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Conflito entre HAITI e a República Dominicana
O.E.A. perde esperança de solução rápida

'""o XLIX

N° 14.773 '·1

o lUIS AlfTIGO DIABIO DE SANTA

FLORIANóPOLIS, (DOMINGO), 22 DE SETEMBRO DE 1963 - EDIÇAO DE HOJE - 8 pÁGINAS

1 TEM P o (Meteoroló,ict)(Síntese do BQJetim Geemetecrotõgíen, de
A. SEIXAS NETrO, válida até 11,Q �3,18 hs. do

dia 22 de setembro de 1963

I
FRENTE FRIA: Em curso; PRESSAO ATMOSFÉRI·
CA MÉDIA: 1018.5 milibares; TEMPERATURA ME
DIA: 25.5" C; UMIDADE RELATIVA M.i!:DIA: 89.4%;
PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms:
Instavel - Nevoeiro - Névoa - Grupos cumulares
- Chuvas esparsas e ocasionais.

Chile
NAÇOES UNIDAS, Nova

york, 21 (OE) - As espe
rances da Organização dos
Estados Americanos de che

gar a uma solução rápida
na conflito Dominicano

Haitiano, viram-se subita
mente reduzida a zero. Sou
te-se, com efeito, que o

Haiti rechaça agora a ror
mula de solução elaborada

pelos membros da comissão
investigadora e de concilia

ção do organismo provisó
rio. A nova posição do Hai

ti, é exposta no memoran
dun dlrigido pelo Ministro

das Relações Exteriores ao

presidente da comissão in

vestigadora. Assim, ccntí
nuam tensas as relações
entre os tais países.

Tito
SANTIAGO DO CHILE,

21 (OE) � O Marechal Tito
que se encontra em visita

SimpliCidade caracterizará a
reabertura do Concílio

CIDADE DO VATICANO,
21 (OE) - o Papa Paulo VI

simplificou hoje as cert-

cuu vo Catarmense, pelas
providências que foram to

madas, com relação ao re

vesumento estrada Inferni-

ca, educaçã'J' serviç� me

dico-sociais. iluminação pu
blica e extensão da rêde de

abastecimento .le água, têm
agido atingindo ótimos re

sultados, dentre' de um e,,

pirita ideal de equipe. a Se

cretaria Georal do Plano de

Metas, a Seccetaria de Via

ção e Obras Públicas· o De

partamento Auoonflmo doe

Engenharia Sanita ria. a Di

reloria fie Obrai; Publitas,
o Depg rtamento de Estra
das qe Rodagem, ?i. Com!<;
são de Desenvolvimento da

Capital, e a Elffa através
do .entrosamento e unidade
de pensamento de seus ti

aulares engenheiro Annes

Gualberto, Celso Rnmo� Fi

lho. Annito Petry. Paula

Wendhausen, Tarcisio S

chaefer, Ruy Ramos Soa

roes e o sr. Lucia Freitas.

Examinando, primeira
mente. o aspecto das estra
das, obras' de arte e urba

nistlca, res�alta· Imediata
mente. a conclusão do vll\
duto que deilafogarâ,o trân
'SIto caplta!-ccntlnentc e

vl�.v o Vi t030 a

Jaque â:.;'" _!"!IS drlS '11aJl;ni
I':"..... Avemda� B{'!ra M:lr

oNqn:e .e. Sul que, com () des-

mom�','it�;\\!!j)}�,�.�t\:�

mônías com as quais será

inaugurada a segunda par
te do Concílío Ecumênico

n:da Mauro Ramos.
Os doL" organismos já

mencionaclitis. devidamente

entrosados, têm operada
na e-cavação de passeios,
alargamento e revestim.en

to pr�márlo das ruas Fúlvio
Aducr:1. de várias vias no

Estreit:. con�ervação da ba

se do pavimento das ruas

ruas Je;onlmo José Dias··
Jo:-é Maria da Luz. Silva
Jardim. Juca do Lólde, 11m

pesa e fle.�mata!!'entu da

A"en1da Rio Brane?, .em

prestamlo às mesmas um

coniunto mai� ad.:;quado.
Devem-se l!omar. também

a êm;e rol de ob�a':i os le

vantamento:> e proje�os de

prolongamento da rua Gas

paI' Outra e cadastro para

desapropriação de Imôve�s
ria mesma. levar.tamento

Pequim wtica
KRUSCHEW

PEKIN, 21 (OE) - A ím

prensa de Pektn publicou
hoje alguns trechos no qual
se critica a politica de

Kruschov. O autor da obra

afirma que os dirigentes
soviéticos seguem uma po
litica revisionista, que Le
nine e Stalín haviam com

batido.

Presidente da República as·

sinou decreto regulamen
tando a obrigação consti
tucional das emprêsas com

mais de 100 empregados de

amanhã
ao Brasil, chegará ao, Chile -----------------------------------

:�::��:.:�::�::�;�: Amanhã revoltosos manterãoPresidente Jorge Ale�dre.

Êi;���::�h:I�;!:�� encontro com seus advogadosSantiago pelo Presidente
Alexandre e todo o �inis·
térto. O dirigente iugo61avo,
eoiocera uma corôa de no

res no monumento do Gal.

O'Hlggins, herói da inde

pendência do Chile. AssIs

tirá à uma sessão solene na

Universidade do Chile e se->

rã condecorado pela Prest

dente Alexandre. Irá depois
a Valparaioso e Vifia dei

,

sera Condecorado

Mar.

mais atingida é a do muni

cíplO de Maringã.\

RIO, 21 (OE) - Chega
ram a bom termo os en

tendimentos mantidos en

tre os advogados dos gra-

duados na rebelião de Bra

sília na semana passada �

as autoridades do I� Dis

trito Naval. nesse modo

BANDOLEIROS CONTINUAM
AalNDO NA COLOMBIA

BOGOTA', 21 (OE) Falan

do a um gru:,o de oficiais,
so.oado- do Batalhão Co
lômbia. que começou as o�

perações contra os bando
Ietrcs que Infestam o inte

rior do pais o presdente
Leon V� tóncta exortou os

cotomtnancs u enfrentarem
cem decisão e energia os

di<Js dificie's que à-ses ele

mentos poderão proporcto
nar à Colombla. Em víoten
to discurso rils"e que a agi
tação no pais é financeira
e Inst ruída yd' erementos
oatra ngeiros

(OE) Os abalos telúricos
senücos há alguns. dias na

"
re"i(\Q de Las 't'e.(tl� podeltf

Experiências Nucleares Prosseguem
LAS VEGAS (Nevada). 21

Carne ARGENTINA para o BRASIL
regamentos de carne conge
lada. O produto. servira

para abastecer o mercado

consumidor carioca.

BUENOS AIRES. 21 (OE)
- Procedente da Argentina,
chegará a Guanabara nos

próximos dias, grandes car-
-- - ---- ----

Incêndios arrazam ml1nicipios
PAULISTAS

S-,\O PAULO, 21 (OE) - incêndios florestais, de vas-

tas proporções. O fogo foi
Os municipios paulistas de apag(l.do graças a pronta
São João da Boa Vista e intervenção das autoridades
Vargem Grande, do Sul fo e de populares dos dois mu
ram arl'Qzados ontem por nicipios.

WASHJNGTON, 21 (OE)
- O Serviço norte-amerlca-

DiSCURSO DE KENNEDY
TRANSMITIDO VIA SATE'l.ITE

no de Informações. utilizou
dois satélites de comuni

cações para retransmitir à

Europa e Africa, o discur
so pronunciado ontem pelo
Presidente John Kennedy
perante a assembléia geral
das Nações Unidas. Para a

manterem �nsino primária �:�r�t�lizR��;s:*:�OStarfO�
gratuito para os trabalha-

o Sincon.
dores e seus- filhos. A exe-

_

cução do decreto será fei-

��o::rIO d�P:��::�i� �� O General e a
Educação e Cultura.

GREVE
Trafico de Armas: Ministro

vai ver de perto
BRASíLIA, 21 (OE) - O

Ministro da Guerra Gal.
Jair Dantas Ribeiro viajou
para o Rio para acompa
nhar de perto as investiga
ções que se processam em

tôrno do tráfico de armas

no território nacional. O
Presidente João Goulart, é
informado constantemente
sobre a evolução do pro-

Magalhães Pinto Convida TITO
BRASíLIA, 21 <OE) - As

7 horas e 20 os Presidentes
Goulart e Tito embarcaram
em Brasília com destino a

Belo Horizonte. A visita da

Iugoslâvia, é feita a convi
te do' Governador Maga
lhães Pinto. Ainda hoje os

dois presidentes deverão
retornar à Capital Federal.

Terra Tremeu nos Estados Unidos

SÃO PAULO, 21 (OE) -

O Comandante do n" Exér

cito, reafirmando os rer
mos de sua recente nota.
de instrução aos seus co

mandados. disse aos jorna
listas que: "Devemos es·

tar sempre em guarda con

tra os malfeitores sindi-

cais". O Gal. Bevilâqua dis
se que os movimentos que .

visarem perturbar a ordem
ou o bem social, serão ime·

diatamente combatidos.

Querem Mais
RIO, 21 <OE) -

formados' com a decisãO da

Justiça do Trabalho que fi
xou em 70"'0 o aumento sa·

larial· da classe� -os bancá-

ter sido causados por ex

plosões nucleares subter
rànea-. rs-o declarou à co

lolssãJ�' dIt -e�'l.:.a eróncce
dos rui.VIr que cr-n íirmou
a cxperíencia de um petar
do atômico no noligno rte

provas subterrâneas
Nevada.

Manifestantes
Prêsos
NOVA YORK. 21 (OE) Dois
negros e um- brà:hcl>!quc �
manifcst2vam pela Igual
dade racial fOl·am prê ,�JS

quando ameaçavam atirar
se 010 alto de. um gulndas
t.e de 45 metros. O inciden
te oco:reu numa obra de

NOva York.

no

aqueles militares poderão
receber a partir de segun
da Ieira a vrstta de seus ado

vogadas que poderão in

gresar no u-auspct-re "Raul

Soares". onde estão reco-

lhidos os implicados neste
levante. Enquanto isso, pras
segue em Sigilo o inquérito
policiai-militar, instaurado
paru apurar as responsabi
ndudus duquules graduados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, SOLIDARIZA-SE COM O SUPREMO
O Tribunal de Just.íca. rude vg sessão plena vg to-

par proposta do Exmc. Sr. mando conhecimento la
Des. Amo Hoeschl. seu Pré- ment-tvcts ocorrênctas verí
stdcn!e. comptemenendo pe- rtcurvrs última semana vg
los EXlllOS. srs. Des. Mal' envolvendo nome mais AI-

MINISTRO TENTARA' RESOlVER
PROBlEMAS SAlARIAIS

cílio Medeiros e Osmundo

Nóbrega. aprovou por una

nimidade de votos a expe

dição de um telegrama de

solidariedade ao Egregio
Supremo 'I'rfbunal Pede

ral nos seguintes IpI'\110S'

"Exmo. Sr. Ministro Antó

nio Lafayette de Andrade,
Presidente Supremo Tril)u

nal Feder��' � BRAStJ.JA
Tenho honra.., comurt!càr
vossêncía que Tribunal Jus

tiça Sta. Catarina hoje reu-

RIO, 21 (OE) - O Minis

tro do Trabalho permanece
no Rio, visando a soíucto
nar os problemas salariais

surgidos .

nos ultimas,. dias.
O Minisi rõ:· Amauri Silva,
recebeu uma comissão de

be,ncários depois do julga
menta do dissidio coletivo
da classe, que não se con

formou com a decisão da

Justiça do Trabalho. Por

outro lado, os bancários

Apreensão de Armas na Guanabara
Será Esclarecida

RIO,21 (OE) - A'.ltori
dades do Exército esperam
esclarecer· nas próximas ho

ras a procedência das ar

mas apreendidas em diver-

sos locais da Guanabara. O

Gal. lindo Sandemberg, que

preside o inquérito policial
militar, conferenciou com o

Ministro da Guerra, a quem
deu conta das providências.

Prefeito Congratula-se com o

governador
O Prefeito Dilney Chaves

Cabral. de Tubarão. reme
teu ao Governador Celso

Ramos, radiograma vasado
nos seguintes termos:

"Diante jubilosa informa
ção recebemos através in

cansavel Eng" Annes Gual
berto, diligente Secretário
Executivo PLAMEG. ncêrca
medidas sentido implanta-

ção imediata
viário BR·90

trecho rodo·

Tubarão·Or-
leães. expressamos congra
tutações e absoluta con

fiança Govêrno. Vossência

ob,ietlvando concretização
valioso emp�ndimento.
Respeitosamente.

Dilney Chaves Cabral
Prefeito Municipal"

SECRETARIA DA AGRICULTURA

Incon-

No expediente do dia 18
de setembro do corrente
ano, ° dr. Luiz Gabriel. -Se
cretário da Agricultura. re

cebeu em seu Gabinete as

.seguintes pessôas:
Sr. Alivio Nóbrega, de

matou-se em palestra refe
rente ao desenvolvimento

ta COrte Justiça vg resolveu
unãnimemente manifestar
solidariedude Excelso Pre
tório contra rebelião arma

da et j)l'isão Eminente Mi

ntstro vtetor Nunes Leal vg
Digno Mt-murc êsse 'I'ribu
net vg bl'111 como vg contra

outras injurias aLI ataques
infundados endereçados Su

ju'ema Côrte pt Sauda

ÇÔl"S pt De,emba�2dor Ar
no Hoescnl. Presidente Tri
bunal Justiça Sta. Catarina.

fluminenses. paranaenses,
pernambucanos e de outros

pontos do país. suspende
ram ·0 movimento grevista,
depois de atendidas as suas

reivindicações. Na Guana·

bara, os bancos funciona
rão normalmente na segun
da feira. sendo programada
assembléia dos empregados.

Came será
TABELADA

BRAStLIA, 21 (OE)
Deverá ser encaminhada ã.

publicação no Diária Ofi
ciai de segunda-feira a por
taria da SUNAB tabelando
os preços da carne bovina.
Como se sabe. a carne de

primeira passará a custar
350 cruzeiros o quilo. A de

segunda, 2'10 cruzeiros.

,

Ultimas"
.

'"

, Hoticias
NAÇõES UNIDAS (NY)

_ Delegados comunistas e

do bloco a[ro·asiático ahan

danaram ontem o plenârio
da assembléia da ONU

quando a Ãfrica do Sul pro·
curava defender sua polí
tica racista.

BUENOS AIRES - O

Govêrno revogou o estado
de sitio que estava em vi- Ct

géncia em todo o territôrio

argentino.

RIO - Sob a presidência
do Gal. Idalo Satemberg
prosseguem em caráter si·

giloso o inquêrito policial
militar em tórno do trafico

no próximo dia 9 de outu

bro, na Basilica de São Pe
dro. O inicio do primeiro
período de sessões "do Oon-
cüto o ano pasado, deu lu-

Repercutem Providências Governa- gar à realização de uma

das mais espetaculares pro-

mentais no Oeste Cat�r nsnse ��:õel�e��I;���S:�ro���ad��
o Governador Coisa na- nno-Curlubanos. O telegra- mente 2.700 prelados entre Incêndiosmos recebeu mensagem te- ma, realça. ainda. o pronto cardeais patriarcas, arce-

:�:��c:, ����:iaIPel:nd�·_ :����m��torer:r��a ::=��i�: :�:��idO�i:�S 3�OaoP:��:�: Continuam
trial do Oeste Catarinense, cão. ao Govémo estadual. dotes romanos, marcharam CURITIBA 21 {OEl As au
a qual agradece e ccngra- Cita também o empenho do na Praça de S. Pedro para torjdades paranuenses cun
tufa-se com o Chefe do Exe- Comércio e Indústria da- ocupar seus lugares no $8- firmaram a existência de

quela zona, para que as me- Ião do Cocílio na Basilica de novos focos de íncêndto
didas administrativas tos- São Pedro. que estão devastando o In-
sem levadas a cabo. -------- ter.o\: do Estado. A região

o GOVERNO NA CAPITAL
(Primeira de Uma Série)

A Administração do G'.I- e sua consequente urbant
vernadcr Celso R·amos. na aacâo. oferecerão novas e

capital do estado, dá uma beias per-pecttvae não só
ídé.a do que ocorre em to- ao .Ihéu corno ao turista,
do o lerritôrio catai tnense : valorizando notavelmente
as obras se sucedem em a natureza. já de si form l

I
todos 0-;

.

«etõres públlc-«. sa. de stonanõccne.
O povo e testemunha e tem A recuperação e pavtmcn
rauüceco a confiança no taçâo da Ponte Hercillo

::e;;t:��� d':U:960�,Clifeu �r,z·:���t,�����.�i:�:��)�s Opção: Decreto,
N{'�tas linhas· no!> fix"l- bem como a pavimentaç§o RIO, 21 (OE) - Infor-

remo-; tlio somente r.a ap�e e retificação ria Avenida mou-se hoje que O 'Ministro
dação das metas governa- Leoberto Leal, melhoria da da Justiça assinará' na prô
mentais em plena execu- Estrada do Aeroporto, cal- xima semana, a regulamen·
ção, na ca!)ital catari- çamento e obras de arte no tação do artigo 46 da ulti
nen,;e, e que -são O1a:,s do Morro do Geraldo. melho- ma lei de aumento que es

que uma replica ao tlorifl- ramento que .em 1l'11itO COIl tabelece o direito de opção
napolitano daquilo que o cor:eu !Iara o embeleza� pelo serviço publiCo para
sr. Celso Ramos se referiu mgnto e IaclJ:dade. de comu os servidores dos diversos
ao enviar à Assembléia Le� nicação com Capoeiras. órgãos policiais e de Bom

glslativa a men"agem crl- Os revestimentos das es- beiras do antigo Distrito
ando a COOEC: o paga- ·tratl'ls da Lagôa da Concei- Federal.
menta da hospellágem à ção e do Campeche lntc
ilha. por abrigar a séde da. glam os' aspecto� pO!'itivos
go,'mo :o:a:�SCi�te�:�:�:";;:'a e;; "ENSINO PElAS EMPRESAS
Ob�:S �:r:ert:a er���:I:i��7� '���r1��e:ce�:o ��f:g:,fe�:� FOI REGUlAM'ENTADO

se podendo esque�@l'· no ca
BRAS1LIA. 21 (OE) _ O

50, do calçamento da Ave-

cadastral de terrenos para.

desapr'Jpr19ção tendo em

vista alargamento nas ruas

Machado de A:;;si<; e Max de
SOuza. locação, n!vehmen�
to .e f'scavacão do t.erreno
rlo Grup.'J E"colar Preslden

·avaçãn

SACRAMENTO (Califór· .registrado pelos cismógra-
nia), 21 (OEl - Um tremor fos da Universidade da Ca·

lifÓrnia. O tremor durou

lacionado com (I. vida dos

produtores rurais do seu

munif'ipio. Sra. Maria das
Nev!'s. Professora da Esco·
la Rural de Palhoça. que
tratou dE" matéria retE"rente

aos aspectos do ensino ru

ral. Dr. José Boabaid,
,
que

manteve ent.revista sôbl'e
aSbtlntos relacionados coln

atividades inerentes aos

programas agropeouáriós, de
I . d �retaria da
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- 2' :l.nrlar
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PIOS de Snllla (·nt:l.J'ill!l - AmínclOs �ledIante
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(:\ dil'f'��l�it'i:��� "�'\(:'�"'::;::;�I��I:�:;�,��:;:;�:Jn�I':t(JS
---II

u:n LlVIH) ,\ZVL NO fl'\l DA T,'\RDE
O l'ento dl'u (!e mall�illho, bateu na j'ôlJla e a l'ôlila

loi caimln, caindtl (' ricnu boiando cm cima de tuna IJôça
t!'águn. Descansou. OqlOis, \'eio lIova lufada c a fôlha co

meçou :I \las�('nl' na �Ullel'ricie tll!'va, rodando pJ'f� hí e

Ilrá cá, como [";I':lo o harco desgovernado 110 mar violento,

Tu estavas s(.'nt:ltla num banco da prnciuhn. NãtJ ,'is·

te, como cu, a fiHha cair. 'l'il1ha ... o aspecto sério e lias um

Iino de caI);! 1Izul. O�i\'fo te empolgara, como per�bi,
ao ,'cr que IIJ'ucura\'IlS al'an�'ar na leitura, passando, às

"e7.es, mais quc ulIla pliginu adiante. l\las isso era mau,

\)ois te perdias e tinhas que \'oHar duas páginas atrás.
Ficaste df'SCOllcertada quando l'istc que eu te olhava. Co·
mo uma atitude alwnas, chamaste a criança que brinca·
"a a tcu lado, ralhando Ilanl que ficasse quieta. Ela nada
fazia, somentc brincava sem nada dizer. !\Ial maior quem
fazia era ell, a ficar olhando enquanto Iills tãb interessan·
{l'mente o estranhn lh'fo de capa azul, Que doces e tão
deliciosas fantasias absorviam tua atenção naquele mo

mcnto? Que manllncial dI! sonhos e lirismo traduziam
teus pt'nsamentos nB{ll.elas pÍlginas? Eu quis imaginá·los,
mas não IlUde. Para mim, tôda aquela imensa e ensola
I ada tarde era alIenas 11 tua imagem dc olhos baixos e

medrosos. O muru.lo n8tla mais 'feprcsentava que um pe·
queno ponto sem imlJOrtâneill, ltU quul estavam ligadas I{Ôdas as outras coisas que aconteciam em redol'. Eu, co·
mo objeto, nü11 sei bem onde me situava.

