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Agitações em Brasília
Exército ocupa a cidade assumindo o contrôle do policiamento
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A. SEIXAS NETI'O, válida ate às 23,18 hs. do
dia 29 de agôsto de 1963
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O MAIS ANTIGO DIARlO DE SANTA "dr
d'LORlANóPOLIS. (QUINTA-FEIRA), 29 DE AGOSTO DE 1963 _ EDlÇAO DE HOJE - 8 PÁGINAS

BRASíLIA, 28 (OE) -

Uma nota oficial do Mírus

téria da Justiça atribue a

líderes estudantis e agita
dores profissionais a culpa
pelos graves distúrbios de

ontem a noite em Brasília.
A nota refere-se a depreda
çflO de ônibus repletos de

passageiros pelos mentrea
tantes armados de paus e

pedras, que atacaram tara

bém os soldados do Depar
tamento Federal de Segu
rança Pública que guar
davam a estação rodovté.
ria. Afirma em seguida, qU1:)
a situação se normalizou

graças as providências poli
ciais adotadas e a revoga
ção do aumento das tari
fas de ônibus, e que a OI'·

dem será mantida, não se

tolerando a ação dos agi
tadores interessados em

jntranquítizar o pais.

das responsabilidades. 'ro-
dos os oficiais da Polícln ___,

que comandaram os cho-

ques policiais ontem a noi-

te, já foram ouvidos pejo
CeI. Mena Barreto do oca-

selho de Segurança Nac;o-
nal. Segundo pessoas qua

acompanham o inquérito
policial-militar, as manifes

tações foram preparadas
por pessoas habituadas nes

se mister, pelas seguintes
razões: 1) vários populares
presos, conduziam pedras
nos borsos. 2) vieram tem

bem com pedaços de M<}·

deira, com os quais agre
diram os agentes policiai.".
3) o movimento surgiu si

multâneamente em Br<l ..:;i

lia sobre a via Ibaguatín
gua. 4) os manifestantes es

tavam divididos em blocos,
já prevendo a ação policial
Esses fatos, já apurados
pela comissão de inquérito,
indicam. segundo os poh-

(COIlÍ. na últ. pág.)

por agitadores. As 17 horas
e 30 minutos, o Ministro do!
Justiça, sr. Abelardo Jure.
ma, dará entrevista coteu
va a imprensa, quando
abordará os acontecimen
tos do dia de ontem.

BRASíLIA, 28 (OE) - O
Comando Militar de Braai
lia distribuiu nota infor
mando que por determina

ção do Presidente . da Rt.

pública, assumiu hoje c

contrõle do policiamento
da Capital, em coordena

ção com a Marinha, Aero
náutica e o Departamento
Federal de Segurança Pú
blica. Em cumprimento ..I

determinação, fôrças do
Exército estão policiando
as ruas da Capit;:l e das
cidades satélites, garantin
do também o tráfego doa
coletivos. O aumento das

passagens dos coletivo ... ,

que deu motivo aos inci

dentes, foi suspenso, PUl"

determinação presidencial.
O Comando Militar está di

rigindo apelos aos Pais e

proressõres. p a r a que
orientem os jovens, visar.
do a afastá-los do mO\'Í

men�o que são preparados

Fogo Simbólico em Florianópolis
Chegou fi Florianópolis, de aglomerado popular.

.tr

por volta das 21 horas da O Fogo Simbólico chegou
última terçe-retra, o Fogo à Praça XV empunhado pe-
Simbólico da Pátria, rece lo atleta Djalma Hipólito
bido em frente à Prefeitu- da Silva, do 14" Batalhão rte

ra Municipal pelo Governa- Caçadores. Em nome das
dor Celso Ramos; Prefeito Fôrças Armadas usou da

da Capital, Sr. watdernar palavra o Capitão Andreu
vteírn: Presidente do Tri· no Natividade da Costa, da

bunal de Justiça, Desembar- Divisão de Relações Púbü

gador Amo Hoesohl; Presí- cas da 16'. CR.
dente da Assembléia Legrs-
lntiva, Deputado Ivo Snvet- A tocha foi colocada pelo
ru: Conumdnnte do 5' Dis- Alm. Murilo Vasco do vat

rruo NUVIlI, Almirante Mu- le e Silva na pira situada
rijo Vasco do Valle e Si;· na Prefeitura Municipal,
ve: Comandante da PM, Co- onde pernoitou sob a Guar
ronet Antônio de Lara Ri- da de Honra composta por

bas; demais Comandantes e representantes do Exércl
oricmts das unidades mih- to, Marinha, Aeronáutica e

tares de Florianópolis; aí- Policia Militar, até as 6 ho

tas autoridades e um grun- ras da manhã de ontem.

INQUÉRITO

BRAStLIA, 28 (OE) _ ()
Ccl. Pinto Guedes que pre
side o inquérito policial
militar, determinado pelo
Presidente da Repúbltea pa
ta apurar os acontecimen
tos de ontem a noite, ouviu
varias feridos no hospital
Distrital, e depois dirigiu·se
par-a o Departarnentn Fede
mi de Segurança Püblica
No momento, está ouvindo
vãrtos policiais feridos, no

enotnete do CeI. Cayroli. O
Presidente da República,
determinou que a comissão
de ínquértto, faça o and«.
menta o mais rápido poa
sivel, com a apuração total

EXI!:RCITO NO POLICIA
l\IENTO

Batalha Ideológica continua
no CAMPO COMUNISTA

dois governantes plenejam
uma política contra a cam

panha da China para reti_

rar da União Soviética a

supremacia do campo oo-
I

BELGRADO, 28 tOE).
O Premíer Soviético Nikira

Kruschov e o Presidente
Tito da Iugoslávia, estão

dispostos a convocar uma

conrerêncía de partidos c c. -

ª�� Parana: (alamidaàe Pública
vadores diplomáticos,

No eliche no ülto vernus o atleta Djalma Hipólito da Silva.
quando chegava à Praça XV de Novembro, emjnrnhaudo \I

FO!Jo Simbôlico. Em baixo, a tocha já nas mãos do Prereí
to "Valdemar Vieira, tendo à frente o Gevernadm- Ccllj()

namos e o Deputado Ivo Silveira
'

Aproximação
Adhemar Jango.
SÁO PAULCl, 28' (OE') nedor _.

PaUlista.'� i'nformôU;

munista

que caminham bem os en

tendimentos nesse sentido.
O sr. Arthur Audrá, desci

cou que o chefe da Nação,
recebeu com simpatia sua

iniciativa a respeito.

- Prosseguem os enteh"'i
mentos para uma reapro

ximação entre Adhemar e o

• Presidente. Ooulart. O cne
,
re da Casa Civil do guver-

Paraná, decidiu decretar

calamidade pública a snue-'
ção no interior do Estado, do norte paranaense. Er'1
em consequência da pro- São Paulo, o Presidente da

longada estiagem, das gea- Associação Rural de Lon-
das, e presentemente dos drtne, afirmou que a serra

DEPUTADO UDENISTA AFIR�lA incêndios que d.,tcoem" paranaense de ca" que do

.1 laVOUra\:OP?rte.,: d? ��- ;:��:,S��od�li:l�p�1���:��d�QUE A SITUAC,AO E GRAVE ,! ����tiv�' a' b�i;:�r�ci:,PI:: milhões. ádvertiu- que o gc-
cursos do .govêrno Federal vêrno Federal precisa dar

BRASíLIA, 28 (OE) - O Vargas, realizado na G1'3-
para minorar a aflitiva ,>i assistência imediata aos ca-

Deputado udenista para- nabara. O parlamentar está
tuação econõmica e social rercunores do Paraná.

naense Nilton Carneiro, em Brasilia, afim de par-
_

ticroar da reunião da ben

cad� federal da UDN esta

CURITIBA, 28 (OE) - A

Assembleia Legislativa d-

PLAMEG Providencía:
IMáquinas para o�ras na 'se 23

'1' I' .,,,

NOVOS
PREÇOS ,

RIO, 28 (OÉJ - O Supe
rintendente da SUNAB sr.

Benedito Pio da Silva, re

gressa ao Rio esta tarde
procedente' de Brasilia, on

de tratou com o Presidente

MANIFESTAÇO-ES CONTRA da R'públi" de problemas
relacionados com o aceste-,

SEGREGA'ÇAO RACIAL �:;:;;o;,,�;:; p�� �:o��t'o';
marcha contra a diser-irni- presidenciais sôore os no-

nação racial. As autortco- vos preços mínímos do ar-

des calculam em 150 mil o roe, feijão, milho e amen-

número de rnunírestantec. _d_Oi_"'_, _

afirmou que a situação ::'(1-
lítica nacional, é muito gra-.'
ve, principalmente depo-s
do comício em memória de

tarde.

WASHINGTON, :JS (OE)
- Milhares e milhares de

pessoas procedentes de to

dos os EE.UU. ccntínuam '

chegando a Washington, na

60 MIL MANIFESTANTES EXIGEM
NOVA LEI DE DIREITOS CIVIS

AINDA A
REFORMA
AGRÁRIA

senadores e deputados aos

quais salientaram a neces

sidade de ser aprovada n

nova lei de direitos civis.

