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M P O -....I'sl••l
(Sintese do Boletim GeoI1!2&eorológico. de
A. SEIXAS NE'ITO .....;'1;",., :'Ij'; à.. '''l18 hs. do

dia 18 de setembro de 1963
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSÃO ATMOSFERI·
CA MÉDIA: 1018.0 milibares; TEMPERATURA ME

: 25.9"' C; UMIDADE RELATIVA MEDIA: 89.9'1'0;
..., :VIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms: N('·
gaU - Nevoeiro cumular esparso - Tempo Me.
dia: stavel-passandn a bom.

Araújo Castro em Nova Iorque:
.

"Aliança para o Presressc não tem obtido
to d o o ê x i t o que s e e s pe r a v a"

I
'NOVA YORK, 17 (OE) - a situação cubana, o Chan- das Nações Unidas na pro

ceter brasileiro disse não xlma quinta-feira, apresen
acreditar que o Prtmeirc tando projetos tendentes a

Ministro Pidel Castro este- fomentar o desarmamento,
ja conquistando muita in desenvolvimento económícc,
fluência na América Latina. abolição elos sistemas colo

M a I á s i a Rompeu
Diplomáticas com a

o Ministro das Relações Ex

tehores do Brasil, sr Arau

jo
.

Castro, desembarcou em

Nova York, manifestando a

esperança de que o acôrdo O Ministro Araujo Castro, niais e a democratização ve muitos fracassos. Deve
de proscrição parcial das confirmou que falará p,'. da América Lníinu. Falando mos encontrar 'a fórmula
experiências nucleares se rante a assembléia geral sôbre a Aliança para o Pro- de corrigi-lo".
amplíe de maneira a eoren-

_

�:; ��:: �'6,:�':,�,;t�':': Ja' na Ca"lnara ftnl"�t·la:�I;:p��oJ� �:�,,:o� ��; ti ,1
outro. Isto é O que manda a

togtca'' Interrogado sob"

aos, Rebeldes de Brasília
Belo Horizonte:
Exército de prontidão

a manter novos entendi-
BELO HORIZONTE, 17 das em Belo Horizonte. O Gal. .r.'lurais Âncora, Ooman-

�;�t�:r h;je�u;��:�d�a�ar�;; (OE) _ Foi estabelecido o Comandante da Infantaria �:�t:S�I�l"!�e�Xé::it�ed�::
dos empregados nos esta- regime de prontidão nas uívtstonarta informou que a

que a determinaram.

�:�:!�:��:u�:s�:nd���. po� _U_o_id_a_d'_'_d_O_.E_x_'c_Ci_to_se_di_a-_m_'_d'_d_'_'O_i_O_'d_,_na_d_,_p_'I_O -:
_

��li:E��:·!i;�::s4.:;:�lMinistro afirma que reina calma
rão no Departamento Na-

ebeUH do Pcional do Trabalho. em bus-

� t
"

t
�

o. de um. .sctucão "''''. � S
.

f o. '.2l.. o, - al�'suas reivíndícações. Entre- 'J I '" � I"Q _,

REBELDES: DEPOIMENTOS
MANTIDOS EM SIGILO

RIO, 17 (OE) -'- Pros

segue em sigilo os depoí
mentes dos soldados e gra
duados da Aeronáutica e

da Marinha, implicados na

rebelião de semana passada
em Brasília. A informação
foi divulgada hoje por fon
tes de ambas as armas.

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

GREVES CONTINUAM A AMEAÇ.AR
A GUANABARA

P. A1KHIETA:
CANONIZAÇÃO
BRAS1LIA, 17 (OE) -

Memorial do Govêrno bra

sileiro solicitará do Papa
Paulo VI a canonização do
Padre José de Anchieta. O
referido memorial será as

sinado pelo Presidente João
Goulart e por todos os Mi
nistros de Estado.

MARINHO
SALVO

NOVA YORK, 17 (OE) ......!..

O transoüênuco New Jer

sey mudou sua rota para

prestar socorro a um mari

nheiro ferido a bordo do

pesqueiro soviético RO·

DNYA. O pedido de socorro

foi captado pela guarda
costeira dos EE.UU. que

avisou o comandante do

navio brítànàíco, navegando
nas proximidadeS da Flóri

da.

Outra Greve
BELO HORIZONTE, 17

(OE) - Operários de diver

sas usinas metalúrgicas da

Cidade Industrial estão em

greve reivindicando merho

ria salarial da ordem de

100%. Alguns grevistas ten

taram invadir a SOLUDE,
afim de cortar a energia
elétrica que abastece Belo
Horizonte. Guarnições da

Polícia Militar patrulham a

Cidade Industrial, tendo si

do efetuadas várias prf
sões.

RIO, 17 (OE) - Bancá-
rios e banqueiros voltarão

mentes essa inteiramente

afastada as ameaças de pa

ralizaçâo dos empregados
no serviço de gás e dos ma

rltimos. ri pessôal do gás
aceitou o acõrdo para paga
menta da taxa de insalubri

dade, em basês vartaveís de
la a 40�·o.

OUTRO
FURACÃO

N01M ORLEANS; 17 (OE)
- A uma velocidade de.
quase 130 kms. por hora,
contínua nas costas norte

americanas, no gõlfo do

México o furacão tropical
Sindy. A zona assolada do
litoral é a compreendida
entre Fort Arthur e Gau

gasson

DETIDA EM
HAVANA

Suspensa' a
p(ontidão em SP
SÃO PAULO, 17 (OE) -

O Secretário de Segurança
Pública mandou relachar

em parte o regime de pron·
tidão em que se encontra-

vam as fõrças policiais sob • -'-.
seu comando. O dispositivo 6 O S í A D fi C r. f Ê 1 ,
havia sido montado, afim

de reprimir suposta greve ENTÃO PEC� ÍlAFÉ zn" ,
geral que deveria ter eclo- ___J
dido ontem..

Presidente adiou visita a FNM
BRASíLIA, 17 (OE) - O

Presidente João Goulart in·

formou ao sr. Aluísio Pei

xoto, presidente da Fábri

ca Nacional de Motores,
que decidiu adiar a visita

oficial que faria a FNM de-

pois de amanhã, para inau·

gurar a nova linha estraté·

gica de fabricação dos aceso

sórios dos caminhões e

ônibus FNM-D-ll.OOO e do

automóvel JK_

NOSSO GOVERNADOR
J:' A !,ran.<;c.riçfio Que ontem H�ClllOS do artigo NOS�O
'�!GOVERNADOR, publicada C1�'i:tALBOft, da Laguna, por

inv,;lh,mLária omisSiio deixou de· indh..:tu o seu aulor, que é o

cti-;JA·y{� .9. ),f.oxi! �onhe.cido.e abalizndo médico na cidadf'

.... )l1liúlm.
•. "-.-- .(!; .�'� •.

Relacões
,

Indonésia
GUARARAMPOS, 17 (OE) sia, que deu a notícia horas

depois do nascimento do

novo Estado, acrescentou

que também o representan
te do seu país em Manilha,
deveria abandonar seu poso

to.

- A Malásia decidiu rom

per na manhã de hoje suas

relações diplomáticas com

o govêrno da Indonésia. O

primeiro ministro da Mala-

BRASÍLIA, 17 (OE) - Na

sessão de ontem da carne

ra Federal foi apresentado
projeto que concede anis
tia aos militares e civis

que participaram dos acon-

gresso, o Ministro brasilei
ro afirmou que este pro

grama, não tem obtido lodo
o êxito que se esperava. �

conmentdL: "'- Não é segrê
do para vocês de que hou

O Mi·

. MINISTRO: Preocupação é evitar
que o exercito se envolva em

políticatecimentos verificados em

Brasília na semana pas
sada. A proposição é de au

toria Adão Pereira Nunes.

RIO, 17 (OE) -

mstrc da Guerra disse a

imprensa que sua preocupa

çêo sempre foi evitar que o

rtxércíto se envolva em po-

- O Presidente Kennedy
prometeu ajuda Federal pa
ra preservar a paz no Ala

bema. ao mesmo tempo em

que determinou medidas
WASHINGTON, 17 <OE)

para captura do dinamita- haja muis vitimas. Assassinato- O Departamento de Es-
_

�:d�u��:ici�O.:: �a�:��iX:�: Inquérito sôbre as Atividades Ilf lrealize gestões visando a - tiru�:�:�·��'t��iq':::��:. dOcu;� do IBA9 Prossegue
. " 11 con !nua

��iã:e r��lbOa�r�a!�I�e�O��; D:P��::�IAtuli:S��E���n,�- ;:re °a��ll;: �����::, .i:VCq�� -_B����Gd��:�S l��je(��:s
nacionalidade norte amerl- ;.�e:e::��no�����i;!��a �� ����;esi�P��I:iS��:�ar�s a���: jovens acusados do assas. Rio Paraná Ameuçado de
���a, f:iad�:�:i�:dade :e�; retmião com os membros le órgão. Observou o parla- ��:�ri�� ��;s:e����tat�e��: Perder a Navegabilidade
govêrno cubano. �:. in:::.�:�o'lu:ar���ees��;� :��:�t�::au��t�;Ii�i��é���: seram· que atiraram para PRESIDENTE EPITÃClO trihtemenle em viJ"tude da

as atu·idude" do IBAD. Fazend� � do nresidente do
assustar a criança. mas 17 (OE) - A Associação

:I��s�:/���Uest���:e�os���: �!��: cI�lu��a�!� P1":�i�� ��:nç���obfiln: ��c::::!eov�: ��0��:!0�� p::an��mae��;�:
Uma. Por outro lado conti- reunida el11 Presidente Epi-

;:�10a�s����ir��tQ��ae:a;�� ���:'c:��U�:�d�lai:s ����:
tendo a polída efetuado nu-

rias de nevegabilidade do
merosas prisõcs. Ontem a

riO Paraná. As águas daque
noite, 1.200 negros decidi-

le rio estão baixando, consoo
ram realizar marcha sobre

gás, êstes aceitaram as f,};-- ��:���tiV��:o Bi:il�:::;� Senador Condena a Revoltamulas conciliatórias em reu-

nião no Departamento Na·
os funerais das 3 crianças

d S tcional do Trabalho, com a
mortas num templo pela OS arçen OS

presença do zrupo Ligth, e_xp_la_s_.o_d_'_U��, bomba
SAO PAULO. 17 (OE) _

pondo fim ao mivimenl0 Antcs de embarcar para
paredista que deveria ed")- Brasília, o Senador' Llno de

2:: a:ra�al���::esctee�nt;:::

I
COMUNICAÇÃO ! ����\��n�:���n��J,e aar:;

ris urbanos, debateram COttl O SmdlCato dos Bancos nos Estado!;; do Parana e mando que. aqueles mIlita
o Mmlstlo do Trabalho e o Santa Catarma, comUlllca ao ComercJO a Indus1:na e ao res, rlcvello.m rl>lvmdlCar a

'-'<: Mmas e Enf'rgm, fórmu P\'lbllCO em gelaI que entregou a JustIça do Trabalho, €'Ie�lhlhdadr> P(ll melaS le
la de se evitar �rcve que "''''T1f'tS-n1:ada nobr men -pelo ..T-nl:lunal Regia/mI do gru" O parl,IlTlentar cto PTN
r>slJl\fI malfado paJa zelr

!
Tll\balh(l dI' POllf\ AJeO"le "soluGuo do plOhlema telar na�ll'll'1 '1

lt!l.'."'.'
�er ?V('·

nOla dt: hOJE: E�DeliHlI S,} \lo fl� lel\lIH�lCacoe!-' (WS emnreg"do!; ",m Barwos dO� laveI fi lpf(ll"lllll (·on�tlttl·

laça0 \laTI1 }Ir; I'trl)omn� �fI
EJ:;!I.j!dy, d� S;:sn[.i1 Cat{i:llllll.. �. 'JOlul <,ue ,pnféje.._ ",1.,;<:<1 ... i>

,hOr"" �--.ioi!'"- ("'<'E. ft �" Bt
'-- � ',tt õ!� ; "5cr ..�prliça.t"dá p�.-�

htíca. acrescentou que nos

próximos dias, será envia

da mensagem do Executivo

ccncrenenoa através de en no, empregados e e-nprera
tendírnentos entre o oovêr- dores.

ao Congresso. propondo o

at."l!lt:j.m"llto_.da a�(va ete to

do o münar que possua
cargo eletivo, não Impor
tando a hierarquia.RIO, 17 (OE) - O mimv tos diretos do governo com

tro do Trabalho Sr. Amauri as partes. tnterêssadas. As

Silva, declarou esta ma duas restantes, a dos bano � _

:��, aa�:�I�t�'�.i�'. '��na,: �:��;,� d�,:"o:OIU�:O�:�c�: InC I;dentesem PeqU I"m·tor trabalhista de todo o ainda hoje, evitando-se fi

�:!s. ����:a��: d�:r!r: �ar:r��sçt!� �:�::r:er�il�: ' •

��:�:!:r��l!��:n��a �:��� ����!��U a�������en�:e d: L u t a I d e o I o' g "I C a;::u dei:�:i;aÇ�!n��bU��;e:�: ��it�b��Cea d�o�a�!��r�s trs��_ I.
das, graças._._o_,_,_nt_,n_o._un_a_o._d_iC_",_·'_dO pais, vem

__ '"_'n_dO_________ le:t��Ii��i�Znt��E�co�e�:: �::c��:·��;6�f tr�:os C��;:e�

Melhora a SI'luaça-o do ParaDa' na Universidade de Pekin, ses, para que os africanos

entre estudantes chineses e se COloquem ao lado de Pe-

. arrtcanos. 0' incidentes de 'in na divergência ideológi-
CURITIBA, 17 (OE) _ A caráter pofítíoo-racíal. tive-

\
on com Moscou.

Procureuona do Estado do --------,,---------

Paraná tnrormou que é bem GASOLINA NÃO AUMENTARA'melhor a situação nos cam-

��:o, :�:���;�; d���,����' AFIRMA PRESIDENTE DO CNP
tau que começou cm tõdas
as partes o 1 rabalho de re

cuperacão e que estão cain
do abundantes chuvas em

todo o Estado.

Ajuda Federal para Preservar a
Paz no ALABAMA

.

WASHINGTON, 17 (OE) dor do templo de Bírmín

ghan, frequentado por ele
mentos de cõr. O Presiden
te Kennedy exortou ainda
os negros e brancos a se

unirem na solução pacifica
da questão racial, antes que

RIO, 17 (OE) - O sr.

Carlos Meireles, presidente
do Conselho Nacional do

Petróleo, 'declarou que não

existe qualquer. cogitação

de alteração nos preços da

gasolina e demais derivados
do petróleo. Afirmou que
não existe sequer estudos a

respeito.

no

de Negros
Alabama

poimento<; já prestados, mas :)ontos nbscuros.

prolongada !;6cn, ameaçan·
do pamli:o::\r a navegação.
Novas reuniões serão rea

Iizndas, visando impedir a

paralização do porto flu

vial de Presidente Epitácio,
que recebe diariamente cêr

C3 de 1.000 toneladas de

mercadorias diversas.

GREVES CONTINUAM
EM IMINENTES

RIO, 17 (OE) - Pelo me

nos por enquanto está sur;·

pensa a ameaça de grovc
dos marítimos marcada 93-
ra a zero hora de hoje. C>

�indicano Nacwnal de Em

prêsas de �a\egação Mari
tima decidiu ratificar o

contrato de tr.lbalho homo·

logado pelO Ministro do
Trabalho em Agôsto ulti·

mo. Por outro lado, os Ban

ç, no, -nftthlh�n. s decidI

BR....SrLIA - O Presiden
te JOão Ooulnrt »sstnou De

-crero })r')rr')gand,o por m:\i:.
um ano. o prazo de inter

venção na Companhia Tele
fônica Brasileira

BRASiLIA - O Marechal
Tito da Iugoslávia é espe
rado hoje em Brasília. Du

rante sua permanência na

Capital da República, as

sinará varias acõrdos e de
cíarecões

BRASíLIA - O Ministro
Carvalho Pinto, deverá com

parecer ,à Cãmara Fedeml
na sessão do próximo dia
25. Perante a comissão es

pecial, falará sõbre a refor

ma bancária restando ínror

mações, solicitadas ao seu

antecessor por aquête ór

gão.

WASHINGTON - O Mi
nistro Peruano de Saúde
Xavier- Arias foi eleito pre
sidente da 14" reunião da

organização Pan-Americana
de saúde. Na sessão de on

tem, Trinidad foi adimitida

como 26·' membro da orga
nização.

BUENOS AIRES - Che

gou hoje a Argentina o pre
sidente do Partido socteus
ta Democrático Italiano.

VALLADOLID <Espanha),
- 3 pessoas morreram num

acidente automobilístico,
perto de Medina no Rio Sê·
co. O carro em que viaja·
vam 6 pessoas, colodiu com

um outro.

ROMA - 1 milhão de

operários da cO!lstrução cio

vil, declararam-se em greve
ontem em toda ii Itália. de

pois que os patrões inter·

romperam as negociações
que vinham sendo desenvol
vidas. O movimento terá a

duração de 72 horas.

SAIGON - 86 Vietcongs
foram mortos no curso d,
operações militares no sul
do Vietnam nas últimas ho

ras. As fôrças governamen

tais, tiveram 6 baixas, se,

gundo o comunicado emi
tido f'st.a manhã.

TEERAN - Começaram
esta l"\1anhã as eleições le·

!;lsta!lv, dif_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



·f. ..;�·f)A"-.Âr.l..\lA '

,;.;_-,"
_

.

.'
-', ..0· ESTA'oO" O m(�is antigo diário de Santa C�lrln.

flllPl'êsa EditOra "O Estado" Udi.
Roa Com;elh('iro Marra, 160

Terehme 3fI'l2 - Caba. Postal. };{9
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PlJIETOa
Rubens de Arruda R-amos

GERENTE

Domingos Fernandes de Aquino
CI:IEF'B DE REDAÇA.O

AntOnIo Fernando do Amaral e Silva

�ECRETARIO
P('lr1� co Mec'!elrc<: Prnde

REIMTORE�
Osva1do Melo

Pedro Paulo Machado

PUBLICIDADE
Osmar Antõnio Scbtindwetn

SF:CRETARIO COl\rERCI,\I ..

Divino Mariot

DEPl'O, DE .\SSl�ATUlt-\S

rV.ajor Virgílio ltias

Prof. Barreiros Filho - Pro!. Osvaldo R. Cabral
- Pro!. Paulo Lago - Prof. Fernando Bastos

;�:o:.A:.P�I��it; :a!'O�os?:h�D��:'
bens Costa - Cei. Cid ccceaza - Major Ilde

fonso Juvenal - Walter Lange - Flriviõ Alberto

de Amolim - Arnaldo S. Thiago - Doratécto

Soares - Prof. Osmar Pisani.
;.