A tarde foi passando e o movimento das pessoas que
atra\'e�sa\'am a praeinha ia quebl'ando �. tranquilidade
minha e tun que, pnr uma l'C?: apenlllj', llensci que fôsse
t'lerna. Tml olhar incIIllsc.icnlemCllte dis�e'Jlle adeus
{IUando te It','nnt:"'as Ill'ra ir embOJ'a. Eu, (Ia minha ja·
lIela, fiquei ainda a IIlhar l'IlIIUanto llndavas calmamente.
A rõlha que [l{'rmlUleC{'ra ]lOJ' alg-UI11 telllpo vagando sõbre
" supcl'fície barrenta lia 11Ú\,a d'âgua, estava novamente
imfÍ\'CI. Imõ"cl. il!;Ora, COlllO um hareo à ('spera da tripu.
lação que o !c\'e II I)raias distanles, Ollde o som longinquo
fias guitarrai'i "(,Ilha embalar o ruido das ondas, enquan.
10 fiea·se a nlhar fi infinito mal' a7l11 <tue se pcrde no fim
('C uma JOll.I:'U tanh'.

DRS. ERRIO LUZ e

JOÃO JOSÉ R. SCHAEFER

nua F�lill(' S�hUlidt, 21.
1'10rianúIJ<llis _ se

'felctone 3115

CÃO DESAPARECIDO

FAZEM ANOS HOJE funcionário da Escola In

dü-trtat de monenópou-;
Ao nntallctante, tevamc

Os nossos slnc:erc,õ" votos cte

perene-s felicIdade,,,. �xt:en
::::V(,,, aos seus familiares.

sr. Dicnixio R. Schmid t
'<:1'. Lino Soncini
�., .r-eé D. Carreirãn
.r. Eufálio Andr!ni
sr. Irineu pamplona

"'1'. Alceu d1 snvetra
sr. watter P. Teixeira
i-ra. Maria das rx.rcs

Baloj
srta. Elide N. Silveira,
ma. Nivia Rosa A. Lima

F<l.R''!"ACÊUTICO PAULO
ALVES DO NASCIMENTO
Com ínvalunrário atraso

nouc'vmos (\ entversé rto
nntulir!o do '<:1'. Paul') A!
v- , ('ln Naer+menfc. tran-.

��: �;'i�tâ\�fo l�aU' "F������;
dro Povo" õe t.cnu-as. O Cf>n

r-e'ruado F.<Inuar{v'lil'o e

r.;'���",�l��� �i��c��a r�.�;
;'�(��d� l��ci�;�. n;u :;i����,�
,)">a. reuniu em sua rest
c'';'''ria, na-a n-u farto 81-
)Tlr'\('c, srande número de n

mil1::H e admh-adoros, entre
()o; »reaento e .Ies+ar-am-se
('� '51'5. Pl'(>f'<oit .... Mnnlcinfll
E'r;"� KJ1"' ....m'lp". inrn")'�
t« Perí en p�"l" rU'1h'l DL
,,,',,- (l" s-rnoná-' ... "Nn''l
""-1" dn Ri') (ln Sul e sou

P!hl) <>'er<>nt .. (1') cítarto í-r
l'�l nf>�. Hélio Carneiro. dr.
(1,,'ll1""mo oembala. Elisiu
P"'kta j\"'T'I,) Sch-ooder e

o F''lrfl'areutõr" Ildcf-rneo
J""pn",j e muttc-, outros.
c-abendo a este último no"

sr- orezado e velho coíabo
rador. a honrosa. missão de
�aucbr '.' aniversarinnt-P em

nome do;; presentes
À noite, com umn �auta

rpõa da qual !,Jsrticip:lram
,J..."_lacadas famíliM riaque
la "nmuna e municípi'JS vi
�inho�, que leram cumpri
mel1.tá-Io.
Ao ilustre aniversariante.

r'''I)(11')
.

tardia�nte, os

n�';..;e� parabens cmn vo-
_

���;\t;l!��I}�i o Govêrno do Estado "[ Presente às
"ma "oó" do no"o ilu'-

,-

F'est·IY·ldades",'de JOI-HY·llle 'tre amirro e c(llaiJ,")l'ador dl''';
ta fõlha CaoiLão i\n.lrelln:J
Natividade da Co;;ta.
A d. Auta· embora tardl-

ànwnte ('� cumprimentos
se, mostrando também do brilhantismo daquelas res. exemplo do que ocorreu

de "O ESTADO", extensi- Foram coroadas de pleno
quanto é capaz a nossa gen. tividades, este\'e presente, com as de Jt)inville, para

;�"a�� �;;Oi9.mÁl;:��A ����:ilI:,s n:e;!��oc:::esco!� te. prestigiando tão louvável que se estimule o espírito
srta. Maria de Lounles �

preendido entre 31/8/a 8/9/ Além da importãncia de iniciativa. representado pe. de livre iniciativa do ho-
T ilha

outras exposições, é de res· 10 Secretário da }"'azenda, mem catarinense, contri·rsra. N:;,rma Tolentino de
63.

saltar o sucesso popular Dr. EugêniO Doin Vieira. buindo assim para o pro.

S�;'r�aAyrton Cl?yton Sch- 1iZ��;:�, ��;��tr:':osdaSa r::� de que se revestiu o espetá. Festlvidades como essa gresso do Estado e para o

midt Feira de Amostras de San· cuia dos IV Jogos Abertos são prestigiadas e incenti bem estar da família bar·
i-r. Orlando EJpo ta Catarina (Exposição In· de Santa Catarina, cof!l a vadas pelas autoridades, a riga.verde
1<1' Z'gomar Fei'nandes

dustri:ül que contou com participação de municípios
------

D·R;�r�no Antonio Claudio
expositores de Joinville, de todo o Estado, CASA _ VENDE·SESr, AclÍ.cio Ourlques menina Tânl9 Regina R� Blllmenau, Gaspar, Joaçaba O Govêrno do Estado,

je ���������'�"���i�(�'��;II� ;��= me.s diléta filhinha d3 nos- e outros, numa demonstra· além do apoio material que VENDE-SE CASA DE MORADIA SITUADA A AV.
talicio cln nosso prezado �ú cOle� de trabal�lo 'Sr. ção CJue bem reílete o pro· prontamente prestou, con· nIO BRANCO N.o 196, DE CONSTRUÇAO NOVA. IN-
amIgo sr, Acácio Ourlque�. n�����' pa��Y::�s� Tania .o.�

gresso industrial catarinen· tribuindo para um maior FORMAQOES NA MERMA,
.-��--=-----''--- --------_._---

Varíola: De scoberta nova droga 'oral talvez mais
eficaz que a vacina contra a terrível moléstia
LONDRES - Uma dr')- 33-T-57. Seu nome por ex- -E"nferlllOS até o dJa .t!m que 2. O. nõvo me�icame�t?

ga que DOtle ser tomada tenso é: Methylisatin-be- estes foram bransferidos a deve�a trazer novo •. ailvlOoralmente c que pode vir ta-thioremicarbazone hospita.is. a palse� c')mo a Indla.e. ()
a se revela:- no futur:) mais Ne"'tas �.100 pe-,.soas, 3Ô- A Wellcome Foundation Paquistao .onde ai! eplde�
efieaz aue a vacina no com mente três casos não-vlo- assinala que algumas das mia5 de varíola. �ão. fre-bate ã. vSlríola, acaba de Icntos ocorremm. mesmo peo:soas em contacto com quent-€s, malgrado o m�en-!"er aperfeiçoada na Grã- assim !lerque dois dos pa. o,; enfermos deveriam es- .sivo uso. �aq?eles ,pa�s�,Bretanha, ciente·., não tinham toma- tar, ao receber a droga, de prevença.o a dlssemma-
Ao fa211Jr ,esta revelaçã') do a do",a.gem t:Jtal da. com um processo de incuba gelo

.
..recentemente. a WelIcome droga. Em um número ção já flormado _ mas que .3: P')dera..outr�;:sml. Slg

Founrla'tion de',;er{!vcu a igual de· pacientes que não foi e8tancado pelo medlca- m[lc.ll· o ':!1al� ef�caz �eloeficiente ulilização da dm- r·�ceberam a droga ora in- l,'nento. d� preveçaC! a dlssenll!1a-g9.1 du:antc um violento s\lr ventnda, mas cuja maioria Existem lU'uvas de qut! a çao da varloJ� em palscs
to de. varíola que atingiu era. de :ge�soas vaCinadas, nova drogâ os protegeu, no.'; quais �ão "importados"
a cidade de Madras, entre ocorreram 78 casos de va- l1lemto· quand') dacla em casos fataLS c:Jmo 3S ocor-
fevereiro (! julho do eOl'- doia, 12 dos quais foram época tardia no período .de rid<_?s no último ano na
n'nte ano. fata;','i. incubação e quando o pro Gra-nretanha:Cerca de 1,100 pessoas A drog'a, 'segundo a Wel- cesso de vacinação fieria A droga ÍGI descobcrt<.l.
",ue �:;tlvcram em íntimo eome Foundation, protegeu intelranl'ente ineficaz. �m 1957 como rest�ltado dn.
conlacto com a in!,ecçãO pacientes quI'! haviam esta- A Wellc:Jme Foundation mtensa colaboraçsu entre
receberam a rlrog"- B. W. d') em intimo contacto com afirma (lue a significação os p€'Squisado�.es da Wof'lI.

da eÀ11eriencia d(' 'Madras eome Foundauon e o Dr.
foi trlplice. �P. W. Sadier que. ii. época

$tava trabalhando no
Courtauld Institute of Blo
ehemistry H:>spital. de Lon
dres.
Pesquisas ccntinuam p:l_

ra avaliar o valor da dro
ga no tratamento de pa_
ciente,: ora atacados de
varíola,

SR. AROLDO SOARES
OLAVAN
gum ímo-nos praaerosos

em registrar na ercménue
que hoje transcorre mais
um sníversárto natalício
do nosso nu-tre amigo "'\'.

Aroldo Soares Glavan. Pt'(,
sddente da Federação do
Comércio de Santa Cata-i-

:��i�"d�o�E���el�l��.��gJÓ;
te Estado c sócio da rtrma
Irmãos Glavan, desta Ca
pital,
O nataitctente. pessoa al

tamente ceumaca em os

nnesns meles scctat« e cul
turais, será, (>�t;lInoli, ee't')<;
alvo das exoresstvas provas
de 9T)rêç:J '(' r?�ozih a�
quais- nós de "O ESTADO"
nos assocram«- c-nu vorns
de crescentes prnsp. r.da
dcs..

menina MARIA
DE LOURDES

Com nras«; nouctamos
para o d',l (1(' hoje o tranc
curso de mais um entversé
rio da íntouecste mennn
Maria de Lonrdos crerho.
dllét a filhlnh<t elo no-se cs
Ornado cole-a etc trabalho
s r. Het-mundinn ccen.« e
de' sua exma. sra.
A antversarrnnto '-' seus

digni,.;simos gonttores us

cumpnmento, de "O ESTA
DO".

I� de NYCI'OIl.
Pense: não é bem intel'essante não
ler que se preocupar ('om seus
\ estidos?
:\ycron não amarrota.
E é lindo ... e tem caimento peI'feito ...

e fliversos tipos para você et'icolhel'.

DutrA.

"AMOR A' ARTE"
RETRETA MIGUEL SAVAS.

1. Mo;;;trou que uma drO
�a silltética. !>Ode proteger
(J homem contI'<l uma do
(!nça de virus fa.tal. Esta
descoberta poderá abrir um
novo horizonte na preven
ção e t.:atamesto das in
fecçõe.- por VIniS.

A REALIZAR·SE HOJE DAS 19 AS 21 HORAS EM HO.
MENAGEM A TODOS QUE CONTRIBUIRAM PARA O

I.IYRO DI;; OURO

,
A AG:€NCIA PROGRESSO ABANCOU.SE A antiga e

conceituada Agência Progresso de Artur Beck, estã montano
do urna moderna banca para venda de jornais e revistas na

Praça IS, lado do Jardim Oliveira Belo.
Muita gente não vai gostar e vai sentir saudades.
Refiro·me aos ledores de jornais (leem de graça) e

principalmente aos que fazem ponto diário, tanto pela
manhã como á, noite, para bate'pápos sObre qualquer as
sunto e muitas vezes acalorados com apiniões ao sabor de
suas simpatias polfticas.

Tudo isso vai aca.bar para deixar o Beck:
eeu..oneg6çto em pat.'

(Eng'" Lírio Búrigo) E dopais em dias d!,! chuva, não haverá têto pat1l.'

ÇOMPANID�:��úR_G<_(,���A���L
_ �

abrit� :;g��m!1:ê�!� te�Ao balções p�ra sá enC,�stattWi.---�

1'. PARTE:

l° - Dr. Dieter Schmidt (Dobrado) Paulo Santos
2° - Moc6ca (Valsa) A. Lambertine
3" - Die Geisha (Opereta) Potpourri Von Sidney Joncs
4" - Emblema Nacional (Dobrado) A.D.

r,!I>._.

DESENHISTAS
E
I

A COMPANHIA SIDERORGICA NACIONAL dispõe de
vagas 'para Desenhista Mecânico e Arquitetônico em
Capivarí e Siderópolis.

Os Candidatos devem dlrigir·se por, carta ou apresen.
tar·se pessoalmente ao órgão do Pessoal em Capivari.

Salário de acórdo com a habilitação profissional do
candidato.

2',I'UTEs
l' - Sebastião Vieira (DObrado João Afonso
2' - Suite de France (Overture) Büot
3" - !l1anolo (Valsa) E. Wattenfel
4" - ChOlinho - Nilo Sérgio) - chõro} Paulo Cordeiro

C�!. MAURICIO SPAL
DTNG DE SOUZA

A rla tn dr note as-tn-ua
a ::-a",sage:11 de mat- um a
versdrto n:ltalir.i'l dn no",()
ilustre amigo sr. Cel. Spal
ding de Souza. Diret()r dl
Inspetcr-ín d· Veiculos e
T: ansito públic:!.
O nniversariante. que nR.

data de hoje �erâ pur eer
to multo cumprimentado
1':1' seu va'<to circulo de n
mi"'ade e dentre as hmas
l11'lnlfr,tnrõ('� OU0 lhe se
rã') conferidas. juntamos
a� n')s"as com V()to" de pe
!'('r:e� felicidades

VE""EAOOR MUR'ILO
7I. VIEIRA

F"lr'mlO� em rrglsüar
11,1 efemérlde, de hoje' (I
transrur�() d'· maio,; um 0-

nlvl'l'sári') natalici,,·ÓÚ" no.'!

��Idl�s.:.� àal��;�a'.;�������
cipal de FI(lrianóp�lb SI'

Murllo M. Vieira:
O aniver�arinnte, na 11(:S

�a sociedade goza de ",óli
(la, e merecidas amizacles
e em oCs meio..; culturais da
capital dia 11 dIa \'�m �e
destacandn-'Com raro bri
lhantismo co!.' sua capaci
dade e inteligênda.
Dentre as muita,.. m:mi

festacões oue lhe" serão
tributadas "O ESTADO".
a�socia-�,e o.ugurar(!o_lhe
votos de cre�cent.es pro"pl'�
l'idades

" \

Xycron é aquêle tecido que
você sempre 9uis que inventassem.
Ai está. Use Nycron.

PARTlCIPAC�O
B'EATRJZ participa aos parentes e ami�os de seus

pais Dr, Flávio Alberto de Amorim e de sua exma. espo·
sa d. MAria CelinR. da Silva Amorim, o nf>.«õcimento de

,<:eu irmãozinho DURVAL DA SILVA AM()?Tf\1:, ocorrido
dia 14 1). p. na Maternidade Dr, Carlos Corrêa.

Fpolis, 19·9·63.

OD�DO ••W
ES'rI\VA N� .. CAUDA.

Ou seja. a história do ))upagaio, mas, CShl podc ser contatlll
. sem fazeI' coral' ninguelll.

Como jâ se sabc, centenas de papagaios e outras aves
ruram embarcadas em Congonhas, rumo ao estrangeiro.

Uma gritalhada. tremenda no aéroporto.
A papag;iiada POf certo levava a mensagem da gritaria

aqui no Brasil.
�Ias, n5.o foi tudo. O ráto da"a para desconfiar.
E então o truque foi descoberto.
Os pal}agáios levavam, depois de empinados pelos de·

lentos de BlIqui, inocentcs cigarros de maconha!
COlllO sempre, O VENENO ESTAVA NA CAUDA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, .o/lZE9_ÁO:
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AI..IM MIGUEL
'/LVEI/lA � g0iJ2��

A IPOES'l'ÃIiS 2d'et'mpé�3i�i��41 Prade
"Plongée dans la nescience au-dela
de toute aprehension, de tout

senument, je dois garder le snence
et rester oi! je suis.

HADEWlJEH d,ANVERS.

RODRlGO DE HARO)

Descrit.ões alllsinls c obscuras duma experiência so

Irida no m:us íntimo do ser c desconhecída portanto para

o I'fõximo. A consciência imf)lacá\'cl do tempe c da prõ
prtn inutilidade confere ao poeta seu caráter demiuúegi-

I ('0 c o nta.rc� com a pcrm(mfncin ínaueuücct da morte.

�, lso���:u6S�I3P�I�U:�C sj!������\II�:' ;�;c��í�����L����l:
� C\. Atru\-'(os ti:, conbinação de pntavms in�SJler�da� "
� poeta recria um mundo de tensão. pecados e Ilummaçoes,

� uNIiOlir IIlH('('í' I\('r a mis ...ão dÍ'ste poeta rico em CO.bi:
r: ça '1ll3nto cm t\utiácia. S<:u untverso onde vagam anJo�
ti e seres ntortai.. , I: prorundllm('ntc trespassado pelo c,u�·
8 uuüo, pelo temor. pela tlelicallcza e nãc pertence ao eoü

�, uíano. -Plongée dam. la nesotencc nu-dela de toute ap.prc.
r{ hensiQn", eraretanto. COlUO artista Pérlctes Prado attnge

� aquelas rl'g1oes vlsttauas por algun� sêres SÕI?ente --. o

azul profundo e azul da contemplaçao, a alegria serena e

�
animal de trannscedcr ao silêncio mais purn.

, pértclcs I'radl' é um poeta vonaun para a ntrnu c como

um exilado desdenha a r('alidade aparentes "Amo o ,azul
como a mim mesmo". Alguns hão de acusâ-ío de alJ('I�'

i� do: sua poética não se ocupa (lo imediato nem �a reaü-

lt üaue aparente, Seu amor profundo está nas altas ter-ras.

i E' preciso ceragem para estender :�o prôximo vc�sos
� como estes. São poemas para serem tíuos em seg�edo,
n sob uma esfera de luz, um rubor desconhecido th�gmd�
f, a face _ soou li hora tia verdallc: longe os ca.mpanulas

� vibram ern JK'n'er�itladc, E quem suporta imp:i�ido urnn

rc\'elação? Lê pots com cuidado, O exemplo destes .poe

� mas deve arastã.ro de tílfla a\'cntur� inútil.? preço d�
íI conhecimento é li nostatglu tio paraíso e a poênca de, p�.
ri rides Luiz de iUedi'iros Prade é uma estrada de revela

� ções, seu sígno ê o touro c seu podf.'r ,i:: �, da terra,

': (apresentação do livro "Sereia e Castiçal a ser lançado
,,; brevemente pela Editõra Roteiro)

Meu silêncio é uma grande floresta
(IRACY GENTILl)

Quando a nevoa cair na montanha infecunda
talvez eu deva caminhar e chorar minha noite'

Talvez eu deva reinventar as buscas

e partir para o enigma
(In restituir-me verde ao sono que nasci,

Ah! desencontros para todos os rumos,

Q!lantas maturações nestà espel"a demusgos,
Eu me debruço e busco a seiva fresca,

.

25 arvores tranquilas estão compondo seus frutos.

Em silvestre quietude, caminharei para o sono indiviso,
e aç garças volteando em sombrias lagoas
ouvirão a elegia de Quem sabe ser fôlha,

Talvez deva estar livre como uma estatua antiga,
(_> em multipIos c;:uninhos
achar a inexplicavel trama das notl�rnas raízes,

POElVIA II

Digam-me Deusells:
Trazeis flôres nos dedos
ou vindes anunciar
colheitas de frutos sem mistério?

Espaços abertos perderam no silêncio.

Agora hibernarei para algum desafio.

porque nem tôdas as mãos

podem quebrar o seio de granito.
Irei perguntar-vos:
De quando vem nascendo a morte?
Pois não nascemos para ser estrêlas?
Ah! cem anos de humanidade, Deuses,
C<"ffi anos, vós me deveis!

(São Paulo - 30-8-1963)

rêncla.

DI SOARES: A Causa Secreta; O En·

fermeiro; Cartomante; Galeria Póstuma;
Missa do Galo; Um Homem Célebre O
Erradio; Uns Braço;s O Alienista; Anedo·
ta Pecuniária,

RAUL CALDAS FILHO: Cantiga de

Esponsais; Uns Braços; A Cartomante; O

Enfermeiro; Singular Ocorrenc\a; Missa
do Galo; Uma Senhora; Noite de Almiran·

te; Um Cão de Lata ao Rabo; Conto de
Escola,

EGU: MALHEIROS: O Alienista;
Uma Senhora; Cantiga de Esponsais; Mls·
sa do Galo; A Causa Secreta; Uns Bra·
Noite de Almirante; Capítulo dos Chapel\s;
Trio em lâ Menor; D, Paula.

MARCtLIO MEDEIROS FILHO: O
Alienista; A Chinela Turca; Trio e miá

Menor; Um cão de lata ao Rabo; Quem
Conta Um Conto", A Cartomante; Uma

Senhora: A Causa Secreta; Missa do Ga·
Jo; Uns Braços,

SALIM MIGUEL� Uns Braços; Mis·
sa do Galo; Noite de Almirante; Canti·
a de Esponsais; O Almirante; A Causa

egeta: O Cônego ou Cfnl\$lCa do ts,
lilo;' Teoria do Medalhão; -f grejn do

Diabo; Prill,las de Sepucácia�c':l

ANTOLOG I A: Serão t'II'

negues amanhã os originais
tio volume "CRONICAS", UI'·

ganizade pelo contista Si I·

veira de Souza, com a pal"

ticipação dos eroulstas Di

Soares, limar Carvalho, Raul

Caldas Filho, Paulo Costa

Ramos e Marcilio Medeiros

Filho.