WASHINGTON, 28 (OE)

- 60 mil pessoas. estavam

concentradas esta tarde no

monumento a Washingtun,
segundo. informou o Chefe
de Policia da Capital dos

EE.UU. a grande manifesta

ção anti-racista, realiza-se

pacificamente. Os lideres

negros e brancos da cam

panha, foram recebidos por

AS EMPRESAS DE TRANSPORTES
COLETIVOS JÁ TEM SEU

ORGÃO DE CLASSEAINDA O
COMIClO DA
GUANABARA

BRASíLIA, 29 (OE>
Deverá estar no plenário
da Câmara por toda essa

semana, o projeto que dis

põe sobre a regulamenta
ção da propriedade da ter·
ra . .t:sse projeto, já rerE·

beu pareceres favoráveh";
das comissões de justiça,
finanças e agricultura.

Sim, todas as Emprêsas
�

dessa categoria econôml'
ca que empregam suas ati
vidades no transporte coll:·
tivo. Esta Entidade que ,oi
fundada no dia 2 de Feve·
reiro de H162, tem a presi·
di-la o sr. Darci Xavit>r
Fortunato à quem envi,,_
mos as nOSsas congratula.
ções. >til!

Através de infonnações
particulares que chegaram
ao nosso conhecimento, o

sr. Ministro do Trabalho e

Previdência Social assinou

a Carta Sindical da Asso·

ciação Profissional das El!l

presas de Transportes de

Passageiros de Florlanópo·
lis, com âmbito territonal

inter-municipal e que, s(!·

gundo nos consta, será amo

pliada a base territorial pa·
ra todo o Estado de SanlA

Catarina, congregando, as-

SAO Paulo, 28 (OE)
Diversos deputados da cha

mada "esquerda negativa"
que passaram nas últimDs

horas pelo aeroporto de

Congonhas, mostraram·<;!"

preocupados com os últi

mQs atos do Presidente da

República. Segunda os par
lamentares, a situação agra·
vou-se depois do comício
na Guanabara, onde o sr.

João Goulart em vez de Ia· -------

zer o discurso de presta
ção de contas, fez pronun
ciamento polltico, cercado
por verdadeiro aparato l)é·
lico.

.

Ainaa há pouco, ampla
reportagem fotográfica da

va conta ao povo dos tra

balhos que se desenvolvem
na rodovia Curitibanos·Ita

jai, trecho que das proxim'
dades de Rio do Sul vai até
Curitibanos (BR-2). Mos·

trava·se então como {\S

obras vem sendo atacad!ls

em ritmo acelerado, simul-
----------�-----

MEG, atravéstaneamento em divers:is

frentes,' com retificação.
corte, implantação e in".I·

meras obras de arte. Tóda

aquela rodovia, da maior

importância para a econo,

mia catarinense, atravessan·
do uma vasta região agro·

pastoril e industrial, eSlá
sendo construida pelo PL�·

de adminis

A COMPRA
DEPELÉ

tração direta ou con�ratos
com particulares.

OUTRO INCEND!OMas o proposito do Go
vernador Celso Ramos é
atacar a referida rodovia
em tOda a sua extensão,
por compreender perfeita
mente o significado d·;!.
mesma. Dentro dessa deter
minação, há pouco novos

trechos foram contratadM.
Máquinas, a serem empre
gadas naquele trecho, pos
sibilitando o apressament")
dos trabalhos, foram adqui
ridas e comaçam a chegar.

--"----------------

Nosso flagrante é de uma

das duas carregadeiras
compradas diretamente nos

Estados Unidos, e já r8\,("

bidas. Dentro demail..al·

guns dias d�erí'í.o che�::I"
dois tratores, sendo; q\l�

�.��n�'ln���da��l���:::I�I:
('ao do t recpo Subida·As·

SAO PAULO, .28 (OE)
Ao seguir hoje com a equi
pe do Santos para a Gua

nabara, o atacante Pelé,
reafirmou que desconhr,ce

qualquer questão em tOr.")

da venda de seu passe. Cc·

mo se sabe, O Milão da Itá

lia estaria outra vez intp·

ressado,no concurso do b

moso jogador.

RIO, 28 lO:!!:) - Os Bom
beiros da Guanabara con

tinuam empenhados em de
belar o incêndino irrompi
do na manhã de hoje no

prédio da Rua Senador
Dantas 53, anUe funciona·

\'a um armazem comerci:tl.
5 viaturas do corpo dI!
Bon�beiros encontram-se no

local que foi isolado.

GOVERNADOR
DA BAHIA
EM S. p,

ENFERMEIRAS CONTINUAM
EM GREVE

REGIME
DE URGÊNCIA

hospitais cerraram SU\\S

portas, dando alta prema
tura aos doentes. O Centro

Cirúrgico e o Serviço de

Anestesia da Santa Casa de

Santos, interromperam por

completo suas atividade&.

As autoridades eslão pw

\)('n"a5 a convocnr �
as freiras qt.u1· enlendal�l dr

enfermagem. numa tent[l

SANTOS, 28 (OE) - "En·

trou em seu segundo dia a

greve dos enfermeiros ela

baixada Santista. AlgU1:S

'SAO PAULO, 28 (OE) -

IRÁ A ONUBRASíLIA, 28 (OE) - O

Senado votará hOj, o pe·
dido de urgência para a

t.ramitação do projeto rle
lei que institue o salário r'�

milia para os tl"abalhar\n

res. O benefício poderá st>r

votado ainda na jo de

huje. sulJindo logo à Silll·

REFINARIAS PARTICULARES
SERÃO ENCAMPADAS

O gO\lernadol" da Bahia che

gará amanhã as 16 horas·
em S. Paulo. A noite, o sr.

LOnl<\l1l() JtiniOl",· pronunci:'l
rá con[ertmcia no lluditór;<J
da Universidade Cntólicil.

Sexta·feira, visitará'. tlstabc
lecimentos industriais e

C()Ih'",JeltÍ tllll" �,.II�·.,�I,",.

RIO, '28: (OE)' - O Chan
coler Araujo Castro, ao d�·

sembarcar hoje no Galeão

procedent.e de Brólsilia, de
clarou que ichefiará a dele·

@são brasileira a Assem
bléia Geral 11�'> Na<,;oes rn;
all�. A 1.:.(J'Ir.'ll:lUl!lI:t I",ni. 1m

cio a li· aI; &l;lembrol'
• .::....J

BRASíLIA, 28 (OE) - A mina !l encampação das

qualqu�r momEln"to
.

o· P:-e· refinarias particulares d�
sidente da República bai. pet�1 o: outro. estabelee
xara dois important.es r.e· monop(ili,) da Pt;1 robn'is na

netos relt.}th;ps a econ0- 'importação dff óleO Lli...

mia pt:tl"olírera� Um detel
. :!;Q.if"lt�·t!!p"��'1"""�"l �iai_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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- Sr. Arlindo Gonçalves
- Sr. Amauri CalIado

"c pll��a� na I'ft'm,:,rid� ,1(0

hoje �"'u prImeiro aninho" <'

"'.,ante, ",cni"" \'EUA I.l'CI.\

I·ERJ�m.\, dUcln filhinha do

nosllo prl'zado "mi"" "�. 0::1_

"Ar.IlO I'fREIHA I' ti" hU"

!-,lIoma. espôsu U. :\IAIO,\ �:LI_

":.\HETK l'EREIIt.-\.
_\ \·..:KJ .... IIA I' St'"S \"cn'"_

rOolOS Pllp� 09 cnmprl",cn_
t� de "O "ESTADO"

,c.
- Sr.

cilada
- Sr

Humperto

Benjamin
A.-antes
- Sr. Areã') A. Areão
- Sr. Rodolfo Paul) da
Silva
- Sr. Luiz Antonio Nu
nes Pire.�
- Sr. José Maia

_ Vva. IZAURA

LEAL

- Sr. Cark� Augusto
Franzoni
- Dr. Antonio N. Grillo
- S:ta. Dinéia Maia
- Srta. Iete Felipe
- Srta_ Elia Eulália
- Sr�a. Maria de Bem
Faisca

A dnt,t que hoj(' pa�sa
assinala ') transcurso do
8(10 ani�r-.;árÍ:) natalício
da. sr:1. Ibaura Laus' Leal.
A nataliclante. mãe do

so.udo:-;o Deputado Federa.l

Lecbe-rto Leal, é pessoa
muito estimada ,Dor seu ..,

vasto circulo d{� amizades. U'-_-'-_--,. ,

motivo p(J�que. será, esta�
mos c('rtoS, alvo de .expl'es�
�iV8S manifestacõe,.; de
carinho e aprêço.· â.� filIais
prazerosamenl�' nós de O

ESTADO, nOH aSSJcia�l1os
com voto� de percn(,s feli
cidades.

_ jovem Daurl Cruz

PRE-ESTREIA
PRO fORMATURA DO CURSO

NORMAL REGIONAL
"HAROLDO CALLADO"

Objetivando an�ariar numeraria Dara. uma s,.oleni
(lade condigna, 110 fim do ono será lançado, em pré�s
tréia. dJa. 13 de setembro vindouvo, o excelente filme

''PEéAOO DE AMOR", às 20 horas no Cine São JoSé·
em benefício dos formandos do Curso Normal Regional
Haroldo Callado.

()g ingressos poderão ser adquiridos no modelar es

taDeleclmento de ep<illlo, pela iml)ortância de Cr$.