'

...mfs1as SOciais

I'Zury Machado - Lãzaro Bartolomeu

Esp.,,", IGilberto xanas - Mau!")! Borges - Gilberto
Paiva

I
Ceêntcas

Silveira de Souza - E'{son Nelson de Ubaldo
. Raul Caldas F'ilho - Marci!io Medolros Filho

- J. J. cétrtetra Bastos - Luiz Henrique ela

suvetre
Arles t: Literatura

Sallm Miguel - limar Carvalho - Jair Fran

cisco Hamms - George xux-rtc Peixoto - Ltn

ootr Bell - Rodrigo de Hnrc

Notíoi.s da Polícia MIlitar

Major Edmundo de Bastos Junior

Comentári"s
João Níta Llnhares

Informação .\gricolt)

J Jamunda
RRPrESE,"TA�TE5.

Representações A. S. Lara Ltda, - Rio ,C,!3, R.

Senador Dantas 4t.> - 5" andar.
São I':.lulo -'- Rua VHc\r1n =Ó, - ccnj. �';1

Pt'trto .\Jl"gre PI�G".H. n. Cp_'. V.i(;<.llte, 456
,

Relo IIQrizunh" s:p � Fw' -'''_; earijós. n"

- 2 I\ndar
':;511
Agentc� e rorn.'''pomfent(>o; C'.l todos ,1« municIo

piOS de S:1Ilta r':-.tflrina - Anúncios mediante

contraio d{' :it"ônlo com ."1 tabela em vigor.
ASSINATUR,A ANt'AL Cr� :1.00(l,OO - VEXD.o\

AVULSA. çm. 1(1".00

(,\ dirt'ç;\o' nã.., !-oe N"spomialJiliza- "("''''li conr-rit9'"
,

I'JIlu_w-tn'l nolJs arU,,� assln�)

BODAS DE PRATA
( F.lgamcs em noticiar.

não o bastante algum atra

sc. Q trntl.ieu_ sn o::> v.gési
mo quinb anii'�nãri(J de

feliz consórcio ,B'oda� dc

Prata), dominP;Q oróximo

findo, do n')sso panicular

amigo e di"tinb conterrâ-

!::-:J jovem Aimoré AzevedQ.

lllho do nos�o ilustre ami

go sr. António Azeved::>

IFateco),
Au j:::v(>m Aim'Jré e s.eus

familiares. os nMSOS CUn1-

prim:'nt:)�.

ca�al: Luiza A,[e[aide Ma

télS, ca"ada cem o sr. João

Hipólito Ma!.os. Man:>el.

Dellclécio, Oorge Mario, e

sl"ta. Suz�'te. Ao fazermos

Sr. JOSE' BARAO
A (lata de hoje assinala

o tran�curso de mai.; um

aniversário nataJicb do

nosso estimado :lmig:l e co

nhecido De,.oo:tista �r. J(l
�ê Sará:>. Pr'Jfessor de E

tiucaçã:) Fislca do Estadu.

Ao anivcr.�t'riante, os

cumprimentos de O ESTA

DO.

sr. Rodolfo Eduard3 Sul

livan
sr. Ivilon Barreto .Ios

Santos.

v contecimentos Sociais

FONTARA REY em foco - Sábado Debutantes do
BRASil, no Copacob�na Palace

qiu- crereceu para o "Blngu dos Radia

U:sta,.:" no próximo sábadoI Será coroada "Rainha das Bonecas

Vivas" domtnga próximo ncrts Mal1a·

filha do casal sr. e sra. Dr, Wilma r suas

(Dota).

--:>Ix" --

II Continua aeonfecendc em reunião

o jovem Tenente João Fernando S}rra

tine, acomp,mhado da bonna Ledy Oli

vctre.

x O clube 15 de Outubro vai promover

Mlis uma puraéa ee etegàacta Bangu.

_.-XXX __

:XI RIO: com jantar americano e esti

cada na boítc Sacha's. será altamente

restejedo (l aniversário do sr, D:', Teo

cloro Leüs de Oliveira Leite, dia 26' pré
xtmo.

_-xxx __

XII Em nos-in cidade (I ca..:;al sr, e sra.

Dr. Caetano Vieira costa IElayneJ. que

preocupados espe;» a vtstre da cegonha .

�-xxx --

XIII Sobre (I atto oatrocínto da Sra.

_-xxx ---

III Ci-rculando no R-io, e na lista de

hospedes dr um (10-; mal, confortáveis

noteis de coceceuane. ::I sim!_}lÍtico ca

sal Sr. e ara
-

Dr. Francisco Oril}') (Ani-

1,<1),

_-xxx --

tv RtO' - a dr. 13'attolino de Oliveira

Lima Presidente da "Pavimentação

Mantiqueira". festeja aniversário dia

vinte e quatro oróxtmo. Em seu luxuo

so a9artam.ent'), acontecerá Jantar a

merlcano. O' acontecimento seeé 1Ml·

eém festejado com esticada no "Tctp
ClUbe",

_-xxx __

V A citlade de Tubarão movunenta.se

p.\ra o baile dc sábud") _!"::óxim? qu-an

d") será inaugur9da. nov� sede sncial da

R:��?atlvo 29 de Junho
\
--iK.XX --

Sarah xubnscoek, numa promocão C!')

colunista Barão José SIt}ue�rá Jr., reatt

ser-se-a eàbado no Oolden Roam do

�:�ac::;na a:���::t����t�'JeSOD:�l:an�:g
do Brasil. Santos. Catarina será reure

sentado pela suave Rita de Casala Vlc
gas.

--xxx --

XIV Em Joinville o "sQciety" esta em

expectativa para o b'lllc de Debutantes

que' acontecerâ no dia 19· de outubro n::l

'"'!lIões do clube Joinvllk: - E:;tão con

vidadas CiRCO Debutantes d.;) baile oficial
de 1963 do clube D:Jze de Agõsto para

prestigi.\lr ,Ó acontecimento naquela

d:dC.: ' \'
--xxx __

xy T8mbêm ccnsta do p,ograma da

noit.e de elegância e cari{l-lde do Copa
cabana Palace. além da apre,s.entação
das Debutantes, o luxuoso e CU>õlosO

"'shcw'� de Carlos Machado "Mulata o

teu cabelo não nega"

--xxx --

q""

XVI No J>róximo mês teremo::; "Baiuc!l"

um novo -e simpático bar rcstaurant.?

sõb a direção do �r. Manolo Rlmbau.

l;
,

.

VI F..-..-a � -seJlb!.J[ que e�t:\i. �m
, fób pela txp;��ãA ineurafa'th. "l'�ctmtf!'"

ment{'. n� Mu�cu d� Arte Modern<l.

--xxx -.-

VII Em franca, atividades a Rede Fe

minina de Combate ao Câncer,' p8.ra a

promoção ''Borboletas em Festas'· .. O

acontecimento cSlâ m8rcado par� o pró
ximo mês.

--xxx -

VIII Estamo" .sendo inform3dos

em 1965 será ministrada Viação,
dr. Caries PI! es Sã.

--xxx __

IX Os Radialistas agradecem a') Sr.

Eloy Struve. g-E'tlwte da Dr?garia e Far-

1l1a.:ia Catarlnem;e, [J lindo preJcnte

---xxx . __

XVIl (> clube da C::Illn<l fLLa Tenis),
sâbado acontecerá com a m:wimentafla

te"ta da Prhnave'ra.

Jacimo Raimundo Perei
ta. lndu,.;trlal ,e, de sua ex

ma sra. dona Adelaide Pe

reira. elem!.!ntos de dl.'sla··
que em os meks s')ch.is
('.�treifemes. São fl1hCl� dn

MUSICÁL BAR

IH.NÇANTES _ ETC.

('A.lM ll"l 801\1 rA�SA ,'fEl\1I'O COM SUA F,AlUJLlA _ REl'NlóES SOCrAIS

O" "Ç.o\NTt:S C(lQUBTEIS - FE�TAS DE ANlVERtii\RrOS - CHA

ANlI.\ft TJi!Bftf.:O DO f(flTAI.I H01'"f.:I� - Tf'1. 2515 (Parlaria)

o regbtt'Q levamos ao ilus
tre casal, bem com') aos

seu," familiares p" n')ssos
efusivos cumprimento.:;,
com votos de �ren('S feli
cidade,:.

sr. Renato Pinto de Oli-

veira.
_

srta. R:J,;clr Pisani

,
srta. Vanda Lrvramen�o

srta. �'.M8l'C1a Cardoso

Benvenuti

CINEMAS: CARTAZES DO DIA
- CENTRO -

- BAIRROS -

são José
às 3 e li hS.

R:::bert W(>bber - Anne sten

�:-. Piibllo Palma

FAZEM ANOS HOJE sra. Bemn Vieira dos

JQV�'m ArMORE'

AZ�:VEDO

I C�FfZINHf), N.i9t
Transcorre na dn ta de

hoje () aniversário natali- I C ! �' r: Z I TO!
dia do- n-JS�O p:-ezado nmi- '-'-... ,'

PROORAMA PARA: O MES DE SETEMBRO

- em-

O SARdENTO E A FRl!lUlA
Cer1"tn'a: até.

rlk
às 5 e.8 h"'.

SARA MONTIEL

PECADO DE AMOR
- EastmanColor -

_ Censura: até 5 anos -

rolJ
às 8 ru,

Bill Travers - William Sylve�ter

gloria

CILADA MORTIFERA

Censura: - até 18 ano�

império
à:! 8 h,;.

Frank Slnat�

Shirley Mcl.aine
em

DEUS SABE QUANTO AMEI

CinemaSccpe-Tecn1coJor.-
- Censlfl'a: até li! tinos -

rajá

RECIFE, 16 (OEl - Tü

da a orla marltima de Olin·

da, desde de. Milagres att:

Bairro Novo, continua a

ser devastada pelo ma.r

apesar das promessas do

;:iv�:: ��e:�raq;:ra�
_

norar a devastação. Bairro

NovO", já tem algumas Of':

suâs ruas destruidas p�la
furia das aguas.

o E."él"Cito de S81v.�io .f�

iundudo em 186\ quan<lo wiL
1,IA:\f BOOTfr d&e�ou g"fterra

a pobnZ8, .. tela e lI'ftado mfm

dos bairros m"i� misern"eis <1e

LOndres.

lI<>je o EXoJrtilo de Sll!"n�ü�
trnbulha em 1-\1:1 pai"e� e!I,jllllh'lll
do 1111. boas n<>vu" do Evaagel:"

'Ie \'m" manelrn prática PQrt:o
em !Irntica <> excmnto d<> "B,'�,

»nrn,,'ritllllO" sem medir e"(o,·
ç08 (l s"er\ficlo�. - Suas Z.J,;:)

la�tltui�ões �oeillis serv('nI
IIn\'u!mentc c,'rc" de lT.r.;j(lJ)(I;)

refeições, SCm ""otu!" ()8 Ull�;

]io� materiu;s fettos atruvés ue

�N's iG.!HJG P?6IoS de evnngeli
7.lI<::;<> e oulrOIel Ct'ntro5 t'Rpec1nll
z"dos.

lfii82RescO]nsdi,,"!'lusfur"io

nlfrldu, 3� hultpftais d-e cuet-

('aS iterai, :rt maternldadCli

1-'",-i''n''I'''

, \

lO escofns tlspec1nliz!ldnH pn-n

ecece, 90 lares para mães so>'_

t�ir>lS, 140 hlr@l' para er;nn('aS

c;leprósa'iosetc...
No Brasil o Exército de Sal

"/Içiio trablllha de$de o ene dI)

lfI2:!. Sabendo ave. 11m dos nH!.i

or�� l)fOblemll8 do Br,,�1\ 6a in

!:tndn abcndonndn
,
o E:ot�c\:"

<1e Snlvaçã<> nenba. de abrir 'hn

lur de )Ienlnos' em Joinvl:!e,
'll1e têm :J.comodl1�ãO por'l 2:;

eri,.n�as de' 1) a 18 anos.
As cr+ançns que ali se oucon

trllm recebelll não SOmente i)'!a

"llhneot3�ão, como tambÉ'm Um

abri!..-Q p<>ssibLlidade de eslUtl�.':"

<> Ginllsio e além, instru�ão re

Jil(;nsa eUidlldo� JI1Ied1eOll etr. ...

N<> seu lioma O< Ftm.� r,)

E�érCl!o de Snl\"aç,;<>, exprim.u
bem o seu �IQ�ejo de )\ltRr ('Pl

p1"6! das almas que sofrem l�_

vaudo_thes' SOI'A (o lI)lmel1-

to paTn ocofpo), o SABÃO !:l

f('ab1lipciio social) e a SAL

V.\çÁO ( a re!!enera�iío eSI,i,-;

lUll1 "través de Cr;Stol.
o ExérCitO de !';ah"1.çilo :_�ll

dUns mãos; Uma se estende P'l

,.,. recebe"!', a outra para dar. A

;:.�i'QdO�:t:� :;n\�;:s:: :::;:;..�
não co!<>carc", ludo qUanto p'�

dem na. mão qUe se estende I'"

A HORA PRESBIIERIANA
Ouça todos os domingos pelo ZYT--25 Ródio AnIta
Ganboldí de Florêanôpotís és 13 horas e 30 minutos
A HORA PRESBITERIANA. .. Agradecerros o SIJf

�intCrn!o

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

_fUi
-_

.. ,

r,,<:;les.

Amigos t1�stn cidade "pela
mOs a sua 'llla compreensão uo

�entido de 808 colnboTação, ccr

lOS de 'lUe ('�ta caUsa qUe é no

lHe e útil a tod<>�. recehcm f"

"o"ave! acolhlmenl<>.

Qualquer CheqUe podera �,'r

entregUe em Home de..; La"!' Jo

,10 de Paula, �;X':;"cit<) de Sal"lI

\'''0 _ Rua Dr. Joiio C"o!in, 5\1!

Caixa Po�tal (iO� JOTX

VILU; -(s.e.1 )Iaioren Infor

ma�iies eBere\11!r no Diretor ti)

Lar Capitão And'!"'; Gre"lé,
FOne 617

MARE'S
Continuam

-

.

.Iii

:JAZZ
- Holdemar Meneses -

Você sentira o trumpete liderando a improvisa

ção, desenvolvendo a temática e tecendo as mais

belas variações sôbre a linha melódica, O trombo

ne, com sua voz rouca e vibrante, tem uma dupla

íuncão: rttmtcn e melódica, desenvolvendo uma ta

refa extremamente dínctl. Depois vem a clarineta,

com frases curtas e agudas, furando a parêde sono- ..

rn formada pelos dois primeiros instrumentos e irra

dlendo uma nostalgia que contamina aos ouvintes

atentos e predispostos. Em virtude da dificuldade

do dominio absoluto do trombone, os bons trombo

nistas gentes são contados nos dedos da mão. E

aqot vale citar os nomes re Kid Ary, Jack 'reegar

den, Roy Palmer e Bob Brookmeyr entre os melho-

Marcelo L de Miranda que afirma no prefácio

co "Jazz Panorama", de Jorge Guinle, que o jaz de

New orteans é defunto, escreve em revista especta
lízada ; "Numa primeira audição, os nossos ouvidos

acostumados a textura hamônica fixa da música

européia, reagem violentamente a esta música que

parece ema, desarticulada e bárbara. Só depois de

repetidas audições é que vamos nos acostumando

ao som peculiar desta música, e vamos percebendo
o desenvolvimento contínuo e lógico das três partes,
o entrosamento perfeito das vozes e a constante

vanacãe ritmica dos instrumentos de percussão."
E' preciso que se atente que, embora esta mú

sica tenha nasaido ou se cristalizado naquele amo

biente de vicios da velha New Orleans, não foi ela

criada para agradar ao público alegre e gosador,
n'em com a finalidade lucrativa. Ela surgiu como

expressão autêntica da condição social de uma mas·

sa sofredora de homens de cM, tocada para asa·

tisfação interio"l' do e:xecutante, que e."(teriorizava

tóClas as emoções de sua classe. Autêntica música

popular. impregnada de folclore, criada para ex

pressar o sentimento de uma população marcada

pela baixa condição St;ICial.
Afirma-se que foi Buddy Bolden, em, 1895, a or

ganizar a primeira orquestra.de jazz, a legendária

UBuddy Balden Ragtime Band", que atuou por 12

anos seguidos. conservando seus músicos unidos du

rante os anos citados.

Aproveittfmos a oportunidade para citar algu·

mas das famosas bandas que pontificavam no fa·

moso Storyville. OLIMPIA BANO, SUPERIOR BAN,

IMPERIAL BANO, EAGLE BAND. TUXEDO BAND.

ORIGINAL CREOLE BAND E KOD ORY BROWN

SKIN BABIES.

Esta última, organizada em 1913 pelo maior

trombonista de tõdos os tempos, o genialissimo
KID ORY, contou com elementos da mais alta ca·

pacidade improvisadora de tôda história do jazz,

como sejam Jimmis Noone, Sidney Bechet, Johnny

Dodds, George Lewis, Mutt Carey, King Oliver e,

em 1917, com apenas 17 anos de idade, o fabuloso

LOuis Armstrong.
Mas, aí, no melhor da festa precisamente' no

ano de 1918, fecharam o StoryViIle, e os monstros

foram obrigados a migrar para Chicago e New

York, que se tornaram as capitais do jazz. E áI en

sinaram os brancos a tocar jazz, dando nascimento

ao estilo Dlxieland.

Mas isso é outra história, e será. conUda: em

outra oportunidade.

Cantor ameri
cano chegou
RIO, 1& (OE) - O famo·

so cantor cégo Rav Charles,
desembarcou no aeroportr>
do Galeão, ontem, que veio

acompanhado de sua.

questra e um conjunto
ral.

-

Ainda a desnu

clearlzação
BOGOTÁ, 16 (OE) - A

ColOD'Jbfa apoiará nas Na

ções- Unidas, a deSIracleatf.

zaçIo nio somente da Amé

Mca latina, mas do mUDdo

intetro, declarou o Mmfs·

ttO das Relações ExterIores

Ál"01U"o Medina. Recordou

a6 mesmo témpo, Clué a

ColÔmbia subscreveu o Trs·

"'tado de Proscrição parcial
das p"l'ova,!{"nucleaTe1;,

Fim

TEI,EVISAO: ASSUNTO DO DlA n\.se muita �ita
coisa. A respeíto, apenas comeniários e palpites, aliás os

:nais otimistas.
O que é falo que nio pode ser�o. porque

está á lista e contra fatos não há- aqamumto convincente

é que o nosso comércio cspeeializado no assunto, está ven

demdo os aparelhos de TV e muitos já estão montados em

diversas residências nesta Capital, já com an&enaa apro

priadas e obedecendo á técnica recomendada.

... Mas, onde a E..�tação transmissora?

Onde mesmn uma para retransmitir com captação de

outras num serviço de aproYeitamento de ondas que andam

JfrIP aí pelO ar, trom ljeDS programas e tudo mais?
•

Por JDaIs qae a prOeurem08 não temes. Não veretnOlt.

A Estação anda no ar, na atmesféra, no espaço.