_,_-.�x�,_

A última peça de Tenesse

Williams, "The Milka Train

Doesn't Stop Here Anymo
Te" estreou no T'eatro Mo·

rosco, na cidade de Nova

Iorque, e foi btimamente re·

cebida pela crítica. Foram

oferecidos à Universidade de

Texas os manuscritos de

suas peças, histórias, en·

saios, filmes e poemas, Esta

e a colel.;ãO, do autor, consi·

derada a mais completa,

"KAOS": JORGE MAUT·

NER. Os mais dísparrs co·

1l\t'llt:irios estão sendo feio

tos em tôrno do livro

"Kaos" do jovem escritor

Illlulista Jorge Mautm'r, Uns

aCham'Jlo UI1l gênio, outros

tllU \'igarista. Péricles Pra·

de, nos próximos números.

apresentará uma crítka ob·

sl'f\'ando até que ponto seu

l'omanCl' não é romance t'

até Ilue ponto o autor é im·

postor.
--xxx--

EDIÇOES LETRAS FLU·

MINENSES acaba de lançar
pela Gi'áfica Falcão Limita·

da, "37 poetas numinense",
Entre êles: Jacy Pacheco,

Celso Furtado de Mendonça,
Dulce de Mello, etc, Espera·
se que não seja tão horrí·

vai quanto a Antologia oro

ganizada por Walmir Ayala,

ItccelJelllos um exemplar
da UC\'ista "ConlUnieaçãu",
ór�ão da União Brasileira

d(ls EscrHores, com poemas

dos p�tas eatarincnses

}_.illdolf Reli e Edson df'

Ubaldo,

I SALAO CATARI'NENSE
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_._-__ ._-
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O MAIS PERFEITO FUNCIONAMENT-D '

,
•

Econo.
mia de égua-e f�C'i1i�a�e d�-instR.lltÇ."iO�• Mecanismo totalmente inoxidável r-

,

• Funcionamento suave e silencioso !,f ..
".

I .. Estéticas e funcionais _���"'-'l''''' ...

ACOMPANHA CERTIFICADO DE CARANTIA

REVENDEDORES AUTORIZADOS EM TODO DRAS1!.

S. A. TUBOS BRASILlT .

..... Roa Marconi, 131 .7" :lndar· Tet' 34·41n, São f'l ... l�

ta o� jQn'n' nol .... '" e d� u'"

")(Ido e'pe";,,1 r ..licitamos � "S ----- _

lim"dll� Te....;ioha " 'Iuem al-

mejamos um ruturc risonho.
,J... Seu Pedro .. II""" A"_

�U�t:" "8 no'�us r"�I,..ilu.,,�

eumpirmcntus exte,,�;"oH 11101_

"",'n ,,"" pai" od nnl .... �r . .1,,_

AlJOr",'itamo� n �nst'i" I1U'"

aflrmar qne, �i m;",if"st'H""�
!iS melhores crfl'r,-,,,,'i:t� 'ôlore
v l,um "mi!.:'o Seu P.,dr" e d,,_

Sa nU��ma "'''o�iâo nmnlrcs_

!"J� •• , d��IIJ1""'-" do 1 ....�;"1" ...

tho �I"olcipltt de ltio du S,,:
,,� St�. "er�"dor"8 l.ido Alein

lano, lider do I'SI): Yalnwr

Hou>;sen'J, lider do I'T8 flue

re,�mlirou te' nll ,\�s ..",hl"'i"
}:�,;\du81 "n ..putadQ \'jf�;'S
d.'mQn�'r:lnd" al),;I" à visita
dn )!Ilrel'hul Tltv; � AngelO

Ernt'St" da SlI ....
,
11I","('n1 d"

1'1'Il, ''\
J)u'llnie � r('f�rid" retini;;,," IlQLl �IS F'O'IFEtTII OOIl"-A5tl.

PARTICIPAÇÃO
JOAO l'lmltO NUNES E SENIIOHA
CUSTóDIO GONÇALVES E SENHOHA

icm O prAzer de participar aos seus parentes e pessoas

ami["fls e contrato de casamento de SE'US filhos, ocorrido

dia 1l/9l63,
'

FpOlis, 21/9 63,

m"�I\1An E DALTON

Noh'os

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
ESTRADAS DE FERRO

Diretoria de Vias de Transporle
2. Batalhão Rodoviário

Lajes, SC, 9 de setembro de 1963
(:I) FLORIANQ MÜLLER

CeI Cmt do 2" fi n,·,
2U)·63

RU·MARCAS E PATENTES

DE ARTE PLÁSTICA; O De·

partamento Cultural da Rei·

toria da Universidade de

Santa Catarina organizará
brct'cmen e o T S'alão �RtA'

rinense de Arles PJ:\sticns,

Espera·se SUG�s-l'0'

Agente Oficial da Propriedade.Industrial
li:egl.,tro de man'4$, patente...

•

de 'nvençl!o. nomt'� ('()
oot"r,..lnl., tftttlo8 toe e,.tal'ltlec!1'1,ento. Insfunif7,', frn_v,. 11,
tlropauanda e marca!! (ft eXl)orta,l1o,

."" 'f�nJmtp SilveIra. 29-- 1° andar -
SALA' -IA"TOS OA CASA NAI� _ FLORIÂNO'

·�.O��S - CAI�'\ POS:f,::,L,,9t -;:-,f0"lt, :91 'i.." •••

-;""''.irF''''''�1lII

A V I S o

.,....----.,--
Chamamos a atenção dos interessados para a Concor.

:-ência Ptlhlica, conforme Edital n" 1/63, publicado no Din·
rfio Oficial de 27 de agõsto de 1963, que será realizada hs
14 horas do dia 5 qe novembro de 1963 no 2· Batalhão Ro·
doviário, com sede em Lajes, Santa Catarina, para elabo,

rao:;i\o do projeto de construção da ponte ferroviária sõbrl',
o R.io 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 podC'rão obter maiores esclarecimentos
na sede do 2" Batalhão Rodoviário,

ECONOMIA & FINANCAS

,

ORIENTAÇÃO DA FACULDADE DE CIÉNCIAS ECONÓMI(AS
DA UNIVERSIDADE DE SANTA (ATARIHA

A 1\l'IYIDAOE ECONõl\II('\, O HO\lF'lI

r= O ECONO;\USl'A

"
.1

i

DEZ MElHORES CONTOS DE MACHADO DE ASSIS'
Conforme havíamos prometido em Esponsais, Teoria do MedaUlão; O Espé·

notícia anterior, divulgamos, a seguir, o lho; A Igreja do Diabo; Singular Ocor
resultado de uma inquerito, realizado com

mac�adianos de Florian6polis, visando a
seleçao dos dez melhores contos do au.
tor de "Uns Braços"

De imediato nos deparamos com dois
problemas: primeiro, o número de ma
chadianos que responderiam (déste nos
nos safamos com relativa facilidade a.
brindo o inquerito a todos os intere�sa.
dos, ,pois caso surgissem muitos, conU
nuanamos em edição subsequentes, come
oontinuaremos se alguém desejar opina
daqui para diante); segundo uma recla.
mação geral, e é que a grande dificulda.
de foi a limitação, a escolha de apenas
dez. Mas vamos a seleção:

JOSE' GARCIA; O AliE'nista; Noite de
Almirante; Uns Braços; CartomAnte: Mis.
sa do Golo; O Empres�imo; Anedota Pe

�1��i:!;'i�;OE�C��:�meiro; Gale,ria P6stuma;

SILVEIRA DE SOUZA: Uns braços;
Missa do Galo; Cantiga de Esponsais; ,O
Espêl}1o; Noite de Almirante; Conto de
Escola; Trio em lá Menor; Sem Olhos;
Um Homcm Célebre; O Enfermeiro.

PERICLE l'RADE: O Alien sta;
Braços; Noite de Almirante,. Missa

0(110; Um lia,mem Célebrf,;J Cantiga de

"', .,

II de uma série

Crildo lh'fe, o homem assim de"e manl<"l"çl' e '!{lo_
�i'n\'(,her'St', eOllsel'\'ando perfeita sua jIlI<",trrhl;H1I'. 110

'IUi' 'lN'essita das condições llece!>Sárills. l '1),a d<'lllC;,
II"r é b;"Sicil. é o DIREITO DE TR:\H,\J.lUI:, U1i",.1'
,ltirio, naturalmente, de eorrespond('nte (I('\f'r .1.' :In>

I!I� com os pricipios supra - mencionarlo:<, " Ilu:.l ,11
I','it\! CUlllll1'i'Cn(ie O lla Ji,'re escolha di' pr"li�;",iH .ui.;.
'[Ut1c\a, de cónfol'lllidude com as r(,spj)l'Ijl,l� '"dln_"
(:i;f'S " 'l!)titlões, rln lugar <1(' seu t'xcrdd" " ,1.1 IO:r.w,
I'a de sua l'xeclu,:ãn. individual 011 ass<lt'iali\;•.

Sr cshl C a rtUlÇ:1O tio tmbalho, a <Lt ,'011<,;('(\,.,

I,:ão c l[t'Sen"H!\ imcltto tia pessoa IUlln:llla. ,I,' � ... I \ I,
da, lil'l'e e Íntegra. <Jc totlo seu s<'r, da .... ·,..1 1.I0t"
m:tis rl'l'unda l' eficiente se fíir a"",,'ia.b ,. 11\('1 (i

('imC,iI'SU de outro ag'ente 11I'oduti\n, ".'n[\iI,,\, l':�I!>

:'I��Il��'I����llj�I�,i"11I�'t�:l1a:tl��'��trtl�I<:::����::.'.Ii;:,:' �';''mlt��'��lr;
Ikb:HI' de U :<1'1'. ,jil 'lue, selUl(. um 1"'''1 j';;01ili'T",-.n,
Iwrtuulo, n'\'I'stitlo de utiJiflatll" "111 g,·r..l " ii' cr;·

j'l'llh' 1]:( I'ida eCOllômÍí'a. I[Ut· SI' "'(fi .Ii''1êlil·oh'd'L110,
ê 11111 dcrh':ltlll de trabalhu anterior, 1'i'liun{'SlCênte \1.:>
illcTt'ssn não g':lsto, 1111(' SI" U'llnsfül'mli de pUliP3nl,3
('IH im-estinll'nto, quanto :t<;<;oetado (ii') tnh;,_ifin J'(u'
tluli\o,

Na a�soeiação 110 IraJ."lho f> fwli':Ta:;5í) m!i�!l
intima dt' clIllital, Jlodl' 111t:1''''·"e, "Sf!ili.'i a th;;.[! IÜi
,.,()Iu�·ào do problema.

IO florescimento tli'ste "modus "\'i'ndl" entre C3'

, Ilit;!! I.' trabalho ti\t'1Il0S lia t-POC;l di] artesanato, O
{) :lth ('lHO tio rcnômcno máfJ.ulua. pOJtm, modifIcou o

d llanurama eeon{)micu, 1)01"IU(',.se o llI1ês!LO era dono

II
tia SI'1I capital e trahalb:H'à 3ssoc[ido. t!iDlbém tinha

I
sua 11I'(Jllução, Ilratiramt'llte. fl"Strl1a 30 merC!iÓO do
Cl'ntro di' sua atividades f" cidades ,izlnhns daqueb..
COlHO também à e\'iguid:u!e do caplbl e relaUvamoo'
te ll('tlucna produtivitla'dr, l)t(,prl:1 ri.· Sli:tS ('ondiVõês

, �1I�l;�r�lIl��r::I�I��t�lf,il�llli��:�;:i/l r�:\�';�:�fi��i �1���!!�:!: �
ra l'conômica dc então, criando UO\a, !i p;ol rio n6,,-o

e!t'meuto estrutural introllu7ido, POdf� ,U.zel'!!p,

HJ:'I
ahnlJlto, o qual, agora \'cnc('dol', nccf'.;;stt!l\'il alêm tle 1outros ratül'cs, de capitais quantlosos, lE'snitautõ:s

.J'
.

niío 1'i{'l11entc de 1)(IUllança tIe uma ou liouefis lwssons.
mas dtO grandc nümcro dcL:ls, COI1l0, t:r.mb�ln, liÍirt r.Ó
tio l11('rcado local c de centros urbano� próxImos,
ItlllS de lodo o mercado nacional ('_ dr: all'lII fmlltr:1·
I'!lS, para ondc IIUt!esse escoar·se a Ilrodu<,ão :;1 ..n,
l(tomentc aumentada, E, nesta mudança, t:unh�m, dr·
sal)al'ceeu a figura do artesão para dar lngal' ao dI)
('lllprCSlirio, dono tia máqulua, mas de uma Ubrh�9.
(le UIlI grande callital real.

A nova estrutura, assim criada e des{'lll'oh ídn
através de mais de século até nossos dias, tt'OuX�

consigo o rosário de novas instituições, a\'tl1tando.
entre elas, as crl"dilícias, as quais, a par de on1ro

elelllentos c circul1stãnl'ias, mai!> e mais for:ml ('on

tribuillllo pura o afastamento do fator trabalho ,lo
rator capital, continuando aquele, como i' 1I:ltural,
com tOttllS os agt'lItes da ativjda�e et'onümie:l, tle
a('f1rdo com as respectivas trudências i' Callrlcill:ltlc,
mas o ít!timo na I)O�St· til' um número menor, NU {'!"

]ll'dal !los donos da f'ml>rCS:l, os (!uais :Igora movi,
mt'ntllln suas máqUinas ('om capital monrt::irjas seus,
Illai" as IIOUll:ulças dos demais, qu(' 1111'S ,-êm às mãos

)lor illtt'rmédio tios i'stabcleeimentos de crêdito,
1':' bl'm th' \'('r qUf' rt sistema t'Conõmico é :lgora

tli\'cl'so em sua t'strutura, qUi' �o outras fi" relnçues
I'ntri' capital I' Irabatho e que a luz destas (,Uimas 6

'Iue st' t!i'wrá procurar conciliar referillos fatGres ou

SI',jll, (I !)I'óprio hOmem, já deteutor do u:abslho, já
clf'll'nlOI' do ('apitaI. E ('sta <lonciliação há de promo·
,('r'SI', não nroeul'ilndo aniquilar a }lrt'sente estrotu·
I'a (' l'I'''llI'clh'o sistema, llara criar uma 110\'"8 super· ,

� flt'!':"lizat,'ãll, mas sim, re"lll'it:ulas !:IS ir.ici!itlvRS par·

1 ::,t�"�tl�':�'ItI�li��I�al��vi���Ca:�ô::.��tTsbalha e Que

l'lf'i}'�II1II" :U', ('a!li!al a l)!Ü'le gu:, po]', ja�ti93. U(:��r-.
.nn' ....h::;;;:;;:;;u:J.4,.�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Patronesses reco 'Debs" na S.H.lyra
Inaugurado o "29 de Junho" Tubarão
AS PATRONESSES acontecerá uma rêpríse DO próximo sá-
hoje. recepcíonarãc as debutantes bado.

na Sociedade Harmonia Lyra, que ontem.

na xancnester Catarlnense debutaram.

o LIONS
Clube esteve reunido no moderno nes

taurante do Royal Hotel. marcando um

elegante jantar.

.Ao CASA
da Amizade das Senhoras dos Ro

tarianos do Estreito, hoje, às vinte ho

Iras no oinéstc "Charles Morltz", promo
verão um espetáculo de arte e folclore

gaúche - "Centro de Tradições Gaú

chas", Em beneficio dos Estudantes pri
mários do Estreito.

ONTEM
foí inaugurado com um Baile de ce

la. a nova e moderna Sêde do Clube "29

de Junho" de Tu�arão, que hoje, conti
nua com o seu programa de festas.

A TV
Associada elo Paraná. ontem, inau

gurou nova estação na cidade de Londri
na. O ccrnrrade Dlno Almeida, esteve

naquela cenmôma :

.

FALANDO
em TV, aqui na "'JOIACAP". muitos

aparelhos estão captando as ondas de
TV, do Paraná - Canal 6 e de São Pau

lo, quasi todo>;.

CHEGOU
ontem, na "JOIACAP". a· Senhora

Helena Maria Mao�el, procedente dos
"states", que velo da Guanabara, acom

panbacLa. de da, Hilda. do Valle Silva e -de
da. Ina. A'isls. Da Helena Ma :Ia, _passará
uma temporada nesta capital, na resi
dência do casal !Almirante Murilo do
Valle Silva.

"12 de Agôsto", no dia nove de 00-

vembro a sociedade florianópollt.'ma, te
rá a onortunldade de ver Xl maravilhoso
desfile

-

"Noite de Estrêlas", que foi um

autêntico suce.s>;o na cidade de Brusqu�,

,DECANOINHAS
acabo de receber convite do Grêmio

"XV de Julho", para a festa no Clube
Canolnhense no prôxímo sábado, em co

memoração ao segundo entversério do
"O Jornalztnho". No programa um des
file de chapéus promovido pelo Atel'er
"Rainha de Rothy Day Rlepe de cunu
ba. Francisco Carlos a atração da not
tada.

FOI MARCADO
,para o dia dez de dezembro próximo

o casamento da Srta. Marli Maura. com
o 5.0 Anista de Direito Heitor Sché _ na

ICapela do Espirita Santo, Os convidados
serão recepcionados na resídêneía da
noiva.

O CASAL
Dr. Miguel Herminlo Cr'ereaínha)

Jantar noDaux. recepcíonou com um

seu confortavel apartamento, a si-a. Aida
Fernandes e pessoas que acompanham
procedentes da "Belacap"

NA

Guarujá hoje, às 1335 hs. - "JA
QUELINE" estará apresentando o meu

programa. Uma gravação será transmi
tida - foi feita na: terç!l-feira pp, na

residência do casal Marcos (Leoni) Neu
mann, que rece:;c!onou as debutantes e
pabronesses da S. Harmonia Lyra.

JOVEM GUARDA

Mnisa Cardoso :e.env-enutti,
vai comemorar seus treze aons, receb�n
do s�us �nvidados, em sua rf�idência
Ela que faz narte da Turma "Radar" já
tem convidad,os para <l 1estinha.

'

PASSARELA
O d::,. Abelardo da Silva Gomes, ani_

versãrlou ontem - Ainda comenlJu o 5U
cesso do jantar do Clube das Soroptlmls
tas no Painelras. que foi em beneficia
dos flageLados do Paraná _

rARA tll\l BOM PA�Si\ TEMPO COM SUA FAI\ULIA - REUNIOI<:S SOCIAIS
DIiN(.:J\NTft;S C()Q(JETEIS - FESTAS DE A."'IV�R'-;!iRIOS _ CIU

DANÇAl'ITES - E:TC
ANl'-'R TF,RRF.O no ROl'AL H01'F.l·. _ Tp, 2�"; IP'-.rtllrilll

çã�O�cnsi:�:�:!a q�:�:5��� BODAS DE PRATA
tem tran�correu, a data O Clube das mães, so
que a«�inala a passagem cledade !ilantró.:!:ca l!:?S
d.o Vigésimo quinto ani- mais àestacada� do Estado
versário de feliz consórcio

tRmo� certos. muito em-

fazermcs o reglst�o leva
mos ao ilustradQ casal, bem
como aos seus filhêls e de�
mais !a:nlliarC',$. Js. n05-.'o,,;
efu�ivos cum!)rlmentos.

cEspéem ,om banco� e em·

e�"êc!.e nn v:tlor de ma s

1�e s��e�:��a�ry�:e.crU:�I�C�.,
pr-star uma ss.;lstência,
mab; efclen,e. i
A entlda� que valeu

notável Impulso scb a pre
sitJ.encia e orientação de
dona Lllldomar Fornerolll
é. atualmente adm'nistra
d.3 pela segu n e diretoria.:
Vlce-Pr-esldente; Elizabeth
Maced�; Secr.etária; MarIa.'
F uza Lima; 1'1 Tesoureira;
Olga Unbehaum: 20 Tesou
:e.ra; M3.rla Jo.,é Stramos-

�!bl�ec���dO��es�����C �� I
HGnra: Maria Tereza Gou-

de cruzeiros.

Forn�:ólli, PC'Et:u: insta13-

çf.es e bons Imóveis n') va

lor de ma�.� de trb.; milhões

ca v.e..'7l trazE'njo a R:o do

I
Sul, -congratu:amo-nos com

d(lna LindJmar Forn�rólJl

pelos ettorços d1spendldo;
em f<l:"or das mães humil�
des que ela tanto ama.

'

Graças aos fundos que

são josé

CINEMAS: ( ARUlH OI) n!h
- CENTRO-

às 10 horas - MATINADA
Extra! DIA DE FESTA EM DYSNELAN

DIA - De.<"�nho Calor. do
- Censura: até 5 anos. -

- ás 1,30 horas -

O CARRASCO DA FLORESTA
- ás 3,45 7 e 9,30 horas -

Marlon Brando - Karl Malàen - P.na
Pellicer-Katy JuraóJ - em

A FACE OCULTA
- Censura até 14 anos -

fi"z
âs2-4-7e9,30hs.

James Stewart - Donna R(>ed
A F�;LIC1.DADE NAO SE COMPRA

- Censura: até 5 anos.

rox,
ás 2 horas

- Inteiramente filmado

- Censura: até 5 anos.

ás 7,30 horas

Sophia Loren
Jean Paul Belmonde
Raf Valone
- em:-

DUAS MULHERES
- Censura: até 18 anos.

"'nria
â..s.2- 4-7-9horas

Sara Mrntiel

PECADO DF. AMOR
_ EaS1!rllnColor -

- Cen"ur::t até 5 ane-;

imDério
âs 2,30 - 5 - 7,30 e 9,30 horas

CAN'T'I"IJ�LAS
O ANALIi'ABETÓ
Eastm!lnColor

- Censura: até 5 anos.