2OQ.O() a qualquer bora do dia.
b'!M J;Y.l(l'e)'nll)'S' !m:a'r'ltli'f til1T. o p'rôximo . a n

do
.

avera uma. reu.niao dançante, no Clube Allét!Cn

C'.I-.$ciJlense, .ii'!-: la horr,;' VIsando o mesmo' fim.

cuja vantagem é que não $t;_.

trata de cirurgia. E' uma �AlA, _ fA' Toe nA CA!;,A N.'. _ �,nD'A"'O"

técnie,a abSolutamente d,n- POLIS _ CAIXA POSTAL '11 _ FONF 3Q12.

lolor oe CUjOil 1'esultados po
dem ser observados após G;;

primeiros dez dias de t!"'l. "'<J;;.�

��.!��::b�::o�s:=�: :.
.

.

·.'.

.éL>. " ��� �,._.._-�.�
..

�.CrÍ
',

\acima citadas ha ainda a.A ,.....'O'�....�.,�.:
.,

:::::;:a�rO :::;:� ���,. _

A
C A t

resultados duradouros e ____
inumeras senhoras e mOClS ......
,,,tadas Im algun' an "

Iainda. apresentam o bus�o

em boas condições, sobre

tudo os casos mais rebeldes

e que eram, justamente, os

em que -se norava a.usencia

ou falta de �voJvjJllen
to da giandula mamaria.

Nota: - Os 11:;'os leito·

res poderão solicitar qUAl.
quer conselho sobre o trll

tamento da pele e cabelos

ao médico especialista Dr.

Pires, à rua México, 31 -

Rio de Janeiro, bastando ''::Il- .

viar o presente artigo dê�·

te jornal e o endereço com

pleto para. a resoo!'ta.

Y C0/7teC/;77entos �",�ocioj's
, " (_7"'\�1" U{ ,,�Lo�

CASA PORTUGUESA UM "SHOW"
CAClLDA BECKER EM NOSSA CIDADE

Na foto a bra-Ik-iru Ioda Maria vargas. Miss'Univer"o e a MI,-,s Estadus

Mal ik Cl( .•. em Companhia do Embaixarlor Lincoln Gor-don

1 _ ESTA sendo nota-to em reuniões 9 _ A BONITA xllzabech Moritz. que

dentro em breve será "enhal'a D1". Helíc

Danava- visitou a loja CIMO, nara as

crmDl.-a.s,de'seu� movoís. O casamento de

Eliz�beth e Dr. nenc. será sem duvida

um grande acontecírnento.

l sociais. o neve -ienteacro que esta useunc

�;�
a elegante se-nhora Miriam Bauer, que

melhor lhe orercce.

2 _ ceí-o. cronista de "A Gazeta" pro

move 'CASA PORTUGUESA'. um Shaw
10 - O apluurlirfo aetõ Walmor Cha

gas; amanhã (·.'itará ao lado de Cacilda

Beck.er. no Teatro Alval'O de CarvalhO,
na peça "em M,OEDA CORRENTE NO

PAÍS

e.n movimentada st.íréc nc, safões "u
Clube Doze rle Agosto;

�.. - ESTAMOS S0ndo convidados para.

o 1H 'e das Debutante_;; na cidade de Blu-

mC!�au. no 'lróxilllo mcs de outubro. O _

Hcontecilll"l1Ío nas salões d-:> Teatro Car- 11 - LeGO mais na maternidade Cm'-

JOs•.Qb'lles. vai reunir Th:butante" de di- mela Dutra o Deputado Dr_ Jcsé Ello-

v€;;ia� Cíd[\lld de nos�o<):stado. ,n�nr da.�1-v9, dará uma aula que

abor�1'
dará � lTl,u.dança de �(lX() cicurgicamenM

4 _ Com a Ot'Ça 'em MOEDAS COR· te. ' 11,
RENTES no PAíS", estléia amanhã no

'
.

Teatro Alvaro de Carvalho. a fabul03a
�2 - Baiuca ') Bar Restaurante que es-

atriz Cacilda Bccker. e seu excepcional
ta .send::> esperado pelo munrlo elegante

elenco. A Dromoção do Departamento de
SOCial.

Cultura de noSSo E,;tado, cstâ· movimen-
tando L mun,lo cultuJ'al elegante. com o

13 - NUM jantar americano em lu·

ac:ntecimenlo. de amanhã. xunso 8oartamtnto voltou a l-er comen·

tada a beleza morena (Ie Dumara Pinto.

S POR f um dcs Dez Brota0:;.mais eh!gantes da ci�

tam;;ém 2conte;���mn:-; d;�m19 �:b���:�el�J d[lde
.

na ci(!ade de' JoinviJle. no-s snlões do Clu .
. .

be Joinville "NOITE DE GALA" C�!l1 1� - A 6tic� Scu",�el em !;ua vltrlDe

apresentação de Debutante'. .; daquela Cl-
-e"ta e!;pondo Imd�s Jogo� das apreciaM

da de e de cidades vizinhas.
das canetas Sheffers.Mn-

18 - NA LISTA rle hosoedes do Que.
rência Palace o Sr. Dr. Olavo Rigon.

J\)-;é

16 - Estâ 'Sendo esoerad, na capital, ('
!'impático casal S� e Sra Dr. José Ramo,.,
Mey, da cidade de Rio do SuL

7 - EM recl'ntC' reuniãn <l elegante
H'9 MarIa Leonlda Vieira. voltou a u�al'
o' comentado "CHEMISIER" -E'm seda
pum azul. qUl' tJ az a etiqueta do costu
rciro Lenzi.

17 - E<,ta' tendo grande r(>percussão e
visit3 dos Diretores da VARIG, em com.

panhia de seu Pr:esidente Sr. Ruben Ber
ta. e o Senador Atilio Fontana. na cida
de de Concôrdia.

8 - Fel\tejando () "NIVER" do Dr. An
tôn!') GrillJ, o -;iml)aticO casal. recebeu
em · ua re4idência um gl'uoo de amigos.
pa:-a um jantar amC'rlc-ano.
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CINEMAS: C
_ CENTRO-

.

são josé

ARTAlES DO DIA
- BAIRROS-

gloria
,

;," 8 hor"�

Maurice Chevalier

Angie Dieklnson

A GREVE DO

- em

SEXO

às 3 c 8 hOms
Audie Murphy

Venetla Ste.venson _ em _

- Censura: até l4 ;mo,.:·-

ritz
- PanaVision - Tecnicolor -

- Cen;;ura: até 18 anos -

\'eja ,jtêonde Ch"gu a lIensuulidnde<1n_
I

II)\HhI'T, n" .• islin(lo... I império
1-" Homo;\! ::-;,\ RimE iI" 8 lf'!..l1on:s

Maurlce Chevalier
Angie Dicklnson.-\1<::< d'Al'cy

lIelK" Fnlllk
(Filme niio recomondRvel 11(11"11 Sl'lIhoTIIS

c Senho,itas)
RIr.OltOSA)lE\'TJo; PROJRHlO

A GREVE DO SEXO

- PnnaViSlon - Tecnicolor -

Crn<:11rn.: al{> 18 RnoS -

roxy
às 8 horas
W0tber Pelers

s5n;Jâ' Zle111 nn - em -

BATALHA0 DO CASTiGO
"L (·{.t\8l1"!t· "�,, J.d ')rO';�.......�,

raJá
DoU_B:las Fairbanks Jr.
Ruth WarriSk

tudm Tamil'ofl' - tlm

S lH�.\O.lii CPn-.<jC�

DOIS IRMÃOS CONTRA OS VICKINGS

ceortrev Trease - coleção .toveés do Mundo Todo

volume 33 - Editpra Brasiliense - Mais uma inte

ressante obra desta ótima coleção dedicada a me

ninas. Aqui temos, por um especialista em obra

para adolescência, um levantamento do inverno de

878 A.C., quando o Rei dínamarques Guthrun des

fecha duplo e traiçoeiro ataque ao último reinado

cristão de Wessex, isolando o Rei Alfredo, fazendo
acreditar que havia chegado o fim da Inglat�rra.
Tôda a história é vista através dos olhos de d�iS
jovens cativos, o:;; quais também vivem emocIO

nant.es av.entura-s-.

COMENTARIO - revista trimestral - julhO,
agosto, setembro 1963 - publicação do InsUtuto

Brasileiro Judaico de Divulgação e Cultura - vo

lume 4 - número 15 direção de Joseph Eskenazi

Embora existam muitos Pernidji - assistente de direção, José Steinberg

meios para disfazer os dr_. A crise na aliança ocidental; A função da pesquisa

feitos do busto nenhu,n na vida modema; Profecia e poesia; As ciências na

processo cientifico havÍ:l primeira metade do século XX; e Cinema brasilei·

sido tentado para a corre- ro no mundo, são algumas das interessantes cola-

��vod: ��:�r;�ore:�I�:dP�� ",,,,b,,,"',,,".,OO,,',,d,,,',,,",,,'"P"Ub"U,,'8(a...
-
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assim mesmo em casos li

mitadissimos. ,

Mas ao lado.das opera

ções de plastica a medicina
acaba de reflolver um gran
de numero dos defeitos d:)

busto feminino por um n",·

vo pr-ocesso desi,gnado de

rejuvenesclmento tissular ')

Diversos são os cereítcs

que podem aparecer no buv

'to mas os principais dizem

respeito aos casos de atroo

fia ou pouco desenvojvíme»

to, flacidez e hípertrofín nn

aumento de tamanho.
Na. prímeâra hipótese hú

a ausencta total da glandu
la ou quando ela existe é

em estado rudimentar, os

racterízando o tipa conheci

do c6mo masculino ou in

fantil.