J'alou-se mui� e ainda se labl, que II Celesc vai lDOQo

.... ama tone, 1IUI8 contO o es� não cebra lW"Ift um CeD

tavo pelo que possue, onde irá a Celesc cobrar ft� ti

arranjar patrocinadores?
QoaI o meio de que Iançari mio?
Tudo são conjunturas, com ares de boátos como iodos

os demais boatos que correm s8\re qualquer ou.... fato."
E os aparelhos televisores vão saindo da!tmontras das

casas comerciais sem qu se saiba ao ccrto porque estão

sendo vendido5t.

às 8 m.

Dili, :12 _ Dbmingo _ Encontro dos Brotinhos G O R G O Joaehlm Hansen - Sonja Ziempnn
.
c-Dia 24 _ 'l'erça,-Feira - Cinema - Tentaçao ,- Tccnic'.)lor r.'"

- em-

�,I"" "CE:,:orttw,dOS B,�;:::�11��i�,{ .,;;S;"?1t_����,,_,:AL�GRADO���------------����--���-----Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'Pa
nascidos nos EUI ��:;f.ª�ª

multo bem. mostrando-se �:� :��aa��!�:: �oc:�
:'=o�aiS ativas que no sedo. também repousou du-

As quatro meninas e O' ��a:ediaS�O�:t::;
menino parecem ter mero- hospital durante algumas
res POSSibtlldades de ser 0" horas. antes de ir passar a

primeiros quíntuplas norte- notte em sua residência.

::e��:de:O:=: A primeira alimentação

em tão raro' acontecimento. �:sao�o�=:.r::
Não foram observados través de cànulas, que leva

quaisquer sintomas de en- ram o alimento diretamente
fermldades respiratórias, se- ao estômago. A alimentação
gundo disse O' dr.. Berbos. era constituida exclusiva
zeee é um dos primeiros mente de água e glucose.
Indicias de perigo em muí- Três enfermeiras especiali
tas crianças prematuras. Os' zadas foram encarregadas "de
qulntuplos - (l maís ra-ro ma_r contínua vigilância
entre os casos de ne.scimen- junco às crianças no Hospi
tos múltiplos - nasceram tal São Lucas.
quase dois meses antes do O dr. Berbos acrescentou

tempo. que as primeiras 72 noras-
A sra. Fischer, de 30 anos, são as mais criticas para

passou bem a noite e já no as crianças. Disse ainda que,

segundo seus cálculos, o -----

::�. ;!�: ��s°d�:�; Goularl no

�:�ame�:u::: 2a:U:�� Maio Grosso
agora os quintuplos não ro- BRAS:tLIA. 16 <OE) _ O O futebol, a música, as corridás .. a oottcre v- o mundo é seu, com ° .jnigua-

=li�:ad���:w�r. s:�:-�: �:s1:e;�as:�la�roc::�t: lavei TRANSBABY II, da EMPIRE. Duas faixas .de 'onda potentissimas,'s_om

"mais confiante" 'hoje 50- da fazenda de Uruacu onde nítido e limpo, transistores super-aperfeiçoados - 'e a economia de f,uncio

:ar: a saúde das cinco crían-

�:7e�uo °Chef::�ena:�av':� namento garantida por 3 pilhas comuns de lanterna. Nas folgas, n6s pes

e! ::::��sv�o:�sta�� !::t::·: �a:a��o=o,D��: seios, nos pique·niques, em casa- tenha ao seu lado' um mundo de"*iel�gri'"

Unidos; Em todos os casos de' presldidá a dtstrfbuícâo e diversão, com o TRANSBABY II.
.j

anteriores as crianças mor- de 2 mil titulos de proprie-
reram pouco depois de ter dade rural a camponeses
vindo ao mundo. Os primei- daquela região.
ros quinluplos a nascer no

continente americano foram

as irmãos Díonne, que vie- (RE'DITO
RURAL

ABERDEEN, Dakota do

Sul 17 - Os quin�uplos Fis

cher receberam ontem seu

primeiro alimento, uma pe

quena quantidade de glucose
e água de um tubo, e con.

tlnuaram desfrutando de boa

saúde em seu segundo dia

de vida. "São extraordiná·

rlamente saudáveis,' apesar
de t-erem nascido prematu

ramente", disse o dr. James

aerooe, de 40 anos, médico

que ajudou no parto, ocor

rido na madrugada de sá

bado passado.
Os qutntuplos, filho do sr.

e sra. Andrew Fischer, de

verão provar hoje a primei·
ra dose da fórmula para

crianças, segundo informou

o médico. que acrescentou

que as crrences tinham pas

sado bem a' noite e "estão

Informação literária

salim mfguel

PUBLICAÇÓES IMBONDEIRO - Iniciativa

das, mais -touvãvets e de grande alcance cultural.

estas das Publicações Imbondelrn, dirigidas pelos
escritores- Garlbaldino de Andrade e Leonel Cosme.

Em edição de boa apresentação gráfica. formato

de bolso, são divulgados ficção. poesia e obras di

dattcas de escritores ultramarinos. portuguêses e

brasileiros, nwn bom trabalho de aproximação e

melhor conhecimento das respectivas literaturas.

Esta edítora, tem sede em Sá da Bandeira Angola.

edita as coleções 1MBONDEIRO. 'antologia do mo

demo conto de expressão portuguêsa, com um ca

derno men'sal; MÁKUA, coletãnea de poesia, com 4

números por ano, respectivamente em .jeneíro. abril

julho c' outubro; PRIMAVERA, cadernos didáticos

já com 5 numeres publicados; IMBONDEIRO GI

GANTE. volume de contos colaborados por ultra

marinos. portugueses e brasUeiros; e A FLOR. cole-

tânea de contos para crtences. Da Imbondeiro men

sal já cairam 47 cadernos. sendo que este último

correspondente a maio-fto corrente ano e apresen

tando três interessantes contos: VICENTE, de cns

ttano vercorce, O LIVRO DA PRIMEIRA CLASSE

e MISSANGAS DE COR. de Modi. Escritores braaí

teírcs que já tiveram trabalhos editados pela Im

bandeiro:. Ligia Fagundes Teles, Antonio D'Elia e

Jorge Medauar.
--xxx---

NOS TEMPOS DE NOEL ROSA - de Almirante

Edição da Livraria Francisco Alves coleção Contras

tes � Çonfrontos - volume 9 - Temos, afinal. aqui

(e o que vem a seguir é um cabeludíssimo lugar

::u��er::a:.!ê��:an:;�:;:it� :r��ss��o�
compositor popular. Curiosos e por vezes informa

tivos, os outros trabalhos que existiam sObre a per

sonalidade e o meio ambiente do Cantor da Vila,

nenhum deles chegava a se realizar plenamente.

Aqui e 8&(lra. não é só Noel Rosa quem revive. por

intermédio dêste depoimento sumamente válido de

quem com ele conviveu. E' tôda uma época ào Rio

que se transfonnava a olhos \-1St05; é o surgimento

do samba com suas figuras tipicas; é o rádio � os

qUe passariam a gravitar em tOrno dêle - enfim.

todo o pitoresco mWldo daquêle perlodo, muito

embora relativamente próximo, mas que nos pare

ce tio distante no tempo e espaço_ E' que o mundo

avançou barbaridade_ e se modlrIcou. deixando se

pultadas. em guerras e transformações. aquela vi

dinha pacata e provinciana. Memorialista acima de

tudo, AlmJrante rocompõe, com autenticidade. o

meio ambient.e e os costumes. fazendo desfilar ou

tras figuras importantes da mUsica popular, colo

cadas em meio a vida brasileira de então,

E sobressaindo de tudo isto, crescendo pelo seu va

lor pessoal e por sua obra de compositor, por re

tratar a psicologia da gente carioca. o autor de

tantas páginas admiráveis do nosso cancioneiro po·

pular_ Não se.valendo apenas do conhecimento pes

soal de Noel Rosa, nem da epoca. dos costumes

e de sua memória. Almirante. possuidor de. riquis

simo documentário. para êle apela, completando in·

formações. E tem êle -inteira razão ao afirmar no

"Preâmbulo": "Entre tantos que podem falar, com

autoridade. de Noel Rosa. creio ser wn deles. Acom

. panhei Noel durante quase tóda a sua ativl�e

musical e artística ...

" A isto apenas acrescentaria

mos. após a leitura do volume, que não só de Noel,

ma.s de tôcta aquela época e meio. Almirante tem

autoridade pera falar.

(PaTa remessa de pubUcações; SM � CP 384

Florianópolia - santa Cat_",_'n_"_) _

ANOTE - GUARDE - VISITE
DURI-BlOCOS

ANOTE as vantagens: mão-de-obra é reduz,la em

'10%; o 'tempo de Ct'lnstruc:ão é 70'''' m,eMr; �aterlal
llllli$ barato c .só preclr;a. de 2 a 3 mm. ele reboeo. As

par.edes »áo deixam palisa r ruido, umidade ou calor e

têm durabilidade rumitada.
GUARDE o endereco: - P;Sf" ilórl" ii Rua Fellpi>

Schmidt 34 l� 8l1dar. Fabrica em �oqup.iros � quase de-

fron a Salga.
VISITE a CIlsa modelo, flO lado da fábrica e cerU

fiqve-sc pessoalmente. de que você mesmo já pnd('

1nlclar sua constroçíio.

C I A. LTDA
DURIE

..

UX &

Fab,ica de b10('0,," de ciment.ô - tijolo:< de c�ncrel0

- C(lm encatxes-'

InquérHo
Começou
RIO. 16 (DEI - Será lnl

ciado hoje o inquérito 120'
liclal-militàr para apura �

as 'responsabtlídadas pelo
levante de graduados da

Aeronáutica e da Marinh..'l.
em Brasilia. Todavia, ai.

guns militares já foram
ouvidos em caráter tnror
muI.

raro ao mundo no Canadá.
dia 28 de maio de 1934. Uma

delas faleceu em 1954.

Em julho de 1943. nasce

ram na Argentina as quín
tuplas Dilligenti, que vivem

ainda. No dia 7 último, cin

co garotões nasceram na Ve

nezuela. e êsse acontecimen

to rarissimo vem se regis
trar outra vez. uma semana

após; em nosso continente.

Agllações
'Prosseguem
SAIGON, 16 (OE)

Govémo Vietnamita enviou

tropas de paraquedistas for

temente armados e poli
ciais, assim como camt

nhões de bombeiros ao cen

tro de Saigon, com o obje
tivo de evitar manifestação

anti-governista, programada
pelos estudantes que lutam

pelos direitos budistas.

BRAS1LIA, 16 (OE) - O

Deputado Ulisses outmerêc-,

informou que pedirá urgên
cia na Câmara Federal pa-

ra a tramitação do <;nbst:_

tuuvo atinente a crédito ru

ral apresentado ii. comtesão

especial rta reforma ba«
carta. O parlamentar COl',

sidera insuficiente os crécr

los que os bancos propor
clonam a lavoura

SINDICATO DOS CONTABILISTAS
DE FLOR�ANOPOLlS

EDITAL
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onde
."

voce.
estiver

- °

o Mundo é seu· com o TRANSBABYll ao seu lado!

Em sete
belíssimas côres!

Estojo de couro
-

finíssimo!

Transbaby II
- produto da

$�
�

- excelência em eletrônica 1

,L0RIAI-l(lPOLIS w "t:.. AN'e.HO 8ATlSTA �-

I-\"� o, I e �ll'U'el J')
,>j ��-

Impressões de Viagem
mosc templo Bahal. Jar- ctonados em purpura. que ztdos ao convento. rrnnror

Jacques Schwcidson dins. Pracas.. Segue-se nova outrora abundava no bala mado cm hospltDI. Os mor

escalada mais' forte; venci- de Haífa, A denominação tos iili íOI".1th f'nte1'.rados_

da, porém com Iactlídade "porfiro" ali teve sua. ort, Ertgil'lim-U�s wn .1ltÓD\pU('õl-

graças as ruas em curvas gem to, ainda.�t'I no loNll.

suaves. A medida da escala- Foi ainda ali, no Monte Foi 'óm: SI'io JoCLo D"Acre.

XI - HAIFA

Pelo presente ficam convocados os senhores membros

dêste Sindicato, bem assim, os senhores Contabilistas a êle A viagem de 'reí-avív e

filiados, para uma Assembléia Geral Extraordinária a ser Haifa, por rodovia asfalta

realizada em sua sede social, à rua Trajano. número catar. da sempre ladeada por

ze, segundo andar, saIa número cinco. às dezenove horas e povoados. f a b r i c as. co

trmta minutos do dia vinte e oito. do mês em curso. em Iônías agricolas e edíücíos

primeira convocação e, não havendo número legal para a de utilidade pública, levou.

sua realização. às vinte., horas do mesmo dia. em segunda menos de duas horas. Hos

convocação, com qualquer numero, a fim de deliberarem pedamo·nos em hotel cujas
sObre a seguinte Ordem do Dia: acomodações foram telefõ.

I - Eleição da Delegação . que renovará o têrço do nicamente asseguradas. O

Conselho Regional de Contabilidade - Conselheiros efeti. hotel está situado no 1" lan·

vos e suplente; e, ce de Monte Carmelo. tão

II - Outros assuntos de interêsse gerais. conhecido e familiar a to-

Florianópolis, em 13 de setembro de 1963

JOAO NILO LlNHARES

President",

A URGIA DOS SAlA'RIOS

GUiar., nrJnld.. a intlmaçio
do� fUllclonúrios pitl)l;,,, f(dl,'_

rai�, nO aUmen!.·) �l",; sc,,� "'co

cimentos, niiO ..sh�'_, o polt; ,,_

t'rn\'eI'sandO esta plrl,-,:o":l Cf!�"

que Q5 aumellt,," .1", b"l,i";""

cios, atraves de narrativa bí·

blica e pelo "Cântico dos

Cânticos".

Assim que nos vimos alo

jados. tratei de telefonar ao

senhor Hans Lebrecht, avi

sando·o de uma encomenda

enviada pelos seus parentes
de Blumenau. Ficou de vir

buscá-la ii noite e ofereceu·

se para mostrar·nos a cida

de. - Livre de outros com·

prom18sos para a tarde. tra

tamos de passear até os

altos do Monte Cannelo.

ponto elegante do mWldo A origem de Haifa recua

social de Haifa e donde se a um periodo muito ante

de,sfruta uma vista maravi-. rior à Cristo. O seu nome

lhosa. deriva de uma contração
das palavras hebraicas:

Haifa é cidade com pouco "Hol-lale". ou seja "Costa

mais de 200.000 habitantes. Bonita". O Monte carmelo

A nosso ver a mais bela de
se origina. igualmente, de

Israel. Considerada a capi- duas palavras: "Cerem-El"

tal do norte. A sua situação
_ "Vinhedos de Deus". Na

é realmente esplêndida. antiguidade a região estava

Nasce nas praias (onde as- coberta de vinhedos.
tá o porto), circunda o

Monte pelos três lados e gal- O Monte Carmelo é cita

ga as alturas. Mas galga por dissimo na Bíblia. Aconteci-

etapas suaves permitindO. mentos notãveis ali se ve- Contecciono-se qualquer �uantldade, na melhat

a sua topografia • .um belo rincaram com o Profeta QuaHoode e ,...,.nor preço

aproveitamento urbanistico. Elias. Ainda hOje existe a t:d Zohin _ '7" f'lndar rmto 101 F"". �O..

Na parte baixa fica a zoo caverna. onde se homisiou --- _

na portuãria. Os g1'8IUies ar- juntamente com o seu dis

mazens. As grandes emprê· cipulo Elisha. Está sob

sas comerciais. Também a guarda do convento dos

extensa avenida, onde geral- Carmellt,fls, ali construido e

mente se realizam as tmpor- que tem no Profeta Elias o

tantes paradas militares. seu pad.roJ!tro.
Depois vem a primeira ele-- ,0 convento está adornado

vação. com as ruas comer· com pinturas .alusivas ao .�o de marcM, tlfUIII'teI u�, ROtnII C!Oo

clal$. os edifícios púbUoos. Profeta. JS' no interior do ...,.cfnU. titulo. di f!�to. fnBfQnfGt, frua d.

�:�!:���:I�. cai:� r��s:� ��t�=:v�:u.��a��:: d� propaganda ti mGJ'CGI de uportGclo.

"",nG o. São ,esld'nela< 'n',nda uma ",""nd'nel' RUI! Tenente Silveira. 29_ - }O andllr -
·trali"" lança " paí� na "fJ.:'ia dI? luxo, Préclios de aparta- onde ;:;ão conservados obje-, SALA 8 _ (A"LTOS DA ÇÃSA NÂI.' _ FLORIAfr&O! �'I-;

____��lIlIiíli'<'oii;r-�'
•.

��, , .....;':. 7}":':�.'�,�"<:"'i�",,i,'"'.n,,'''_''.o...j�_'�''''''!lle_'''"Ia:::;''':::'a:..'='''_._"it_l;\_!'iO_". p_,_nl_o_,_on_f..OC;;.t.l'I::;."_iS_._o__fa_,_fo.,.,.nt.ig.o'.:!�.'.fgu._�.>�"_G.on.fe.,•.•P.O.l.'S.-_.•CA."}.:�..t�,,��:.�:;.S:T:;A;,L.<.9.7•.-_F.O.N.,E.3.'.1.2."._•..•

.'ultou Ih' p"c�;,I""\,, ,I;, H"

JlÍlb1i�a, Jlul�o fOr�� I""�' "Ottter

as i"'flosiçõe� d!l "!:ts,� ,i" fu"

CiotllirloB nll'lhO!' .-,.. ,,.Jn'·· •. dn�,
em relaç;jo õ'� ,iCIl1'"� < I.,,·�p�

11(0 Brasil.

rOIll UIII orÇa,,,' 1'_" ,I('q�it,i·
rio nu ord"1n de 1011 l"lhôe",

,

snhia OH. I're,'"lr."t.; 'I",' <1ttul

'lu .. r aumentO pr"I'''�''', l"-.-,,ri�

a Sll�iio ;. Um de""lll.llibrlo "r

<:"mentárlo tal, que di�;c'ill".'I\

te rloderi� .cr Contido_ \'1;""'[0

já f'llI estudo iníll1cion:íri .... t'IIl

inflaçuo, Il\'menthrin t'-" 1"'1,.

ç"o no dêfidte_ .\ 8Ortj.1H d",

8;,h,rlo5 das demuis clus�c". �..

'ria li lIIu co nsequ{lncl,.. ti:�\lr.. 1

('III face do aUmento cone,'hl"

a,,1I funcionnrioa Iederai�.

