESA DO TRABA.LHADOR, está

hoje de tal forma desvirtuado no Brasil qu.e rara é a .vez
em que não é usado para fins pOlitieos, vinculados organi.
('amente à pregação subversiva.

Ainda agora, estarrecidà, a Nação viu, em Santos, o seu

extraol'dinário põrto - pelo qual escoa a maior exporta'
ção do pais - paralisado por causa de uma greve de alg'U'
mas dezenas de.. enfermeiros!

unn . DO ESTADO DE
SAf!fA CATARINA

l'ESULTADOS DA ESTRAÇAO 00 DIA 6/9/63:
!;.2R9 CR$ 2,000.000,00 Rio Negrinho
3.523 CRS 200.000,00 Florianópolis
7.4.';5 CP..S 100.000,00 Florianópolis
6.6011 rl?.(; CO.OOO,DO Rio do Sul
1.041 CRS 40.000,00 Plnnanópolís

SOLUÇÕES PARA A

ClI�TU,RA DO ARROZ
Uma daf;.""11Iura,5.-d� )IT!' ,0 9Qvp.r�.ç do F.;st,\ào

portância .no nps� ·.estado está wmamente interes·
é a dr> arroz. É '.cu'.th'(1clo sado no aumeD:to d'l. área
no Pl!. no norte e no .v�,Je
dn Itajai. No narre 'lo Es·
tado' o m':-micípio de JOil�.

ten�E\o Rural, se'".en�a E'

€:iD0fl ))or cent.o tIas

priedades rurais

$pS 'clJl�ivam arroz

A mesma apuração infQr·
ma que o rendimento m'!!·
dio por he,ctare cultivado é
de dois mil e seter;entos
quilos para as cultUlllS ir·

rigadas e hum mil úanto e

vinte auilos para as ')u]tu·
ras do sêco.
Em 1962, ainda informa a

ACARESC, dois mil ;1ecta

res de terrenos agl'icolas
foram cultivados CGIr. ar

roz e o valor da p"cduçâo
alcançou CrS 160.20il.OOO,ao.
Entretanto os técnicos di"

zem que o rendimento cta

cultura do arroz v�de ser

aumentado, apesF 1� ser

a mais alta do Estado.

cultivada com arroz, onde
esta c:.lltura é econfim;_ca.
Na reunião chamada En·
contra de Planejamento Pa·

ra DeseJ1volvimento da

Produção Rural a cu!tura
do arroz foi conside,rada
como importante e qualifi·
cada como uma das que de
vem merecer um projeto
técnico específico para ser

desenvolvida racionallllen
te.

Tal seleção coincidiu com

o Plano de Safras ·jo Go·
verno do Estado, cujo ob·

jet.ivo é aumentar as (0-

lheitas de vegetais �limen·

ticios, através de maior ·:-:a·

pacitação técnica do pro·
dutor rural. E esta poli.tic:l
,da aplicação duma a"é,is·
tência técnica objctiv..-:, o

atual Secretário da Agri
cultura dr. Luiz Gabriel,
providência com soluç5eiS
em três níveis: RCCl:rsos
Humapos, Recursos ,Male.
riais € Recursos

DOM JOAOUIM COMEMORA. HOJE'
SEU 49° ANIVERSÁRIO DE BISPADO

EM FLORIA.NÓPOLlS
Levantamentos recentes demonstraram que um dia lIe O jornal "O E:;(.ndo" seus fiéis com alto espiri·

paralisação desse pôrlo custa à Nação apenas 700 Jllil1lõ.·s tema!lltasatisfaçãode�s·tod<>bondade.ca�iv.8nrto
de cruzeiros! sinalar quc a Arq\llclloccs>1 pelas suas palavras d<: con

No caso, o disídio entre emprcgadores e enfermeiros de Santa Catn.rina (:O!!1CnlO' fôrto e ensinamenlos. Sua

já tinlI:\ tido flecisão da ,Justiça, Mas isso, hoje, não vale ra na data de hoje, (1 49" sólid"l cultura r('!)ic:;os't iem
mais. As g"\'t'\'CS se sucedem. ilegais, de arrepio ao direito, aniversário da pos:;e de S.
sem causa, S('lll contl'údo, explicadas tão somente 1)('10 Íl1' Excla. Revdma. D(j',t Joa

tere!<se da di'sOI'(!f'!11, tio des('rédito das autoridades, da quim Domin�ues de OEvar·

lIJ:"rc!!:sãlJ ao !'f'g:ime.
I<'eli"t:mbr:t .. f'1l1 �;["tI ·J>:ctultl· altearam·se vozes e houve