Em Se tratando de flaci
dez nota-se que não ha fir

meza quer da glandula pro

príarnente dita como, aín

da, dos seus Iigamentos su-.

pensares, e o orgão se apre
senta sem força, sem ener

gia.
..Nos tipos de hípertrcfia

a glandula mamaria se a

presenta com o tamanho

exagerada djficultando em

alguns casos os próprios
movimentos de locomoção.
Quaisquer desses cerencs �

produz uma serto de com- �;
plexos para :-eus portadores ,�
sobretudo em se tratando

do prímeího case ou seta
aquele em que a glandula
acha-se ausente ou com ta

manhO reduzido.

ão literária

Unidos São problemas tntímcs

muito compreensíveis po!s
muitas moças e senhoras

deixam de ir a festas 0'1

outras reuniões sociais pe
la impossibilidade de usa

rem um vestido decotado

perdendo assim, vãrtas o

portunidades de se distrai

rem ou de fazerem novas

relações de amizade. Outras

não pçdem frequentar :1';

praias ou piscinas pois os

mais aperfeiçoados traj9s
de banho não esconderão o

defeito que o busto apn'
sent,a, Ao lado dos casos

acima citados ha a consid.e·
rar Q.ue muitos emprego�·

requerem pessoas com U:>l

bom fisico.

CAES, SAUDADE EM PEDRA - Moacir C. Lo

pes - Editora Civilização Brasileira - terceiro

romance de um autor que surgiu com obra madura

e ao mesmo tempo formalmente nova (Maria de

Cada Pôrto " este livro de agora, se não tem aque

la fórça e aquele sópro épico do primeiro, com tu

do que continha de autêntico. ainda assim é bas

tante superior ao segundo (Chão de Minimos Aman

tes]. Aqui, o Autor retoma diretamente um tema

que lhe é caro e que ele tão bem conhece. O mar

n06 surge em tôdn a sua pujança, puxando as peso

ssoas e tatermínando-Ihes a vida. os planos
em que F,.€ desenvolve a trama, a busca de

Délio pelos becos de Recife, os diversos

tipos; o dírtsmo que banha tôdas as cenas:

aquela linguagem pessoal de MeL, tudo se funde e

nos atinge fundo na sensíbtlidade, muito embora

alguns modismos e cacoetes. O mar, êste grande
personagem de um pais que tem enorme extensão

maritima e nenhum grande escritor
...
marítimo lVir

gílio várzea tem algumas experiências, Xavier Mar

ques outras. quem mais?), poderá vir a ler (se não

tem) em MCB o seu grande romancista que afirma.

"Eu extrto porque o mar existe". Vivência e cnan

caces de rtccíonísta não lhe faltam, o que Podem
ser facilmente comprovado em qualquer de seus

crês livros, embora as ramas que se lhe queiram
apontar. Em "Caes, Saudade em Pedra", como um

sonho ou pesadêlo, vistas através do narrador, as

demais figuras, as situações, são como que uma

projeção déle e de seu estado de espirita. Assim,
lentamente, vamos sendo inteirados. do torpedea
mento do navio brasileiro nas costas do nordeste

e de suas consequências na vida dos marinheiros.

.....
' FESTA

DA
PRIMAVE·
VERA

RFI-MARCAS f PUFNTES
AGente Olicial da Própriedadp Indndrial
llil:e(1ls1ro de m.aT�fU . ."ôf,tente� de Invfmcllo. nome_' co

"err;fats. título. C.e 'l'!$t.a.belect1"tento. tnsf(m-lIU.· fr4se'IJ d.

or0ll4uam1n � marctZl' d, �l1?rttJcão

R,,� TOln,,"I. "i1".lr� ?II- 1° ."�"r -

....� ...

FOGO SIMBÓLICO Como acontece todos os

anos, o Fógo Simbólico recebeu dos f1orianópolita
no, justas homenagens

Grande foi a afluência do povo nas ruas e pra
ças da cidáde, por onde a chama do patriotismo
passava, emocionando corações até Que foi deposi
lada na pira ardente.

O cap. do Exercito Andrelino Natividade da.
Costa foi o orador indicado pelo Instituto Históri
co e Geográfico de Santa Catarina de que é ilustre
e dedicado membro.

Um arejamento de patriotismo e democracia,
o aplaudido discurso do ilustre orador, que também

é um assiduo e inteligente colaborador çlê.<:te jornal.

HOSPITAL DOS SERVIDORES ProSseguf'm em

ritmo bem animador as obras do Hospital dos Ser
vidores Públicos do Estado. Alista-se essa obra en

tre as de maior importáncia do GOl'erno Celso Ra
mos. A construção possue uma área de 15 mil me

tros quadrados com 12 pavimentos servidos pela
mais moderna técrúca hospit.alar, tendo ainda a

enaltece-la por se apresent.ar como sendo a maior

da América do Sul no gênero.

JOSE' DE VASCONCELLOS FOI SUCESSO
Com uma assistência calculada, en'). cerca de cinco
mil pessoas, superlotando o Ginásio Charles Moritz,
Vasconcellos foi sucesso obtendo o maior êxito pas-
slve!.

Será em setembro a Fes
ta da Primavera em Bene
fício da Comunidade pnro

quiaI São Luiz,
Barraquinhas, queima de

fogos, usica e aleição ela
Rainha 4as Bonecas Vivas,
são as principais ai raçoe:s )

das í�tiYiQ.ad�, _.__..
_ 1Í===...,g,mOií""''''''iCiiiiii====",':

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



erá rt. d
fundos agropecuária 35·/.

lUO. - o "r. otavio pr�- no. apenas ou seja. no 4.0. líqutdn, cedulares. na for- t-ará por três ancs. a par-

M Filha- diretor da Dlvbo.·1 ano, E:_n Qualquer temPo,\ 'ma da lei 4. 242/63, o cm . tlr da data da publtcacác
do Ill1gcJstO ele �enda, a- por aç�? do" port�do!'e". prestlmo será lançado pe-

firII10U que o obJetlv? do) esse, ututcs s_t;derao ser las delegacias r,!!glonab e

ernprestill':o comoutsórta e trcC�i!os _

por quotas de ínspctorta do impOsto de

�onjtituir o FUllrlo Naclo- P,tll't.lclPaçao do �unclo xa .

l'e�da. para pagamento em

naI de Investlment'Js. crtu- crono t de Investunent.j. trcs quotas Iguais. venci-

d,1 peLa. lei n.� 4.242/63. Esclareceu- "O empresti veis nos meses de outubro tenha sido igualou SUP!!-

que será arímlnistrndu pe:;1 mo cornpulsórjo calcuj adu novembro e etc ,pmbro 11.:' rlor a Ors 885.000.00, o em-

BNDE. Acentuou que 65<0 com base n:Js rendimento" cada ano". présumo será cobrado com

deSse Fundo se (!I�';l\nam !<ujelt·�s à. inoldencta do base rins cecteracões de
. lndúst'i<l� e Os 35% rua imposto de renda na Icn- AJUSTAMENTO rcndtment-,s apresentadas
:;ntes serão' r,eservad�s p�- tt' ��'rã retido pela fonte nos exerctctos de 1963.

ra ativiilades agropocu-r- quando -near emprega'. oon-toerou o sr. ptadn 1964 c 1!l65. O emprestfmo
ri:!S, cllja expansão o êo- l'l?llleter OU enu-ogur o ren- Filho que o subscritor do c-mpulsotío deverá pro-

V(we nretenrle csuuunar dlmenlu, cabendo {t� pes - cmprestímo é o contrtbu- duatr. até o fim do ano.

)1' roces os metes. atenu- soas !is43ls ou jurídíca-; inte. mas. rios casos de a; uma a-receeaéão estima-

ando as atuais .uncutqe- bem cerne ás repartícõe- recaoacão na ronco. se .c da entre 35 e 40 bilbôes de

de" economicas que o Pai� públicas que efetuarem a � contribuinte não te- Iden- cruzeiros
enfrenta. Disse que a lei l'·tpnção do empresumo. nncado. a fonte -será con-

rcfc::ida orêve o resgate Icrnecer ao contr-Ibuinte stôerada como subscrttcr

petas ob:igaçües contrai das document., Issnto de seto para tortos o-s efeitos }e� INCIDENCIA DO EMPRES

Â�I'JS contrlbuint�·;. mera- comprobatório de retenção. gais. TIMO

de no prazo de três anos e Ainda quando calculado

II outra metade em um a- cem case no" rendimentos

-

QUARTOS COM OU SEM PENSÃO

Aluga-se Rua Esteves Junior, 34

Drã.lÃRA ODILA NOCETI AMMON
CIRURGIA DENTISTA

Atende senhoras e crianças.
Método psicotóçtco mcdemo-escewaltacoo para criem

�as
Alta roteçõo.
Aplicação tóp.ca de üuor.

.

Atende sómen.e com boro marcado das 8 às 12 hor.
e das 15 as I� huras. '

Quo Són Joroe, 30

A HORA PRESBITER!ANA
Ouça todos. os domingos pela ZYT - -25 Rádio Anlto
Garibaldi de FIOrhmópolis ós 13 horas e 30 minuto�
A HORA PRES8ITf::RIANA. AgrpdacelY'os a SUl

sintonia

VENDE-SE CASA COM TfRRENO
Em Saco dos Llinões. 'l'l'at;'f à Rlla João Mota Spezin,

!!113 � Saco dos Limões.