F. ai está" C80S em 'lu!, B.� a_

tunda o Brnsil. O ahstJ r<:l:> do

..mllr�stlmo compulsório, "e

foi jltll-:ndo inoonstituional, Ilur

"'" Tribunn1. do };"I"dn dn C:t"

""h"f". As f!,'fevl,'S �e SIIccdl!_

nUn Umu "pós oUlrn DIlt Imp"<I
0;';0 de melho� 8l1lãriOll.
En,!uanto ,!lte " rt'C�ltlc"te

d" R"'lJLihli�n, alimentando o�

��,,�. fUncin\lal'ios em 70'.�. ,'\1

jus �nhirins na �Ua maioria fi_

caram .allm de crS 1'10,000.00 OI

t('otll mil Cru�f'il'n" 't, e�,!II<;c('1l

Icr pro,'ocndo Uma "'i�parida':c
<I .. 'I'Cnri'"entOSeutre q\Ullli<l tO
t .. lidatle dOM E8tndo� da Fl'dl'

rnção Brasileira. t:stado" que �.;

podem !lf-alrr ao" seu"ot(amen

I,,�. �e", OS rocUrtos dns emi'i
�õe� do ''<>''êroo Federal. \' ..m

<1,,1 "desquullficaç,",O tio h .. _

H>enl. <'H> ql(� "cn,O" nU'lfi�tr.l

d"". hlH"en� '1U� lo�"nln uma d

d .. dedlcuuõ' " "ultur" riUK Ih-'�_

s,,� lei". Impô.to ia .'h·.rem u

"l11"i""lHente d,,� \'en<.'Ímen'''�

riu (·,,'rgu quP oCupam, ..quipll_
ra"'o" OU inferiore� 1'''1 rem.l

nrTaçiio, a runejonárlDJI fed"r.

I" de Infprior ealpgor1a. SUrlle

dai a rf'�'olta intima, o dl'lltRte

reBSe no homem que.e ,.& ,Ir,

quallflcsdo em seus ronheclm"l1

to�. pf�l..rldoa por protug:do�

.. 111 'lue Il ilH'llJ1ucidude de llm

da. sucedem-se os vivendas

em estilo eletante_ Jardins
e mais jardins. Vista' dos

lumbrante para tódas as di

reções.

Carmelo, que se defrontou

o Profeta Elias COl)1 os fal

sos profetas de Banl.
numero de 4('Jo(f.

Quando Napoleão cercou

AltO (São João D'Acrf') os

soldados feridos forrur. trft·

distante: poucos qtUl&netros
de IIrdfó'l, Que: a urtmde
ÁguIa d!Mlt':s.'l.. serrou o i

embate rlJl ildv.ersidado. A

rorearezn �vnl eesteuu.

apotarl.'l. I*la- .(rot.a' fDIlêsa.
fi tOd.'\s lI.9 sUas tnvestldasGanhamos 9 alto. Um

verdadeiro deslumbraménto

to. A vista é impressionan
to.

19-9·63

L' "tá o fuxuo""in)o ho VASCONCRLOS TORRES
tel Dan. Os melhore!>

-

res-

tau,"n'os. "féS e ba,..'.
.

Vai Declinar da Inditação
cujos movimentos p'eneera .

pelos jardins e parqUes. se-- BRASíLIA, 16 <OE) - O

meados de mesas e cadeiras :Senador Vasconcelos To,'

confortáveis. RefresCoS, &Or- res vai se encontrar com o

vetes, chá: café (aliás óti· Presidente da, Reptíblica n'l3

mo) bebidas alcoJicas. nu-' próximas horas. para declt

ma profusão variada. Senta- nar ,do convite para ocupar

mo-nos. O corpo descansa. a presidencia do Instituto

O pens'amento tenta encon- do Açúcar e do Alcool. O

trar o caminho do passado. Senador fluminense. decla·

Atravessa séculos. Atravessa
--------------

milênios.

TOU a iml>reme. que clltegoll
fi COl).clúSão d� tneonstitu·

c��e_'de SWl investi

cfJua. no pOoIo. Aftrmou

cont\U!o, q,ae ,truUcard. 90

Pnlsideflte, outro . elemebto

do �tado cto lt1o. para o

Ins�ltuto eto AçllCáJ' e do
AJ_.

Trabalhadores Debaterão as

REfORMAS
SAO PAULO. 16 COE) _ rante os 'dois dias de reu

nião; presentes detegados
de todo. (t pais, d1scuti1io
temas relacionndos com a

a�l legislação trabalhista.

e problanlas atlDentes as

refoi'inas de base.

O 11" COngresso Nacionul

dos Trabalhadpres nas ln

dtistrias de Alimentação se

rã instalado na capital ·pau
lista a' 18 de outubro. Du.

fLAMlllAS

RtI�MARCAS f PATENTEs

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



N10 rcço caridade, quero apenas ser como você. Desejo escudar, traballun , ser úti,
Com a ajuda que me deram, j:i, sei dar alguus passos, aprendi a ler e escrever. Mas alllJ;,

posso melhorar muito, eu s: milhares de outras crianças defeituosas que queremos :!pc.:-
_ na� uma oportunidade de reabilitação. Colabore co:m i gerite._ ajude a nossa Campanha.

A SRA HELENA MARIA MAOYNEY NA GUANABARA
TURMA RADAR FOI ENTREVISTADA
NO TEATRO

"Alvaro de Carvalh a, sábado, acon

teceu a Formatura dos Enfermeiros da

IEscola de lAuxillru:-es de Enfermagetm
"Madre Benvenuta". O Patrono foi o AI

mtrente Murflo do Valle Silva e Para

ninfo, Dr. Fernando cevemo de Olivei

ra. A oradora foi a srte. Elizabet.h Ma

ria Franke.

CHEGOU

na Guanabara. procerjante dos
"States", a Sra. Helena Maria Mayoney,
filha do casal Almirante Murilo (Hílda I
do Valle SIlva. Da. HUda e da. rné Assis,
compareceram no Aeroporto Internacio
nal do oeteêo.

ESTOU

regressando de uma recepção que

aconteceu ontem na restctêncra do casal
industrial Marcos rr.eonn Neumann, o

ferecido as debutantes da Sociedade
Harmonia Lyra de Jolnvllle.

COMENTA-SE

que em dezembro próximo, o De
sembaa gadcr Ivo Gullhon Pereira de

Mello, será o novo Presidente do Tri
bunal de âustíça, na Vice. o Desembar

gador Bellzárlo Ramos da Costa. Na

Corregedoria Geral do Estado o Desem-

bargader Victor Lima.
'

EM LAGES

No 09rôximo dia vinte e oito acon
ceceré o casamento do Rosy e Pericles.
Os convidados serão ltecepcionadjS na

residência do Sr. António Ramos Lisbôa.
O sr. Manolo, do Querência foi centra
taco prura os serviços.

FUI

Campanh.l Pr:í-Cri3n..;a Defeituosa - Ass4_"';"çiio

BraSileira,
Diretor-Executivo , ,.. .jayme, 10n.

da Criança

D.dCitUo.sa
- A.B.l.D. c:o.I.IlSS,\O EXlicurrv"

N"CJON."I'
Secrerãrio ......•.......... Luiz Phili�, Rezende Cint.,;,Tesoureiros .... , •... Alberto Pigueredo e Camdlo Ansar:d

Prcsioeore .1" Honra Amador Agular.... Presidente da A·A.C.O Renato da COSIa Romr�
Presidente da Campanha Laudo Narel Coordenador ·...... ..UI)'sscs Manms r

MAIS

de quinhentos convites foram ex-

pedidos pac-a o casamento da elegante
Marllia Peluso com o Comandnnte Djau
ro Oliveira, próxímo dia vinte e oito ..

CAMPANHA PRO-GRlaNça DEfEITUOU/i
CIRCULANDO

na "JOIACAP" o Dr. Ortl Maga
lhães Machado, ex-deputado da A. L ..

atualmente Acessar Jpridle::> da SU

MOC( que está revendo seus. velhos 18.

mígos desta Capital.

AS PATRONESSES

do Baile do Perfume". da S. "Har
monia Lpra", reeepcíonarân rodas as

debutantes. na referida Sociedade do

mingo as 17 horas. com "'COQ" danÇanate.

HNO MUSEU
de Arte Moderna está acontecendo

uma Exposição de Charges de Fontoura
Rey, que está sondo multo vísttada.

A CAMPANHA

aro-nueeieôos d1 Paraná promovi
da pelo radialista D:l kt, Polidóro. da
Rádio Guarujá, foi coroada de pleno
êxito-rendeu meio milhão de cruzeiros.

JOVEM GUARDA

NO MEU pro'grama social de domin
go. na Guarujà, Intrevrstet "brótos &
brotinhos" da Turma "'Rad"r": Moacir
Benvenuttt Filho, Ricardo José da Ro
sa, Ricardo Galletti, Mar!sa Benvenuttí.

!:t�el�::�rl�:;������uH·��Z;ta �!�\;�I�� i
ca Fer rerra Nadia Amlm e R�1 na Líe
bôa.·_ A elegante Vera Rlgueira. co
memorou "mver" dia 16.

PASSARELA
Informado de que no programa Estiveram na "·JOH'.CAP". ° Dr

"você é o Juri", de Canagê Cotta.. na Joaquim Miro Neto. da scc'eueoe Cu
Rádio Guarujá. brevemente irão se de- nttbarsa e Dr. Ivan rh Costa de Itajai
frontar os íccneustas Péricjes Prade circularam acompanharf-is dos srs. Os
e Amaral e Silva, debatendo o proble- mar Nascímentô e roerco AraúJ::l _ Tarr
ma "sutanse'' (homlcldJo piedoso) o bê anotamos o D)'. Marca Croasem-
primeiro a favor e o segundo contra. becker, de .rornvme. no Qu,"rêncla.
�m 13O__SS::::;.tz:.::s::s:.m:

Gabine-te- provisorio
depois da visita

SANTIAGO 17 - Quatro
dos nove ministros, que fi.
caram no gabiênte do presi·
dente Jorge Alessandri, fo.
ram incumbidos hoje de ou-

tros ministérios, a fim de
manter um gabinete provi.
sório até a visita do presi·
dente Tito, da Iugoslávia.
Não há SOlução à vista para
a crise miqisterlal, deflagra·
da há cinco dias, a 12 do
6orrente, quando os minis·

Ex presidente
com o PAPA
CIDADE DO VATICANO,

16 (OE) - Paulo VIo rece·

beu esta manhã em audiên
cia o ex·presidente da Jun·
ta de Govêrno do Peru,
acompanhado de sua espô
sa e do EmbQixador perua·
no na Santa Sé.

até
de Tito

ENVIE SUA CONTRI8UIÇlO PARA A CAMPANHA PRÓ·CRIINÇ, DEFEITUOSA, i ENTIOIOE FILIADA DE SUA CIDADE:
hSSOClaç';:o J� ,"'mtcnei. ,; Criança Dd�"uOSl -A.,�,C.D. _ Av. Prol.
A.ccndino �ó" cs.q. Pcdro de Toblo. São Paulo.

A.sodação Casa da Esperanç. Rua Imperaml Leopoldina, 9--Santol.
A""<!'ç'" Noss. Senhor. d� Lourd�., ancu :l Sta. Casa de Miseri.
córdia - Av. CI_OO;" RUIS (-<>,t�, W Santos

Ú,oci�Çiio Mineira dc Rcabili\aç�o _ A. M. R. - Avcnida AfonsO
Pcna, 2698 _� &10 Horiront�

Associaç.ioParana"lJ,edcRcab;1;t.1çI0-A.P.R.-R.Igll.�u,811-Curi(iba.

OFiCINA VENDE-SE
vende-se uma oficina de ENCANAlX'R Bem aparelha

da de ferramentas 'e boa rreguesla, íncluíndo
ô bicicletas de

crianças. Tratar à rua Saldanha Marinho, 37 - Nesta.

VENDr-SE MOVEIS
Dormitôrio de casal - tratar à rua Martinho Cala-

0:.0, 5 - Apartamento, 2.

UNIVERSIDADE DE SANTA CATARINA
Divisão de Maferial

As�açiio Pemambucaoa de Assisttncia l Cnança I:kfeitulJ,5a -

Rua do Espinheiro, no - Recife

Assoc;a.io Sanatório Infantil Cri!.! Venlc-Av.JanJira,lOO2-Sio P.u!"

Assoc:iaç.iQ �anta Call1rina de R�••bilitaçílO- Rua Gal. Binencourr, 102 -

Florianópolis.
InslltulO Baiano de Fisioterapia e Reumatologia - Av. Getulin Vargas,
j4'4-Salvador.
Sccíedsde Campieeirs de RecuperaçlodaCriaoçaParalílica-RuaLu,jtôllll'
369 - C.rPpina�. �

QUARTA PAGTNA

D. SANDRO
MA�lARENHM
CIktJFC.OIAO Ol!<NTIS'll'1
Ex-Est.aglarlo do Ho�p.

tal Naval t:;11l Cll:.lr�l" e L.:\

tll�� oe coca. MoJ.tnu.!:I:llnn
.vu,JILUr,1. rll�Ul.ulll:l -

cecena t'u;orl�"

'.11. ... 1>'_

Ru.1 J;);.!S ..... I;:I! ,:,'.Y,. I'"'IIl

.
..,elune: �552

'''-\1'''''' q, .. ,f"'NH'

t'MOA ut.
�EBITi:S!

Exija �111 .sta.

L..UII.. ue neu» ":'OLAllAS"
tlt:'lI. : .. ;,,111 tlU .. PrOV:!1 ,-

n-u da .• Luna.:.

D· nmos
',.1. Sautu:. Sl!.r�IVR 453

'·'�TRF.l"'"

ALIlGA-Sf
U�'A GARAGE, A RUA een,

REIRA LIMA, 31 FONE 2:>3�
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VENDE-SE
Coleção completa de "se

leções" desde o n- 1 de Fe

vereiro de 1942 a Fevereiro
• de 1963.

Maiores esclarecimentos

corn o Capitão Nilr.on Ma

theos na PM. 'rei. 3453.

VENDE-SE

18/9/63
CASAS

'RUA flRADENTES esquina com o Av H. Luz _ j
, quorro� <remiflS ceoenoencras.

•

VIII terreno com 14 1/2 de

hente por 23 de fundos, cOn_

tendo Uma C3sa, nOB limites do

do centro da cidade. Tratar nes

te Jornal cem sr. Amilton nO

hOrsrio da t.Brde.

No centro, para escrttõ
rio, de preferência com te
lefone. Tratar pelo fone
3177 com o sr. Eduardo ou

José.
18·9·63

ROTARY
EM ACAO

'�llA S�O JOSE' esquina oom a. rua GIlRCIA
'. >

•• ,

CB.I>a com};j quartos - living - sala de jantar _ copa
'.,col?;ln.I!a,",,-;-bà.ti)leIro 'social - sanitário menor _ area de

Proposta para o dia 4 de out"bro de 1963 servIÇ9 2 armarios embutidos _ depoaito e tanque _

O Diretor da Divisão de Material da Universidade de 180 m2 de area construída. Acy CABRAL TEIVE

EDITAL N° 21/63
CONCORRl!::NCIA PÚBLICA N° 20/63

�aude Pública. Com essas
nvvWõ U{Jlneaçôes, iJcam pre.
ellcnidas as quatro vagas 'Ia·

canoes em VIrtude das re·

nunclas .....ue sábado. Os OU·
tws minIstros embora Uvas. ---------

Santa Catarina, devIdamente autorizado pelo Magnifico
Reitor, faz ciente aos interessados que se acha aberta Con
corréncia PUblica, aprazada para às 14,00 horas do dia 4 de
outubro de 1963, para aquisição de um aparêlho de Raio X

para. uso da Faculdade de Odontologia da Universidade de

Santa Catarina.

Divisão de Material, \:!m 11 de setembro de 1963.
Josoé Forlkamp

seUl tamoem pe.:tldo demis.
suo, concoraaraln em se

manter no gabinete atê a vi.
SHU do lider Iugoslavo.
li <":muncla coletiva foi

motivada pela aprovação r

parlamentar de uma lei des·
tlnando uma verba equiva.
leme a dois milhões e meio
de dolares a titulo de em·

p:éstlmo para os trabalha.
dores da Saude PUblica. O
gov&rno se opos à decisão,
t.Jegando não existirem fun.
dos para cobrir o emprésti.
mo. Não há indicias saber
se os três partidos de coli.
gação contraria de Alessan·
on deixarão o govêrno no

momento.

lAMBRETA
_________

"'--- ..wv.. , .. .....,c........1.

tros se demitiram coletiva.
mente protestando contra
uma medida aprovada pelo
Congresso.
Alessandri entregou a

Chancelaria· ao ministro de
Justiça, Enrique Ortuzar.
Júlio PhiUppi, ministro de

Terras, [oi incumbido tam·
bém do Ministério de Econo.
mia: o ministro de Obras
Públicas, Ernesto Lagarri
que, ficou ainda com o Mi·
nistério de Agricultura; e o

ministro 0.0 Interior, Sotero
deI Rio, assumiu a pasta da

Além de levar em consi·

den.çao a viSIta de 5 dias
de TIto a éste pais, -até 28
do corrente, os chefes da
coalizão esperam o regresso
do seu candidato presiden.
cial, Julio Duran. O senador
Duran chegará, de uma via·
gem de um mês pelos Es.
tados Unidos e Europa. A
(!I'i.c;e é resultante de prolon-

• gado. questão entre govérno

BAR VENDE-SE ,L,,',I.tivo. mo. a situa-
çao lambam se complicou
com a pl'oxin,idade do piei·

TRATAR RUA CQNS,"' MAFRA, 139 \��·_r��!d�n���la��:�;fb,�'�:
I"''''' 'I<••" .':� :,.�

'
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VENDE·f::E uma lambreta com 1.700 Km.
Tratar preço e, condições a Av. Rercmo Luz 66. Das 14

às 18 horas de 20.. a 6a. feira.

soda cáustica

CRISTALIZADA EM ESCAMA�

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. <LETRO QUíMICA FLUMINENSE

Embalagem Industrial:
Saco, multifolhas (Papel e Pl6slico) de 50 Quilo.

Embalagem Doméstica:
Coi:rQl do papelão COII'I 2A pacol61 pl6.licos de 1 1/2 Ib

Representanto. poro os

Esrado$ de Santo Colorina o Poron6

18/9/63

PALACETE - RUA NEREU RAMOS N·o 26
Vende-se em únIca oponun1dade no. centro da Cidaoe
constrUidO em terreno de L.2 metros de frente �l' 40
de tundos. Cun,endc na parte terrea _ amplo holl de
entr'Jdo - 2 solos - eScritÓrIO - qUarto _ copa __

cOzinha - dispensa - quarto de empregado e res
pectivo banheiro. Em cimo 5 dormitórios _ banheiro
SOCial e amplo terraço. Foro garagem e dePõsito,

RUA FRONTJNO c.. PIRES N.u 32 _ Cosa de madei
ro pagamento parte ó vista .resto o combinar.

RUA 14 DE JULHO 953 - I:stre'ito solda da ponte
quem segue paro Coqueiros. Caso e terreno cOm
782 m2.

RUA PEDRO SILVA - 1.140 - COQUEIROS - Magni.'
fica chacara perto da praia, tendo o tererno 42 m. de fren.
te por 61 de fundos e ca�a de alvenaria medindo 10 m. de
frente por 13 de fundos - Contendo varandão de entrada
- gabinete - 2 salas - 3 dormitórios _ copa cozinha _

banheiro social - quarto de empregada com sanitário. Ga.
ragem depósito - jardim cuidado - pomar etc.