Selva ralá
'ás 2 t {I horas' ,

Eddie -Gonstanl1lnc :':-..li Pler Ang,�n
. j�UitN�' A . ,�Ô,R���T��ó:,'�1.SSA:;:t';.!. .-;;.

- .- .ft.'�J,.";·
- '-

.,,' -,

QUARTA PÁGINA "._,,,,,:>\:�,
emana "da cademia

Nacional de Medicina

SOFIA BERKA
MISSA DE 30 DIAS

A FAMíLIA DA SAUDOSA VJUVA SOFIA BERKA.
CONVIDA SEUS PARENTES E PESSOAS DE SUAS RE·

LAÇõES. PARA ASSISTIREM A MTSSÁ DE 30 DIAS. QUE
MANDA CELEBRAR DIA 24. 'rF.RCA·FEIRA. AS 7 HORAS,
NA CATEDRAL METROPOLITANA.

DESDE JA AGRADECE A TODOS QUANTOS COMPA·

RECEREM A ::eSSE ATO DE Fl!: CRISTA,

Sob a pcesidencta do A
cad. Nev€-.:;-Manta. secreta
rlada pelos Academlcos
Renê Laclette e Haroldo
acene Portella, realizou a

Academia Nacional de Me
dicina a. sua 5a. Sessão,
referente ao 1350 Ano A
cademtcc. Na la. parte dos

!��:!�ã�' se��::� asel��
Comissões que .deverão es

clarecer os Acadêmicos a

respeito dos candtdatcs às
vagas de Man"el de Abreu
e Ca,!Jistrano sererra, exís
tentes rescecüvemente na

Secçã.J de- Ciência" Apllca-

hoje,

XII - HAIF.<\

IMPREW)E� DE V!M;�M VENDE-SE
JACQUES SCHWEIDSON !��t<l��;",I��I�a�l' V�lu���t" fI�

P"'y",':t",..",... qtln"" 'I ,..'f�"

d- ?!lf'(l(l(l(l(\ ;1"" ôóteres. x-

t,��n;�;t;;����fí���'lP àee;�;;= �;..�"�:�,�,� ���(J�ur:;e pais

cão topográfiC'a e aíngular 7 �-n """ ..... ..,""- .. '0"

beleza a��llitptôn'ca -: '1",.., HaltA estão concen-

'remo'c Bahai. Cercado ,-;nr t��>'lo� wtou-nne d.,,, mais

�� ���s ��r<'f��d:��� 1��= ���.,:�an��): ����:�!�: '1:�
nheí"!"r. Condru('.ão !!" cc_ v'n� "(1,.." -"10 ti .... 1(1.'11'11'1 �/)_

."Q dJ' Parthen'.ln 3.tenlf':n- ... -'� '1� T1<of'''�.la de :O"�

sef .. l''''�a''' <,"���j{l"q� e �:';':��.�:��". :���ut('�P.�;I;;�
pleqantes, I!'JI"h�m magni- T"" .. ,..�. <lIldprurg'a. Vldro�.

��o�;>;�:�!n�;"�I�; �p�u��= �ll::anl�. ;'�F1de�'m P�:�l:Õ
da v"rdlld"i�-T1"Ql" �r�n�'�� �� i�"i�\z��; l1��r��r::f��la. Visíve' P. grande

�����) �aar�,.•f� ..�ltos do

C,ei .. ntpre�"'"nte di7er
all10 snbre P �P;t� d�� 1'>.'1

hfl'''' com a(j:'pt0s dis<:e-ml
n .... rl"'5 �or f"n'OS p�i"�.s,
In('lu<;i"e ('> "P.r��11. Or'�i
n('u-se na Pé-·'Sla, 1.1·ês fi_
Q'lt"�" SP""'lintes C{lm(J a-0�'
ItolM: Mõr7.a Ali Muham
'med, na ptlrs'a, ern 1844.
Df'pois Abbas Effmdi.e
Baha Hulh. O nrimeiro é
denominado "EI -S3b". slp;
nlflcando "o Porta]"'. Sen
do a tradução de "Baha''',
OJótia. a sua !dentlflcaçãfJ
CY.mtplet?' e. 'Tortat da· Oté
ria'': Preso �'lo govêmo
per�a. em l8:i0, foi execu

tftdo. O eterno temor dos
di-spotas fI;.elas ideias n')

vaso AC'ha-se sepultado no

tempLJ de Ha�fa. _ Abbas
Effendl é desominado "Ab
dul-Bahi�", ou Servo da
Glória". Enterrad-O no m�"
mo locaL - "'Baha Hulla"
- "Glória de Deus" Dai
de Abbas Effendi. cl)nside
rado o_"estêio da fé". acha
se sE'pultado .em Ak(}, onde
ex'ste outro ten''''110, mais
m'1d"<:to de' �a sei a _ Hal
ta é a "ua cidade sagr"l.da.
Cont-eudo da crenca Ba

h'3i é slmry!es e elevada.
A."poram à integrflr<ãn no
divln'J nela .esp'ritualidade
perfeita. O interior da seu
tempie ,; auster'J e belo.
Nenhuma imagem. Para
v!-sltâ-lo tivemos que de�
Xll,r os l:a'l'Üos na ,"Jarte
externa.

-
-

- Como já dls<"-e. Haifa
tem um pas'<ado remot'). Já
f,.,1 ocu!lada !lar gregos.
romanos e turcos. No sécu
lo XI. durante '1 Inva�ão
dr.., crU7,achs. judeu� e á"9-
bes ofereceram ali de<:es
pe-afla re"õ"tên"'ia. Jõ'''r'''''1
vencldl?' a cidade pilhada
� arrazatl.,,>. No pa<"l'ado a
fren'p {'11'ra árabe-illrl"l�
ra. f...'j ba:;;tante· r'1mum.
E�pecialmente na E"panhR
pa ��z cr>mo na 211err1. S ....b
a ação <;onjunta árltbe jucllRca fl')rr-°r",u a c'ênria. a
arte,? a liter'l.tl1ra. Dir',9-
m!1.:>.�I'''' D cnm.>r ... i" e o
pr',?re"·"" prn ...... ral. R",,"��
rpm, ainda ho��, .05 mar�
C0S àes�a benéfica CIJ"1'l"!_
ra_r�.o l""I E\lrn!,'l, na Africa
e na As'a Men"r.
O' domínio Im· ... " fC'1 in_

t""'f:>mpnt? neg"ltl"" -"ra
Haifa. �'l('uIos (le al)'l.nrlo_
n"· _"·ebre:>a e 1�nrr111("a
Só tornou .'> p'anh"lr v'rl:::t
(''ml I) afluxo da n'1Va lmi
pr�çih jll1hlica. H"ip p o

�i::n,�� eU�r�Ir������ar;:�i=
(I"'. 'l"qmhém uma cidade
de ruitur.a.
lil'l'fi;1 'ln"Q'J!' "ã"'·., in�.

IlttIt')� dp pn<:inl). Seis gl_
n�sin,<: .. ""ndo tri!", t6cnÍ('.",;.
Um f7ral1d,� insti1utry TJara
ll<>·'cultl1ra. O "Tpr.hnlum'"
tamos(1

�

.nelo alo nivel (ie
\'/>11 pnsinc no", r"lmos de
tprnl"JI Inc'll1<:trial, pe.Qoul
lla� hldroe-r8.firas, J3eronàu_
tir.a, astronomia estud')s
C'1'"..,i('o". rai��

,

rOQ"1i"o;;,
pl�Iro-t,t>('njra, e'ptrônicR
ptA _ A frequência é Ile
2 'iQO ",<:tudante�. inclus've
500 vinrlo,<: rir' e�tram!el"lt.
f) �"rto ti,e If;lfa.ê o pt:ln

ctpaJ àa-- 1''<I1S. P(Jr ele tran-,;
�Itam ,.", princip",ls produ
tOS""J.Nêste -ano fofum ex
:Pçirtadti<; dozt!ltmilllões {'
qlllnhentos mil caixas ii

.�t::

e que a sua sede na cida
do no&:;o partiCUlar aml- de de Rio do Sul. ccntinua

go e l1ustr� conterr:i.neo prestando inestimâvels ser
sr. Gecy Dorval Macedo e, viços 9 pC'pulaçfjn p'1bre

de .sua exma. espo!'a. dona do próspero mun'cípio do
Llége Gondim M�cE'do, ele- alto Vale de I!ajni.
'mentes d(' dlI::staque em o,

no��s meios sCclai�, onde A atual presiderite do
se pilem em evidência por Clube das mães dona Lin
suas incontestes quallda- doma: Forner'JlU não me
des. de r-:;forços no sentido de
Os natallclantes encon- proporcionar mais àinamls

tram-se pr€·.,cn!cnJ,ente na mo aquela 'mpcrtante en
Guanabara. Ent:etanto, es- tld3de c<:ritativa.

bara distantes do seu rtl'- A entidade, dêsde a sua lart; Ed;th Ramos e Emi-
cão natal multas ;;erã.:: 3S fundaçã:: em 1954 v.e:n au Ib Rc·-;ar.
homenagens Que por cer- mentando considerável- lAo :cgistrarm:JS a notáve
to hão de ter alvos. São 'men,e seu ralo de ação e contr bulção que a Impor
filhos do casal: sr. Edison hoje. tendo ii. frente a tante entidade CIlentrópl
Flãv!o .e Mnla 'Beatriz. AJ exma. sra, dona Lindomar

Surge novo livro sóbre a mediunidade impressionante
de José de Freitas, o conhecido ARIGO, de Congonhas de

Campo.
., V primeiro intitulado ''FENOMENOS DE ;,ARlGó, -

ESPIRITISMO E PARAPsICOLOGIA", remita uma sêrie
de opiniões, de artigos e trabalhos diversos, publicados
nos prjncipais jornais do Rio e São Paulo, a respeito das
curas extraordinárias obtidas pelo médium ARIGó, publi·
cada e distribuidp pela Liga Espirita de Sã� Paulo.

Agora é a pena do conhecido escritor J. Herc.ulano
Pires, em edição da Livraria Franciscc.. Alves (Editora
P.U!o· de Azevedo Ltda.), de São Paulo, que nos trás ou·

tro excelente trabalho do famoso médium mineiro. E' da

propl'la editÔra, os comentários que passamos a trans·
crever:

A "Coleção Contrastes e COlÚrontos" que ultimamen·
te vem, dentro do panorama editorial brasileiro, desta·
cando·se pela variedade e pela dinâmica humlt.na das figu·

_

ras apresentadas, bem como pelo ácêrto e escolha dos
problemas populares e sociais abordados - todos emi·
nentemente de cunho nacIonal e populista - apresenta
agora com êste "ARIOO" de' J. Herculano Pires um livro
cur.1oso e oportuno, versando SÔbre matéria apaixonante
e desassombracta.

Trata·se de um estudo muito bem feito e escrito, de
sentido social e humano, cultural. e objetivo, apresentan·
do um registro interpretativo do' caso de Arlgó perante o

Brasil e iI. ciência. Participando do depoimento direto, da
da reportagem histórica e social, colhida no própria cam·

po, êste livro é uma informação geral sôbre o caso Arigó,
seguida da necessária interpretação dos aspectos de sua

fenomenologia, à luz dos mais modernos conhecimentos
nos domínios da· parapsiologia, da metapsiquica e da
psicologia ·socIal.

No momento em que a Parapsicologia se impõe nos

principais centros universitários do mundo, tanto na área _

capitalista quanto a comunsta, através de inquéritos
cientificas rigorosos, é de particular Interesse o levanta·
menta' dêsse "estudo.reportagem É' de J. Herculano Pires
sóbre o aparecimento e ascenção de José Pedro de Frei

tas, vfilgarmente conhecido como "Arigó".
A trajetória do sentltlvo de CongOnhas de Campo é

aqui esculpida e gravada, em estilo forte e incisivo, levan·
tando o autor o quadro de suas curis, operações, falas e

pensamentos, acêrtos e delirios, bem como a sua "mito·

logia" particular, tudo isto, nenhuma demagogia, apenas
visando a Objetividade e o melhor e mais claro esclareci·
menta do fenômeno.

Apalado em criteriosa e vasta bibliografia mundial
sObre as matérias estudadas no corpo dêste livro, o escri· I

tor e jornalista, homem de pensamento e cultura, J. Her·

cull"no Pires traça a anatomia humana e espiritual da fi·
gura do famoso "médium" mineiro, projetando o seu caso

nã .... só nos domínios da chamada medicina popular bra·
sileira, como no campo da fenomenologia paranormal, I

através de documentos pessoais de testemunhos vivos; de

pesquisa e registros colhidos nas diversas viagens e inda·
gações feitas pelo autor à cidade mineira.

Sem sensacionalismo, estudando e registrandO, pon·
derando e analisando, J. Herculano Fires consegue mano

ter pm tôda a linha de estudo, a serenidade requerida.
Romancista consagrado pela crítica.. e pelo público,

jornalista e critico literário de nomeada, J. Herculano
Pires é ainda professor do primeira curso regular dc in·

troduçãç:t à Perapsicologia, dada em nosso Pais; sócio Iun·
dador do Instituto Paulista de Parapsicologia; membro
litular do Instituto Brasileiro de Filosofia, secção de São
Paulo ex·docente da Faculdade da Filosofia, Ciências e

Letras q.e Araraquara e sócio·correspondente do Instituto
de Cultura Espirita do Bra,sil,
"

Os pedidos para esta notável obra de J. Herculano.
Pires poderão ser encaminhados à LIVRARIA 'ESPíRITA.
ao jado 'da estàtua· de Fernando "Machado, na Praça XV,
nesta Capital.

_._
-

�------ --

das à- Medicina e na Secção
de Cirurgia l'Ispeclallzada.
A urlmell a Comissão ficou
con·.;tltulda pelas Acadêml
cos Cruz Lima, Paulo La
õea e rranctscc Fialho e a

�:�I�d�afJ!�.s p����ê��
querque e J-orge de Rezen
de. Na 2� parte. talaram
IS Acadêtt1icos Floriano de

;��;�s,,,�c���rf�lea v��::
Heia" e M'ádo Pardal acer

ca da. "EJl:tensão em massa
da detecção do cãnces fe
minino do Estado do Rlo"
tendo ambas comunica-

ções- merecido elogiosos co

mentários dos Acadêmtcos
Mário Kroeff e Francisco
Fialho. Ao encerrar-SE! a

sessão, foram encaminha
d,'s aos Presidentes de
Secções os documentos re

lativos aos candidatos a

Membros Honorários e Cor
respondentes nac.onate. a
fim de recebe-em os necrs
sértos careceres. A reunião
compareceram o", Acadêml
cos Neves Manta Heitor Pe
ree. Octavto r+. Souza �"U
}ela B!jo�. Olynthc PILH,
C:Jlar.e<: Mf'�e'r(l. Anlb'll
Npsneíra Júnior, Caldas
Rr:to. Haroldo Rocha Por
tella, Fioravantl Di Píero.
Aze\·p�1') .�' rir" p.,' .. � '1 .

.,_
eajvec. Mâr'o Plfdlll Pinto
VI�'.�lt Renê t.acterte Má
rio Olint» Rnhpn<' i .... �I_

��;���('�ar;a�fh'o. F���f��
de Lima F'J"rlan.1 riP Le
mn" ntl"Íf' Ol;nt'1 E11'"'''rL
co da R{l,..ha JÚni()�. MáHQ
Kroeff. Clattrro (},"llllart- de
And.'1"(jp. R"""iflal<l" F<>r
nandes <:: Carlos OsbQrne.

ARGENTII'A IRANSFERIRA' A
CAPITAL PARA O INTERIOR

BUENOS AIRES. 19 (OE)
_ Seguindo exemplo do

Brasil no Governo Kubits

chek, o Presidente Arturo

I1Ua da Argentina, está tn

clinado a transferir a oapi
t.al do país de B. Aires pa-

ra a região de Cordoba,
-entro g�"?:r�fico do pais.
Quer o Presídente '

acabar
" .... ,,, o dU"lJ.H.IO de B, jUres,
que é uma espécie de gígan,
I' :jU€ afoga o resto do
país.

22/9/63

CASAS

"-Ur\ i It<ADI:NTES esquina com a Av, H. LUz - 3
, .. "lo,· Jl;,(lab ceoenoêncres.

ltUA :-:;AO JOSE' esquina com a rua GARCIA

Casa com 3 quartos - uvíng - sala de jantar - copa
cozinha _ banheiro SOCial - sanitário menor - area ce

serviço 2 armários embutidos - deposito e tanque -

ItlU ln;! de area construída.

PALACETE _ RUA NEREU RAMOS N·O 26
'lnOt.!-:.e ern unrcu opcrumrdace no centro da Ctceoe
.cnsr.u.oc em te.reno de 22 metros de tren.e por 4C
'I" h.Jlh.JOt-. 1,:.u(l,_Clldr {',,f par te terr ea - amplo hall de
ertt r cdc _ 2 sulcs escrrtót'ro - yUurto - cupo .

cczmt ... _ dispensa - Quarto de empregado e res

pectivo banheiro. Em cima 5 dormt.órtos "". �onheiro
«c.a: e umplo terraço Foro garagem e depOSite.

.

t<UP, t-Rúl\lTINO L IJIRES N." 32 - Cosa de mlldel'

'�l pogwnerto pune o Visto l'e"hu o combinaI

RuA .. DE JULHO 953 - tstre1tQ soldo do pente
"llIern �egue pare (i·'queHos Caso e terreno cOm

782 m2.
:ote

RUA PEDRO SILVA - 1.140 - COQUEIROS - Magni·
fjca chacara perto da praia, lendo o tCl'erno 42 ln. de freno

te por 61 de rundos e casa' de qlvenaria Ul�dindo 10 m. de

fl'(;lIte pur 13 de fundos - �ontendo varandão ãe entrada

_ "abine\.e - 2 satas - 3 dormitórios - copa cozmha -

<.)ru�lelro ::;:Jcial � quarto de etnpre�"1lda com sanitârio. Ga·

rllgem depüsito - jardim cuidado - pomar etc.

TERRENOS

COOUtIR.)S -. Ruu )I..CO on Lnlde, lote bem situad<.>·
terreno com 18,00 m. de frente por 45 m. de fundos.

JA1IDIM ANA MARIA - CA�OEIRAS: lote com duas

[rêntes. com as dimensões de lOx32 mts.

�UA MOURA - 3 ioTb •

J,\RDIM AEROPORTO - varias lotes.

RUA FI-tEI CANECA, perto do morro do Chapecó,

Um -terreno cOm 14,1/2 m.

de frente por 28 m, de f"nd.'s,
contendo uma casa, nos limites
do eentro da cidade, ã rua .\ra

tllngua,34 e 3S. Tratar nuta
�edp<:ào com 5r. Amillon no ho
r"'lod,, tarde.

VENDE-SE
Um bem loca,izado

de i.erra n1 CANTO oe uma

casa em P.â.a Comprida -

São José. Tratar a I'Uj t'll.
vio Aducci 470. no Eo;t.re,to

22-9-63

COLUNA ESPIRITA
(Sob a l'tltiflunsabilidade da F. E. C.)

NOVO LIVRO SOBRE "ARlGó"

OFICINA VENDE-SE
vende·se uma oficina de ENCANAD0R. Bem aparelha·

da de l"cnamentas e boa freguesia, incluindo i3 bicicletas de

crianças. Trat'ar à rua Saldanha Marinho, 37 - Nesta.

VENDE-SE MOVEIS
DCJrmltório de casal - tratar à rua Martinho Cala·

6.0, 5 � Ap"rtamento, 2.

18/9/63

DR. SEBASTIÃO MOURA
CIRURGIAQ..DENTlSTA

CLINICA DIURNA E NOTURNA
Ex·Dentista do Seminário Camiliano Pio XII de S. Paulo

Tratamento Indolar pela Alta Rotação - Prótese
HORÁRIO: Das 8,311 às 11,30 e das 14 às 18 horas

2's 4's e 6' FEIRAS ATÉ AS 20,30.
RUA NUNES MACHADO, 7 ESQ. JOAO PINTO

soda cáustica

CRISTALIZADA EM ESCAMA:

FABRICADA NO BRASil PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. 'LETRO QUíM�CA FLUMINENSE
\

Embalagem Industrial:
Soco. muhifolhos (Papel e PIÓSlko) de 50 ouilos

Embalagem Doméstico!
CaixOI de papelõo com 24 pacolu plásticos de) 1/2 ;b

Representan'es para'OI
Estados de Son'o Calorina e Paraná
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Dado, no Clube-6 de Janeiro e-domingo; no

"O ESTADO" o mois antigo �di.srio de�·S(lnta-/Cotari"CJ" c

Por WALTER LANGE

NQ 314

Numa praça, em frente á estação da Estrada de Ferro

de'wevroouui (Inglaterra) encontra-se estacionado um

atiwm6vel, há mais de um ano. A carroçaria já está com

�e!1unente enferrujada. Os pneu "daquele jeito", furados.

J)BIltro do carro os ratos dançam e se divertem. Mas o

proprietário do carro paga pontualmente o seu ímpôsto

e estacionamento. Ele é marinheiro e está viajando. De

elo enquanto escreve e manda colocar uns avisos no

lUto como este: por exemplo: "Aguenta firme querida cur-

1(1, qualquer dia eu voltarei para tua companhia."

Tom Brossipsti causou sensação numa rua de Nova

fork, quando abateu um homem, deixando-o desacorde

� no chão. Preso, declarou tratar-se de uma vingança.
&lega que, há 37 anos passados, apanhou uma surra do

�mo e que só agora o encontrou novamente e por um

""o.