, Oportunidade
TECNICO EM AGRICULTURA, SOLTEIRO. DESEJA)!·

DO FIXAR-SE EM FLORIANÓPOLIS. PROCURA UMA

CASA DE FAMiLIA ONDE POSSA OBTER ALOJAMENTO
E REFEIÇõES POR PREÇO A COMBINAR.

TRATAR COM EDSON SANTOS NOS TELEFONES
2761 mt3140. 29·8·63.

"E impJrtante salientar
- disse - que. se ')corrN.
nos exercícios de 1964 e

1965. variação no osúlarlo
mlnimn cm vigor, as tece
las "'A" c 'B' anexas ao re

guiamento serão ajustada"
na mesnra 9,rOporçã.1 da
atteracão salartat. N:. ato
do recolhhol'nto do em

préstimo, co'tforme esta
previsto na Ici- será ror
necldo ao suc-cruor. em
cara te:' provisório, um re

cibo cu guia no qual será
aposto carimbo especia!
com o" seguintes cuzercs:
"Ell1pre�timo compulsório
_.;. lei 4.242. de? 17 ele julho
de 1963· artig:Js n.oS 72 (.'
73 - cautela prcvlsória do
�itulo de invcstlmentu.

"Em relaçãw á ... taxa>!. fi

lei prevê. para OS ca",us de
rendimentos sujeitus ii re

tenção na f001e. fi !1liquota
de 10% sôbre o rendlmC'nto

bruto· ('XC(,to quanto a di

videndos .e outro':; intcrês.:;c

ele ações ao l�:ll'tnd{ll' e til'
pa1'te� beneflciilrlas ao por
tarlor, cujo,; bcneficlária,,;,
optar�m urJa. não idel1ti�

ficação. QU3n,b a al!quota
será ele 15�1 tamb(>m �;Õbl'('
oS l�l'nttimentos b2U�oS·'.

VIGENCIA DA LEI

Adiantou mais que o em

prestimo cumpulsórlo para
o" as.;;alarlad')3 e nos caso"

de retenção de fonte vigo-

\

ETAS
IRAS
GRÁFICAS

...um mundo
de modelos

_, e cõres 'à
sua

'>_
.

\.��:�::'il'

D

cto citado decreto. Para os

contribuintes sujeitos a de

claracâo anual de rendi
mentos liquidas das cedu
las exceto os da certuta 'C'

/

Concluindo . esclareceu que

a lei n.o 4.242/63 atingirá
n·.' pessoas . física.;; f' jurídi
cas beneficiarias dos rN1-

dlmentcs ,suje.itos á inci

dência do Imposto de ren

da na rente. a saber: a)

rendimentos çle residentes
ou doruícílíadoe no Bxte

rior; b) dívídendos e ou

tros Interesses de. ações ao

portador e de, partes uene

flclárias ao FJrtador, sem

rire que os seus beneflciâ
rios optarem pela não i

denriftcaçâo; c) desagto na

colocação de letra" (I:' ca
blo. letras <lo tesoun, l' de

outros titulas de crédito:
d) importancias paga<; nU
creditadas por pC�Soas físi
cas a titulo de c:)mi�"ões.

bonificações. gratificações
ou semelhante,;. quand()
rôr indicada a opemção ou

a causa que d2U ':ll'igem ao

rendimento c quando I)

comprovante dn pagamen
to nãu individualizar o he',
t'rf1clá�io do rendimento;
e) lucro apurado pOl' Pb
suas fislcas, na venda (ic

prrprlcdade:.' im'Jbiliarlao,;:)
f) lucros "uperiores a mil
cruz'?lr-:s. deccrrcntes dL'

premio." em dil1h{'i,o obti
dos em loterias (le finali
dade exclusivamente "assis
tendal; g) lucro.; decorr('n
te:-; rle prêmios em' (linhei
ro 'Jbtidos em lot�ria.5 �

concursos. de�'1J:>rtivos em

geral, inclusiv� de turfe:
h) os benefícios liquIdos
superiore"· a mil cruzeiros.

re-:;ultantes de am.Jrtiza
ção antccip.,1.da. meliantp
sortcl'J dos titulos de capi
talização fi benepôos atri
buindos R'JS porta(lores d:l'<

tilulos de 'capitalização no ...

lucros ela empresa emiten
te: i) 'juro� rle debentu�e,.;
com Ou�raf; 'Jbrigilç,'jes ao

pO! tador; j) as importan
cla,.; relativas fi multas ()u

vantallE'ns reccb!das p"'�
S(1a'- fisic<1s. noS ca;;::,; de

re�cl�ão de contrato (ex

eluldos os d.e trabalhol
São contribuintes ainda a�

p"/;,oas f • .;ic2S obrigadas.
nes termos da legi.;laçii(,
Vigente· n declaração anual
de rendimentos e cuja 1;0-
ma (los rendimentos líqui
dos da,.; cedulas. exceto os

da cedula "C" (rendimento
de trabalho), tenha "ido

igual ou �uperior a CrS
885.000.00. conforme a ta
bela publicada com 'J de
creto com o n.o 4.242/63.

"-�.. -.'

relógios
ou modelos
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, t. Ii o , I o Q • ,. c. n e 'b- 'o "V·; I " - T1SSOT

Valioso como uma jóio . rrp.cl'1'') e- r. I
o você ... um encantador relógió-pul 'J,i'l
Tíssot será o suo mais querioo mOI(OI,�.

Ttssot é uma goronlio de j�l;cld(ld(l cord
'lei poro você. Po,ro combinar com sf'u� 01,;

bufos de mulher bonito. hô os Jl1qi� V{H;O'

dos modelos: tonto a vistoso �rlhci de /('1<'

gios clássicos, poro uso diário ou f'(Il ... co

'lido esportivo ... como Os novos, d;SI,nt-,� .. ,

lu){upsoS modelos Tissol "Nou�v:>l)'e Vague'
TissOI é o melh'or escolho que voe e po� so

nhor. Será suo moscotede bOje ... pora sempre I

@TISS9T

Ainda o inqu�rito sobre
_

o
'

18aR
O sr. Rllnieri Mazzilli nc- Depois de negar qualqu:·r

gou·se a comentar quais
quer assuntos relacionados
com o IBAD, ao embarc'lr

para Belgrado.
A negativa do presidente

da Cúmara Federal foi f,·;·
ta diante da insistência cl'l

repórteres qUI? se ('nconlr�l'
vamo no Galeão e solicitavam
a confirmação sóbre' con·

sulta que ·lhe teria sido fei·

ta, em sigilo, por onciais '.�Q
I Exército.

entenêlimento com militnrps

sóbre a possibilidade dc :11-

'{uns envolddos no inquC>�;·
to do IEAD serem ou\'ido)'

agom pelo Exêrcito, disse o

sr. Raniéri Mazzilli prefenr
falar sôbre a aprovação do

salario- famflia, que ""IN'

deixou eufórico e sobre n

reunião do Conselho da U!1i·

ão In!.!?: parlamenb r· em

Belgrado, ela qual purtif'i::-,'l
n1.

CEE dtJa 14 milhões
para eletrificação
de. Canasvieiras

A exemnlo d� partici-
pações :lntC'rlo!'E's na ele
trificação da {tl'ea de Con
cessão da ELFFA. a' Co

Imissão de Energia Eldri

ca, acaba de fl,rnecel' aque
la ('m�m:�"'a de disl rlbui-

EDITAL DE PRAÇA
.JUfZO m: DIREITO DA PRIi)lEIRA VAIlA CIVEI, 0\

COMARC,\ DE n,ORIi\NÔ1'OJ.lS
O Doutor EUCLYDES DE CERQUEIRA CPt.

TRA, Juiz de Direito da 1- Vam Civel dn Co·
rnarca de Florianópolis, na forma da lei,

FAZ SABER aos que o presente edital virem que, no

dia 10 de setembro próximo \'indoul'o. às 15 horas, na se'ie
deste Juizo (Praça Pereira Oliveira, n 10), o porteiro d'JS
auditórios levará à praça, para serem arrematados 'p'"r
quem maior lanço oferecer aelma de dois milhões e se!�·
centos mil cruzeiros {CrS 2.700.000,00 I, \'alor da melhor

proposta efetuada por escrito !lOS autos n' 18·60. de Acib
de DiSSOlução e Liquidação de Sociedade, em que é auto, a
MARIA GOULART SAVAS e réu CENIRO RIBEIRO MMi.

TINS, todo o acervo dos bens móveis (Incluindo·se doI.';

galpões e 11mB casinha, todos de madeira) da firma IN.

DUSTRIA E COM�RCIO DE MADEIRAS CATARINENSE
LTDA. - INCOMACA, sita nesta Capital à Rua Max Srh·

ramm, n' 134, bens esses cuja relaçi\o se encontra a(ixarl'Ol
à porta deste Juízo e está pUblicada no Diário Oficial do
Estado, do mês corrente. Em virtude do que, expede·s�
êst.e, que será publicado, na forma da leI. Eu, (Carlos S:�I·
dllnha J, Escrivão, o subscrc\'o. - Florianópolis. t'lll 2:! r(':!

a'gôsto de 1963.