TERRENOS

COQUEIROS - Rua Jl.oC� co Loide, [ate bem situado.

RUA MOURA - 3 lotes.

JaRDIM AEROPORTO - varias lotes.

RUA FREI CANECA, perto do morro do Chapecó,
terreno com 18,00 m. de frente por 45 m. de fundos.

JARDIM ANA MARIA - CAPOEIRAS: lote com duas
Irêntes, com as dimensões de 10x32 mts.

CÃO DESAPARECIDO

.. :x ..

- Moderno Pronto Sucorro

fol recentemente innUKU�I"lo

pelo Rotary Clube de Barranca,
no Perú. A obra custoU 250.000

..:x .

Na localidade de Lns Quila6,
no Perú, o Rotllry ClUbe .!e "'r"e

muco Construiu

"Pau! Harris".
..

X .

Qusndo da reuH�a,ii<) da

COnferência do Distrito 45(1,
o Rotary Clube de SUl} LourctJ

�o (Brasil) erigiu artistic.) mo

numentO ii. enh'llda da cidade.
. X .

P Rotaty ClUbe de Mo1lendo

(Perú), pretende consttui'l

brevemente uma Biblioteca pu
blica e um Parque Inflll\'U,
tendo para isso prOmov;()o II II

..
X .

o proximo "Instituto .Ia 1

dia" 110 Distrito 465 (Santl\ Ca

tal'in .. ) reallozsr-se-á na cidade

de Laguna.
.. X .

o Rotary Clube do Estrl'it.)
sera o clube anfitrião d" proxi
ma Cnnferêncla do Distrito .j

65. O grnnde condnve rotário

será relll1zado no mê� d" Mar

ço dt) 11011;4.
. X .

o Dr. Jnijo§ lo'll!il'O Boabn1d,
prohriu mugnifica pulestrn /lU

Rotllry Clube do E�t,.eito, 1\_

bre u� utividudeij do hl"t.ltuto

de }teforma Agrária (IRASC),
•. X c.

'l"�mbêlll O dr. ){UI S'''tl'('�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.

"0 ESTADO" O moi/f antigo diária de Santa Catarina

versidade do Paraná.
O Prof. Hermes irá. mínlz

rrar uma Semana de mstu
à_;: sõure .a-raroce Aplica·
du, na Faculdade de Farmâ

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

(urso de BGlânica Aplicada P I VI f' O· t· d
. -

.

dPi�7,�n��:� ;':,;::"�.:: �aC���i�:'''idaúo do San 3D O
.

,xa Ire nzes a nova reuulao o-erra Filho, Catedrático de O reterido curse, será. in.
Botânica Aplicada da Facul- cíado hOje, rua 16, as 14 h)
dade de Farmácia da Uni- raso

'

O local .íes conrerênctes
será no prédio da Faculda
de de Farmácle na Rua E�
teves Junior, 9".

Míiho Hibrido Rende Maís
A verdade é que um agri

cultor do seu município
plantou milho híbrido e co

lheu mais do que colhia,
com a plantação de outro
milho qualquer,
Isto é que informa um

técnico do munícfpío de
Joinville, com um bom
exemplo, os agricultores
que plantaram milho híbrt.
do colheram mais de três

mil quilos de grãos por
hectares. Enquanto os que
plantaram milho comum
"�lheram somente 17!j qui
los.

Plante milho híbrido ren-:
de mutto mais. Na Associa.
cão Rural de Joinville você
tem milho para fazer a

plantação que vai lhe dá
mais rendimento e portan
to mais lucro.

�==��������===
.

:\ PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.;I,. -�____ 'a_ea,,&s�_

Conllnllaçção
(IV)

CARH;IRAS DE FIANÇA:
eont1nuõ'ção dj. transcrição do
Alo �ormath'o nO 1 COncess�"

porpartE-doSlnstito{osdel'rf>
dêncla Social de fiança de alu_

guei de ca�a Dos Segurados e

dependêurea,
PARAGRAFO UNICO: _ A

fian�1I n;"o cobre os danos call_

sacos ao imóvel, ficando restri
la 110uJuguel.
,\liT. 20. - Não será (lonCe_

didu "Ovu "curla de fiança"
ao beneficlárlo'quenão houvpr
ocvolvteo a unterior, aC'Om"lI_
nhudlldedcclaruçãodoloclldor
de que recebeu 115 chaveS de

imóvel c que nada tem a recta

mar qUllnto fi alugueis dos qUII
Is dã plena razão e irrevogável
quitação.
ART. 21. - Em eeeo de ilU_

bll)C;l.çiil) U "curta. de fiança"
�Ó pOderá 8.8r l.omec!d!' ,1-P �u

bll)cador med1ont" ;"'-ef.bi(ã"
do cOntrato de locaçiio, devida
mente legalizado.
PARAGRAFO PRIMEIRO: -

torizando a verbação do dt�

conto em fôlha.
ART.22. - AO Conselho Ad_

ministrativo de (lMa lnstltuto
competirá expOlodir as InstrUçõE6
de serviço neçessári�s ii fiel

cxecuçilo dns presentes normll�.
ART. 23. - Os casOs omis_

Sos e lUI dú,vldas verificadA na

aplicação dêste AtI) NOrml<tivo
serão reSOlvidos por éste Depur
tsmentO.
ART. 24. - O presente AtI)

Normativo entrará em vlgl)r na

data de-sulI publicllçiio.
Q�) Alfredo Pereira NUr.e�

presldenle Substituto.
.NO'fA: Segundo estamo4 in

formados, o ConselhO Admin':"s
trativo de olguns Inetrtutos ain
da não expediram as instrutõ�S
de serviço, COnforme detes-mtna
o art. 22 do Ato Normativo :lC,

ma trllnSCr1to. Contud<l, sabe_

se que o referido Ato Norm"U
"0 está em vigor desde II duta
de auu pUblicação. Os ln�el'es-
811doB devem requerer, se asaim

deijejarem, de acõrdo cam o es

tebelectdc e transcrito PU! êate

jornal. No interior ao t:>'t:,d'l,
08 Inte ....s"adol! devem procu_
rar tiS 5r8. Agentes OU ':;"..,es_

pondentes dos Institut;)", que
estão munidos da aUtorização
c podcrão melhor informar

quanto o encaminhamento de

'requer-imento etc,

DESENHISTAS
A COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL dispõe de

\'agas para Desenhista Mecânico e Arquitetônico em

Capivarí e Siderópolis.
Os Candidatos devem dirigir-se por carta ou- apresen

tar·se pessoalmente ao órgão do Pessoal em Capivarí.
Salário de acOrdo com. a habiUtação profissional do

candidato.
(Eng" Lírio Búrigo)

.

COMPANHIA SIDERúRGICA NACIONAL

24-9·63

---------------��--�����
Dra. IARA ODILA NOCETI AMMON

CIRURGIÁ DENTISTA

Atende senhoras. e crIanças.
.

Método pSlcolQglcO nlOderno-especializado para CrIon

ças
Alta rotação.
Aplicoção tópIca de' fluor.
Atende sómenLe com hora marcado das 8 às 12 hor.
e das 15 às 18 horas.
�ua São Jorge. 30
._______.-------------------------

QUARTOS (OM OU SEM PENSÃO

Aluga-se Rua Esleves Junior, 34

PRECISA-SE

CIDADE DO VATICA�O,
17 - O Vaticano anuncí
uu hoje que c ârimeiro as

sumo de que trate. â

o Con
ente Ecumên;co quando se

reuntr, aqui, na segunda
/&se rta reuniões. dentro
de duas semanas. sorã
"De zccjesía'' 'coucernen
te li Igreja), o qual, no

fim do ano passado, pro
vocou dificuldades e pos
tertc.mente foi revisado.
O aeccererieoo Geral do
Concilio informou que O

tema será- apresentado pe
rante tI.500 padres cone.na
res, na cctmetre sessão de
trabaho, marcada para o
dia 30 do corrente.

PARTICIPAÇAO
Francisco Cardoso e Se- Antôni9 Figueiredo e

nhora participam aos pa- Senhora participam aos
rentes e amigos o con- parentes e amig-os o con-
tralo de casamento de trato de casamento de
sua filha MARIA BER- seu filho ANTONIO JO-
NADETE com o Capi
tão da Ma'_ inha ANTO
NIO JOSÉ DE FIGUEI
REDO FILHO.

SÉ -com a srta. MARIA

BERNAD.ETE CARDOSO.
Guanabara. 7/9/63

Fpol s,7/9/63.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
ESTRADAS DE FERRO

Diretoria de Vias de Transporte
2. Batalhão Rodoviário

A v I S o

Chamamos a atenção dos interessados para a Concor
rêncta Pública, conforme Edital n- 1/63, publicado no Díã
rrto Oficial de 27 de agõsto de 1963, que será realizada às
14 horas do, dia 5 de novembro de 1963 no 2" Batalhão Ro
doviário, com sede em Lajes, Santa Catarina, para etabo
ração do projeto de construção da ponte rerrovtãna sõore
o RiO 'Pelotas, divisão dos Estados de Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, no trecho Lajes - Rio Pelotas da ferrovia
Tronco Principal Sul (TPS).

Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos
na sede do 2" Batalhão Rodoviário.

Lajes, SC, 9 de setembro de 1963

(a) FLORIANO MÜLLER
Cei Cmt do 2' B Rv.

22-9·63

UNIVERSIDADE DE STA. CATARINA
DIVISA0 DE MATERIAL

EDITAL N· 22/63

CQNCORRf:NClA POBLICA N' 21/63

O Concilio será reunido.
pela' segunda vez. no dia
29, com. uma cerrmõnía re

ligiosa, após vecesso de no

ve meses. Já estão sendo
uhímadcs os poeparattvos
para receber um grande
grupo de cardea ís, arcebís
P' s, bispos teólogos rto COn
cílio e observado. es não
católicos. O primeiro. gru
po à chegar será de cem

padtes conciliares, hoje
em avião especial (pro
cedente da Birmânia, Cam
.bOje, Indon,t,sia, Formosa,
Pequístân e cenão.
O Papa João XXIII 1-

naugtarou o Concilio Vati
cano lI, a 11 dia outubro
do ano passado encerran
do-o no dia a de dezembro
A reunião f.�i convocada
para .adaptar o catoucrs
mo aos tempos modernos
ou. segundo a expressão
do Santo Padre. para "dei
xae entrar ar fresco".
'I'ambêm ror motivo da con
vocação' situar a Igreja
Católica no caminho da.
possível unidade futura
cristianismo. Quandp foi
coroado Sumo P,ont1fic�,
'lem junho último, após o

falecigento de João
XXIII, o atual Papa Pau
lo VI decidiu continuar o

Concílio inaugurando a

segunda etapa a 29 do cor
rente.

.

CONTATOS

Não temos prelen�o alguma, não

podem�s ter qualquer espécie de pre
tensão a propósito da eficiêncIa jorna
'istlca de nossa modesta. colabQração
para êste p.:estlgioso orgão de publici
dade.

Mas, água benta, sempre temos ti

do o cuidado de procurá-la nos mais

limpidos manancilais da filosofia, da es

tética e da arte; sobretudo, da Religião.
Ciência, no sentido da alPlicação da nos
sa Inteligência ás cousas do mundo fí
sico realmente não temos podido cul
tiva;: daí a nossa incapacidacLe ingênl
ta de levar lenitivo às dôres físicas do
semelhante, de constru;= uma ponte ou

uma rodOVia, de embrenha:r-nos nêsse

complicadissimo cipoal da economia po
litica, da ciência das finanç'as da ju
risprudência dos tribunais.. de todo
êsse Imenso estendal de convenções, ri
tuais e artificialismos, de que a hU'ma

nldade mais padece do que se beneficia.

SOmos apenas um sonhador, um ingê
nuo para os '''mesÓ!'es em Israel", possi
'oIel�ente apenas um velho ranzinza pa
ra os que a,penas nos conhecem através

destas pobres letras.. Mas êste obscu

ro sonhador provinciano chega à beira

da se-oultura com a mesma crença. em

Deus,
-

que lhe foi cimentada nalma pe
los cuidadosos genitores, com a mesma

alegria dos verdes -anos, com a mesma

eufôrica certeza na manutenção do que
de mais nobre no coração do l'wmem
pode existir. que é a sensibilidade a tu

do que é elevado .e delicado: Os afetos

puros, .Q sentimento de justiça e lealda

de, a slnca!'ldade.
Esta sinceridade impele-nos a expri

mir as emoções, as impre!'OSões que nos

causam .08 sucessos politiCaS e sociais

os acontecimentos de que tomamos co

nhecimento. as diferentes manifesta

ções da arte, da ciência, da técnica. do

pr.ogresso, em suma.

Quanta apllcação desorientada. e por
vêzes de�ollL""ta meJl:no. � aWllirável'
rrccUl'�OS com que a sahedoria.:Je verda

delt·'),; gênius da ciência têm· ni>s\.t .. , úl

d�tadtJ o hOme-m terr,'llil!

Como lm.:presslona desagradavelmente a

inaudita facll1dade com que se torna a

penas de comércio, para satisfação de

grosseiros apetites e baixas paixões, sé
rie imensa de delicadíssimos instlrumen
tos de divulgação,. que deveriam prestar
se à educação e à cultura do povo e

nunca a satisfação de tendências gros
seiras que precisam, anbes, � reprI
midas do que atendidas!

A Indisciplina campeia em todos os

depalftamenbllS da atividade humana!

Em vez de Uberdade, firmada. no bom

conceito da pureza. de costumes, na ex

celente Intenção de patrióticas e huma-

���ri:!tr��i:t:�caes�ci�s�:eSeqU�bs:r;�li=
cia. nem a justiça se dispõem a prevenir
e cujos efeitos hnpas�velmente aguar

dam, oara uma puniçã:> obnóxla, pois
que depois do mal feito ..

'Democracia! o que fizeram de ti

os desbordamentqs dessa. indisciplina,
disc'lplina. diSfarçada com as lentejou
las de plenos direltQs, num pequeno
'Illundiculo em que o homem 'jâ não co

nheCfl mais o que .sejam deveres!!

Hão de vir dias melhores para a

sociedade humana. Cremos em Deus e

na vitória final dos seus santos desíg
nios. Hão de vir dias melhores para a

humanidade. Mas deixar-se de �ensar

em terríveis amarguras, preparatórias
dêsses dias felizes, não é passível, em

face d:.t's lições da experiência. J)ela His

tória postas -em evidência.
Pa.ra que o Cristianismo se flrmasse

nas almas, tal pneciso que o DivIno Mes

tre se entregasse à sanha dos algozes
que o preparam na cruz, e o sanlDJ.e dOS

martlres enSlopasse o solo terwbr.oso dos

circos romano�. Se Os bons foram assim

tratados. oferecendo-se como holocaus
t� à regeneração do� culpadQs, em sacri
fício agradávei à divina Misericófl!ia,

pOrque desc(.nhec('r-�e a evidência de

que a Divina Justiça há de pCflar com

mão lie ferro >:ôbl'e os cuiDados h·reve
rentes e aSlucio�()s, que prolifel'am no

mundo? 'E;:� JlÍsttÇll. ll:b.":ohltn 'I! -,mbl"t'!I-

ARNALDO S. THIAGO

Na carta ao cardeal Tis"
serant, Q Santo Padre fala
do próximO' - reínícfn do

Conc,to "Ecumênico Vati
cano U, dizendo, entre ou
tras coisas: '.E' necessá
rio, de fato, que a doutri
na justa e imuáv.e1 da fé
declaraua e definida pelo
Supremo Magistério da 1-
grej a e pelos precedentes
concílios ecumênicos .:...

principalmente pelo de
Trento e pelo Vaticano I
aos quais se deve . presta� ,

!leI Obséqui� - !;ej� expo,s. Cozinhe o franguinho em água com sal. Separe a carneta, .na m��tra exigIda pe- � dos ossos e piqtte bem fino. Parta, tamhem em pedacinhoslos nossos 'tempos, para' o presunl.o e junto o "petit·pois"'. Ponha numa panela u��ue aos !,ome�s �e nossa. pouco de gordura e doure nela o alho, e a cebola picadinha.
�poca seja .maIS facll a vi- Junte o frango, o presunto e o "petit.pois". Refogue ligei-a, ao abraçar as verdades ramente e retire do fogo, junte os ovos cozidos e picados,e ao I!'eceber a salvação à queijo e a manteiga. Tempere com sal, pimenta e noz.

6��t�,�.s concedeu Jesus moscada. Mexa bem, deixa esfriar e empregue.

jo trabalho, na ,prlmei!ra
parte do Concílio,. cçnsts
tia em se encarregar de

qualquer assunto que não
estivesse Incluido no temé
rio.

2 - Criação de uma no

va comt-sãa oara cocnte
nar o trabalh-Q das diver
S'iS comissões especteuea
das do Concílio e cuidar
do temário.

3 - Designação de qua
tro cerdeaís moderadores
pera os trabalhos gerais do
ocncüto. Os 4 cardeais
assurmirão, alternatlvamen
te. a presidência das as

sembléias.
4 _ Suspensão 'dos tra

balhos aos sábados e do
mingos.
MODERADORES
Os quatros cardeais mo

deradores são: Píecre A
gagíaman. prefeito da Con

grregaçãn da Propaganda;
Giac�m� Lercaro, arceb's
po de Bolonha; Julius 00-

epfner, arceblspa de Mu

nique, e Leo Josejih Sue
nens, arcebispo de Mali
nes. Bruxelas. àstes C9r

deats. Que rormam o con
[f,elh'J .da Puesídencla de
verão vetar pelo respeito
aos regulamentos do Con
cilio.

Em sua carta, o Papa
confirma que secá admiti
da a presença de catóUcos
não pertecentes a ordens
relig'osas na qualidade de
ouvintes. �erão aasrsur
aos .trabalhog e dar opí
síões. a pedido das COmis
sões conciliares.

O Papa lembra, também
a constituição, sob a pre
sldêncía de Monsenhor
Martin O'Oonnor. de um

comitê de ímprensa des
tinado a facilitar' a 'PUbli
cação das informações sô
bre o Concílio.
,FREIO AOS "LIBERAIS",

Essa explicita referencia
do Sumo Pontífice aos doIs
célebres concllios, o pri
meiro dos quais estabele
ceu de modo claro a dou
trina da Igreja em relação
à Biblia e ã 'I1!adição e o

segundo definiu 1 dOg'ma
da infalibilidade pontifí
cia, é interpretada como
uma cLecísão de Paulo VI
de por um freio a certas
ltendencials demasiadamen
te "liberais" que se manI
festaram na primeira face
do Concilio Ecumenico Va
ticano U. No documento, o

Santo· Padre diz ainda ter
decidido incluir entre os

conciliares alguns leigos
catolicos, bem. como al�
guns procurador.�)S das ma
ximas instituições interna
cionais catolicas Il'econhe
c;das pelo Direito Ecle.si
ástlco.l

Na. ca·=ta, a_oos lembrar
que o Concílio deverá rei
niciar seus trabalhos no

!próximo dia 29, o Papa a

firma seu propósito de fa
zê-lo em homenagem à me
moria de seu antecessor
João XXIII, acrescentan
do: "Nós o consideramos
como enviado de Deus, pa
ra que a Igreja celebrasse
um acontecimento de ta
manha importância. como

: oU7ni����!li�a:C�%�:�c:�
tancias 'e de acordo com os
crlterios que todos conhe
Cl'm e'- fôsse êle primeIro- a.