I'{!fi(t , 'VM-<: �{'�rit:i".('i� {' ��, 'lm'

para prosseguirem nos estudos do memorial entregue

e Vantagens da Polícia Militar.

ao Governo do Estado, em julho último, pelo Comando

ela Policia Militar, e relativo ao Código de Vencimentos

•

SAIGON, 6 (OE) - Sou fizera frente e com êxito a

eu e não meus conselhef- uma campanha Intemacto-
rcs que decide e .quem de- nal de intoxicaçâo e ter-
ve responder ante o Pais e

a
t
história, declarou apre·

stdente do Vietnam do Sul

Ngo Dien Dinh, em entre

vista que concedeu ontem

a um correspondente es

trangeiro e que é publica
do hoje em Saigon.. Dien

afirmou por outro lado que,

Maestro José Acáci.o Santa·

na, Regente do Coral da

lJniversidade

Em virtude da atual situação que atravessa ÇJ Estatto
do Paraná, o Governador Celso Ramos enviou ao Governa..
dor Ney Braga o seguinte cabograma:

"No momento .em que o Estado do Paraná vê destrut.
da a estrutura bãsíca de sua economia pelo efeito da geada
e sofre perda irreparúvej de sua floresta e de suas laV01i.
ras pela ação do fogo, quero transmitir ao eminente am!.
go e ao povo puranaenae a manifestação da minha decidi.
«o solidariedade. Se alguma coisa houver, eminente Gover.
nador, que possa ser feito pelo povo e Govêrno de Santa
Catarina, basta que o assinale, para que nossa ação seja
imediata. Estou seguro de que a calamidade que atinge o
Paraná, pela pertinência de seu Govêrno e de seu povo
dentro quem muitos nasceram em Santa Catarina, há d�
ter com o concurso de todo o Pais, renascida a pujança e o

vigor da sua economia. Saudações
Celso Ramos - Governador

[I ESTADü
O KAIS .AMl �(;O DIA.iIO DE SANTA CAlAR IN f !fi

Fturianopuíls, (Sáhado), 7 de Setembro de·1963

Df�sfile Militar de hoje
Em comemoração a data mundo do Capítào-Tenente do na Praça Getulio Varo

da Independéncia realizar- - Carlos Affonso Cerveira; gas onde será efetuado o

se-ã boje um desfile militar 14' Batalhão de Caçado: desfile em continência ao
das Fôrças Armadas sedia- res sob o comando do Ma- Exmo. Sr. Governador.
das em Florianópolis e Po jór - Amilcar Grass;
licia Militar do Estado. Companhia de Guardas
O Destacamento Combi- da Fúrçu Aérea Brasileira

nado estará sob o coman- sob o comando do 1" 'renen

do do Major Luiz Felipe da te IG Aer - Hamilton Bo

Gama Lobo d'Eca e consta- netto Sobrinho; e

tuido dos seguintes Grupa- Grupamento da Policia

mentes: MilitaI' sob o comando do

Batalhão da Esooja de Majór - Carlos Hugo Zar-

posição o Pe. José Penalva. música de João José Cal
E os de regência: O Maes- cetra Bastos e letra de

tro Rodrigo Hermann e Périclea Prade, a fim de ser

Maestra Mário Garau, qp- ensaiada pelo Coral.

qua:l"cho�'I5�<I�-''--';'�"I'-'�
substituto, no Coral da O ltiAES'fRO E A UNIVER.
Universidade do Paraná. SIDADE

COMPOSJÇõES
Com 12 anos, o Maestro

José Acácio Santana, com

pôs sua primeira peça e

�uncionou como Maestro
entre seus amigos de ínran
ela. Suas composições prin
cipais são: 6 missas sere

nes, 1 sinfonia pourõníca
intitulado "DGlT1- Brasil", 3
Te Deuin, 2 ' operetas -

:N::t�é'�O'���t:�eij�::d��;:
cos fi t�Ugiosos, aldm de
muitas o�tras obras de me·

nores dimensões. Atual·

mente está preparando a

cantata "O destêrro da

Ilha" e a "Missa Pomptifi·

Antes de ser contratado
pela Reitoria da Universi
dade de Santa. Catarina,
exerceu o Cargo de Maestro
Substituto do Maestro Má·
rio Garau em Curitiba, no