Eucl�·dt·s :h.· Ct:l'qUt'il'lI Cill{ra
Juiz de Direito da 1 Vara Civel

cão de energia elét�lcn,
�ob a forma de d:::ação
2.670 kg de fios dco cubre

n.'J 4. 1.500 isuladore., de

pino l,ara 27 KV com 2

ccr'pos e 1.050 isolarlol'C';

de .�úsp(.'nsão de Ir' paril

7.5 KV, de:-<Unad,) a 'eo11::,

l!'llÇão da linha fie Tl'ans

mis�ii:l Santo-Antônio -

Cana,vieiras e a substa

çãu elevadora da Trinclu

de. tx'm como 'J po;:lc<J
mcnlO necessário.
Esta l'elacão faz p:t:'le

da prinlo!!ira cota do nl:t

terial com llue ,1 CEE par

ticipará na eletrificação
da praia de Cana�\'lei!'a

e quc somam no "eu tOI�J
a !mrnrtáncl;,1 de quatnr
zC' milhõesc dllz('nt"� mll

truz('iI'OS·

Graças a. \I!n jl('rfcit'J
cntcndLl'Imt,. exi,;lcnlc t'll

t�c a Cntnibão ue Energin
Elétrica e a emprê.-:a en

carregada da <:xcf:ução
dêss!'!s serviços. 11111,( das

maL� belas praias de Flo

rianópolis logo eslarn (n_

Inl111ente el-etrificada.
"<ultado cios p.sfon:-;s r'('ll�

.iugados entre a� flllhl'l

dades estaduais d(l setor

,ie en('rg.a clé __ c1'i rr:f

din.:oção da {·mlll'ês:t I,W-
ce;;siol'lária da ,Ga]}Íla.I.

, ,

TR\T.\.\t),::ao

!lO�lt('r[,J(l

("lia"'''·'' "I"(l�io� dos i"lc'rc __

�,,'I,," pum " rcd,.�úo ,10 ,\TO

",nIDL\T!\'() 1\\'. !>, 01" lkp:or_
IU,",""1<1 XU"i�"",1 d" Pr"\'i_

di'nl'h· !'io<';"I, "pI'On'çi',o pel.>l
n'·'<lluç�.o 11<1. ](10, de 24 ,Il!

j""c;'''''' .,h· HII\:1 c que- diSpõe
�;,t.r,.. i, '·'"l(·c��i(o do nUxíl;o

Imru Ifat:"",'nl" rur:. do do_

lnid1io, �l,· 'lue 1)'I!Wm o� .11'_

tluo:<,lli l' II:? d,-, ReJ!uh'I1\'-'I1-
lo (;,·r,,·1 ,lu 1'r<;'l'ldêncl,. SOCial

,""mu8 tr1n8'ncv<,r 1I11-"'n .. ,!c
t,dhl'� {,,, rcf<·rido AIoI ;\'orma-

1 _ () Iluxl!lo lIanl lrntnmcn_
tn {unI du dllu,i"ilio �cr,í Con_

l'l.<Ud,. aO. �el-rur!Ulo li que li_

,'('1' "id", 1""'''''1';\0 ir"tumento

1l1{',lién lIurtc,ln prc\'ldJn
que t�"h" de delu

"r_�� '-'''I luj.t" r di",-,"'"o do de

�"ll oIonoiO"llirl. ('aloe:!'" t"",1.>"m
(·ij"C "(,�rll,,. qu,wdo �c· l"llt�l'

de I·.�allle� lIe�"s�{()'io< à COll_

cú�"" ou ",unut"nç,10 ,le hc_

n "n�itlo 1'11,." \ratOul1cn!o
(",." do d ...",icjlil' �(,rá deI'!;]:'

i,,,lepr1)<I�])tcm,,n(e. dus quotll�
,I,. 'l""I'IUer outro ocne{ido II

'lue rllçn ju� () scgurudo.
:? - O nl1xilio P:I1'" tr"t.umeu_
t" fOr', do dO'uiciliQ con�is,tlr,i
1,0 f"'·lIl·,·lmCnto d� Il'nnsP'>"
II..' 11<'1" "in U1Ilill "dcquada '-'

no jlM:::"nento ndiantado de :;

I r",�., ,Ii,;rinll de Igual· "111,,1'
"",I" U"'''

•. ''', da ,!1<iriadehe
nHi"l" " qUe Ih·r,. dire'Tto"
M,)!'urndO. S"mlo il11pTe�clnd[\'el
'lnl' O .<'j.tl1l'lldo l'ermoneçll. rQ,·
n",i� 1(" :), (lrc�1 \UUlI fli'fa. dr)

d"!Ilicili�, 1111)'[) cfeilo do Ir:1_

t"m'-'lIto oU '·)\uUll'. �cl'_lhe_,'"

J'"l;''' nl"j6 t,,,,ln�' diiiri,,�

fl"""t,,� >,-j,(m ?� dill� c�ceden

J"icj,,,j,·,, <I" ;,'rj.!'iu' que <1(o.!"r_

",1"". " t,."I�II'enl" nU O eX<l-

me V tn,; enrntCl' s'\)nnl'i�,i"

d" mOdO a t::lr:lIItir �(> �(·�lIra.

<10 () ....,'·'·l!imvnlo l'ii"hj" C

pr,;\'io 'lOs mri03. ele tl'nnl:jlOrtu
e manU(ln�:in· :I 'lllr li""r di-

Ser efel\lndo nn 10colidl<t1",

mais p!'<Íxima de d.om,ldlio ,1,

�e{!'nmdO. utilinndo_so o tr;'I'�

porte m"i� eCQn';mico. lnl'!od,)

,-,n·, conta o rNI.:ot!o d� FaUQp

do �ct!nrado" as {',mdlç'-.('�
lot"I�.

:3 - P \'.110,. ,la dlál":ll eorr,,�_

pondcd Il 1/30 (um ll'lnb. 11_

VOS) do valor do :lllsjlio.do.. "

ça 'l 'lilC tj\'f'r dirllilo O &egu_

rado, on ,h !.poarntdorio
� - Oeh:ar,io d .... �r·r d,wid!l3 ,,�

em ('''io 1:1;.,.0 �I' enC{lnt�r.

di{,rI"s n p:ll·\ir (\;) dlll. ineln_

bi"u, em rju,· o Sl'!illraJO vi",'

II ,",'I' iniHnndO 011 hu-,pedllrto
��I'('nSIlll ti" lMtltiltQ.

ii _ Chamo n at(ln�iio dnll 1n_

t�l't's�3dos p::o:rn o Arti�o 12

(lU{' diz <'lue "O IIlllÍl1UtO n;; I

sr r'-'�I\onsl1bil!tl1r!Í por qUIII
<l"Cr tn.t.'lmonto, n�m paral:i.
di:il'ins ou indeni2or/i. �pe.
s�s de l'!':tnsportr.. s(' O �u
rado dC'sloc!\r_so sem pt''''''
nutoriz:l�;,o tb autoridade rnõ

fl;en romp�teni("'.
rica ('lIelllrcetdQ, 1'0111, que

os .'Ic.!::urlldoll devcIll Yetorfel'

aO mN!i('n a dêle obi('r a deYi

ti", flut,,,,iz:l{iio 1'.1tn eíetuv o

tnlam('nto fors do doIRit.lJlo
o ml'fl4'ioaJ1dO Ato Norma.

li"" ('�dDrer� quo (l avalUn

para Irll.lnml'nto tolo do doml_

(';110 niil> .. d(;\'ldo llO!I 4epen
d('nl�' ,I.. O'Ieiol'lldo, •• '. ,.

,-\""p<!jtaiuos quo os IIrI's, A ..

gentes e Cor� "68

J.\PS j,t ('<)t.10 d& poaae da ..

In�lr�(\.CJ para ateDderrem d.._

"Tdnm('nto I) sem Q mO!'a8a hu ..

IlUXIItOfl, O" vantq8n!l letra..

l"m'-'nlad�.'1 pelo Ato Norm111t_
\'Ono,S,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



RECEPÇAO NA RES. DO CASAL PEDRO COUN

I LAZ:'�O

BAILE DAS DEBS DO "ÇARL'OS RENAUX"

CACILDA BECKER HOJE NA "JOIACAP"

NA S. GUARANI
_8. tarde estare! pa:tlclpando da Recep- de rtaíaí, segunda re'ra ,'n. o Dr. E

çao que a Senhora Deputado P.edro (Ma- duardo Santos Lins. Diretor do Bane
rilú) coun. oferecerá as meninas moças Inca foi homenageado com um banque
que vão fazer o seu DEBUT na êocíeda-

te oela industrf a e comerct-, daouete
d� Harmonia Lyra. próximo dia. 2� de se- re�ião. No mesmo dia Sl"U ":1', Sr. G<>nA
tembrg, apresentadas pelo ColUnista. As

sto Lins. aniversariou e recebeu um gru
Madrinhas, a anfitriã; Senhoras: Neret-

po de amigos para um alm:ço íntimo.
da Schumarch, Anecy Urban, Ma,'ia
Claudia Schmldt, Marga Metz, Mariza

Ramos Schmldt.
o CLUBE

da Colina, marcou n-ra C d'a dose rir

outubro. O baile de Gala. e-mie-noraüvo
A JOIACAP

ao seu 37.0. aniversario de fundação.
hospedará hoje, a elegantíssima e ra-

mesa atriz do Teatro Nacional. (...�CILDA A CEGONHA
BECKER, que com seu destacado elenco vísttou o casal Miguel (Eudoqulg) K"
teatral, vibrará. o nosso exigente público tzias na maternidade certos Corrêa. O
no Teatro Alvaro de Ca-rvalho, amanhã e menino será batizado .- Miguel Anas-
nos dias 31 e 10 próximo, com a peça. tácío
"EM Moeda Corrente cio País": de Abílio

�e;se:;ase�x���ei:, RI�U�e :::i�� e ��� ANIVERSARIANpO
f

Paulo, com seção de Walmor Chagas. br��j�e�y:.a����:t,,�t�O)'�i��:;� �;��;:��Personagens: "Guímerães'' - walmee da Rádio

Gua.rUjá ...
Reunlrá um. �r\}�o

dei
Chaga:,; 'Flori!)es' - cacuea Becker; amigos -ara um jantar, Ioga a norte.
eervásio - Fredi Kleemann. Ola 2 em

Blumenau e dia 3 na S. H. Lyra de actn- PARA O BANQUETE
vme.

das rndustr a" Ptrneír-as de a-nta ca-
t=rna - »rcmocão do coruntva será

CACILDA c-nvtcec., (I P' I><;i ..... "�e d? FederaC:ii,'
Beekar. será receocíonaca com um Nacicnal das rndusertas.