..

,� .

1 _

-

_,'
MELHOR ALI�ENTA�ÃO -

,J-PARA MJLHOR' SAUDE ,

D MARIA SllVEloRA � ...

�_

DIIIETORA O� COZINHA ROYAL- Z'I'.�(rr.-'.drll!!'íIJllllXJ um tli-lt.

Entre os pratos salgados, o empadão é um dos favori
tos. Você também poderá aferecer um delicioso empadão
aos seus, experimentando a recita abaixo:

E!\-lPADAO DE FRANGO

1/2 xíc. de manteiga
2 xío. de farinha de trigo
1/2 colb. (chá de Fermento em PÓ Royal
1/2 colh. (chá) de sal
1 Ó\':O
2 colho (sopa de água gelada

Junte os ingredientes sêcos, peneirados juntos, a gordu
ra, misturando com um garfo. Junte o ÓVO e a água e con
tinue a amassar, ?OU! ligM, Devida a massa ao meio. Abra-a
na-espessura d,e I/-2 cm. e forre uma fOrma Pyrex. Cubra
com o recheio. Coloque por cim!) a massa r�timte,' aberta
também na mesma �spessura. Aperte es beiradas e pin
cele ,<1. superficie· com gema de Ovo. Asse em forno bem
quente por 30 a 40 minutos.

RECHEIO

1 franguinho - 50 g. de presunto - 1 lata de pitit-pois
- gordura - 1 dente de alho - cebola - 2 ovos cozidos
- 150 g. de queijo ralado - 1 colho (sopa) de manteiga _

tempero (sal, pimenta e noz-moscada).

NOTAS E SUGESTõES:

• A laranja é de origem oriental. Da india e da .Arábia
vieram para o Brasil as laranjeiras que se desenvolveram
aqui com facilidade.

A laranja tem grandes virtuaes medicinais, sendo reco
mendada aos que sofrem de reumatismo crÓnico, gOta,
diabete, artrite, ácido úrico e obesidade.

Jamais escolha a laranja pelo tamanho. O pêso e mais
importante do que o volume. As laranjas exageradamente
grandes e leves contem mais casca do que sumo. A côr
também não deve influir na escôlha, pois algumas qualida.
des de laranja não chegam a ficar completamente amare
las. sendo, entretanto muito gostosas. O principal é que a

laranja esteja madura, bem madura. Quando tiver que ser
usado o sumo da laranja, êste só deve ser tirado na hora
de ser tomado porque, quanto mais fresco, mais êste tem,
e é maior a quantidade de Vitamina C.

Há vârias espéCies de laranja, como laranja·lima, laran
ja·pêra etc. nomes essencialmente populares.

Quando quiser descascar laranjas para doce, mergulhe
as em água fervente durante cinco minutos. A pele branca
sairá juntamente com a casca.

• O fermento em pó é utilizado em bolos, docinhos e
biscoitos devido ao seu poder de fazer crescer. Apesar do
fermento em pó nunca "estragarn no sentido geral da pa·
lavra. êle perde a sua cap'acidade de fazer o bolo crescer
se o ar ou a umidade penetrarem na lata. Por isso, é pre
ciso tomar cuidado para techar a lata bem fechada, depois
de cada uso, mantendo·a ainda em lugar sêco.

.

• Prepare sempre os sucos de verduras no momento
de serem servidos.

l�
-;-
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PEDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPICIAIS
MAURY BORGE� • GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORADORES
- RUI LOBO - MILTON F. ,""VILA
ORILDO LISBOA - MARIO INACIO

COELHO - MANGONA

48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL ')� SAtlTr. CATARINA NO

< có?ORTES

Sab x
o Campeonato da Cidade, categoria

\de Profissionais e Juvenis, terá continuação
sábado e domingo próximos, quando, den
tre os melhores colocados, apenas estará em

ação o Postal Telegráfico. O clube colorado
dos Correios estará com seus conjuntos na

liça na tarde da próxima sabatina, quando
dará combate ao Clube Atlético Catarinense,
a quem venceu no turno pelo escore mini
mo. Vai o quadro postalista defender o ter

ceiro pôsto, já que um pontinho apenas es

tá a separá-lo do Paula Ramos.

Domingo, teremos a disputa entre São
Paulo e Clube atlético Guarani, que outros

não são senão o penúltimo e último coloca

dos, respectivamente, com um pontinho de
diferença.

Dois prélios sem muita importância,
mas que poderão oferecer aos aficcionados
bons e movimentados lances.

Vamos aguardá-los.

FASC vai enviar oficio ao
enír
-----_.-

Ctt
sr. GOVERNADOR: SEDE

Federação Aouàuca de

Santa Catarina que S,
Excia. opina ravorêvej
mente, dando assim a fede

ração do remo, conetcõee
para arnpllar- suas condi

ções de proporcionar as de

A tliretoria da Federação
Aquática de Santa Catari

na. em decisão conhecida

na ultima reunião. vai o

ficiar 110 sr. Celso Ramo!".
o F'lurn.;

breu a

líder q

gú, dor,
racanã.

E1tn\o. Gcver'nador- do Es

tado, na tentativa de con

seguir o prédio onde fun

ciona a. Diretoria de Ter

raa e coronteacão. jpat'a
scrvtr de- sua sede, explican
do na, uportunidade

legações visitantes um pou
Co de conrôrto. podendo
também contar com uma

sede (lividamente organiza
da, uma vez que ata o mo

menta a FASC. se reune

contra Il

No me mo I I

Bclafog-u.p

rica, a'.; n
demais' j
carioca, o

ram êste :

1 x Vasco O. na

da rodada: Pr

Canto do a

na sede do Conselho Re

gícnal doe Desnorte!'. por
gentileza uc seus mem

bros.Ó

motivos que levou a. direta
ria a fazer-lhe áquele pe
dido.gentes jagadores e enceto

nados do Pigue.reuse e a

migos.
Ainda não se sabe se o

crack de cabelos brancos

poderá atuar contra c Pau

la Ramos. no p-óxí n-o com

�;��i�:�ad� :!l:i��g�� :�� I
rente.

dcmtngo com o,AVáí sofreu
Ice-te entrada oe õercíno,
sendo retirado de campa
logo no primeiro minuto do
segundo tempo e transpor
tado pua o Hccpital de

Caridade. onde C,i csnsta
tada lesão profunda na. ca

beça, levando então qua
ta-o pontos, esta pá-sande

J:;go na 2 _:_ Bangu x

a Vasco da Gama - sábado
no Maracanã.
.roeo na 3 _ São ce'erõ-

O
\.- x Botafogo -' em P'i-

Esperam os mentor�s da

Encontro de CRONISTASo.ande 1

e Fiam de Santa Catarina. desen

volvidos naquela cidade do

norte catarlnense.

Na oportunidade, dtscor

a-eram ambo-, sôbre os [c
go, abertos üo Estado. bem

como sôbre () primor de

erga nteacêo do período
Jotnvmenso.

o nosso companheiro)
Gilberto Paiva palestrou
longamente com o jorna
lista N{'Çval Pereira, dire

tor sucenutendente do Ivr
nnl "A Noticia". de Join
ville, momentos antes da-s
emccíonantes disputas dos

"quartos Jogos Abertos"

Jr''''f) na 4 - ()'<lri., v,A

rnérrca - na rua Barirí
J::go na 5 - Pcrtuguêsa

A CL.M:�

Após a c

.mútttma rc

do eartame ,

é a segum

ccncor. -n;

perdd- s :

10 lu"

ftvaí X figueilense
c-ada com Gersino, ecrrcu IJT" D,\S BO.\S COIS,\S

�fínço tO
DOmin!:,o, resolvemos assislir até o final da partida.

O jôJ{O de UJlla maneira eomple AS PESSIi\IAS COIS.\S
):iO; Car,hinhO, Oomi c Cetcn

{undo corte no cOUro cabeludto

tendo deiXa.olo n gramado Il:,ra
!leio ngueirense e lJinha, Gp'

IIlno I' Perert:ca, ,'j;le enquunlu

este"e em "limpo, foram oUI""
das bôas "oisas do "Dcrby'",
A arrecadação da partlda t.l'1l

be'" ptlde ser considerada "n
Ire as cojsall fa"or;í\'eia dll co_

tejo. Rendeu o Fia x Flú Ilhéu

para uma tarde Chl"'osfI foi d",;

melhores.

SILVIO JUVENCIO E OS
JOGOS ABERTOS

t:lmellt .. diversa da que flz�- !ola relaç,;o dns pe��irnas cai

sas "lImos IIrr"lsr inlcialrncn.e
o "plvot" que fon�lderamo" da

"!lória do FlguelrenHe c 1'''''

sequentementc derrota du dto_

he aZllHa: A llald;1 inespera<la
de Pererêca do gramado, uuau
do o paDtei,,, ,'Inhll se consti

tuindo numa dll8 prlnclpalll !l'

�as do conjunto a"aiuno, P'""
oCupando grandement(" II der('J'

1I1"a COntraria e ludlbrJantlo
em du.. oportunidades ao lule
ral Marn'co, com magnífku.>
"ntaa dI' corpo e ,·Iillndo o ;Ir

Qs duls t.'ntos consll,t'llad'J"

por .lIil]inho foram de I('rllnde.
In�l'irll�iiQ.. O primeirO q1landu
entre 08 zaguelro� N"ri e (;cr�,

nQ, cabeCeou de raSI,iio par"

vencer o ,,-rll,,('lro Al't\cill qUI!

h'ntura sair do arCo. O ,,"troo
escorando "fl'1l bola com ,) za

!rueiro tentral Ne,l. " cO"r0

foi ils r�de8, ante o drliri .. da

torCida al'·I-n('gra. lIellnho
Sem di,,·jda foi nlicerc(' da

grande ,·IIÓri" do preto e hran

ee,

mo" cornuml'nte. niio(l1ais retornar.20 lu-vr

Elurn
3 te

S�ntamos_nos ao lado da as

atatêncía, pnrulelo ao rlseo da

I�l'nnde lÍ.!'ea, situada nos fll"-_

ti",. do estádio "Adolfo Kon_

,1",1''', confrontando Com II A_

id" '\tuuro Ramos.

I'ma eranuo baixa Ilara °

C"njunio preto" l)nl'w.'_·
A ntuaçiio de Yadinho, Ben_

tinho dó Indo do Anil for;;",

negativas. Os dol� "l:olútcdS«
jng-odorca eeuverere aIJllt;eO�
e nudu de prátinl 1"cnlhuram

para a Slla equipe mesmo qll;ln

do O Flgueil'en� ficou l'('lÍll71_

do a dez e a »sve hOm .. , ...
, Ih.!"

terscemenre. Também l-:ol!:,'riO
foi peça �alha da r('tagl'ard"

andana. destotando cOmpleta
m",nte de seus companhe'ros
Ainda na priml'ira etapa o

laterol �Ianoel come," p,·,,,1I
dade mixima, cortando co", o

não onerem compaecnccr
a grand-e e excepcícnat ca
pacidade esportiva dn Jo
vem rtbeironense.

E ccnctuiu.: - A verdade

é que e-se rapaz, merece

nesse <l!=lr1o pelo muita que

fêz e toem fe-ito pelo aoer

guímento esportivo. não só
da capital, mas do Estado

de Santa Catarina. E fina

lizou: - Por i::;sQ deve S('t"

olhado com mais atenção
pelos amantes do el'portc
amador.

A8 retornar doe Joinville
o nosso companheiro Gil

certo Paiva falou-nos sô
bre a participação de Síl
vio Juvénclo dos Santos
11.')s 'Quartos Jogos Aber

tos de Santa oatarme'', a

firmando: - Mais uma vez

o fundista patrteto soube
elevar bem alto o bom no

me esportivo da capital. E'
pena que ês.;;e moço tenha
sido menosprezado peles
de!;portht9s ilhéus que. in

felizmente. não sabem ou

c-m s

1n lu
Güm a

li, alôOSistlmos o I'r';lio. ""
os opin�iies de t"rcedor.,,,

t 1':t::8nor::�:t;:�:��B(ies
e te

IniCialmente aevemes dl�r

11 ,e O empate ftc:ana bem me
lhor como resultado a atuação
r1.'1 dllM esquadraa embora II

udr�n8e tiveSSe tido cOn�

porasustentar02:<J

6"

vão a soma de Cr$ 219.400,00 que

Nl.lma analise geral dos joga
dORSo Deste vai e \'em das &ou

coisas dO:8 clássico con»iden_

mOS Domi e .llinha, como UH fi

gUras mãIímaa do ehissko, t('n

do Heliobo cumprido IIUa me
lhor atoação desde quando �e

transferiu para o J.'igu("lren .. "

de c

ao lu

14

9" ,

Portu'

o latotral Waltet Vieira qUe

scompallhoa (> pr"lIo pela linha

das arqUibancadas te,,1' um"

utuaç,;o brilhante. E .. tel·e sem_

Co com perigo
Com 111&0 acarrehxa p,eocll_

paçóu ao sl"fCma defcnsi"o dll

FIICuelren8e que h"tia deselO'
100 I

com 19

11', ,

�---
o mooio 'Valério para a linha braço uma jogada que ;e ori_ pre atento àl jo�adD" II {'rfOU Assim meus amigos, COnt1-

glnou pl'la extrlOma dlrt'it;1 .!..,de CllllltrO zagueirOl'I, .re;orçan_
do o bloqueio defl'n.ivo, enhe

Marréco e Zllton OU entre ZiI

ton II Caràzlnho, de acófco co

mo se desenrolavam ali jogllóa5

.'echava-se a��hn o }'Iguci

ren�e, multo bem na Sua dor�_

u I'nquanto que o Avai luta

,'a para ultrapassar ;;lIte hI"

nUPI lance quandu acenou !-' o

árbitro cOnfirmou" sltu,,�;iQ
regular de lIetlnho, Foi o único
lance qlie foi lnfelll. Nos de_

mais, estl'\'e preciso nos mUf_

clI�õell, embora o apltador n1""

lhe dessl' a atenção qlle de,·;,..
Foi uma daR grandes cOI�as".lo
c/ãssico.
As at1!8�,1es fi" nellnho, S.;r_

mos em pequenos detlllhclI °

'1ue foram as bôas e más cO'sa�

que apresentaram o Flguelrtn_
Se e Avaí, na lIIrde domln1ral,
Qllandoocluhea,·alan0l'er<{,·"
a invencIbilidade e o Figue,rc,l
5e conquistoU com ISijo condi_

Ções para a!lplr"r. pelo men,,"

o tilulo de d(""_campcão d"

temporada

Ayaí
.

\ � Tâlandndec�T11"'1I � iI):/!., . .L q;;, 1:,_
, �'

O árhitro embQ�a bem colocado

nân deli" Pena mit�lma qUe
Achllmos um clan,oroQO êrro du

"pitador, e Icgicamente COIIS_

tltulndo-se nUn", das p""�;",n,,,
Clli.'laB do mateh.

Com a saída de per....éc'"' l'I

TÁTICAS E SISTEMAS

:::;':' (",:�:·:;·;.:':I:·I::�: JIOm CllJrk O ma's IOovem Campea- tapaude subir para dar maior ,,-
. .��,' I

:;�:�7f.f���::;�::.:'�:::;; Mundial de aUTOMOBILISMO
,,!tOrla. do, e Surtees, venCet9.�11 as coso p:1: comoguinte. não

LONDRES (ENS) - Jim duas c�ra�. encontram competidore�
Cla�'k, �x-a�r'cultor- esco- Mãquinas e a ...es b�ritâni- no;:: grandes circuitos in-

Estudando atentamente os diversos sistemas que ob·

servam as maiores equipes da Guanabara, a verdade é que
conclui que quase todas usam e abusam o mesmo método.

E, embora possuam tõdas as equipes bons técnicos, a ver·

dade é que jamais mudam o sistema em ocasiões necessá·

rias dentro do períodO do jOgo. Isto é de pasmar. O f1a·

mengo, por exemplo, iniciou num 4-2-4 com o América e

acabou perdendo de 3' x 1 com o mesmo sistema. O Vasco

perdeu de'2 x O para o Botafogo, sempre com o mesmo siso

tema., sem meia aramador, bem marcado por Elton.

Contudo, a semelhança do sistema usado atrapalha os

rectirsos que possuem os técnicos e os atletas. Todos usam

o mesmo 4-2-4, com raras exceções em final de partida,
quando passam 4-4·2 desde que estejam vencendo por escoo

re mínimo.
O 4·3·3 é empregado 'com destaque pelos pequenos clu·

bes, que querem a tática do contra·ataque. Mas os resulta·

dos estão indicando que estas pequenas. equipes não tem

siquer marcado gols.
Por falar em pequenos, o único que ainda. aprtsenta

um estilo, uma técnica melhor e alguns atletas bons é a

Portuguêsa, enquanto que os demais vão caindo cada vez

mais, seja pela descaso, seja pela venda de atletas.

O que se observa com relação ao ataque das grandes
equlpes, ou mesmo das pequenas, é que M!mpre a bola é

lançada aos ponteiros,. usando êstes de fintas e volteios,

para depois lançar a bola na área. As chances são mfnimas

de fazer gols, já que as defesas sempre levam vantagem.
E isto continua no jôgo todo, do volante para o mela e

dêste para as pontas. E os homens de área? Que fazem?

Costuram e voltam com bola, driblam e perdem sem resul·

tado positivo. O Bangú. esta é a verdade, penetra pelo
centro, com uma movimentação e troca de posição de es·

pantar entre Mateus, Bianchini e Parada. O Flamengo que

fazia isto ('om Dida, Henrique e Baba, perdeu esta agres·

sividade, o Botafogo será campeão se melhorar muito. O

Vasco deve estar fora do páreo. pois anda mal mesmo. O

FIUlJlinense anda bem treinado, mas só existe na Unha Um

J0p./Tuinzinho capaz de fazer gals. Já o América e BangU,
são conjunto e futebol é mesmo conjunto, acreditando,

pelas minhas _previsões de gue o titulo deva ficar, pelo que

j:\ fêz. com o Bangú 4. c" bem treioodo e raçudo mesmo.

com Tim no comando, Parada na frente � Zózit�W tamn,ndo
conta ela área, E notem_. nunc� tor_ci _pelo��:n�� .;:; ,'c{l!'
.. ,�

A e"pulsiao de Caràdnho lO

�liltlnbo foi a nou trlllte d" cês, conv�r�eu-�e n') m"lis

eepet.áculo, multo emhora eu. jovem campeão de auto-

noasa. conclusõeS chegas�emos m(,bil:smo do munàa

venc_er n. Gr,mde Prê'TlIo

Itali31lo ele Monza. Ganh')u

êle a cor:ida. sobre uma

djstãnci:� de 491 km. fi. lima

velrrc'dade média de 204

quilô111et!."os horârios, di-

riginoo uma Lotus Climax.