Em Amarilla (Estados Unidos) alguem roubou U"

mapa que se encontrava preso numa bicicleta em rren I

a prefeitura local. DepOIS O ladrão entregou o mapa na

!&Cristia da parôquía. No mapa está impresso o sermão

que o padre do presídio local havia feito sôbre o tema:

Não furtarás.

Em inquêrito procedido sêbre acidentes dc trânsito

mi. Londres, ficou provado que motoristas que, ao deixe

rem a sua casa, beijam as suas espõsas antes de tomarem

D volante, correm menos risco de acidentes, do que os

que não beijam. Portanto ...

Pensamentos de Confúcio: "Não corrigir as próprias
faltas é cometer a pior delas. "Palavras floridas e manei

ras prepotentes têm pouco a ver com o homem superior."
'Não ter ressentimentos, apesar de pobres, é dliicil. Não

ser orgulhoso, apesar de rico. é recn. - "Não vos preocu

pais de não ocupar nenhuma alta posição; cuidai, antes

de desempenhar bem a função que vos cabe. Não vos

preocupais' por ninguem vos conhecer; cuidai antes, de

merecer serdes conhecido.
--xxx--

Fidel Castro, 35 anos, passou por alguns momentos

desagradavel quando, por ocasião de um concêrto do pia
nlsta inglês Pater Maxwel, conversava muito alto com

IIDlgos no seu camarote. Maxwell interropeu a sua toca

'II, levantou-se do piano e advertiu Castro: "Eu peço

comportar-se como um gentleman. Não acredito que a

SUa conversação tenha tanta graça."

Florianópolis, 22- 9-63
------------------------------------�---------------------------------=��=-�-----------

inásio êharles oritz. apresentações do "CENTRO de TRADIÇOES GAÚCHAS".
Senhoras dos Rotarianos do Estreito

"O D.E.O.S. - observou o

entrevistado - tem .ainda
a competência de realizar

serviços e obras em coteou

ração com a União, Munícr

pios e entidades públicas e

Rua Santol3 Saraiva, 453
. t:::;TRE1'J'O

Dr. AloiSio
f'r,onquililoll
"_;LU'ÜI,;A iJ.I!:l:'i'l"ARlA
L"!"atamento aas atecções

da bõca. em adultos. ti

CI11nçaS pelol! metodol! cl1

ru�o e cirurgtco. c.:vnlecça{l

Amig.o leitor, veja se consegue decifrar este enigma: ete proteses p9,rclals e �

No cemitério de Corinto se encontra o seguinte epitáfiO: W.'

'Caminhante, detem·te! Aqui jaz Diofantes. Ele prõprio Atende diariamente das

te dirá quanto durou. Sua juventude encheu a sexta parte 8 às 12 e das 15 as 19 horas

dtsavida; sua adolecência a duodécima do número dos às 2' 4" 6" feiras.

IeUs anos de idade; casau-se passada a sétima parte e te· "':AC1US1Va.meIl�. coto. ho-
vt um filho cinco anos depois. Perdeu-o, desgraçadamen. ., ,uarcada, L
te, quando tinha a metade da idade de seu pai e sobrevi· ...:c.nsuHorlO, Ed.UIClo Ju·

leu·lhe apenas quatro anos." E' necessário fazer diversas, lleta - sala 104 - rua Je

Operações de cálculos, até encontrar a idade de Diolan· rtJmmo (:oelbo

ks. que era de 84 (oitenta e quatro) anos!! - Confesso -_.'-- -------.
--

... não me dei a êsse '"baU.o) ..................•... TERRENO VENDE-SE

Por ocasião de uma festa de -beneficio uma emprêsa
funerária ofereceu para a respectiva tOmbola um "enterro

de luxo de I" classe, como prêmio 'para ser "utilizado na

ocasião oportuna."

Num restaurante: O freguês: Faça o favor, o prato
110 dia e uma palav_ra amável. O garçon: "Pois não, aqui
tIstB. o práto ... e não o coma!"

Nesse longo período, a

Unliio facilmente supriria
.a falta do Imgôsto único
aumentando, mesmo rela
tivamente aos minerais, os

lmpôstos que lhe cabem
como o de renda. enquanto
Os Estados e Municípios não
poderiam naquele setor, co
brar tributos seus de gran
de lmportã.ncla".

E. quanto à segunda a
legação é bem de que. ,per
tencendo o impãsto de ven
das constitucionalmente
aos Estados, não poderia
prevalecer, contra êles,
uma estimativa de valor
das coisas vendidas feitas
por auto=ldade federal cOm
base em decreto-lei anteri
or àConstltuição.
Transcrito Diário de No

tícias - Rio de Janeiro en
6-9-63

ALUGA·SE
UMA GAUAGE, A RUA FER_
REIRA LIMA, 31 FONE Z532

Vende-'Se um terreno à

avo Santa Catarina, no Es

treito. Ne�óclo de ocasião.
Tratar nelo fone: 2515 à
noite cõm o prot. José.

26-9 UNIVERSIDADE DE STA. CATARINA
DIVISA0 DE MATERIAL

CONCORRJ!:NCIA PÚBLICA N° 21/63

EDITAL N° 22/63

PROPOSTA PARA O'-DIA 7 DE OUTUBRO DE 1963

Possulmos as apostilas oompletas para os exam.es doS cursos de Madure

za, inteIramente dentro da nova portar:IR. do Min. da Educação.
Coleção pal"'a. art. 99 (5 matérIas) Cr$ 4.000,00
Coleção lPara o Científico .ou Clássico (6 mat.) Cr$ 7.000,00
Atendemo!; por REEMBOLSO EOSToAL. Para os ..Estados mais distantes... en-

O Diretor da Divisão de Material da Universidade de

Santa Catarina, devidamente autorizado pelo Magnifico
Reitor, faz ciente aos interessados que se acha aberta Con

corrência Pública, aprazada para às 14,00 horas do dia 7 de

outubro de 1963, para aquisição de materiais gráficos para
uso da Reitoria da Universidade de Santa Catarina.

Divlsã"Ô dg'Material, em 13 de �etembTO lie 1963

Promoção da Casa das

DIVISA0 DO ESTADO EM

REGiõES

"Para melhor elaboração
e execução de planos, o De

partamento dividirá o Es-
.

tado em regiões, instalando

então delegacias nas zonas

geo-econõmtcas: Litoral de

Florianópolis, Litoral de La-

guna, Litoral de São Fran

cisco do Sul, Pla,palto de I

Canoinhas, Baixo Vale do

rtejer. Alto Vale do Itajaí,
Campos de Lages, Vale do

RiO do Peixe e Extremo Oes

te."

AMPLIAÇÃO DO DESEN

VOLVIMENTO ECONO·
.

MICO

ria Siqueira - visa ampliar
o desenvolvimento econó

mico de Santa Catarina,
através das atividades do

D.E.O.S., especialmente pe

lo fato de que o Departa-
mento terá o objetivo pri
mordial a recuperação de

terrenos 'úteis à agricultura,
oferecendo desta maneira

maior e mais completa se

gurança ao homem do cem- I (

po, evitando as tão temidas

inundações."

ra que, no próximo exercí

cio, O organismo possa de

síncumbir-se plenamente da

missão que lhe é conferida,
e isto estamos em condi

ções de realizar, pois a má

quina burocrática está de

vidamente articulada. 'rs

mos também � ressaltar o

apóio e' a colaboração do

ATE�Ç;\: nomeamos

t.rlbuldores tJlor Conta próprla

(Com" I"ju de móveis, etc)

Rua XV de Novembr", 4t5 -

BOATEX
IND. COM. CONF. LTDA.

SAIAS
E

CALÇAS
em todos os tamanhos

para adultos e crianças

.crianças

NYCRON
SUDANTEX

fabricaçãú propria

R."-PRATES, 205,_
São pauio

Dr. João M.- SiqUEira, Diretor do O.E,O.S.:

Recuperação de Terrenos para Agricullura novo Organis··
mo é de Grande Importância para Santa Catarina

"Díretamente
'

subordina- orientação, fiscalização, pro tado organismo, cargo para privadas. Prestará também governador Celso Ramos, pe e a compreensão com

do ao Chefe do Poder Exe· jeto e execução de ob.us, o qual foi nomeado pelo assistência técnica aos mu- extensiva a todos os seus que se estendem todos os

cutívo, O Departamento Es- saneamento, drenagens, con- Governador Celso Ramos, a nicfpios para execução de' auxiliares, constante que colaboradores da atual ad

tadual de Obras e Sanea- trôte e defesa contra ínun- 3 de maio do ano em curso. serviços e obras .reãacíona- tem evidenciado o rendi- ministração estadual de

mento, com personalidade dações, obras de hidráulica das com sua 'competência." mento de trabalho de equl- Santa Catarina."

jurídica e autonomia finan- fluvial e marltima." ATIVIDADES DE SUInA
cetra e administrativa, tem Foram as primeiras pala- II\fPORTANCIA
por competência o estudo, vres do eng- João Maria S!-
promoção, planejamento, queira, Di�etor-Geral do cí- É o titular do DEGS que

continua: "O Departamento
� Estadual de Obras e Seneu
mento tem por finalidade
outras atribuições, como a

regulamentação do regime
de melhoramento de cursos
ou massas dagua, taís co

mo reservatórios de acumu

lação e de cheia, diques,
melhoria de escoamento,
estabillzação do leito, pro

teção de margens, melho
rias de. barras, dragágens,
etc."

Pode ser? A filha: "Paizinho, meu noivo poderâ ocu-
O dr. João !\]ari:!. Siqueira, diretor do D.E.O.S. ao prestar

pu o lugar de teu sõcio que faleceu esta manhã? "O pai: suas declarações à reportagem
'PQr mim pode. Não sei se a emprêsa funerária vai ccn-

_

����;���:�;;;,;'-d-;-�;-�;-fe:,-.��-a:-�.�:��;:.:o�:g:�t,: SUpremo manda cobrar
mjurares de casais fellses chegaram • conclusão que não. Impu"sto MI"De'.rl·os.

existe "amor à primeira vista". Segundo êles o tipo de

enõr mais comum se desenvolve lentamente e de maneí

ra impereepttvel tanto assim que os enomorados nem per-

cebem que se estão enamorando. No curso da pesquisa ttct d e Q OC"! embora a matéria

{eitf,. entre os casais consultados os quais se consideram --O-t.\AI»-Lik-'--;··�- C����h� �� ��:ur:n; N.;!. não �e anquadre- por Igual

íelíces, não registrado 'nenhum caso de amor à primeira � n V ctonat recebeu relatório de no âmbito usbreí to dos em-

rtsta. _ Mas ... não há. regra sem exceção! nuncíando a exportação bargos uecrcratórtoe. já a-

MAllARENHA$ ��ç����7�ac�� C�l�:�i�� ����:e�l!g�ci���I��m d:���
CIRUROIAO DENTISTA mretone de Rendas Inter ,�!/�I�:����U��t�à.��di�l=
i:'.:.x.-.l!:sLaglarl0 do HOSpl nas do pe.9�:ri:r!rtoe�! rio n.v 52 584

tal Naval em Clrargla. e Cri' c:���çaoSunremo Trlbu- "Objeta-se que, mesmo

�����:o��ca. f�l����slp�" ''rthr'' fut�17rou ,�,,'O. a�;�un�;, f ��t��;I��!:at:i :u:;�tse�
����.ra eufórica - Alta re- ��:�c�9�ês�e��!in:ra_ único (do qual CB:�rão a�s
Rua Brigadeiro Silva Pam, ção requereu mandado ele Estad?s. e Muntctpíos 60 J('

���c��::on� 3�;�A� !��rs��d� g��; n!tu{6!�a� ��rr��:�o2), ��tp��;ri�
.867 mil de tmoôstos de ven os Estados, como ,n�o po-

das e consignações sôbre d�rlam Os Muníetpíos, co-

mtnérros. btar os t!"postos que a

Negada 8. segur.�nça por oonsuuacêc lhes c!!.nced�,
unanimidade. o relator, mi • porque el!i conrertc a Um

n'sbro Luiz rtetou. diante ao o Imposto unieo.

de embargos eecreratónos, Mas conferiu, asseguran
afirma Que "seria subverter do aos Est!-dos e Munlcipios
a própria Federação adml- 60% no

_

mmimo da sua ar-

Exila em seu cal:o tímros que, retardando a recadação.
. .

Lona de neros "COLADAS·' �rte�oe:!n�f::n�� ��pÔ��� f�d::���su:�:;i����ro���
- 60% rr..... IS no b.prOV�1 1-

único aos minerais . ficas- retardando a Unlao por ele-

mento das Lonas.

�r�o��i !Srta:oQJo e e�'����= �l,:"aasd�e I���t� �e�i�:t��;
(ASA DOS fREIOS ���, pr�����tu�f�n!���:�S �1�:���Srer\�I�a�:Sd�e�e��e��

lhes competem". tituiçao fol.!)romulgada) fI-
_

•.

EIs a�n�:::aI��Ovoto do ���:;�s,O�!S���Sê�s�Str:�= CADEIRAS
m\�i�:� �eui�ri����tl:a de- ��v!d��n�eosa1�pô�{gser:�s� DE RODAS
,cisão embargaela,' matéria constitucionalmente lhes
que evidentemente excede competem.
ao âmbito dos embaEg.os de
claratórlos, a embargante
alega: 1) que não se levou
em conta o pensamento de
Aliomar Baleeiro, no senti
do que compete â União,
com carater de excluslvlda
d.e. tributar minerais do
pais (tis. 173/174); 2) que,
também, não se atendeu a

qu.e a diretoria das Rendas
Internas do Tesouro Nacio-

�ij/6�el�p��f�J.���a; 3i'x��
para .em minério extraldo
pela recorrente emba·rgante
o valor de Cr$ 300,00 por
tonelada.

ART. 99 (Ex. 91) Cientifico,
ou Clássico

EM

SUA la G R A N D E

LIQUIDAÇÁ(Il
DBSCONTOS DE

300/0 - 400;., -50%
O.'EItTAS REAIS

NilO se trata apenes de ·propaganda.
Artigo de excelente qualid,Qde

'fradicionais em todo o Brasil,
Consllmldofell e Revendedores

VEJAM �S"l"A OFERTA PARA HOMENS,
.

�ENHORA.S E CRIANÇAS:

Arti� em lis dIverSas, de qUalidade ;nc(>U\

parável, desde

cus 2. 8 O O., O O

E TEM MAIS� BAN-LON - BOUGLE -

�LANCA _ TERGAL _ NYCRON - NYLON

Colchas e acOlchoadO. em várioS m6delo�

e "s famoBas anllguas-CAN-CAN.
Oomp';ar uma vez

Pau: ficar fregue6

ARNALDO S. THIAGO

A Poesia, a verdadeir\- Poesia, inspiração supe
rior que desce aos corações bem formados para insu
flar-lhes ânimo e sustentá-los no áspero conflito da
vida, melhor se coaduna com a expressão verbal me
trtrtceca e rimada do que com a prosa, embora tenha
esta algumas vêees enlévo da verdadeira Poesia.

Gérard de Lacaze-Duthiers, genial poeta francês,
grande prêmio da Academia Francesa 1948, fundador
da ARTISTOCRACIA, afirmava, por isso, que "a Arte
faz amar a vida porque a faz compreender."

Dêsse magníüco Poeta, ,ainda pouco talvez co
nhecido no Brasil, emçore nascido em Bordeaux em

1876 e morto em Paris em 2 de maio de 1958, apresen
tamos hoje aos leitores dêste prestigioso órgão da

imprensa, o poema "POÊTE, SI TU VEUX", dedicado
a Gaby DESTOURS, na tradução que lhe pudemos
dar:

POETA, SE TU QUERES ..

Se nã.o queres, Poeta, aos demais semelhantes
Ser igual, néste mundo, em que estamos errantes,
Sê tu mesmo o que almejas .

Venera a tua idéia e vigia o teu verbo,
Carinhoso e, também eloquente e soberbo,
Para que amado sejas.

Se não queres, Poeta, expiar da morte o horror,
Procura dar-te à. tua obra de amor,
Teu excelso poema,
Luz da tua paixão e espêlho de tua alma,
De que tem a grandeza, a nobreza e a palma,
Da liberdade emblema!

.
Se não queres, Poeta, inútil ser somente
Em uma sociedade à carne subserviente
E que além disso blasfema
De todo o teu amor, que tua independência,
Numa luta suprema!

Se tu queres, Poeta, a paz e que,. altaneira,
Dissipe a violência e a cólera guerreira,
Estratagema horrendo
Que propaga a miséria, enlutando as cidades,
Conserva-te fiel às sublimes verdades
Que semeias, sofrendo. I

Que tua vida, Poeta, ao que escreves se iguale,
Com o mesmo equiUbrio e mostre quanto vale
Q tema aurifulgente
Da verdade, do bem, do justo - ação fecunda
Que nas almas imprime uma imagem profunda,
Supremo fim consciente!

Se, Poeta, o farol que nosso TUrno indique
E em vez de inquietação, a fé nos reivindique.
Procura ser o emblema
Que nos possa guiar, nestas noites escuras,
Nossas almas mantendo elevadas e puras
Na esperança suprema!

Sé altivo e sê belo e forte - e que o risonho
Dia da realidade, enfim, suceda ao sonho
Dia em que surgirá à nova Humanidade
Plena de liberdade e fraterna amisade,
Se o quizeres, Poeta, em teu sonho grandioso!

Achava Lacaze-Duthiers que a Arte, em sua ex

pressão de beleza e de encantamento por tôdas as

coisas grandiosas e sedutoras da Natureza, que nos

revela a Ação Divina vivificando o Universo, devia
ser a inspiradora dos governos constituidos a bene·
ficio da Humanidade. Chegaremos um dia a essa con

quista, vendo um Poeta alçado à presidência da Re·

públfC!l' ati dos Estad da �e� Brasileira?

Que�lt:��:?surpre ...a nu vidí: .���p� Não temós
,

jâ o �I"te�unllto que"re��o goverpar?. :'..
.

;"
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PfURO P","ULQ MACHADO

COLABORADORES ESf'f.CIAI�
MAURY BORGE!> ,.. GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLA'ORADORES
- RUI LOBO - MICTON f. A'VILA _

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

48 ANOS Df; LABUl A CONSTANTE EM

flROl m. �ANT", CATI\RIN .... NO

SETOR 00; ESPORTES

eulo e Guarani decidem, e5ta tarde, a
na" Estreia de Santa Catarin��

Salonista

" Atlético
Inaugurará
Sua Quadra

A 10 a

Brasileiro deSão Paulo - Mal' c: carünbost. Arnoldo, Jurici e

tarde. sustentar urrvr da boa- pelejas do c ..mpennnto.
rrectdn ão qua. Q ... " n, sue () mais fraco time. Quem
perder p.êt.c men c te õ. a egureda a posse da "lan

terna", que Buicre" , m .iegurando, cem um ponto
apenas de dlfr _ nça na � b la de pontos r;erd dos e ga

nhos.
No turno houve Igualdade no marcadar tendo ca

da um 3',;S natado um g:l. Hoje, ...ampaullnoê' e bugri
nos, em igualdade de n.rcne. deverão proporcionar ao

público um pré ia eh '0 de movtmentacão e emusrasmo

prometendo ambos envídar o mâx mo pelo tnunro.
As equ.pcs, salva monncacões. deverão alinhar as

sim:

F.A diretoria do Clube Atlp_

ueo Catartnense fará inl.lulôl;u

rnrnopr6xi1nodia12deoutu
J,...o nO E..trelt..>, 11 <'luadrll <'lug
vem <:<.l!1Btrulndo, tom enOrmes

sncrifici"s, l,ara a prátiCo dos
e..porte� incluiflldQ_se O futebol

de sulãO, o bM'luCleh_ole ':"0-
1'Y.

O aconteetmento eatá desper
tan\lo entusiasmo nos clrculoa

esportivoliJ:("odusuo clube trl
CO)O'· do .EStreito, bem Como "o

Cspol·te )oCIII.

)i_1nas:X E"p. Santo

Assina a tabela O delegado da

Confedera"ão Brasileira de Dcs

portos. sr. Antônio Gom.. s ('u
nhn

Diu lI/lO
E�t. do Rio X E�p. Santo e

!lliRUa X Sta. Cata"iI111

DilI 12/10-
Stu.. Cut. X Estado dO Rio e

ATLÂNTICO DlSPÚTAiú;;ü
CAMPEONATO BRASILEIRO DE REMO
CONCORRENDO EM TRES PÁ,REOS

A Fede!"Rç.'io Catorinel1se <]"

Futebol de Saluo recebeu 11:1

manhã de- Ont('m a tabela e ,)3

tu dos jOgos rererentc� UO ;;0

certame nacional d� espor-e >lI

lonistn.
l!; a segUinte a ordem dos jo

1\"os: Avaí e Paysandú, 4.a feira, em

pagamento do passe de TAl'
A dletoria do A"1I1 lIUt-eh,,1 menta ao passe 01 .. :,tu.:ant.;

ni,.el\)re� do Clube 1'\[,U\;<..')

Atlânti�o fonc{'dendo enl.revis
t" iljmpfc'IlsfI de Jo!n"ile. t":(>
rnm a oportUnidade de :1ec.Ja_

!"arque o cl.uhe,-,st" IW,ti,'\
mente inlllh'o, jH qUe '·ol1lpe·

tição miut.icn nãO ,"cm �en<1"

dr�putada, nem mt»<mo treinos

de inte.resse siio ns duas n,",i:>

r('s forç06 qu(,.· impedem 'I!!" "

c-tcee N"'ltlcO' Atlántico ",,!:e

� ter oqu,-,Ie destaque de· anOS

l\trósquondohrilh:lYllnoset"r
remístieo de Santa Catari!,a.
Dlueemm ainda os nlto:; r;'

t{',(rOs do clube da 1I1anche5ter
ql�e " Ill(!emiaçito alra"es�"

hon ·fllSe flUllneeira com mais

de Cr$ 220,0011,011 em cai;>;a e

qUe desde HIGl <'l1l"ndO ha"""

aêr!o dCHentendill1tmtos do:: dil'"

torcs qUe o clul,e lUta Com l,r'J
blcmus. Porém, "f\'�Il"lr"H1 l'.<

I'lIredrO� do Atlímtlco (IUe nu

memento c�tiio sendo fornHL'.h,�

l-(uarniçõe5 vtsundc .. provo.i..,
15 de ?o.'ovombro, eon�t.nntp ,i.)