COQ na residência do casal Dr. Walmor
(EmeJiana) Cardoso da Silva, ela, Dire- J O V E M G U A R D A

da C_ A CaI'J�.., Reneltx: Ana Mal'!s ,!.<> ic�de hcif!. c Dr Au'or Luz _ n
Rs.nt'ADa: Ana Marl" S('haêff'r� Cacllda qENERAL Berli?l"1'n Rn'lrl"'w', Ga!h""
Wtrn;>r: Ck'uli'� Men��,<>�: ESlh!n' R"atig; c�· em-Pôrto Al""t!te, uara as;;umir o Co
G:l(la Kr'e9'er, Y�ra Ollnq;rr: Ivqnl B3.r- mando do UI ExércHo _ A SENHORA
P;; T"p'e Ste'n"''l'lehel': Lirir S"uz*: Li- Izaura Laus LeaL mãE' do s9udoso Depu
clr Machado; M911a AuxiJ'a"''lI''l ISchil"- h'do Leé'hcl �o Lea]· hoit>, tr('Cl'lndo dr
fr.r: Marlv Kunltz; Maria Ieléia Martin" 'dade _ :RAIUCA. �erit " nome do SR'" f'

Maul"]ja r:r'eger; Nlvete WlJtrlch SilV9; Resfaurante. m atual Q,nf,<>ltarla ElIt"

mr:s:::::==�.??_. .-:-_.�U'?._' .'fI< .. Q:G;;

Cacllda Becker. a conhecida atriz (lo
Teatro Nacional, que hoje, será recebida
pelo Depto. de Educação e Cultura,

da S�C
LOGO

tora de Cultura da SEC. Visitará o go
vernador Celso Ramos e (l secretario de
E. C. Dr. t?:'i<li(j Bnbosa, lhe ofer,ece:á
um almoço na Lagôa da C:mceiç.ão.

DA. TERESA
Gomes. hoje. rece_9cionara em sua re

sldencla um p;ru...no de Senhoras .do nes

so 'h:gt�ociety' ..

O CLUBE
Atlético CARLOS RENAUX, me env:cu

convlt,a para ° seu tradici:m! B:llle de
Gala· com') desfl',e das Debutan'es }!'l'i!i
da sociedadl' bru�quense, ryUf' ac(\nteep
�á uróximo d'a 14, Na I'c?!di.o �!,T'á n

roada a R:,'nha, do Cincoentenã!lo tla
qo.êle Clube.

DEBUTANTES

Rosa Schmldt; Ro�ely Heusi; Rosita

neuet: Vera Walendowsky c Wilma Pe

reira.

MARILEIDE
Abraham e Renato C: uz Peixoto. no

próximo dia sete na Capela do Ovino

Espírit:) Santo. A_9ÔS o ato) religioso o�

eoâvídados serão recepcionados no Que
rênoía Patace Hotel.

O QUE
QUE há com a EMPRESA N. S�:NHO- I

RA DA PENHA? Na sexta-feira pp. v'a-l
je! nata Jolnvllle e na rodoviária e'e Ita- !

j a i,
-

c!'!)eramos duas horas usrn concer- �
ter o ônibus oue estava em v-ene''. NJ

domingo de JOinv'llc -- F'1olls, fora r

utilizados três ônibus para chegar nesta

Capital _ saiu de Jolnv!llc às 09,45 hs

chegando às 17· hs. Aumentaram ai; pas

sagens, O que é que esé rauanco agora?
Respondo: CONr::ORR11:NCIA.

O vesttda da nEB nen's- María Nqsr.'
mente - m-dêro -rtncosa. (I;' rend+nh
com grevuinhn-; b�rdad%.em fita dI'

�o!"g\lrnm branco bordado com missan

gas (Muito bnn'to) � Sônia Re��na da
Costa. hoje. feste.isrá os �nn" 14 �rlm\\
veras - Carmem Lucia: Cruz Lima,
memorand'J boje. -seu aniversário.

PASSARELA

O INSTITUTO l'hwinnal dr. J?'nl,n I.-á

�:�::l :�r�ú���Ad�!�1;t���:��;S��!�a" ��= �
e::t "

. Em M')nda Cnrn'ntes d" Pai�".
H0JF. no Centr(l C1tarir.cme-, n� BELA
CAP- c Pr:ne""l1r à!�T'Hns M,,>'p'>'1I hrll
uma C()nferên�i!1 sôbre o fOlclOre no

teatro. - JANTANDO n" Lux-Hotel. OK

Deputados Diomí""(l F_pitas, P�clro Cn
l'n e Eduardo Wllle�din _ TROCANDO

- RJ.;t!Nlt"IF.:S SOCIAIS

tão brasileiro
quanto Brasília!

ESCRITOR lO Ut

,ADVOCACIA
ADVOGAIJOS:

Dr. Osvaldo Bulcão Vla.llh

Dr. Fredericu G. Bucnugen
Ac, J, Már(;io Marques
Vieira
Cível - Comercio - Trah.l·

lho - Crtme

PREVlD11:NCIA S<Y:IAI.
Recursos - Aposentadoria
Rua Felipe Schmidt, 52 - t

andar - Conj. 5

Fones: 2246 e 26!i7 - Hora

Mo' II à!I 11 e Ui AA '7.�"

Dr. SI�"
���r�RE�HAS
CIil:URGIAO DENTIS'f li
Ex-EstRgiárlo do Hosp

tal Naval em Cir:.tn:da e C�'
cíce de bôce. Moderntssíms
eon-ultôrto tuturama -

cedetra eufórica _ Alt� ffl·

�cáo.
Rua Brlgadelr., Rtlva .Pap,.,
n. 13 Telefone: 355:t
mJACARA nn �KPA1'i'l'"

NADA DE
REBITES!

Exlj a .em seu CM �o

Lona de freios "(�OLAnAS'
- 6C% maIs no "PrOV�t 1-

menllD das ,Lona�

CASA DOS fREIOS
Rua Santos Saraiva, 45:l

ESTREJT<"

O" Â'O \.

CI', i'nol!
CLtNJCA DENTARlA

I "atamento das afer:çõell
da bôCQ em a.dultos "

cri mças pelo" metodos cU
nl-::,., e clrurgico. Cr..ntecçao
dp proteses parclal� e to�
tal �

\tende 17P. 28 a IJB feira
das 8 &!! 1'2 h.,ras e das J5
as t!l horas ao" sabados
pela manhã.

ECOS ESI'lRITU ALISTAS

IJMnANI)A - ESPlRlTlSMO

� fA���T�I�A A�'���ANDA
Recebemos o· jornal "O Esta_

dQ de Florianópolis, o maIs

untigo dltirlo de Santa Catari-

;:;c�,Ocot:�t: CoOl::l::= e:�;�
<lo et.molôgico ,

e faz referên

cias elogiosas tranScrevendn
nossos flrtigos em· A NOI1'E

Aceite "os.o agradecimento.
Realmente' a palavra UM-

BANDA mio foi invenlada. e

sempre extsttu, apenas havia

"onfu�iio dOll que detUrpam ��

<:oi8a$ e rateIs, ou dos que �u_

prem a falta de ecnhecímeruo

com invenclOnlces por vezes

contrárlns aos furd"l11enlO!! e

aind� uebnm <lue mio se prc
C]!>U estmlul'o CU]j,II.

o têrmo UMBANDA e�tti re

l2:iMll'lulo em tOda,. ns Krllhlll.�i_
cua e dicionários da lIn�uu

QUIMBUNOO, Como. em An_

j:!OJa, COngO e Gu;n". Significa
na Arrlcu: !lrte d.. curar, !;rll

tumollto de oCUlt;J;ta clêncin

de qulmbnndu, invo('nção ,!e

clI!,jrito". O llfóprio CUlto, e:n

An!;ola. é chamado UMBAl\'.

DA, quando é para o bem, p,)r
que p"ru o muI o nOme é G_

ANGA �endQ que o chefe- d"

culto �uando é hOmem é dc

O!Ol11inlldo PAI-lA-UMBANDA

e quundo mulheT MANY -LA_

UMBANDA.
Quando "ier:lm para o Bra_

silos er.eravos trazendo os seu�

<'ull08 ('o", a mi$tura dlls "na.