DIRETORIA DA FAse

APROVA CALENDA'RIO

nanaJlzarqUeaatltudedoitr
hltro (oI dali mais Justas, nil

almente. O arbitro t",·!! con

dlçõell para expulsar oe d"is

joltado�6, l'orém, poderia tam

bém ponderar e �pr('ender o�

doiS jOl'adores, ComI) o filar"

antel! ('om Noronha e Perert;
ca, f! delsa�lolI em cam\lO, 1'

ma atitude em que não pOil.·
mos ir contra o apltador Jlore!,T
na seu cõmpulo It'eral aS dilas

uval,6e. (oram Uma da� pe,.;
filmu collia. dO préllo, que pro

melia ser senMadollal.
A entrada ,Iolenta d� Kol"'

nha contra .. ln�r,,1 Binhn,
ainda nll primeira etapa fl,l

caOfO de imediata e"pul�,in. ')

extrt!ma visou li COrpO do late_

ral avalano e não o acertou
pOr coi," do ""tino,

Se eon"gulsse lIeel'ti-Io
laivo' Blnba, t&vea&e que dei

xar o eramado lal a violência
da jogada.
A ..(da do atacante Sérgio

também foi um doa latOa que

arrutoaram o IIpeUculo. O jo�

ra(la de 1963 apresenta!!:1
pelo seu Comelho Técnico
dE' Remo. � próxima com

petição cemtame do calen

dário será no proximo {lia

13 de outubro.

A diretorIa da Fedemção
Aquática de Santa, Cata

rina, atmvés de sua direto

ria hOlllOlov.ou o calendário
da entidade para a tempo-

Os �'?uS dois rivais mais

.r,rÓximo;.;, os britânicos

Graham Hill e John Sur

tee". não con;:-eguir'lm ter

minar a urova.

Clark p':9nhau c'nco das

sete corridas !}revista" no

(,<l.mpeonfl.to mundial. Hill.

o ci'mpeão do ano pas�a-
Rendas ultrapassilram as prevlsoes

palites, em Joinville, local

das mais emocionantes ,di;;
putas aos "Quartos Jogos
Abertos de Santa Catarl-

Ultr.opas,;ando toda e

qualquer -expectativa, mab

de' um milhão de Cru.:aei

TOS passl1i!l9m pelas b'le

terias do Palácio dos Es-

ff.:J:\
�

Remadores receberão as medalhas
A diretoria da Fede�ação flr.m� de Pôrt<l AJ.0grc, ca!l1

Aquática de Sdnta Catari- a f!nalldad.e de D:,cmiar os

na, resolveu �n sua últk vencedores. da. J:egata ca-

ma reunião (111<> Iró. en"�- «lizada dia S lia, aguas de

mendar medalhas de Ul�l\, no�sa b-1ia Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'-,:"

7 às 20 Horas
K=-------

(oncluido O Inquerlto sobre o.:
(aso Profumo

LONDRES, - L�d Den- metro mtnístro Harold Ma- to sôbre se a cnduta cte fl-_nlng envicu hO'je ao pri- crnillan seu veredito secre guns dirigentes do govêr �
colocou em per.go a seg

- -- -- - -

rança, da nação. O relato
-

COLU"A
CATÓLICA

Oração de São Francisco de Assis

Fuzil de lnim um instrume nto de TUa PAZ.
Onde há ódio, flue �\l leve A)10lt.
Onde lu. «tenso, flue eu derrame PERD5.0

Onde lu' rlise<i'rdin,-que cu leve" lJN!.\n,

()"de hil' rlúvlda, que eu acenda u FÉ.

Ondo bú iorro, que ou 'Icm€ie a VERDAD�;.

()noe na dCSc�]lêru, que eu anuncie CS-

PERANCA.
011<1(.' h.l tri�tcy.n, que cu e"p"lh.& AJ,EGR.lA.

Onde lu. VrVU", que difundH " T_,\;Z.

t;perdooudo'lucSe êp'erdoado.
�; morrendo flue se víve para" Vida

A )1 E -,,[ !

"Nunca permitas flue ;' sob,:,. hn ,Iomin .. nos

teus pensnmcutcs OU nus tuaS patnvras, pOr'lnc

nelu t�vc pr1neipio (lperdiCiio"
a s�u filhO)

Pinnte dns Ilort"S do inferno pstá a mlscr!

cordia: 'we l1�e {klxa moter na Cárcere '1um"

't praticou. (linnto Ago�tinho)

QUem deSp,.ez!\ o pobre. insulta ii s�u r�j�_

<IOf � o ""� se "l"",r" �n", a ..."í"a de outrem,
n,'io r'�uri\ impun",. ( Prov. 17,5).

CASA - VENDE-SE
VENDE-SE CASA DE MORADIA SITUADA À

RIo BRANCO N.o 196, DE CONSTRUÇAO NOVA.

FORMAÇÕES NA MESMA.

Curso Preoilratório Continente
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFE,SORES
DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 IGINA'SIO EM UM ANOI

PRE-GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO

DATILOGRAFIA
_ Baseado nos mais mo�rnos pr�s peda�

- g���ldo �eJo:
... ��

_ PROF VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORA'RIOS: DIURNOS e NOTURNOS
Faço sua 'inscriçõo à Ruo Dr Fúlvio Aduco o::!n.

go 24 de Maio 748 _ 1 .ndar
_ Equipado com mÓQuina9 novos.

DR. SEBASTlAO MOURA
CIRURGIA().DEN'rISTA.

CLINICA DIURNA E-NOTURNA
b.Dentista do seminário '=amiliano Pio XlI de S. Paulo

Tratamento Indolar pela, Alta Rotação - Prótese

HORARIO: Das 8,30 às 11,30' e das 14 iIs 18 boras

2 s 4's e 6"' PEIltAS ATÉ AS 20,30.

RUA NUNES MACHADo. 7 ESQ. Jo.ãO PINTO

DRS. ENNl81.0Z e

EH

�;es��t!�·�O�e�:lq���:, ;c .:
mais alto tribunal tratA

I'�:t�:t:be�:��i�la�!ed!fe:,���� \
cão, em mntéra de scxua

lismo e cocado no __ ot.cu-
los elevados do govêrno. O

relatório é tníet n! o com o

escêneerc prcvQe;_::I1 p-ilo
ex-mtntstro da Guerra Jo

hn Profumo. que com-ar
t'lhava os fav:)re" (l"\ pros
ütata cn.t-une Kaeler

com um rl'plamafa russo.

O retatórto se ret- re ao>;

oeposmentcs Dres' dos por
100 testemunhas. entre ,'S

quai:,; f"guram até o pró
prio jctmeíro ministro, As

conclusões de Lord D ':1-

e, n arme a .�;� e faç;:

CAMINHÃO INTERNATIONAL
tão brosileiro
quanto Brosilio !

-r

J

..........
e

1'10 quo!',,., ., ,
r

ri"'..,d')$ F r

blemc 'cm oer-oro. Em no- 'I) es'o
ICCf

•

IoJL\ .
I .LI

'l'R ITO
Uni i("J v j'tü

11. COe"
I

P��los
\

\
(Cortes;"
Sul.

:'\";t',on Hr,,��hrr

d" :w",-C'''''''' "'
\

nlng parecem cst ir de tt

nadas a est: bcrocer urna

linh-a drvísórjn na :'1�1' "a

oruán'ca. certam-ate c: 'e

tnüuenr-tará no tuturo ne
Macmlllan com") Iitler con
-c-veoor e as P ss.bm.ta

des ete'toraí. de u go
verno. A �ub"lçaç:"o da

maior :-Ht"- do relatório
deverá ocorrer. seguuc c se

espera. nc ccmeço da p.ó
xtma semana e crovàval
mente as partes relactcna
das com a segurence na

cíonat serão con-urauas.

Mas se o r .Iatórto lh� rôr

Jele;::favorâvel M�(''Tlillan

pr-r certo .tesejarú surprl
mil' [)l�o mais. Ja se -ene

que lrá raaer a uma r-o-to

opc3:cão d- n- rtp d') lirler

etc P'l!ti"-:. T"rb'llli ta,
Harold wnson.

Lord Denning - O no

mem número doi" no ststc

1'1:\ jud'dRl o: Itânlcn - �

deu a in':l�r-�.-I.o. a ar u

mas te.",terrunh"', de nue

estava dividindo seu rela

aórto em duas partes:

1 _ rnvesueou met-eu

josemente !''''"lS r-tacõe ,

de srerumc cc:n Ml�� K -

eler deram. como resulta

do, algum rt-süze nos se

gredos de E�tad{l ,o rn os

ifn��"�_ TôC:i'l� ::1'\ in�E(""

cõee -õbre o n-u+ícul a r eêo

nes-at'vas, com . 'ta cura

teri .ctíca: I'U" II fato de

Prnruroc ter mn:'1Hrl, rela

cõcs uícttus () c(n"e .. t�u

�\llo'Y'à'lr!lment" ,t� f'}r

ma definitiva, 1 uni risco

ps,!a a segurança.

2 _ Submeteu à prova a

vcracidac.<;! Q\ ,,' rumAI3S

ntlcionais relu tivos à vida

priva.da de pelo menos ou

tros três 'l1emb'l"')H do g�
vêrno (!� �r;H"'1 J_,n, àlém

AV. ��:::Cf�:��moIn dl;t. :;:líti�IN-
cos que não ocupam car

gos no govêrno lnteress"Ju,

a Danning que, peh" r!:!a

tos C" algumtls dBs p�"s,,

B" a que ouv:u. �'_'1:;;1U que

era justWc'ld') um {'xtlme

da i,nt�p'ridrt(l? da viela' pú
blica em geraL

Poucas autoridades du

vidam que, se o relatório

de Lord Denninp; fô-= cú

lticO .sua publicac:ão :-;erá
um

'

golpe esmagH!or para
,!) governo. Para Macmll

lan, "''"'rtanto, se trata de

um' m(m'�nto decisivo. Já

o criticCit:'lm por hav� cs

colhiclo e�,'a forma de in

ves'i!'"ação. Perto de um

milhão de palavras for

mam aq declaraçcies não

juramentadas e nem con

firm!ldas, feitas pelas tes

temunhas, ent're as quais
se encont!'8m alguns men�

tirosos confesos. Tudo isso
teria o efeito de expor a

mais d,!' uma persrnalida
d,e púhl1cl'\ ii. crítica e in
clusive à ruínu,

O ':::::�':�-:��:'u�:� 'h!l�:�':"�I��'
t"r Sr. VaI do d:l Costa A,·I];,.

Ab,,�brlo f� ..eJl.<leiro oe ,10>';0

município, presidente do Uir,,_

t6�io do Partido Social Dem"
nático, elemenlo muito hefl

'l.Vi"to noS mt'ios soóais e poli

tjr,,� d" F'�1do F"_Vercado,'

muito fr"b<llhou peja noss:t

comuna, tendo tamb�m ocupa_

do u elc,·ad{l cargo de l'rt'r�ito

i\I"niclpal, S.S. nesta dat" r<,1

r<lU'tO cu",prfmenfado pe!o,

seus umi�os e correligionárioS

'111{- pelu passagem da efem,,

,ide ofe.ecO'ram-lhc nu "Caa_

tina Calld" uma 8u�ulenl:1

churrascsda. Nesta ocas:âo �all

dou'o "nh-ersarlant� ° Sr.

M"ooel Antunes RamOS, P.,,

si<lcnte do Poder I,e�idlatlvo

''0 que nu fim,1 agra.oenu o

al"tiver�ari�nt{'. (;uia sei"allo•
"travéS de'}a culuna cumprl

me"ta o Sr. Valdo da Costa

Avila, desejand{l-lhe multaI!

felicidades e muitos anos de

E ..,tivem{ls no Baile org'anizado
pelo ZO BU.Rdv. e ClUbe Tra_

didbnalista "Barblcacho Co_

lorado" no dia da Patlla nO

Clube 10 de Julho. Foi de fs�o
Uma noitada de arte" poesia

mlÍsica -e folclore de no�·'a

ferra. A apresentncão do c;r.G
''VaqUesmos da Fronte;r" ne

MuniCípios;
de lAG"=(+

o Cluhe <la)! SO'D]llimiHtas <ie

I.agr�, promoveu IOIlI'l"'e]
c'''npunh" oi", 7 de set ....mhro
f'm nU)!R� <:idade, em b� .efÍcb
dM fl,qrdado< elo r�hdo <I"

.ui n/lO!l""k--"""'_ _..., _

nula, .. n,'(·u imlorllllcia de

centO e �,'" ,."-,, mil cru,.{'ir08

Otlma iniCiativa eligna de re_

gislro.

Di" 7 de Setemh-" '<:"li'Ou-
se n"s snlõe-, do CI"be II de

Junho, n"iln�"a Soirée peia

P"9s�gem do din da I'át�i'l N<'9

t<l nOitl' foi feita a iiltim'l '-1)

brio para Ratnha e Prtn-ese

do Clube, Sendo o reSultadO I)

se�ulnte: Rainha: Srt". S.. (,,�

te Chiorlldlll II princesa: Srtas

Reltlno Narrlllo e Naira Valen_

te. A elelçiio que foi movimen

tada de�llertou o int ...r�S8e g�

mI d� soeledatlc la�euna. Pura

bcn9 Jl I)iret<lrls do Clube, Ra_

Lages muito em l,teve conta_

r" Com mui" r, C'�t"h�lccimcn_

fO!I de crí·,\ito. '1'" �:i(l {IS Se_

guinlell: lhn('c .'" E.jado ,le

5111. C,,�· �in" ("Ih C'�'e',1

I'lnto _ -"dlr .. \rnnldo Hei_

Diu 21 do corrente m,," rt'1l1i

unidAde. Carta ano n I'..t la
de 7 �'l .eo {'nl

nO e \""jUranns <Ia Froote Ira
('!cl':�' _e_ C), 'Iue derll'"

,. �l�j'h" ao desftfc. Psra_
""r-se-á na Cidade le Lnuro �'

Müller, o enlace mntrimo,,'·d

do jOvem J.uf' <-",l'uHiio 1:,_

"'<'8. Flori�"i, fil!>o el" r",ó,[

�om a-sr�,�·;....u�·-;;'-;.�":':' ......:.....:
�:t:;a:::a �:T;�:�I �r·c:ri:,�2 _

nia religio,,:>. será na I'5reja �I:I

tri1: do "ImaCUladO Coraçâo d,'

.'",riu" e oS con"da<ios SH"\U

recepci{lnados no Clube ReCr'.... 'l'l

tin, "C!":lZ de :lIalta", daqu'

Ia impOrtante comuna Cat:n'-

l'el' CO" It .. ,ue n""

,eM.r� e da-

qui cumprimf

Iluber"!tcs e 9'

desejando rnuttas

e venturas.

Lages marcou mais Um gran

de tento cOm sua magniflcn
Parada de 7 de Setemhro (0;'-'

da Pátria). Com em todos ,,�

anos,3 mêscs antes, 09 estabe

lecimentos de ensino e 2" BU.

Rdv., estavam diarhmente c{lm

seus ensaios dos. Banda9 <103

Tambores e Clorjns preparsn

dO�ge paro O grande dia. FI!"'\
mente êle slIr7iu e já n"S prl'

drlch); RIUl('() d�
-

". (' t.ei-·a meirns �,(lras ,do amanhecer

aRulI :\1:11. Hroo'lor" _ F rf. ou,-if'-se O rufa� dos t··mbor.,'1

Antônio !'ou aI; �. I _ e O t{lque ,anuncIan-
do a al'(]I,·da da' .d·e hl1.

Edlf. SeiO; u.' ,)

C�tnTi!"l" ",',,��{' " ..

('n-"o'!" I"no-

(!,'l':o

sucesso absOlu�o. Nosso .. ]lara

hens aO Sr. Cél Floriano

Muller e Dr. Afon"a Albe'lo
Ribeiro Ne'to, Comandantl's

Ale!!;rete-RS especialmente rOl\ t

vldado pplo Batalhão, foi '"n t';"iu� (' f!

Oen,ais2'\ ,'1''10"..:,,· .. ,

�,nnôMlrn F ...de�"I, �rndo uma

ro (;",tro e Ol'tr<l n" Du Iro

do ('U lb Di 'h�iro, Tudo iS�u

da9 fe!!tlvidades. i: La, �, ro S('U crc9c('ntc des"n

LIRA TENIS CLUBE
EDITAL DE CONVOCAÇAO DO

CONSELHO DELIBERATIVO

M,;<I'"' DI Pi. �i .. jnt;D, S. A .•

W. A. 7yzod< & Co. Lt<f"

!a. dn

n .h m mC"h',

o c ro, , I 6899
c ,

éi 'cs, m ndo com g"'-'I),)

d nt.,� co <l .. ra hm e nU,a
.

",- tu.lo ]lara

b�m reIl'_ '�. or �ua e,;e°]., '):'

·�o Su�
"!O$ VÔOS

De acõrdo com o art. 44, inciso I, art. 49, letra lJ, �§
2" e 3'- do art, 54 de nossos Estatutos, convoco os Senho,

res Membros do Conselho Deliberativo dêste Clube, para
a sessão ordinária a realizar·se no dia' 29 de setembro de

1963, às 10 horas, na sede social, e não havendo numero·

legal, em segunda convocação às 10,30 horas, cuja sessão

funcionará com qualquer número, com a seguinte ordem

do dia;

Apreciação do Relat6rIo da Dil"etorJa,

Eleição do Presidente, 1° �", e 3'5 Vices·Presidentes.