(:"lendlÍ'!"io dn. Federatão A'l"ú
ticn de Santa Outnrtua, vão ;\s

guarnições iniciaren\ perlo,!yS
de trelnJ\mento�.
Naquela pro\'a de 15 de N<l_

\'embrO na BRio Sul d,.. Plorfa-

nOS. J)oi� ("o"'. Quatro Sehl e

QUIlt'<O Cum, hal',>ndo j)ossioiU
dade� de �eJ'''m fennudoa .,,1_

Dia 10 de OUtUb1'0

.l';spirlto Santos X St". :CIIt.
t �Iinlls Gerais X Est. do Rio trIOS 11\10rnlçloe�.São Paulo - Marca; Carlinhos l, Arnaldo, Juricí e

Machado; va.íc e An el: Carlinhos H, Ofàd,o. Geia e
TAl que pertencia aQ ctubc a

zul e branco da eaplt�1 c QUO'!

110' t.ransferiu .....�nlcm(!nt(· pu

ru o clube ,'erde .. hr:,nl'o da

Cidade dos 'fecido�.

Clube acertou com u do Pa;6IIn

dü a 'e_IJ:..:açiio de um ami"t0
�o paru II noite "da pr,;x;mn

quarta-feira eh> nossa caPita.!
O preUo intermuul('!I'RI amis

toso !jers realh._do N" nasm-.

Apó� estCs esclarecimentos o�

m{1ito-re� do .'I.tliinlieo a um"

"onsulta da "f('I;o"I,,!':<,m oCh'l_

ram \'i';\'cl a fusüO du Atlâa'i
e" Com a -Soriedade Esporth· ..
C)"'-lzeiro do Su]' J\ A�Sembl�\a

que re!iQI\"er,i. " sltuntíio, �C!�
realizada uinda i)�le 3-110.

HAVElLANGE PROPÕE A
lOTERIA ESPORTIVA

Osmar.

Guarani - va'c» r: Gaxtáo, Zeca, Peoínc e oanho

to; Acácio e Vânlu; Dcmarla, ROldão, cevanaaei e AdU·

Com") peleja ureümínar bater-sc-âo as equ.pea se

cundárías.
Preços: Arquíbannadn - Cr$ 200,00 e Geral - Cr$

100,00

RIO. 21 (V.A.) - :.:" se-te
da CBD, o �r. Joüo llll"elan<::e

r5teve reunido Com os presiden _

tes das Conreéeracões de Tênis

.sr. Paulo Costas, de Bcla-ao-,

Cesto, sr. José Dias Piment"
de :'oleIo, Esgrima, s.r, Joaquim
('OUtO Simõ.::s, de Voleibol. sr.
Roberto Calçada. e do COn,:I',

Olimpico Bsuailetru, sv. Reis

Cnrnetrc, :I fim de e-laborar a

mensagem que ser" enviada n.)

CongreHSo para n crlaç"O 'lu

Conselho Regional de Farmácia em

SANTA CATARINA C. R, F. -11Hoje'o inilium da
liaa Ito ia iense Sensação no

Maracanã:
FLA - FLU

EDITAI. N" 5/63

REOJSTno CANDIDATOS T'I!:RÇQ RENOVÁVEL CIU'·ll
X ... tarde hOje, será '!"culiz,,,lo

o TOrneio Iníeto dn Li�u It"j,1i
ensc de Desportos contando

com n apre6(>nt.a�';o de tr"'li eh,

Fazemos saber aos interessados que, de acõrdo com

os �� i e 2" do art. 3" da Lei Federal 3.820, de 11 de no

vembro de 1960, foram abertas pelo Edital n- 3/63 inscri
ções para registros de candidatos à eleição do têrço re

novcveí do CRF·II.

D� acerco com o novo Regulamento Eleitoral. obtive
ram registro n CRF·U, os seguintes candidatos:'

- Nelson Antunes Martins, Menoti Demétríc Digia
como, Ladislau Kowalski, Ronaldo Antõnio Salum" Hel

cio João Moreira da Silveira e .Roberval Silva.

Ranulphn José de Souza Sobrinho

J.ot"rin Esportiv:l: l'tuminl'l\�l' e l'III",,,nl-(o ser! "

cláSl'i(:o do hoje nu úlUm::. 0_

dada dO turno do �0ll\])eOn;\�1

j,i que olham com bons Olnos (I
bc�.
Fstllrjjo lutando pelas duu�

Xa reuntâo foi lambém tra
ç"do pfuno para a reuni,,,, <I"'>
huver:\ brevemente em Bras,!;"
com o presidente da RcpubI,_
c.. e o p,:,esidente do ('XD, qUal
do scni pedidO o <lpoio do (;,,_

,·<irno Federa:l pnre <'lU!! u "l,ln

d" de Sào Paulo pos�a cnndl-Ja
tnr_;;C a pntrocj ea r- os .tceca O

limpieos de 196i1. A rellni:ío foi

Sceret,,-.

A eqUipe do Av"i 'realixou

4"_feira monl"i fí"ic" e bote ],0

ln, no C'lml'0 do At.,·i·o ,I \I�

nores. estando " l'J1meiro �.l\e

tlvodaeemana prevBtO l:aru
amanhii nO mesmo local,

O trei-nadoT José Amorim

nUo ccntn (:0>11 rroblcm nu e

qui pc, pois o utacllnt O ,r

qUe sofrera pequena eOntu,;i,o

nO embate contra o Figudr<!R

se, iii eSIH recup "lulo e parti
cipará da pniticu de IIman',ii.

r .. ferido torneio,
v"guS uo campeOnato do Esb;Il'.
Pllrticlpl1'r,;O o )!lIrcil:o ntll',

Ahni"ante Rlln"o�o e Tir<ld'ntl's

da Barro do fi,o, de lt"jal.
As rep!"esentaçôe'!. da so-:c.,

dade doS Esth'udores e do d

raen_port, continuarão t;cenda

dos pela 1.ll-(a Jt3jaien�e de

O cotejo vem "trnindo ''" ;l

ten�iic5 do publico gllanuhnr!no
1)ois am�os est"o bem situado•

e da�,j"m C)'llZ'-lr esta ctal'!1
na po�ição de o!<tcntar conJ:

ções de lutarem neto titulo,
O FlumInense f více lrder

com -I P.P. enquanto qUe o FI ..

NilO se sabe ao certo os d\l

heI' que eSf-lIr:w pa"rfkipu"do dO
• tnrneio,. esperande-ee qu<: �Q_

jam Av,,; e Figueirense, 'deita
Capital, Marcilio e Bat'l"oso, de

ltajai, Carlos Renaux, e Pr.y_
r.dú, de Brasque; Cnxías e

América de Joln,"ile e Pahul'i_
rns e Olimpleo de Blumenau.

- Presidente -

Desportos,

nópOli" o Atlil.ntico de,·e.râ p"r mengo surge em terCeiro 11,;'.;ar

Co�selho Regional de Farmácia em�,.,
"'c�, pelo "" com 5 ,,,'o, ,",dldo.

SANTA CATARINA C. R, f, -11 . ADÂO Vai Bem Como
Treinador do Treviso

O presidente da Federação
Caf"arinense de Futebol já clI_

trou em entendimentos COtra

l'ma firm .. especinllzoda para

a COmpra do ma·t�rial necessj

rio, visando colocar um alam_
bradO no murá do ,-,stâdlo Á_

Volla a bal13 a re"llz.çiíO no

tornei" entre a8 �id dI' de t;o

rianópo]l", Il"j"í, nrn�que Hl�
•

EDITAL N° 6/63men"u e JolnvU ... para
sua

b/c/c/e'fa
PNEUS

DUNIIOP
� A MARCA DO BOM PNEU'

.
- -

. -.-

Há ulr;un9 me'e� atf"� Se fil

lou nes ..e ton,I",o <'lU<' não r1""

nhou COrllo �n, C"cc do! ceri:1
ELEI.ÇAO DO '1'ERÇQ RENOVÁVEL DO CRF·ll Ao q"e con�ep:uimos a,)�r,,�,

o A{I�o \'(!Ill c»rre�po"denJ" tn

tnlnHmte " COf\fint1�n dll" I'lt\

t01'c6 do cluul cdchununsc.

jogador AdiioO conhc('ido
nelfu Konder, l':ogueira, que defe-lldeu "ii�ios

clubcfildllllhaedointeriorl')l

Ire êle!1 o Ava; Flgue1r ..nse c

DOCa1\l\"3, d� c"pital en�o"t,·,\- -------

Se otunlmenlc no interi'J,· "h

ealndo 'pl;'.'atando seus.seh-i ...
ços profiBII1unnj" cOmo lr,!IR:\_

do!" da equipe do Treviso. qUe

diSpUta o certame principai d,)

Liga AtlétiCa .Região )I:nein.

De conformidade com o novo Regulamento Eleitoral,
fica convpcala a Assembléia Geral Eleitoral do CRF-ll

para o dia 11 de outubro de 1963, para eleição do Terço
Rodoviário de conformidade com o Edital 3/63 publica
do no Diário Oficial do Estado de 29-8·.63 e mais dois jor
nais da Capital O :E:;stado e A Gazeta.

Adiantou o Sr. Osn! Melo a

"""�a "eportagem que pretl�n

decuIlclllir ..ssaobradQntrodo
menur espa�o de tempo po.�bi_
,·cI.

mes regionni�.
A/.(ora u assUnte ser,; nO"a_

mente estudado, podendO llor I�

so U'e�1l10 ti"Ir ..m data a 8 ...

determinl,da. Prélio para
a FASe

,
A FederaçãO Catarimmse de

Futebol "ai convocn!" uma asSlll

"'Ha j!:eral, em <lata "juda. a

);"r determinada, no Sentido de

�er abordado o campeonato ..�_

tndu,,1 do próximo uno.
Como já se sabe este :1)10

Avuí e Fil\:ueirense fora>1l

eon"ldados Jl"rn particlpar"�
uma reunliio qUe será r �Iboda

hoje na cld"dt, de TlaJ"i, '-;IIpn

do a rea11::.a.çuo de u" lorn 10

cujo cOnclave �erá ll"trúc;nu·10
pela Liga ltajaieuse de DI' p"r

tos, na _peslloa do seu I) C6i.iell

te- FrancisCO Julio WlnJl�I.

Ranulpho José de Souza Sobrinho
- Presidente -

A FederaçãO AQuátl�n de SS'1

ta C"t)jrinn reme-teu oficio ,.0

sr. GO\'ernador do E�todo, �oti

citando o prédio llitUado �a

nlll João J'into, onle f\ln�lo",,

"a a UITetOTiu de Terras. pau
sen'ir de Sede par" e entidade

náuticn de SURta Catarina.
No oficiO a diTelorla d� F,.\

se expiie OI! motjvos qUe li le
•

VaT.un lIsSim proCede)·:

FEDERAÇÃO ATLE'TICA
CATARINENSE

.
,

Vo!kswagem
, f

,__/
n�l� haverá diSputas estaduo,�, �

;:

� .'
COMPRO COM SOO MIL

ENTRADA - RESTANTE

De côn;ormid"de com o <'lu>!

dlspóo> o art. 2.) do E�tatUto
desta Federuçíio ficam eon,·'·

dados todos oS presidenteS di'
ClUbes e Lil-"us filiudas ou 5�IIS

repre"�Ht"ntes <.le.'ldnmentc ere
deRci�dos para a ASSl:��IBLr.:IA
GERAI, l�XTR:"Oll1JINARli\

qUe �e realizará 110 pTlh:\"",
di" 27 do eonenle (27/9/0:\,
,,820 hom:,; em EUa sedc - :.(

lllinistr"tivll nO E.<tu,UII S,"'t�.
do di,,:

Catnrin" COm ·'1 sequinlc oru"m

·0) �,tudo pura II fllnrlt

çi\o de federuçõe� e:'Ille("\ali-

Florianópolis 17 de Setemh>;o
d,,100.1.

Jo:<o Pedro �unes

J'rc�id(llte ·elu F,:xercjcio

Estado para o próximo "no OI ...
A Federn(uo e"t"rinens.. dc

Futebul receheu 11m tl"le�rnm."l
de !tujai cou .. ldando os clubl'�,
Avaí e I-'Ir.:uelreufle, alem do

pre"illente Oant Melo, p1.rU 1.'0';\

pareCerem hoje iI cidade ,lr"i.1

decerá um novo' sistema, COl'l

,,�"iaç;\o da divisa0 espeei::!
d" profissionais, razãO pela
<'lual us Ligas e os Clubes in_

t..,re�andos dC"l·erfio se reunir oa

1'11 II elaboraçiio definitiva do

ca'!"net.

40 MILL MENSAL - TRA·

TAR COM AL'.;:eS NO CABO

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E
PENSOES DOS COMERCIA'RIOS

Qelegacia em SANTA CATAR!NA

SUBMARli':O.

no.
A entidade jã le,"ou o a; IIn

to ao cOnhechnentoS dn8 dlri_

gentell dOll rloloJ clubes, que �s_

taTão partlclpllndo flll reUnii;o,

. ANOJE - GUARDE - VISITE

DURI-SlOeOS
ICAHZI�1I0, NÃO!
, C,\IE �I�O!
1..--- _

O jogadur Sé.rglo que SofreU
forle contusiio na cab�a, {Ior
oClIsiiio do encontro cOntra o A

vui, de\"(�râ ficar inati,·o pelo
espa<:o de 10 dias. estando ClS

dirigentes alvl-negros esperan

�OIõOS de qUe Sérgio possa jogar
c"ntra O Paula RamOll.

A V I S O
De ordem do Sr. Diretor Geral do D.A.M., levamos

"'onhecimento de quem possa interessar, que esta. Delegacia
está recebendo as propootas para contrataC'ão. de Serviços
Profissionais e Hospitalar para o exercício de 1.9114 nas se·

guintes especialidades:
PSJOUJATRIA
CIRURGIA
TUBERCULOSE
Os interessados deverão apresentar, até dia 30 do cor·

:ente mês no SERVIÇO DE ASSISTt:NCIA MÉDICA. 3· an
dar do Edifício Séde, sito à Rua dos Ilhéus, as propostas
em 4 vias e em envelopes fechados com os seguintes di
'leres:

CONTRATAÇAO HOSPITALAR:
Para maiores esclarecimenoos os interessados obterão

junto à Secretaria do SAM.
A abertura das propostas se dará 110 dia 10 de Ontubro

nn mesmo local acima citado.
Florian6polis, 19 de Setembro de 1.963

Dr, :ÉTOS Clovis l\lerwl
Sup. Médico do S.A.M, em Sta. Catarina

VISTO: I

OSCAR
REGO

ANOTE as vantagens: mão-de-obra ê reduz,,'1a em

70%; o tempo ele construção é 70% menl)r; material
mais barato e só precba de 2 a 3 mm. de r.ebôco. As

paredes não deixam passar nüdo, umidade ou calor e

têm durabilidade ilimitada.
GUARDE o enderer;o: - E;;Cl itório à. Rua Felipe

Schmidt 34 16 andar. Fábrica em l::oqueil'OS quase de-
fTon a Salga.

VISITE a casa modêlo, ao lado da fábrica e certi

fique·se pessoalmente, de que você mesmo já pode
iniciar sua construção.

VENDE-SE z"daS.
Coleção completa de "Se·

leções" desde o n· 1 de Fe

vereiro de 1942 a Fevereiro

$1963.
Maiores esclarecimentos

com o Capitão Nilton Ma·
theos na P.i\.I. Tel. 3453.

Bracinho não

aprovou no

FLAMENGO

O profissionl\l OH�ar RI'�II,
um dos mai� completo_� pleyer�
de Santa Catarl�lI; pr('s{'nte�

mente def"ndendo :1.8 �ô""s

do A"ai, na data de amanhã eS

tará aniversãrindo.

Profissional correto, joganõ()
I.,sempre com almo e d.,.semharr

ço., pos9uidor que {> de um "rit,

10 de jôgo sob todfl!l os as-p�_
dos vistoso e d" grand(. IU"'Vc!
lo pnr�, o (lumlro qUe tI"lcnde.
(Ine, !!rat:M" ple�enl; do grlln
dc aSlro tia pelota nll l1\elo Can

:'oI eSmo sof"Tendo a derr'ltll.

ff('utc-lIo Figueirense, os jo""
dOrts do Avaí fomm gratitl':.:I
do,;.em ",iI cruzeiros, o que ser

1,lrá de incenth·o para os pró
ximos cOIUpr<.1lnisS06. '. O atacante Bracinho, pertel\

cente ao Fer.roviário, de Tu\>n

ruo ... que esteve He lIubmeten
do a testes no Clube de neg�
t"s do Fhmenj.("o, retOrnoil di"s

�

anãs ii TUbar'io.
o jogador, cx-Intcgnlnle da

l\ele�j'io bnrriga-verdl'. cmhoru
n,\o lenha deccp�lol1ado nu.'J ii

gr�dou o ilirc"iio t6oni�� ti',

DURIEUX & LTDAC I A.
COnforme borderaux feito ue .,

la Federação cOncernente ii. ren F/-_..I-_--.,:'I.

da verifIcada dOmingo no jOj:l"(l
Avai e Figueirense, coube ao.A
vai u qUantia de 151.9�,OO e ao

)o'igueiroenSe 6&,694,00, I.<:u,.n_

dn WI despesas a qUantia de

j:;0.71� 00, num mou.taDte de

,iii � rm nds e.

Fâbrica de blocos de cbnento - tijolos de concreto
- com encaixes _;.

CASA
de madeira pré-fabricada, vende·se, .com dois quartos, sala
visita e i"'n��'" ..."niugnda, copa, cozinha, quarto de banho e

qúttT�er. e tra;ay à rua X:�,.rle �OVE'mbro. na Estrf'ito, pró·

Xi�� Te,l'3Co:\.-'·
-

\)"-
Dalmiro Dual·te Sil\"'a

fe"d,,·:-or)'II.e ruhro nr)!'J:r. I"

Cidade A�t1\. .1
Delegacto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,Javentude, nores. aves .. -,

s da terra o esplendor.

SOis beijos da madrugada

). face do viajar ...

]!!rlCIlnt08 misteriosos

1)0 divino Criador!

'Sois promessa palpitante

De vida e reasumdção. - .,

Pérolas verdes, rormoees

se8I'llS do coração!

Á Primavera, feixe de alegrias,

Recolhe !Üagos dourados

Na paisagem cristalina

E compõe eternas sinfonias,

som sonatas e trinados,

Em sonhos alvoroçados! ...

o cerne róseo das árvores

Expande SUB fOrça majestosa

Na ramagem frondosa,
Olerecendo cenário deslumbrante

A natureza vibrante! ..

SOm, Juventude, à Prtrna.� em nOr

Ela velo cantar hosenas ao Senhor!

Fp61is. outubro 63.

Para Coluna Católica de "O Estado"

Hefena Caminha Borba

A fam1lla é o berço da soctedade OIvU, e no recinto do

doméstico é Que se prepara, em grande parte, o destino

Estados.
(Leão XII - Papa)

Como o principio de todo pecado é a soberba. assim o

mento de tOdas as virtUdes é a humildade.

(8. Boaventura)

o coração de Jesus deve reinar sôbre cada famllia em

'cular afim de vir a reinar, bem cedo, sóbre a socte1ade.

(_.,

(Le. l,38)

A 14 de setembro de 624 deu·se a gloriosa reconqUista

Sat:r.ta Cruz das mãos dos persas.
�

Para Coluna Católica. C01aboraçio de B,c.B,

.-tciação ProfissionaJ fios Empre
em Empresas deRadidusão

e Televisão deS. CatitAi
PROGRAMA D68 PBEmU08 00 DIA

DOR R&D1l'\:LIRTAS

'DIA 20 (SEXTA FBIRA)
As 8 horas - MIMa em BQio de graça. - LocaJ: Ier&

.

Prancisoo de Assis. - A Missa será oficiada por

o da CUnha de V8sctmcelos, DD, ArceblJpo Coào·

,.

DDS. - As emissoras da capital paralizarão suas ati·

IS. GentUe?.8 aa Padaria Zeca oilva).
' ,

As 9 horas - Romaria ao Cemitério de Itacqrobi.

SAlDA: da Igre,la São Francisco, após à Missa.

CONDUÇAO: Onibus da Viação Taner, gentileza da

da Empresa.
DIA 21 (SABADO) DIA DO RADIALISTA

da classe.

BIMGO DANÇANTE - durante todo o dia.

L'HURRASCADA - as 13.30 hs.

Local: Estádio do Figueirense Futebol Clube - E5-

to

l!YB?ETA

compd�·I' r-hl cio I'"der Judlcia_ sun�llo dl' le!!IUn,hlnde de :-<J<'" IIIf',tid"

�In noll fundllmento� da iOlp'!_ natureza. de tributo prlnt'ipd, rlb. Trr.. lo,>,·ant", porlan!,,' o o 1110 "ublj("n, até l'rm·:1 (,n-

\'�. dlN> FPitof. da l-'au"1,1. Ira<:Âb .. pode oro"",' d.<I,). II qUe "ti aderldu. fl'ndaml!-nlo ii. Im'Petraçlo. e....triri...