Coral da Universidade do
Paraná e no Coral do Co
légio Estadual. Foi Maestro
e Diretor . Geral de .1vlúsica
no Seminário Maio�-;-; Rai·
nha dos Apóstolos" do Pu
raná. Em· 1962, fupdou O
Coral "MONS. 'PERONI"
na Paróquia de S. Pedro de
Alcântara. Diz, o Maestro
José Acácio Santana, ll. res·

peito do convite da USC:
"Recebi com satisfação o

convite do Magnifico Rei·
tor da USC, porque vi nêle
uma pessoa que soube ava·

liar meu talento de catari·
nense. Aqui estou, sem he·
sitar. para ser útil a quem
aspira progredir na arte
musical. Agradeço ao Mag·
nUico Reitor seu gesto de

amizade e confiança."

o Destacamento estará
formado às 08.45 horas na

rua Arcipreste Paiva, Praça
15 de Novembro e rua fe
lipe Schmídt, onde as 09,30
horas será passado em re

vista pelo Exmo. Sr. Gover.
nadar que estará acompa
nhado do Exmo. Sr. Coman,
dente do 5" Distrito Naval.

se desenvolve, os planes
s�rgem. amadurecem eise
concretizam. O Plano que
já colocamos em prática
foi uma melhor orgáJ;\l2a
çêo do Corai, para uma

produção mais eficiente. �
pensando assim que fare
mos todo esfôrço para que,
antes de haver coral de

vozes, haja coral de senti
menta e amizade mútua,
"AO CORAL DA UNIVER·
SIDADE DE SANTA CA·
TARINA QUERO DAR-ME

TODO, PORQUE SoMEN·
TE DANDO·ME . SABEREI
QUE ME POSSUO".

CONSIDEltAÇOJS
�

GERAIS

Disse, ainda o Maestro
José Acácio Santana, que
surpreendeu·o sobremanei·
ra a receptividade recebida
por parte de todos os co

ralistas e interessados. Con·
sidera o Çoral da Use
"uma iniciativa de amplos
horizontes culturais". Con·
sidera o Coral da USC "a

grande figueira da praça,
.

à sombra do qual cresce
rão novos rebentos". Con·
sidera o Coral da USC "o

grande mar que envolverá
a ilha e que lhe emprestará
encanto e. melodia". Mas

Fogo:
Secretário:'dd Segurança toma medidas preventivas

O Dr. Jade Magalhães, cada do fato, determínan- Inõss endereçou a seguinte incontroláveis. A Segurança sãrto especial do dr. Jade

Secretário da Segurança do as seguintes medidas: Or-tem de Serviço a tôdas Pública está determinando Magalhães, o Delegado Re-

Pública, recebeu comunica- deslocamento das guarnl- as Delegacias 'de Polícia do tódas as medidas a-üm.de gronal, Dr. Jucélio Costa,
cão de que, em várias cída- ções do Corpo de Bombei- interior: "Determino ao De que estes incêndios sejam qi-e superintenderá todos

des do interior, entre elas: rO?Jle Florianópolis, Blu- legado Local que solicite debelados evitando oc seu os serviços poríctaís nas Aprendizes Marinheiros de go.

Rio Negrinho, Mafra, Bela menau, tropas do Batalhão colaboração das popula- alastramento e também a arcas " .connagradas. Santa Catarina sob O palanque estará arma-

Vista, Canoinhas, Pôrto de Polícia de Canoínhaa, ções para se evitarem quei- ocorrência de outros tncên- -'---,,---,-----�-=__--____=:_=_-::_
Umáo. Papanduva. Itaiépo- Batalhão Perroviárío d" madas de campo, até qu dtos em outros 1000"".

o Coral da. Unl"versl"dade deIís, Ponte Alta do Norte, Mafra, bem como estado haja ocorrência de alguma
Xanxerê, Guarujá do Sul e de alerta em tôdas as dele- chuva, evítando oeseetroscs As estações de Rádio da

Campo Erê, registraram-se gacias e destacamentos po- incêndios que põem em Secretaria de Segurança

in����:t:�o���:s o Govêr- Iicgi�e�;e��7�ad�a�a:;::�n. �:coA�e��a veee����:::��� :�:���e��:ãoco;moc�����t� S'anta Cata'ri"na e seu Maestrono do Estado foi cientifi· ça Pública, dr. Jade Maga- pa-a que o povo colabore te do Secretário.
com as autoridades onde Seguiu para a zona atino