EtMçm do ConselhO Fl8C8l,

Exame de contas de 1902/1963.
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Assinado Con.vênio par� con�k�ç�!:""
Casa Rur�1 d�", ��o��� e ainda ;;�:�����7;�lJ�

Com instarecões p�Ia !) C.1PI1lS,... p_OJetad�·�UI"�Ja «o outras cc.m conVi',1!CS as- Sem Po.<;ta Sr. Ib!'abJrn Fe-
Banco de nescnvoivimerto sessonu de ,Agn �: ti .... smndos Vara breve início. Iípe Simão, enquanto que.
do Estado, Aceresc e �.;- PLA�G, VIsams :ac,,);�l��id-: "Ainds agora acaba de ser pela prefeitur_a. essmou o

sociações Rurais tocets, pecesslda.des �� delas 'á asstnado convênio t'rerettu- deputacl.o ElgIdio Lunardi.
além das demais dependên des r�rals. var1a�1US se eJn. ra Muni"jpal.PLAM8G, pa- Com as plantas e proje
ctes necessertes ao seu bO'TI autorizadas, al�s ... rmat da ta a cOrj,,-,neão d-i Casa Ru- tos previamente aprova
funcionamento, as casus eontram

�

em
,-_.,., r- ral M�1ic:ipal de .xaxtm. dos pelo setor competente

Rurais. r::!gionais ou murj- .onstruceo, enqucn -' c

���n��:::�' pa:�:�:;squ:
O Ci,. do Estado e a 300 metros2 de area, será

OVernO ���'�:,"i:�g:";::i'���'i:'��;
Primeira Convenção Nacional

da Mandiota
lar rural recebendo pela
produção agrícola, o p�eço
justo. E mais adiante. amda
disse o dr. Luiz Gabriel:

"O Govêrno sabe que
-

mui

to do que se alcançar para
o produtor rural, será con

seguido se êle tiver
_

os e�
timulos para prodm'.lr mais

Com a participação �e
técnicos produtores rurais,

líderes agricolas, religiosos
e autoridades, foi instalada

na cidade de Tubarão a 1

Convenção Regional da Mar,-

dioca _

O Governador Celso Ra·

mos, foi representado no

ato da Instalação pelo dr

Qtbnel'dgtrrett?��égg
discurso e a reportagem rc

gistrou os segumtes tre·
chos que forn.n aplaudidis·
simos pelos conilencion",is:
"Santa Catarina triiha no

silêncio de um t.rabalho

cristão, objetivo e produti·
vo a sua PoliLic::J. Agrária.
Não registra o produt .... r ru

ral calarinense movimento
de insatisfação social O
Govêrno catarinense está

preocupada em organizar o

setor da produção atravê._;
da sua Secretaria da Agri·
cultura, e preocupa-se tam-

o Departamento N"acionr.l
de Es1.: adas de �da!��m,
dando seguii"'"'lento il "opera
ção-S:\nta Caturim.'·, reali
zará, em sua sede, no Est�l
do da Guanábara :la prô
ximo dia 26, às 14,30, a crm

cC'Têndl) pública p'�1"a ser·

viços rodoviârios :ln 5\ '.b·
trecho de Tubarão, d'l UH...

59. O valor apr,)Xlmado n

c!es atribuidCl é u'':: . qnat: 0-
... ·ut_·s milhões ?"! cruzei
lOS.

Aqui, o Chefe 10 16" Di,,-
bém, com a correta elas· trito ROdoviário I'eder'!;,
sificação dos produtos de engenheiro Wilrrwl" Eiir.$,
origem agrícola, porque está chamando n �tcnçã(!
também é uma preocupação dos inlercssados pa:-a o

governamental ver o produ- competentfo ('r!.ital.

IRASC
A constituição d:> Nút'_lco

Colonial "Governador Celso

Ramos", na cidade de Curi

tibanos, é meta c;ue dá ..I

tônica mais expr�ssiv., dg,

orientação agrária do atual
Govérno. A fixação do ho
mem à gleba cultivável ter.l
sido uma constante co Ôl

gão que interpreta e conduz

a política agrária du admi

nistração atual. Nos t.érmos
da legislação vige!",�, Santa
Catarina dá exemplo ndml

rável, no esfôrço de propi
.Iar o mai�r acesso � terra.
Com o Nucleo de Curitiba
nos, o IRASC cOl:r.ei1.ua e'"O.

definitivo as linha.!> mestr<,s
de sua atuação

Academia Catarinense de Letras
Conferência do Profe.ssor

ARNALDO S.THIAGO
O Presidente da Academia tem a honra de convidllr

os Senhores Acadêmicos, homens de letras, estudanl es
{' O publico em ge:al para a Conferência que pronun('!a
rá no dia 20 do corrente, às vinte horas, na Casa de San
ta Catarina, o Acadêmico Arnaldo S. Thiago.

TUDO PRONTO PARA
, . 'E

através do conhecimento de

melhores técnicas, porém o

muito importante é garan
tir melhores lucros através

de melhores preços úníecs

estimulo certo para safras

seleciona.cJM".
A I" Convenção RegIOnal

da Mandioca foi instalada

nO Pavilhão das Oficinas ao.

Prefeitura Municipal ele Tu-

O Governador Celso Ra

mos recebeu no PaláciO da

Agronômica, em fins da se

mana passada, o jovem
Iria GuiStzmacher, recente

mente contemplado com vá

'tios prêmios, ao ser consi

derado o "Grande Cam

peão Estadual de Milho Ri

brida de Santa Catarina."
"{rio Guistzmacher, com

apenas 17 anos de idade,' é
um jovem profundamente
interessado em se aperfei
çoar nos assuntos relativos

" agricultura, pecuárla etc,

«orno bem demonstra o tra

balho que êle realizou: con

seguiu colher 7.455 Kg de

-nilho híbrido por hectare,

de xanxe_"_. _

Café: C. P.1.
BRASíLIA, 17 (OE) - O

Presidente, e o Diretor de

Comercialização do IBC, es

tão prestando depoimentos
na CPI sobre o café. Por

outro l�dO, je foi requerida
na Câmara Federal comis

são especial para examinar
e adotar medióas para sal

vaguardar a. economia ca-'

feeira.

A d9Rall8f 4!Om

O PAPA
CIDADE DO VATICANO,

17 (OE) - Sua Santidade
Paulo VID recebeu esta ma
nhã Elm audiência oficial, o
Chanceler Konrad Adel1auer
da Alemanha Federal. O
Premier alemão, prepara-se
para regressar a Bonn, após
p"lSSat suas férias no norte
italiano.

REBElDE..
FUGIRAM

CARACAS, 17 (OE) - 9
dirigentes da extrema es
querda fUgiram espetacu
larmente da prisão de Vale
ras, Estado de Tmjillo_ En
tre os foragidos estã o Ca-
pitão Pedro Ovega, que te- _

�� ��:an;:ua��o B!:st�c:�� I

�i��arocheno em maio uI- :

Recuperação
Comecou

CIlRITIBA, 17' (OE) - O
Govêrno Paranaense iniciou
os trabalhos de recupera
ção das regiões devastadas
pelo rogo. Dentro de mais

alguns dias, começará a

distribuição de sementes,
visando a reequilibrar a la·
voura do Estado. A infor
mação foi' dada pelo palácio
Iguaçu.

GREVE EM
NITEROl

NITEROI, 17 (OE)
Transcorre pacificamente a

greve de 46 horas, defla�ra
da hoje pelos Bancários de
NiLeroi. Dentro de ins :10-

les, haverá lInlU;' '."i;lO

A Meta de realinções (\0 "abitantes. Tal sLabção te.
DAES aponta, ar'll'fI. pam :á um paradeiro, ('is que o
São Francisco do SUl_ Nã..) �etor de engenhafl!1. sanit�.
obstante sua con.:!Kão ti!.) ria ,do atual Govüno inch.:i
escoadouro de p'l. ':"te das 11 terra francisquense no seu
riquezas catarinensts, aqu,·- mapa de obras_ O investi_A Convenção Regional da la cidade portuáriR a;J1da ,>e menta do Di\ES spr:i. da OIMAN=DIOCA, que teve lugar utiliza de sistema pr_;mitivo 6em de 90 milhões de cru-�:o,Cid�:r:c��na o d:ec���� _,_o_,_on_,_um_O_d·_ág_u_a_d_,_,,_u�'_:,-:Pi_,"_'_.

_apoio das autoridades con
dutoras da politica agricola
do Govêrno Celso Ramos.
O Sr_ Luiz Gabriel compa
receu ao conclave da "CI
DADE AZUL", levando uma
palavra de estimulo ao pro
dutor catarinense.

JULIANA
[UNIÃO
EUROPEIA

Secretaria da Saúde e

Assistência Social

O Dr. Fernando Osvaldo
de Oliveira designou, para
constituírem a Junta Médi
ca Oficial da cidade de Ma

fra, pelo prazo de seis me

ses,. os drs. Asdrubal UbIra
tan Jaime, Gabriel. Dequech

•
e Fernando Reitmcyer, sob
a presidência do primeiro.

Plano de Meias do Govêrno

Prossegue a construção do
Hospital dos Servidores

Prossegue o "rush" na

construção do hospital do
"barnabê" catarinense. A
mostra do interêsse gover-
namental no cumprimento

_da generosa meta pode ser

aSuílatada pela presença,
no local, de uma turma do
120 operários. O Goverr..a- Em conveniú (.;1)1':;' ') Pla- Santa Catarina. Chapec6 lidor Celso Ramos progra- no de Metas, fi SEC pro· sede do atual encontro, fe'lmau para novembro ele move seu 12"' Curso de Aper- nindo cêrca de 200 rr.em.1.965, anles do h!rmino til" feiçoamento, atenta a ne.

cessidade de aprimorar as

condições de en.')ino nos

meios rurais do Estade ,_le

sendo sua média quatro

Ag11:
,cu1t�ra, que concedeu

vezes maior do que a média CH1 no prêmio pelo 1" lugar
normal eatarmense. E o em

. produção de mtuio no

próprio Iria nos explica os:E.s tado, um pulverizador e

motivos de seu êxito: "Apren.' ACARESC, que conseguiu
di a cultivar o milho, pre- .-:t1

om o Programa. rnterame-
parando bem a terra, usan- r

«ano para a Juventude Ru-
do bÕ8 semente, adubo e TfI ,I, uma viagem ao Pa �
combatendo as pragas c g\. aaí, onde Iria permanece-
doenças, conseguindo dessa rr-i por um mês, e.u cor. 1

forma o resultado espera- ti o com jovens rurais .c

do. Além disso fui Pre�;I- A #méTica Latina. orcrtov
dente, por um ano, do Clu- I< \unda, ao Governador Cel.(
oe de Trabalho 4-5, de. jara- J Ramos o seu Caderno de

guá do Sul, ond� re�ldo, � ta fAnotações frisando: "Nê]e
com os demais jovens

_ o senhor poderá observar o

aprendemos a discutir n�& �ru! quanto pode aprender um

sos problemas e com a a1u-JXh filho de agricultor, quand.

��to�:s nO::i���í:er::IU�Õ:�adc_ !:�iV�ri:���d:me :o!�r ��:
Continuando ressaltou ,fi(O 750 jovens. 4-S de Santa. Ca

jovem: "Em todo o Estact; o tarina, venho agradecer �

temos 35 clubes 4-S, c'7COIm Vossa Excelência o apôío
7ÓJO sócios, que estão

�p
xjen- que vem dando seu Oover-

:e���n��:�u��.�aéS�i�:�u ,h á��� �o :;���ci.� realizado pe

mos, também, proJet )S da Iria recebeu de seu clube

�:��ã�ei!�r��iO��if \�����:: ��ah�:��g:�e �u;��tidc�
AS mõces têm proJe'Jetos de dos que o acompanham.

���n;:::�:�� :st�:/ la. \:� tr!:�seG�i:�����adO�nc�:�
o nossa trabalho, él'� anota- ocasião, pelo DI. Glauco

��r�:su: ������ �It�: �� �����r:En�r��:on��o ��:
prejuizo." P do Oboni e senhorita Enedi-
Na sua visita ��o oover- te Terezinha de Souza, Iun

nador do Estado, Irio teve ctonartos daquela reparti
a oportunidade d te agrade- ção, que podem ser vistos,
cer ao Govêmo Olcatarinen- na primeira foto, ao lado
se, pelos preml'ãls recebi- do Governador Celso ac
dos, fazendo um breve dis- mos, do Dr. Nelson Abreu,
curso, no qual _f�lpram rela-

�:::;o�sa c:��r::I)t:i::n���
rõrco e prescrver7ança. Ci
tou ainda o joverln agricul
tor a Concentl :..ç� �o Regio-

:�n:�S�mr�:l::�l{ d�e���t:
o reconhecimento 'do Govêr
no Celso namos i àquêle mo

vimento de. �U�açãO de fi
lhos de agncUU;f'res_
Encerrando Jgradeceu ao

?:C".E., pelos (",empréstimvscf-.!tuados, a.i �r.cretaria '1e

seu mandato, o encarramen.

Chefe da Casa Civil e do
Dr. Ade;bal Ramos da sü

No outro flagrante o

Gover�ador Celso RamoscumprImentando Iria GUl!4-macher.

3 �Hhões para Ci!!�A, �s���
-

::o��:
A I -

o PARAI,I.A'
dos Cavalheiros em Haia, ace era-se a operaçao , Rainha Juliana abriu hoje o

"E "rimo da futura via de aces- BRAS1LIA, 17 (OE) ��t:oa:;;ct�la:.en:;��:n:i�scoamento so, ligando à rua Frei Cane· �:a��a dS:::;: v�:rh�jre�j:' nacional, e pronunciou-sees�=�:�'�:" :a �:;i�:�Ç�� �:: �so i!���;çõ�: Afa°��:� to de lei que concede sulá- por uma Europa unida e ------.-�---�-
_

Estado, a cargo do D.E.R., Hercllio j,UZ De outra par- rio família a t0das\as clas- _",_g_an_i'_Od_._.----- "M.efa do DAES ... Sa-o Francl'scona construção da Avenida te, também sob o comando ses de trabalhadores. Tam .

Beira-Mar Norte. Os que do D.E.R., prosseguem o

-

bem· está na ordem do diu�'·��"fIii"'���fIIii·�1iI.r:lllllljIIIIiIlfI�����:r:v�el;d��r�ç:op:l: �:s��;C\�i:oL:or:oo�a s::v�: :�es:�::o�r�t�Oj:�o o���:I"IItI'III'l.l'iíl1lll'lW'Gr.'IiM:.w..marcha dos trabalhos de ços do trecho da Avenida de 3 bilhões de cruzeiros
erguimentc do muro de ar- Beira·Mar SuL para socorrer o Paraná_ Secretaria da Agricultura

Associação Comercial Solidaria
com Orientação Fazendária

o Secretário d!!. F�zenrtn, ção Comerr'ial d:;J�ta CapI
Dr. Eugênio DAn Vieira, tal, manifesta ao Senetário
tem recebido (requente:; da Fazenda, seus Bplausos
manifestações de spinuso e pela justa e segura c..rienta
solidariedade pela politic.;a ção fiscal que \"f-'m impri
fiscal justa e equHihrada mindo às ,ativ;idactes. des\d.
com que tem nort.aado JS Pasta de Estado.
destinos do órgão fazendá A confiança quc os pró
rio catarinense. EnfIe dive.· prios Qrgãos de r.1a"ses da',
sas outras manifec;tv.ções al- classes' conserVadf"lr.11." e pro.
tamente valiosas, v€m de dutoras vêm tributtlndo à
receber telegrama do Barão politica fazendária de Sl'I.nta
Dietrich Von W::mgenheilT' Catarina, é uma das mai"
Presidente da Associação expressivás dem!m�t!"ac0es
Comercial de Flotianópolis, do clima de harmonia- ê
telegrama êste apro ....nd.o j)!)� entendimento sub�jsr.f.nte em
unãnimidade em sessho na Santa Catarina, entre o Fi1'
Diretoria daquelf"! Órgã0. co Estadual e os bnns con
Nesse expediente, •• AssocIa- tribuintes.

Acadêmico ARNALDO S. rHIAGO
Versando assuntos do mo- atualidade, s�rá tntfldo C0'11

mento e que profundamente aquela proficienda com qu:a
interessam todas as cla�- Arnaldo S. Thiago costum'l
ses sociais, o Acadêmico
Arnaldo S. Thiago proferi
rá, dia 20, às vinte hor!\'i,
na Casa de Santa Catarina.
uma conferência u(' palpi
tante atualidade, �xponjo
entre outros, os problemas
da familia no munelo de ho- colherá nova vitória e fará
je. nova afirmação de fv espirí-

O tema, de p:-:lpitante tualista_

lixar os assuntos que êle ,

aborda.
Tendo consagra�lo toda a

sua "ida no prop0.!=lto de
difundir as belezas do pen
samento e da cultura, ")
conferencista mais uma vez

Delegado do Ministério da
Agricultura Agradece

Dr. João Quirino Netto, vençfw, 'nela participando
Delegado do Minist�rio:.ln com Secretário de Estudo,

reprcsenta!lte do senh:"lr Go·
vernador do Estado e taz:n
bem técnko:" atinente, ir.-

iJ ESTADü\ _. O KALS AHTfCO DIUlD DI: SAAU CATA!lU'II
� "

florianópolis, (Quarta.Feira), 18 de Setcmbro de 1963

to das obras do importante
nosocômio, que, sôbre con

substanciar grandioso be
nefício à classe dos fundo-

nãrtos publicas, trará um

desarôgo para os serviÇl15
hospitalares de Floriópolis.

OUTRO CONVENIO

bros do magis'erio lotado
naquela cida(k e munici
pios vizmhos. Encerramen·
to no próximo dia 20.

O prato do dia, no variadissimo cardápio nacional,
é a visita de Tito, sôbre a qual cabem algumas conside
rações titânicas.

xx xx xx

Se o Presidente da República fOsse o Marechal
Lott, democrata cristão (católico, apostõlico, romanO),
Tito não seria convidado.

Mas o eleito foi o dr. Jãnio Quadros. E foi éle

quem fez O convite, em nome do govêrno e do povo,
que representava.

Não compreendo, agora, porque é justamente das
áreas janistas de ontem que hoje partem os mais ve

ementes protestos contra a visita do ditador iugoslavo.
xx xx xx

-Jânio opôs-se à entronização de Cristo na Câmara
de São Paulo - fato que não desmentiu, comprovada
por fac·shnile da respectiva ata; Jânio fez questão de
visitar os paises comunistas' da cortina-de-ferl"o _ nin·
guem o" contesta; Jãnio suspendeu sua propaganda, nas
vésperas do pleito, para, ir a Cuba _ quem o ignora?

Enquanto isso, Loft, por aqui, perdia a eleição por
defender a escola pública.

xx xx xx

Tito, como guerrilheiro em prol das nações livr-es,
foi herói; como ditador e opressor do seu povo e da
sua pãtria pelo cano,

Mas, seja como fOr, é um chefe dl: Estado a convite
de outro chefe de Estado.

Dai a fórmula certa de S. Eminência, o Cardeal
Mota: recebê·lo sem aplausos e sem apupos.

xx xx xx

Os Estados Unidos vão recebê-lo democráticamen·
te. Será que ainda somos .. _ menores? Uma lição de
democracia não valerá mais do que outra de fanatiS
mo?

xx xx xx

Duvidas minhas: todo êsse barulho contra a visita
não será promoção comunista para evitar que a receP'
ção seja apenas dispreta e protocolar?

xx xx xx

Quem merece restrições: jãnio
Tito por aceitar o convite?

xx xx xx

Vejo Lott ao violão:

por convidá-lo ou

""1')
J ... finili'l:>.m '1·"'·,'I" ... ··!r!_1<).'l ('s

:.-;,!ietRJ4�::t- t, .<:-n.J:I;t'P;a'f,.ii:.".�." dr_>
.

��b Uf: ,�.rgénj'!lfl .;C�� .........<'I�--""--,-."",,,"

<>r.�-��:�" d:t J�l�-�����a qu: ��: ����;�����:te� r, �l;s-

:\:::�'_�r.. �- ,p'�I�,- .m4!:!h."...e.:i'_.J,\l�(,
�i'lt,erldli�, da_._. Eí�<!1'S
O<"":� ,

•

Mais um imóvel scrü ado
Agricultura em nosso Es·
tado, que ret.f"lrnou da l'

,Convf!nção RegIonal da Mali

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