Nacional, ""ta captt-I. d..n.-_ irr"parlÍ\'('1 �p a '1(.'):'lIrllo<:a v"'r Ora, no CUflO o empréStill"l (11l�T>t'<' ii h .....!lar"blllda.d(' I'!lr e .. I""; mo'·''Oa. d Rege a i', rm <:t; ..

goD a medl,da, liml...r C"JIITa a �eI' l"OlK"t'dllla II rln.1 não � eonrunde nem se d-n do dano qu.. e ""ePodo TI'_
-_._.-.

--------

o rt'C'olhlml!'nlo do "Eiuprt-ltli_

m" CompUlllôrlo" criado pela
Lei nO ".2421&3, e&anndo a

........te_�.:

'op� 1tIII1.pr-t.....te.

II ilJNortaçIo da f'IIIpr-t'mo

compUlaórlo IN'la I" ..., 4..24�1

ia. 5Gb o 'uRdamentO 4e ClUe

t,lI I'mprnlhno • Um verdad..l

tlfica eem o Impô�te de renda

qoe apeRa. lhe eeeve de <:rl""
rio pa� o Calculo da lIulllntlo.

que ·0 partlt:ular de�e entnl:'"

ia Vniio por dete,rnjn.çiio €III'

lei.

Nlo ...ndo o ""'prtilU..o

CantpulRÓrlo Qm tllbuto, !li,o

..stá .uje1to iall I'1I:lgl'nclu cons

quisito para a cOJ\llessio dR

IIminftr, jn.-slst" n<> caw: pnb!

lIue ..iio se pod(' pretlUmU, n Ir

1'��lIpl!'· b'l Ild.. de Impo1'tfan

c1ftll f'nt.,O'f:Uf'9 ao Goviol'ftO Fe

deral, ..llId" qu .. a.·in.la.. r .....

<:ollb",� Ind ..ddo o J't'('(llhl,... ·n

t", AcI",it:r dano Irl"l'paraw'l, ;l

;llst'f' J'tt Il ..U"'f> " ....0 Ihn!tu

No ".ao em ezam.. , nenhu:n

d...-..s p,l'efnIrllpO!lt.oIl 0<:0 ........

e _pre"tl"", tIo",pDl�o

InwCituldtl ppla Let ne 4.242/1>3

é Jdiont' ..... II. que Já rÔ'. __

fabt-ltoeldo pela Lei nO •.089/62

e, .0
dft'id1r mandado de ae

gutan(:1i Idiontleo a'....... eem

blllH'n.lelllnterlor.debe1 I'"

VEN'DE-SE uma lambreta com 1.700 Km.

Trat r prevo e cen-a- "'f>,, à Av. Hercllio Luz 66. Das 14

ss 18 hc -&-"1 :te 28. a ee. feira,

1'0 Impoato lanç.do t'l1l melo I!'ado Cinto 01 c&nICterft dlsilo_ tUuclonllls eSlabelll'e1das par.. do "to I."p" 'U du....ria Pn'IIU

de n..,nelo flnan<:elro e �111 VOR ,do hnpÕst!8 • dO t>mp""J_ 08 Imposl.o8. mir " r_''1l'd� na de la'l'll.;:ão d,

....r1l1aÇio oI'<:.meRt.i,la� e qUI!

.
uirrlJltrto o �rill'r.fo 34, do Itrt

lU, ... CCllllltltUIção Fecl8'II1

A ('onC!t'I!lio da liminar �it,

A Instituição d"�"l' empres •

ti_pode serpreju.heiulà t·.

ceoOmja particular e deSll"on_

fI..lh"el do ponto de ,·ISt. ri.

nante'I'O, _ I�o nãu f- mil·

térln IIuJei... à <:orret;ão Ji,di

dai, por envolver Con$lderaç""'�

d ... o rdern polilkll, 1!'3_fIInn,;� a

2 - !\.utflul..a P"fluen., manual

di! I!'rampel!l' talMe par. Tlp<>

J:I'.fla.nl'ft'llllltatftdo a)lrUnll rl!'_

paro. t'old..... - _, qua..U_

dadl' - I pelo � de OS.

.......ot(rfU.trenllll!TDzelro) •.
::=::::"'..=�>

:.:-m�,:I::':':;::,::'.:: Defesa da Constituicã'J na·j
lia de 13 ('mi. Cluadradoe. �-< �

'" f
�;·��:T.7_-:0�:::: ·Pali'vra de M:rh;tro GrlloUi
(da ... 1 n'D1ftr0ll).

� F ESCOBAR FILHO rr:é�lr'a aludo a:1 meu an- zlos das :-od�s de ca!e q\13)
bém os estr,mgeiros,

.. - Máquin. de cortar papel. (pera' "O ESTADO'" de t'go tnf'stre c amigo, pra. falam na C�n thUl�ao pa-f Con('luem G.'; �ma1istr,s, que o quadro da conjuntura

_ __._, -.o 8'1; _ lIt FlcrianóTnJ:"J' fe,-:r H"'."m"� Lma a�- ra comb9te-1a � 3 .. V�ZC5 brr,sileira não foi premisso'" no') peri,-,df) de 1'l1:2 em relação

('M', 6e bDC.": c"",, ma"Ifdl,. S:i- P�nL (!�, sul. 14 de têr (10 unico voto disco;; a:é !lara ��f.2nde-la. 'S:'l1 aos exercicios anteriores. 'a'!Tuvado pelas crises politicas e

.....tfntdo �eno rellal"O" í Setembra de 19ro3 - Can- dame no ca<':) em ap:'cço). haver queln:ado as pes.:t· sucessivas greves. M"3fl m{'�:no assim o pais progrediu.

tTnldud.. _ Um, '1uanllda.f.. _ H ��nn:����e :+��� .!'!��r'���0 ��i�iBi�lnt�i� �:;I.��� s�: }�l:;�':� i�:�=
1: Pelo Pl'efO dp Cr", IOO.OOd,ê1 F?-:le,nl. fI'! mf"'1<:s _brutal Gallntt! fei red:g-ido c�m panha da legaLdadc brl-

("em mil Crl1zeiru�). � do que a d.;s ofic',l.i,� comu a "l:l'nliddarle e a clareza zol1staJ. ..

nista.; no an'ij!;o Ref-:i>nen- de uma nota de jornal, de Nesfa orC!em de Id�la�
to de Infantaria, na Praça uma conv,�rsa entre ami- a{',�ntua en1ao :I Mlmstr.

V."'rmelha a 27 de Novem- fZCS, Uma l'çã:l em tprmos Lui'7 Os.ll'}ttl:

b;o de l!i35. hê. "u�se 28 tão acre�iveL-: ao entendi- '"D;r·�I2-i flue o a:�. 138

rllIS encontram_lIe à d'sp,-,slc'io anes oU<!T1(lo t.9.TT1hÂm era o m�n�o d'1'> leiO>;'Jfl nue custl gO .trat:l!r a rep';ra da Inelc-

�:n!:::eNHadOI!
no Abrigo de �t.��c�,�r·��.�,Juf�no,r:�'L���e,i,I�;i.S: cmaC��,:{,'u,y�t'��sa"I�:�;mri���a�f>br�;a: '�":n�I�,���r'a",;t,',",�1'�3?n��!",�n�.1�� t

�- ".,,� �� ",. "'_' ,,� " ,,' ," li v. ,_u "·V - -" ,., ... -

� c��::����apcp�-�'{;c�;_.'eo:e V���I��P��':'�'X�':�P����i:�:stee��
'�latflr �s clrcun�rãnclas de.'! alguns rleputad,"'. {''Of'',., le, _ menci;n9.1as, tC,m�nDl

II - FORMALIDADES da eu'! det.en<,ã'J pelDs re- os quais SÓ me admiro de "�trl(' �.� 91"3.Ça3 c.'! po, ma· propriedade dêste Depr.rtamp!lto R"<:"irn�l:

I - Os Intere��ados d"\'era,, t, �te�id�o\�e�u.�:���s�ri:�: ��f���f:r:" h1>��'� ,,�: i":;;ae!,S'�nLPI',]'�(,' a��im ,,�� 1!!j9�C; �:a.C:��:�ã�: ��r���l���������S�!:��lindr��

:�:::r
as seguiotes forma Ii_

nau Federal. {I!- Que é Mi- reira, meu ve'ho comp�é
�:t l�R. ,ent'end d'l, fJU,� ,".\-�l 1�"1 TT. "elo v:llor mí.lume'- d� ofE'rta de 'Cr$ 1.800.000,00

a _ ap«'llt'ntar dt'claTuc;;". ��st��. ���::t.��. ..;,

a d·ferên· ��e�ha��v�o��a�'e'lq�'?-�re ;;�s :;���r��e�bmlL�l��l����fu (L.�' ;_�'i'llr.o e oitocentOj mil' cruzeiros).

de .'onhec-Imento e I<lIhmlSllão Diz O M'nistro que ouvIu n')utms telT'!)"s ant€� �e e "�m l"!ualouer sen 1(1,: 11:"1 2" -- V�", cr"'lf0'tleta "n' '.,'rt O::'�T_ rono 1!)S4, cõr A.zu!,

, :E.:
rC'fe:ênri3s ao ml"do por rUar-�e ao marX'''mo·lem- sua� nove p",lnvra,> f,n:'lIst, mohr r:timero AFT:,:;',"' !-L. seis cillndros, pelo valor

::J.:zU;;��'::' ��a.I,I�:o·"·�:, Ó��"i��a: �j�c����d;�Su� )� ��:��' !��i:e:l'Pal���: mi ;;:r�(n;n���('��d��t.nf3f,�·.tl �'p';r:o de oferta de C:S 5CO,OOO,OQ - (q:tinhentos mil

Diário nO 7.226 d.. II de CeveJ'Pi encontrQ.u detidos. Acor- O M'nistro Gall"tt; ex- p<'1i� �pla.s euas ,:!u'1t_:-a"
cruzeiros ..

ro de 196a: dados pelos sargentos e plicou coml'J p.n�enner os pr!Mp.'l"!� pnI8'1'-rao; ("�!'M 3' - Um nutor:,óvel, m!1r�a SIMr'l. DO BRA<;!L, 1961

b - 011 en.-eI!lPl!'ll. contl'o�o �;�n�:�ecr��s��� n;1���;�; ;���:� �eo r;:���'�!l d��'J�= !�e;;�:�e�s d��r��:����"�;'�;l ��;o:r���u:o�; :;��;:r�e �::' 1�5�����O�r�;, (;�H�ilh::l�

:�:':'rasen"'r:;:M:t�ep:�:= cO�:oda. fzp.'"am os amotl- �aora;:l���l',��� '� ."���:!;f,;�;: ;���r���. ::n�;I�� citla;:�:�l
quinhentos mil cruzeiros),

-

f'
.

a 'a t c' nal QUo!" e comp"e def Os interessados na compra dos vf'Íeu!os acima especto

:�:o1�e:::: :� �:m�r�; ;; ��;r�,'i:�U��"'35 h';i;e>;;::� ��o ,�',I�O�
TI'" C'"" ". t�"';. ,"du,;n��-a qual"', I;codo" d"e,ão t,,,,,, ,uao P'O"O"" ao DEPARTAMEN.

tllbro de 196�, n,pdianle reei �a���_�:!�!�i;ntt�e9n���� causa. �:�����ti�b��d���e����t : ����N��'1'�T!�,R�;�oS�:�o �i�m!:'D;;��
bv .. '" que meneloo"r" dll,la e ra e um Mln'str.J do Su- Cita l) ar"- ,,,,, (�,.,�<:- cão da lei e a;nda

menoslJ d N
.

hora do Tccchimento, asalnado � premo. mas agiram á bra- tltuição: __

'::::�... l�O''--'d· �{' (,-'''I':!",�,,,;.,.-J�tla E'xercl· d: (_"�;:'::O�n6�, �._l "�,>n��t��?s�t���o :!�: 4e!e ::etub:
por f'tIncionário do Departamcn slleira, sem os a�as�jnatos veis Os 'Jl'\l' .. r·"·",�.",,, r'! :'f'ln .,..� bunal a t:'uem a

que o'! emls"'á-:los russc� de wenc'onados no paragra·
r"" -tl'U'("'H) confiou a. propostas serão r('�ebicafl e apreciadas, na presença de

j""C�t:;� ::o�:;:sra:�rão a. ��I!er::�oA���Y�ld�e��� fOV��!�o o;;� t\
;;�"c��o/�prema

dos seus ��:caosd;:c=�;�:�e:t�:lr.fC�';����.s��� ct;TO���::r��:
hprt"". às 15 h<tra� do ditl, tros em entendlmen'ros são in<>lerrive'. " ''''1'

Fá 111"11 Ol'n_ipt""l. crom oba rão vir em envelope:": fech::tú's, ('nr' (I nlllxJmo de sigilo,.

2:; 10/63, .. na p�eRen<:1t dos ��o ��:t��'a :�d��ar�� ��� ��'f';�'�a�i�:' 1fti") do -.,r, 1\{ln''''-ro 0,9' traz€'ndo com tôda. cia'-"eza e precj�:'.o, o \'eículo que inte-

proponenteR ou �eus repreMl!n quela t:;st" pâO'lna de nos. Qliem �ã�, pn�ão. os cu-
(":!"",..... ", ':1'1 �"nt;cI"" C]" p"�. I"e<;""'. "<1 r ...·"n<1nente, com a respectivo valor de oferta que

tant..s ltoaltls. sa H·C'tó't'ln poll!lca. tr�� "'''n 1"1,,-:,"'";''' "l�--, ��.�:.�....�:r(lnll! r�:orv�;���� será difinitiva.

dl}�b:����t�O�� :;� :?� 12So!��:j;;i��('I�
dc qUE' tra 1"1-]",,", �: ,1i-'-lUtal' manda-

E' indis!'f'"""'vel as aS.:;inntur:!s c'l0S .interessados, na

prensa do D"j", MPn me "'1_ art. 1231
tcs eletlvc�

- resnf'ctiva proposta.

No Julgamento da eOncorrên �:rl!e�:ce':;�;e�es� COla��� t;i�!-.� :�;������c ,,�i'a "'r�_:� Eerá entã<'1 _p.�.�? -o'S ofiCi.;� ""

A,,, pnlpostas serão abertas nõ i '�n�:, de todos os con-

fia serão obaervadas as diep_ modpsta num caldo de cul- 'S�lva do art ,�..
y ,- <!!s, perfTue e. s\ ua�ãe (I,,,,

,__------------------------ �ã�a e�j�i�gre��en:s��� ��1�i�1�t�e ;��-�:f�-��nteso� ���;�:�t;;S'a ��;����n!nt
.. ,f'

��in��s��S���!�dadeS
ncs !U�-f:�I�no�e�a�'J�s;�:;s

..

r;ri;� �:�:�nt::, áda,.�,,����:�.r.�l�=�

Ma'S I') ma'or interesse Jlt��;�t�" ;�:�no �:�I:;;r,� ��(��srnaa,C'��t�i�;��l�ec�:r
de cbevar t�mbem um pau prel'llir.o ,illl'i�t<'J "�T""·"'''.,_ toe, no seu bYh'lnte v�to.�
co ele bar.:.o à parêde re· <-e um c1o� gr::mdes vultos _�n'r{' .,!'te (lutro� fia Supre

$lulta do fato tie e�tarmos (10 Slmr"lT'O n..la SllP ('111_. ma Côr�e. o ilu"tre sr. Mi·

em Santa Catarina, !!o"mio tura intell!':ência e prélbi- n1�jro Lu!:- r,.a1Jrotti.

natural que anul se dlvul· rlarle: Por ('i;sa bré"ha n<i'l en

gue. ccrn orlru1h .... D"t'a os "r"'pAp_se 1Y'rtanto. (' ....m t,:,arã(l os refcrmistas da

catar'nenses, o lumlooSo VO " ...lclênc'a !1pla;-. a cenclu- C,n�titu!çã". pni� na espé

to do Ministro Lul? Gallot· �ão d" nll€ êl..., (ns "ar"'en· cIp. a C9rtl",-Mávna t"!i; tr>n_

ti, entre 08 sete que mar- tos) �ão 1T'... lp",;"p'� eM fe- de. de res+" aos prep:oel

caram, 5-Obre Jml só dlRcor- re da Constituição vlgen- r':l� da rd"rma a"rária.

dante. a ampla vitória da te." (l_1l<> nãn {lU"fem tratar do

Constituição. que 8Ofr,:, ACl'e'>('pnta: campo. ue que nunca se

nêste m"menli)', um tcrn- "Rqbr>t' _�e ed,a dpVf'rh lpmbrem.

vel a'-isédio do� que preten- ou 1"�," 'll�.y,l' d"",,!' ",,,,",') Fn�'''''m "'" fr"n�ê"e� no

rlem refr.m'Í-1a. em p�t1e Ij t�m'1 r1·vpr�". 0"" f"''''· r��,"';�h·,., l' 'T� ":"'11"''''1''

p"r Que não a eonh�cem, 'lo" á n ....,"�9 f"'''''-'''ê''�'1\ ele PI"'" S"U !,): ',. �"e f' mn'

mJnl'a a leram, nunca a es- "01'1,0 .. a ",,"',., n" ... In"u'T1_ Sf''''p�:, r�e :-a,:,a nlgu:n!!

tudaram, mesmo acue)...s "Ia p",pt'lda á lei. e sim a.- C01,,�.

nue tinham o dever de p]irt\_Ja." M�im_ ':' Jp"or.te da i-

fazê-lo. com:> os e�tudan- Como se não bw;tM"e nr.·pita Br"�'.Ila se"Vill pa-

te� e alguns bacharéis, en- exp'Irarpl') tã() cbra. o MI- ra r:ue m"l�o� ."nr"ndes·

volvidos na ca'fl1panba. nistr:) GlIl10ttl v01t.a a c'-'m sem o "Ul' e�\i !la. Con�t1-

As dec!sões da Justiça 1')Qrar cc; a:ts. 138 e 132 da. tll· ...ão. E tt>"viu '0"'1'(1. uma

dol"'xam. muitas vêz.�. u- Cnn"titu'l'!lio dartdo lI"'a t()merla te p�-;'It'io em

ma llgeira d1\vl'da, lem- qlll� y1'f'!!inRa de Int"'rp'l'6- ",pfp�'1 do p"'n"(:,,'''' ,-Ia au·

.. � do aauela frase de �",rR" . .em lI","lAO'pm capaz � ....,.tdll"e. e�"'U""pn(lo e

Joao r,. ante ro s br � 4-i!. �r entpT'ldMl! !'Irol' t,o· ,rele!! 00 _seg,l"ndQ 1,g.

conflitos entre a lei .e 'O doS,? sem deixar a mín'lT\tl no, atu"lndo como cauo:a e,

direito. São redigidas, não duvida ,ntre os comenta- efeito cj.,?s .matores males

t'�ro, em linguag�m ber- dores .. .t���V'1J»"_' .q,_M_ I)ra��(l5o';f\'SsPber.i7am.. 1
,'o

':��;J, .".' ,
... z:='

.

timo llio s ..ntlff4l•

:'<I..... "" dll1:1l Clue tal e,,_

préllflmu e um adicional cio

jmpõsto dI' rendlt. SHunOSOl

80 eHE ZIT�

DEPARTAMENTO UNTRAl DE
COMPRAS

EDITAL DE COSCORRE�rT.\

PUBLICA NO 83�"-0I9.
MiNISlE R:O ::A Fh��"JA

AUân,�:": de �: :r":!1
'

.

.} :j
EU· .... \L N" 17

I!i�õl'tl do ln 23, do Regulameu

to aprov�cI!I {'elo Dec:r..to nO

SI-'.::4·-08-61/382.

o DepartuMl'n&o Central <le

Compraa, torna piibl"l"O que [a

rii rplIlizar. nu dia 25/1�/63,
iSláhor;:as,naeuaso,>deàl'ra

(a Lauro Muller, nO 2 CONCOR

RENCIA PU8L1C,\, nal! condi_

A ·concorr;'ncia podcra �I'r

. anulada, Ums "e1: II.U .. te�bl

sido pr�terld'l formsll�afie �'<

pr��8amen�e e'<I�Jda pl'l�s 1 .. \·'

e a omJ�"ão Iw[Oorte em Jlr�l"i

60 ao� c"n�OrC!'ltrs. ao Es-�"",,

ou ir. moralidad .. da C�]nforr,:n

"Ia,

CONCURSO P_\RA CORRET02 D3 NAVIOS

f','> r-rr+rm tto Sr rns-ctor da A1Fn '�o"l '_1" p1�,"'rnó

polis. faço saber aos tnterressoa-s (me .esêZlo
�'. r as

n.' , .. , para O CO::-'!CUF;::;O l'ci;'1f!_ _ H nm de serem pre

enchidas vog"ts exi.�tcntes no quad7":) de Cor�etores de

Navios em F:r'ri::>nóp:,l:� c e'Tl Laguna .

\
.. "",:n�=:;:��.,�');�·Op�:���6��Sc.é)e;�:���s, :f;���osnD �������
bulo da Al!ânde!;íl e os demais .\�cl(b·n ser oh)��)s �r�l
os membros da ComissEto do CONCF�S,), _'''''' ... ·es Fis·

cai:, cI_o I'11põsto Aduaneiro, Srs. Ary MiUen da SIlveira e

Antc.nio Santos, no horário do expediente .

I - OHJk,'TO DA CO�TOR_

RENCIA
O l)pp"rt�"'flJ1to C('nt,.l "e

Cnm���II. por �11" ('oml�';i"

i"h,�dor" r('�en·,,_�e u direito

dl' ,,-nul.. r a Concorri",,·la. ,',,

!lO ns fl.np"�tp9 apre�ent�c!�-I

não co�re5pc"lIdltm aos tntl!'r'-�

SC9 do F�tpd".

Florianópolis, em 1'9 da b-II'te"'·

hrode 1963 Florianópolis, 18 de st;ltembro de 1353.

VENDA

I - Milralllll • pedal, de Ifr","

-pNr t-lóea pfl,. Tlpoj!'tllf a

..-fIando .alKuIP r.pal'''''.
.

l'ntdad.. um, qualltldut _ 1

pelo ptt'(O de crS. 6.MfI,00
f!<t'ls· mil crn"ell'Oll).