[tí se verificaram íncêndtcs grdn pelo rógo, como emts-

nesta capital, sendo o untco

personagem adul(o, desta
fantasia, Na personificuçâo
de Lntaínho teremos a par
tícipaçâo do ator Ailton P.
Garcia e ainda corno prtn-

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

ceza Esmeralda Bene Pran

ça. Sei que as .criar.ças
Irão gostar desta maraví

J��:;;�.,apresentf'�ão .. �o!pei
e81...,1.: �li}jerdaCl�j: de: iapmm
proceder, pelo motivo, de

que nossa capital tem pau
co recurso para a diversão
infantil, sendo RSsim este
sElrã o momento oportuno;
para alguns minutos de

distração do mundo infaI1.
. vill� se . destaca como [�rafl

til de Fpolis. Assistam dià de produtor e segundo a

21 e julguem voces mes. apura{)ão realizada pela
mo, com que arte a mesma ACARESC - Serviço ,lc� Ex·

foi apresentada. O teatro é
a esc91a Benérica dos po·
vos, voce assistindo o tea·
tro estará assistindo um

pedaço de sua propria vi
da.

A reportagem do J0mal
"O Estado" teve 01)0r1,UOi.

cális Prima" em mi·bemoL

dade de se entrevistar com

o Maestro José Acácio San.
ARRANJOS E HARl\"IONI·

tana, nôvo regente do Coral ZAÇOES
da Univel'Sj,jade de San�a

Diz o Maestro que os

�:sti:�:�a�sC:�:��:��l 1'�:� :;�a�!O�úm:r�a����iZ:�Õr:�
tagem, com sua equipe, en- gistrar. Talvez já atinjam
trando em contato com ú

duzentos. Está planejando

Maestro, obteve os $c!;Uin- �:t::Ó�;CIÓ���SP�:ct:��
�:�I�::Çc;�s: informaçãe, e

ta Catarina, harmonizados CORAL DA USC: PLANOS não considera o Coral "uma

DADOS B.IOGRAFICOS: e arranjados por ele, para ��:�uir�::u;ar:eude���:j�a:' I

.MAESTRO o Coral. Além disto, har· Continua o Maestro ...

se aos outros",NascEm o Maestro José monizou "Vôo e Solidão", "A proporção qU_'_O_C_O_'"_I _

�:���:�:::�!�i�;;:'�':::!� ErnestoMeyer Filho: sucesso
:::t:�:�;o�i�::l:.J,:������ absoluto em Sa-o"lP'aulo �

...

,��
m"mo qu,," di" "O '01 da "li ,.�.
músICa se levantou sól:ue Todos os jornais de São doH Bell, assinalou que foi 'lo ultimamente, e que
mim", Estudou· no Seminá· Paulo tem dado ótima co· o maior acontecimento em M�yer Filho é um orgulho
rio de São Ludgero e Aw.'11· bertura a respeito' da expo- artes plásticas em São Pau· para os barriga·verdes.
tuja, onde, fiO lado 016 bons siçâo do artista plástico ca.
maestros começou alargar tarinense Ernesto Meyer
sua vocação musicaL Quan· Filho, na Casa do Artista
do sentiu {1ue os ·m('!.;;tl'es Plástico de Pala Rezende.
não lhe ofereciam o que Principalmente a "FóLHA

���eja:a�s n;,������ou do:b�!: DE SAO_ PAULO", trouxe

vros. É antes de tudo auto· críticas de excelentes a res

didata. Tem, porém, o cur- peito de sua obra. Segundo
50 de Ca.nto Orfeônico (7 as ultimas informações o

anos). Licenciado em re· artista Meyer FilllO ven·

gência, Composição, órgão, deu todos os seus traba

Hist6ria Geral da Música e I lhos, em número de cem. O
Canto Gregoriano, quando, Jornal "O Estado" em pró·
em 1962, a "Ordem dos·Mú· ximas edições oferecerá um

��o:u�o ::;:��da�:�m��b:: ��:�����Oo.C�:I�:�s s�:r:u�
nheceu e oficializou seus tubro Meyer Filho exporá

no DiSTdto' F�1. "S'iin o

"In���cn�ência OU Morte!"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