(RlIb�r:H n .. tor da l'1'h'-\

I' 11 E S I D F. !'lo T t:: (Antonio Santos)
AFIA

27/9/63

OBSERVAdo: As mãqu;_

lU _ Jl'j,G,\)IENTO

TA( - Cruzeiro do Sul
vos horários e novos ·vôos

AVIOB CONVAIR 440
DIREJO PARA SIOPAUlO E RIO

SAlDA DE FLORiANóPOlIS AS 14.30 HORAS

PAU CUlITIIA - $AO PAlIlO - RIO
SAlDA ÀS 13.45 HORAS

SAIBA DO 118 PARA RORIANÓPOLlS

DIARlAMENTf AS 1 HORAS
AGORA AVIOES DIRETOS EM

·.VOO�dNTEIRAMENTE DIURNOS
-;:'- ","�{;, ..

�
,,\ '0.:.: � .', c'; ,( _,/

Revl tr. c .v-naímente, num dos seus últimos

er is. P " ,'.' um re umo r]:JS 1'" ':.:': rene pelo coe

tu ,- '1,0 e-::O!lOmtca

. ue.re. 'rrcnscrevo :lCS etcn.. .. s ccnsrderecões dêstle

estudo.

rm P2"'-' "e n

1""''. tjue evo!

te" d� ilr8d·I., o em c

_' o (;:r; c

c
. .o roí o da expan-

3 rapidamente no ramo de

ão com os bens de conse

. "ll de Econr ,'-.ia na teoria

tte resultado. 'roman
r.,. bens de produção
r, €"_'1 19€0, enquanto

." 1: ta ".;1 1955 para 189,7

d r ln ("

-ur .;!�1MrU!".1 �:.c 1

""je< '1

'a ci-;r: 3, o 'rlt!11o de expansio atin-

1f , TI fio de 10%, mas

do -aís. No en-

,:nn', , '.,: 3, índ.i:'� n' �'lfjda de suprir

'e nRci':'....!, :'!. H', 1·'�:9�-tr'nt no para o li&-

:1 �":." do p; �

) ....or de c-io

np�!1�O à renda
'

.. a�
·
..... '10 Ccnselho N3clonal

C>:l F'C::,:",-,.-v,',\ que :l. mé"'ia b-:-n� \E :"\ atingiu a 230 dólares

'f) a'; 'ii! ·c '�:>s existentes entre

as ....,.; '5. '-'''-�� na ('�- T I'l R
.- :',1d 'lC' ...·('f'pta anual é

de 230 dólar'35, enC)_ua."l.o no :-�ord_ste, ela é apenas de 120

dó!r""es por rno.
" . ""�1rio do C(lns�l!lo f�z nft>·:ncia à taxa de cres

cirr -<') de eccnOl.,ia b!'2.sõ'F.irn, Q"C' C2.iu de 7,7% em 1968

p�.ra 3,5"0 em 1%2. N:ste mesmo JI "o crescimento dento-

gráfico !�i!1'l Ol'('cp t'e �'l"" o n' � leva a concluir

que o desenvol.,.imenta real do foi de 0;4" J.

A p.,';li.�,. �lobal f-:-itn pc'cs lTIe;r:b�ot, da Conselho Na·

cionnl do E(,(''10'Uia. ria s:.t\\srÚo do Bnl�i1, inclui também:

o�Jt-"s !'et'}res da "lEV1oir.d e(;onômi�a !"'s corno, os t�

portes, o comércio C'xterlor, o desenvolvimento indus

trial, etc.
SitUr:l o à_esenvolvimen"o industrial brasileiro como

um dos mais altos do mundo, cuia cpusa está relacionada

com o �mmle pnuxo ele investimentos, concorrendo tam

VEi�DA DE VEle ': 0S
Edital pS'."3 ('ONCORRf:NCIA ff:3LICA DE VEtCU.

LOt> do Servic;o f-'.('<;j�\ da IndÚst.ria - Departamento R&

gional de Santa Catr.rin2..

Pêlo pr! '·:eJ"_��, 1�W[lm0S ao conhecimento de quem in-

A <;",.." c!'lda veiculo receberá uma proposta em enve-

Inn:') fi'l<:hado e rubricado pelo proponpnte. Não importa

fi "'''1'' o mesmo concorrente faça propostas para todos OS

ve"·,,lro;:. porém, t3is propostas, como se esclarece acfrna,;
se-ii" feltf'ls em enveloues seJ)aI"adf'JS. veiculo por veiculo.

A<; nr(\Dostps serão aherh,sna prpSE!nl".a de tods os oon.·

()o"'renhls, cf'hf':nd<': n r1il'eito de aquisição do veiculo ao

ql'P m"inr pre()o oferecer.

Os pre�os de oferta serão absolutamente para paga.

me.,to à vista, não sendo a0l'8�jrIl1R!1 propostas que cObti

ver a cláusulA. de pavamento à prtlZo.

� n".....mentos. deverão ser efetuados em: moeda cor·

rente do pais.
Na parle externa do envelrrpe Que contém a proposta.

deverá constar as caracterlsticas do vefculo que interes-

sa 1'0 proonnente, poroue é facultado a todos os propo..

nPntp<; r:t retirada de suas propostas &ntes da abertura das
....

V,..,,,idll a c<"lncorr�nf"lr:t. no mp�."o dia 4 de outubro,

CIo (''''.-rente ano. o veíeuJf'J SPl'á entTe�!Ie 1\f) comprador.

m(',.I;",,,te o pagamento integral do preço oferecido pelo

mesmo,
-....

Em hip6t,ese alemna, se dilatará o prazo para paga-

mento do veiculo CQmpratio.
.

Os """1105 de Que trata o p",,<lente EDITAL. se ...

�;::�� \J�s::�;:'����::t�:A:��s,�a:t=:�
mentE!, fiO hnrli.rlo das 8 .. 12 e das. 1'= às 18 horu,

e1p �:�;;t��:a���a�;�o:e���t�mb;� tt�- 1��� , tndlls��_�>.
j' ��KO nÉ C0NCOBRt:NCIA· j'
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AS?ECTO DA ATUAL SITUAÇAO DAS OBRAS

o andamento dos traba

lhos na construção do Hos

pital dos Servidores Públi

cos Estaduais vem supe
rando tôdas as expectati
vas, no que diz respeito à

eficiência e ao ritmo das

obras. A realização, em si,
constitui-se como uma das

mais importantes que já so

fez em benefício do funcio-

nalismo público catarlnen

se. Seu alcance social atin

ge proporções imensas, urna
vez que tudo o que foi pla
nejado, voltava-se exclusiva

mente visando o bem estar

dequêles a quem foi desti

nado, até hoje desprovidos
de urn estabelecimento no

gênero, tão necessário para
urna adequada solução do

problema.

Charles EdgardMoritz trabalha porS.C.
para fazer entrega ao Hos

pital de Reabilitação cons-

truido por oe. Edite G8JIIla

Ramos, da importância de

cinco milhões de cruzeiros.

ajuda por êle conseguida
na Legião Brasileira de As

sístêncra Auxílio substan
cial e Indispensável ao pro

seguimento d-e obras e da 'redtctouet, por suas mi

rnanutcnçuc do ocnemertto cíatívas, é o programa A

hosp.taf o gesto do Sr. HORA 'DO DESPl!:RTADOR,
Charles Edegard Mo�itz. e- sob o comando e criação de

videncia o seu empenho no DAKIR POLIDORO. Seus

servir e prestigter a sua trabalhos em prol da cole

terra. tívídade, têm sido apreciá
Oxalá, todo catartnense veis. Está sempre presen

au ente e r-em postos ae te com auxilias e ínícíatí

resp-r-sabtldads n a vida ves, nos momentos e nas

e!:l :->�í.;. colabore. de manei conjunturas difíceis, não

ra tbc efetiva, cem o v-em abandonando o povo. Pro

fazendo o uusuc coesta- grama Já com sete anos de

duano. existência, sua vida tem si

Só assim, terfamog o pra do desprendida e de tu

zer de. ac seu lado, na ga- tas em favor do próximo,
leria dos grandes filhos da desenvolvida pelo seu pro

terra, arrolarmos os que dutor Dakir polidora. Não

Imitando-o, tornamse dlg� falemos, neste momento,

nos do nosso reconnecimcn das Iídes passadas. Con1en-
to. ' tremas a descrever aconte

cimento recente: Os incên

dios que abalaram o Para

ná e flagelaram a popula
ção no vlsinho Estado. A

entcão dos irmãos para

naenses não escapou a Da

kir Polidora que atendeu,
de pronto, voluntariamente,
abrindo campanha pelo seu

programa. Dado o aIto pres

tigio e audição que desfru

ta, pôs-se de pronto em

contacto com todo o povo
bom de nossa terra que

atendeu ao apêlo: Ajudar
os flagelados pelos incên

dios do Paraná. A campa

nha iniciou-se, e em uma

semana, fundos considerá
veis em dinheiro e em ma

terial, estavam á disposição
do Radialista Dakir pondo

roo E a coleta foi levada ao

Paraná, numa arrancada vi

toriosa, onde se confundiam
o coração bom da gente
barriga-verde é a decisão

humana de Dakir polidora.

Assim, através dêste radia

lista e vereador, Santa Oa

tarína disse "PRESENTE"
ao Paraná em momento de

maior aflição. Assim, ainda,
no dia 17 dêste mês, pela
manhã, saiu de Florianópo
lis, um caminhão, cedido

por gentileza do Engenhei
ro wümar Elias, chefe do

16· Distrito Rodoviário Fe

deral, carregada de mate

rial e mais uma caminhone

ta cedida pelo mesmo enge

nheiro, levando comitiva,

seguiu para Curitiba, onde

no mesmo dia, ás 16 horas,

:1:01 realizada a entrevista

com o Secretario da Segu
rança CeI. ftato Conti, quan
do ,foram entregues uma

carga de madeira de 3 tone

ladas e meia, ofertado pela
firma Madeireira Brasilpi
nho S/A, e aproxímadamen
te 100 pacotes de alimentos,

roupas, remedias, etc., ofer

tados pelas populações de

Florianópolis, Palhoça, San

to Amaro, São José, Bigua
çú, Tijucas, Bom Retiro,
Santa Luzia, Garopaba, Pau·

10 Lopes, etc. Na quarta
feira, entrevista especial
com o Governador Ney Bra·

Pr::jel.ando-se no cena

rio nacional cerno figura de

tmpcrts ncte do ocmérco.
quer seja como Preetdence

da Confederação {j:, comer brando-se em atívt.r... I<:S
c o, que seja como vice-r-a sociais educativas o C";·'

stdente da Legião e Diretor r nenae Charles F;(lC'gtl.rd
do S::l:SC e SEN.'\C, oescu M'):Jtz não esquece 11 sua

dedlcaç1io aos problemas
ão Estado e use do seu pres

D"-ESTADO
o JtL\iS Ul!liO OIUID oe SAItU tAUJllJf1 •

Florianópolis, (Domingo), 22 de Setembro de 1963

T,ECNltO I
A FABRICA DE ARTEFATOS TEXTIS "ARTEX

F,/A., TEM VAGA EM U;"! DT�P'\R1'A'tvtENTO DE TREI-�
NAMENTO PARA PESSOA FORM.AI{A EM CURSO�
TECNICO DO RAMO DE CONSTRUÇÃO DE MAQUI-

NAS.

INFORMAÇOES COM O DEPARTAMENTO DO'

PESSOAL À RUA PROGRESSO N· 150 - GARCIA -

BLUMENAU.

tlgio para trazer à. êle os

benencroe jn(li,;jl�nsavp.ls
ao seu bem estar c prugres
soo Na semana passada, por
exemplo, aqui estf've ele

No narcante, aparecem
Dona Edite, o Sr. Mori.tz

por ocasião da entrega do

cheque.

ENSINO DA ENGENHARIA
INDUSTRIAL NA FRANÇA

Prcmovlda pela Escola de

engenharia Industrial da

IJti'.... e eo.n conv.te ox.en
srvo não ·.,õ aos alunos co

mo a tc,ço! �s-ltiÇllláis ínte

ressadcs. reall'�a�I�e. ama

nhã. segunda, fe;ra, dia 23

às 20 horas, no audítórto
do Ed:tIGlo das. o.retcnes,
li c nuurcncía do proreso
Valmy Bitt�mccurt ::,õubordJ
nada ao tema "O Ensina da
En"-2nha�'ia Industrial na

França". ,1If
Como se recorda. há pau

co tempo, o arqu.teto e pro

�::�f:ou��m:onv��tt��co;��' -------_

"Eutanasia" vai hQje�a Juri
A Eutanásia (homicídio- -----------------

piedoso) irá hoje a Juri na

Guarujá. Como convidados
especiais" estarão

_
partici

pando do destacado progra
mas, os jornentas e acadê
micos Pértctes Prade e Ama-

Governador Autoriza Construção
Corpo Bombeiros Itajaí

O Sr. Paulo Bauer, re

presentante da zona do Va

le do Itajaí, perante o - Con

selho de Desenvolvimento

do Estado, recebeu comuni

cação do Eng" Annes Gual

berto, Secretário Executivo
do PLAMEG, com respeito
a construção do corpo de

rei e Silva.

Como se sabe, é grande a

controvérsia no que se re

fere ao assunto e os dois

jornalistas convidados do

Programa "Você é o Juri"

que tanto sucesso vem .ob
tendo na Guarujá, debate
rão o importante problema.
ÀS vinte horas e trinta

minutos de hoje Amaral e

Silva encaminhando contra

a Eutanásia e Péricles Pra

de a favor, revtverão o pal
pitante tema.

Canagé Cota, produtor
do programa que tanto suo

cesso tem obtido pelo seu
• elevado carater educativo,

já convidou os participan.
tes do próximo programa
"voel!: É O JURI" que se·

Bombeiros de Itajai, recen

temente autorizada pelo Go
vernador Celso Ramos.
A obra será administra

da e realizada pelo PLA·

MEG, constituindo-se mais
um importante empreendi
mento da

-

atual, administra
ção estadual.

Câmara Júnior -II Feira do Livro
ATIVA NOS TRABALHOS TARINENSE HASSIS COR

A COMISSAO DESIGNA- Rt:A. UM LIVRO ABERTO

DA PELO PRESIDENTE SEGURO POR DUAS MÃOS

DEODORO LOPES VIEIRA. E FISIONOMIAS ESTILI

VOLTOU A INFORMAR O ZADAS. TRANSMITE UMA

JUNIOR ANTONIO QUIRI- MENSAGEM DE MULTI

NO DOS SANTOS: - "JA DAO NA FEIRA. A COMPO

EXISTE CARTAZ ALUSIVO SIÇAO EM CONJUNTO

À II FEIRA DO LIVRO EM FORMA UMA SF:TA INDI

FL.ORIANÓPOLIS. - É TRA- CANDO O OBJETIVO - li

.BALHO DO ARTISTA CA- FEIRA 00 LIVRO" SERA
COLOCADO NO LOCAL, JÁ
AUTORIZADO PELO SE·
NHOR PREFEITO f>.'fUNI
('!TI'Ar:, PE!;A vAu T'T3Lr:

vêrno Francês: um cursO

naquele Pa is amigo, tendo
se demorado por vértos rnê

s�s. Alêm de frequentar,
com real proveito. o curso

.

V�my B!ttencourt teve,

ainda; .oportun1dade de

conviver com ercressores e

alunos, visitando e percor
rendo a França (!! outros

paises. Dai o tnterêsse com

que está sendo aguardada
a sua conferência, a qual
abandona um termo de
grande importância.

��tN4!1êm "múw�
CONflCCOV·jl 1ll'10lR \li

DfUlI,Vi

.... f"adsU'........,o.'a

Padre Bertoldo
AIvino Braun:

NATALI'CIO
É com grande prazer que

registramos o transcurso

ontem de mais urn aniver

sário natalício do nosso

ilustre amigo e colabora
dor Padre Bertoldo Alvino

Braun, Diretor do Colégio
Catarinense e Professor da

Faculdade de Filosofia da

Universidade de Santa Ca-

tarina.
O ilustre aniversariante,

pelas suas qualidudes de

professor emérito e de sa

cerdote dedicado, é grande·
mente considerado em nos·

so Estado.
Ao registrarmos o feliz

evento apresentamos ao Pa

d,.c Bertoldo Aívino B�aun
0." nossos votos de feliçida-

MAIOR DO SUL 00 PAIS

O Hlspital dos Servidores

de Santa Catarina será o

maior do sul do pais. Para
a sua construção são ne

cessários 30.000 sacos de

cimento, meio milhão de

tijolos, 150.000 kg de ferro,
2.500 dúzias de tábuas pa
ra a concretagem. Com 11

pavimentos, estará equipa
do com 4 elevadores, isso

tudo construido numa área

de 15 mil metros quadra
dos. A aparelhagem desti

. nada. ao seu equipamento
acha-se situada entre o que

de melhor até hoje foi feito

para a modema técnica hos

pitalar. 120 operários tra

balham dia e noite nas

obras.

RECURSOS E EXECUÇAO:

PLAl\1EG: SVOP
O Hospital está sendo

construido com recursos OWfHA VISTA DAS IMPORTANTES OBRAS

Florianópolis disse Presente ao-Paraná

Polidora, e -conuuva. com

posta dos senhores l'uríbio

Custódio de Fanas, João

Benígnn Gonçalves, Domin

gos Pedro da Silveira

(Quintanilha), Severino Pe-

ta Catarina, Agência de

Florianó_polis, no valor de

Cr$ 541.12d,®:'rtuto da eam

panha realizada pelo pco

grama "A HORA DO DES

'PERTAOOR", da Rádio Gua

ruja de Florianópolis, em

favor das vitimas dos incên

dios do Paraná. Dêste mo

do, o Vereador e Radialis

ta Dakir Polidora, mais

uma vez, com o concurso

de seus milhares de ouvín

tes de Santa Catarina, par

ticipou da campanha de

socorro aos que sofreram

os flagelos das chamas no

Paraná. Não se omitiu ao

sofrimento dos irmãos pa
ranaenses, este programa

que é uma das tradições da

terra cetartnense: "A Hora

do Despertador". Marca-se,
deste modo, em favor de
Sarita Catarina, de Dakir

Polidcro,' 'da' "Hora do Des

pértador" e da Rádio cue

ruja, mas um ponto e uma

leganda: Missáà cumprida.
Santa Catarina respondeu
presente aos irmãos deste

imenso Brasil, respondeu
presente ao Paraná, desta

vez. É de notar-se que o co

ração catarmense pulsou
unanime e sincronizado:

Dakir Polidora foi porta
dor de ofertas de crianças,
de pessoas humildes de

militares, de civis, de ricos

e de pobres.

E Santa Catarina disse ao

Paraná: Presente!

LOTERIA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

7,474 - CR$
6.703·'_ CRS
6.522 ICR$

.- CR$

RESULTADOS DA EXTRAÇAO DE SEXTA·FEIRA:

� .fF" - r:n.$ l.ol)O.ooo.OO - BJumenfl.ll

150_000,00 - Concórdia
80.000,00 - Floriai16pOlig
40.000,00 - ,Florl.. "o,",ull::,

Z5.0UO,UU...::_ :;:lo,)11b-U'-'.l' .." ....
____........_.

Radiografia de um encontro de
Jornalistas

Adão Miranda
-11I-

como integrante de urna

delegação pequena, que sa

be fazer-se valer por êsses

princípios tão da gente ca

tarinense.

A delegação catertnense,
representante da entidade,
desenvolveu trabalho digno
de registro, sem podermos
destacar qual o elemento
que maiS produziu nRS co
missões Técnicas. Antonio
Fernando do Aamaral e

Silva, redator chefe de O

ESTADO, embora ainda.
neófito . em conclaves de

homens-de-Imprensa, colo
cou tôda a sua capacidade
de luta e de inteligência, a

Nessa série de crônicas
que levamos a público, por
quanto ponto de honra é,
para nós, na direção do

Sindicato, dar ciência de

nossos atos à opinião pú
blica, porquanto entende
mos ser êsse o nosso dever,

procuramos abordar alguns

aspectos do trabalho da

serviço da classe, quer emi- delegação que chefiamos ao

tindo seus pareceres nos X Congresso Nacional de

assuntos mais importantes Jornalistas Profissionais de

para as diferentes corren- Brasília, neste mês. Santa
tes de idéias, quer, ainda, Catarina, como sempre,
assessorando a chefia que através da honesta colabo
nos coube. Por outro lado, ração dos homens que re

Octávio Montegro de Oli- presentam parte da opinião
veira, Narbal Villela Filho, publica, esteve presente,
Hernani Porto, Romeu Víei- ativamente, àquêle magno
ra, êste ultimo representan- conclave, procurando de
te do jornal fundado pelo fender os seus pontos-de
saudoso Jairo Callado, de vista, os interêsses de uma.

quem foi amigo mcondicio· parceia de profissionais de

nal de tôdas as horas, não imprensa e, sobretudo, a.

perderam um momento si· tradicional vocação demo

quér nas Comissões, aju- crâtica do seu povo.
dando aos colegas na apre- Em mais êsse encontro
ciação de todo ° material de jornalistas, a que com'

levado ao Congresso. pareccmos, ressaltou a ver-

Verdadeira equipe, de ho· dade de sempre - a classe

mens entusiastas pelo des- �:Su�r:a,f:�� ",i':;.�1�1���b;�� r��r��:��t�v:'o �:L�ti��: se�ra nu.. co1t(jUi�t.a _",dOS ,�
.

��.li Eat�::�1e���iJ)edú :;:���� i,���,u�d���I,de��'�:�:I��
lJt:la dil>li.l-'lin,,_e f:�I::__o.j::i.: .... lj<l:_CX... ;;.l.{.....;.O_ .. ".,_�
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