çoes dl'icanus", o predOmÍn:O
do nUl(n c -oulro� fatores, holu

\,(. Um "I!!utivo c�qUecimer.lu
riu têrmo UMBANDA, o qu,,1
.� 'oftl<!U IlIod1flcuç;,o de- sea ..

tidO l)!LSSlldo n designar o �h�

fc de culto no rltunl CABULA

c 1106 cand"mblé� de cllbocl-J

dn 1;I,'hlu, cOmo cm Minas G�-

raiS, E:stndo <lo Rio ...

O fntO é que somente- nê�\(!

séCUlo volt!}u vlgor08llmellte,
genel'lllizan<lo o uso da PIIIII_

vruqUe pusaou IIdeaignarvá_
rio� ritunis e cultos sincrê�i_

COS do Btnsil, pOrtanto Um fe ...

nilmc-no hrn�ilêiro, no""o, dl�_
tU"";utl<lo_ae do� primlti',o�
cultos ufrlcanos que lhe de'rum
II otlj('cm em ulguns uspecta�

I'!}demos ofereceT aoS "ue

de�ej"rem eSludo COmpleto
Hf,hrr n o-t'lJOlol(l" da palavra

UMBANDA, inclusive confir

mando, em lodos O" !utos 1:'1

gUIMticoS II grllmáticlIs em

upolo dO qUI\] temOs estudos

d .. iuslituições clentlficlIl< da

Africa consolltlQndo as noss,u

pe�l]uisl!s vocabulnres,

no) O qUe não fez ainda qual
querobrigaçiio no culto nfr(l_

braeítetro, pois, se IIcha nu!>'"

fllse pré_Iniciática,
ENGOMA - nome dado

aos atabaques nOS cultos afrt>_

bra8iE'i"'os Originários de An

gola e Congo, cspecialme"t�
na B.hi", de.rJ.vllndo do t"rt�'"

qUimbande: NGOMA, o 'lu,,1
provém. segundO Oscnr nibas

do ver,>o "KUnKo_Ilj!,'lIllla -

estar Qg8chado de cócoras, A

lueãc à po�turu. do locador,
qUe 8e en .....vlllita no inetru-

GANGA - termo da ling1....

quimbando usado <:m certas

áreas de Angol .. r- Congo, ,1.:

aignatlvo de: sacerdote, ocul_

tíata, chefe rle rltllul: poden_
do ter" grafia NGJ\NGA; �e

fere Assis Junior: "pl'ofetu
que tem ou r,,"'eta y,�a,,<le 3n_

ber: me'lttll; [1ncl'r� cII1,jli',g

Proveniente, cOufQrme OS,t."

Ribas, d!} verbo "Kuultunjnn,,:...
andar em vá"luS dirllções Alu
sào ii BUU vida movimentad"
oTa em idas aO campo, em 1)L,�.
Ca de planlur, Ora em idas a5
CaSas dos enfêrmos OU cOn9"

lentes. (BlPs) desiJl,'nn U',�

Clll10S afrO-brasileiros de;
rigcm 'banto o chefe do ·'te..-r<ll
ro: IIquiill!' qUe tem a !unçii ...

sacerdotal. Outras acepções
blUsa de mnrinhelro: Tesld\1o
niio aproveitado de jll,.ida. o.lC

mlnnérioS: variedade de "!1<',1
doe1ro da r�iiio do Rio Si,"

Francisco: série de pu"'tidas
em dIversos jogÕ�.

UNIÁO m: UM�ANnA nE

SANTA CATARIKA

bemos o seguillCe Oficio_(,ir.

cular. o quul trunscrevemo�:
"Uniâo de Umballda de San_

ta Catarina Fundada em

OficiO ('ircuhr
nO OOI_Gil iFlorianó,o\;s,
S/C" 13 de a�ó6to de J!lWl.
00: Pre�idente- do Con�êlt1'J
Deliberativo, Ao: Sr, José <1<>5

LyrioS de Lyra TellcS, aóclo

FUndador. _ AnUntO: As�em

bléill Gerat Extl'uordináriu.
I. Tenho a grata s"tlsfu�:lD
de convidar V",. Ss. c " Tenda
qce dirige. a rartlcipurcm na

unia Assembléia 20 hOras lia

Sede da Tendo de Umbun,la

"Alaf1m E�hê", situ iI n""

Cristóviio, em CoqueirOS), a

fin, de6e-p'l'oces8ar u restru_

turação da UNIÃO lJE U,f
BANDA DE SANTA CATAR1_
NA, - Respeito6an�nte, cún_

tnndo COln a sUa v�lioall PI'O_

sença, apresento o meU S'II"\
"á, as) Jc"enlll Mclchl"de" de"
Souza =:.Fresidente.do C-J"l_
��Iho Oeliuer"ti"o <I" lI,L'._�.'

'�

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

rlzodos, podemos resolver seu pro
blema sem demora. Em nosso estoque
/ocê encontrará - com certeza - o

peço ou o acessório que procura, o

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

co IH. E, no coso de qualquer con

sulto sôbre o seu lntemoticncl, tere

mos o máximo prazer em atendê-lo,

Representante IÕI nesl1 cidade
G. SOCAS- S/A
LJMÉRClO E

I�I: RtStN I AÇÓES
uL . .) \OUCCI 7'Ll _

t:.Yl'R,EITO·
(t.:J(,� " visto e O resr«

prestoçõe� Il..Iru�
), ,'en:t�, 1%

fiAMUU!
JI,tt''-(.J\)nu �( , ....ulque IU""t,<Ja<Jtc '." .'elrlo

"�"'I �Ieçl
I=d Zchto _

7 ('\ onda. ",pt,· I() t j;.,,�

DRS. ERIIO LUZ e

JOÃO JIlSÊ B. SCHAEFER
ADVOGADOS

Rua Felipe· Schmidt. 21.

FlorlanôpoUs - se -

Curso Preparatório Continente
PARA PROH,�SORE;

DE DATlLOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSO;

ARTIGO 91 (GINA'SIO EM UM ANOI
PRE·GINASIAL ADMISSAO ·DURI'NTE O ANU
DA ríLOGRAF'lÃ

- tsaseado nos mois modernos processos pede
CUR'O� ESPECIAIS
<JL9lcos_

- umg1do �lo,
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILvA
r1UKA RIO�, DIURNOS e NOTURNO�
h,..çc sua inscnçõo o Rua Dr. Fúlvio Aducrt

:Jo 24 ele MaIO, 748 - Janela,
tt[ul�udo .::om móQumad novos

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

cozinha - banheiro social - sanitário menor - area da
serviço 2 annarios embutidos - deposito e tanque _

180 m2 de area construida.
APARTAMENTO - Centro - 3 quartos e demais
dependpl'lcios - pronto para morar.
CASAS
PALACETE - RUA NEREU RAMOS N·O 26
Vende-se em único opOnurl1dade no centro da Cidaa�
construido em terreno de 22 metros de fren�e I--0r 4C
de tundas. Con,endc na parte Terrea - amplo hol! de
entr'Jdo �_2 80105 - escritório - quarto - copo ._

cOzint,a - dispensa - quarTa de empregado e rês
pt:!ctivo banheIrO. Em cima 5 dormitórios _ banheira.
social e amplo terraço. _Fora garagem e dePósito.

RUA TIR.t,.OENTE5 esquina com o Av H, LUz - 3
quartos <.."�mais dependên..:ias.

-

RUA CONSELHeiRO MAFR� _ Duas casa5 n_ 109
P I 1 I ótIma ()portun'idG.de
RUA. TOBIAS BARRETO - ESTREITO - Confortá-
�pI caso de material perto do praip

COQUEIROS ....:.._ Ruo São Cristovão ao lado da Igreja
Casa de 4 quar,Os - :3 solas - coz'nha - terreno
de 11·550 m2

RUA 14 DE JULHO 953 - I:strelto s-oido da ponte
quem segue pare Coqueiros. Caso e terreno cOm
782 m2,

RUA FRONTtNO C. PIRES N.O 32 - Casa de rnadei·
ro pogamerto porte à vista resto o combinar,

_,

COQUEIROS - RUÇl Juca ao Loide, lote bem situadQ.

RUA ARISTIDES LOBO N.O 8 FUNDOS jun'o 00

Hospita� Nereu Ramos terrena próprio paro ser loteo
do, oreo de 1 0.000 m� - Preço convidativo_

.'Á,RD!,"", ATLANTIC0 - 1 magnífico lote bem f!!ert�
d0 a�folto,
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fESTA DA PRIMAVERA EM BENEFíCIO DA COlvlUNIDADE RAROQUIAL SAO LUIZ NOS DIAS - 6 - 7 -,_8D_E_-S_ET.::...EM_B_RO�=-=--===::-

���Il tem ra�ar �ue anula os �o ��'���T�
J.,ONDRES - o "rimas" barcos pesqueiros sovíétt-

de u;mdrlJs disse em s�J. cos sugerem que a Marinll::.

ediÇliO de ontem _que noves da URSS está provando

equipamentos avistados u-is aparelhos que poderiam

Mi!iSã de 4· ano
Viúva, filhos e netos do sempre lembrado

conQNEL PEDRO WPES VIEIRA

convidam as pessoas amigas para �SSisti.rem a "}issa. de
4' ano, que mandam rezar no próximo dia 30 sexta-feira,

as li,30 noras, no Asilo de Orrês.

An1e!:ipam agradecimentos 29-8-63

anular os sistemas de ru-

dar no mundo ocidental. Os pesqueiros possuem
O Diário disse ainda que radares direcionais de ma

esse material foi visto cor neira que não' se sabe que
oficiais das fôrças navais uso tês os dos russos, que

estadunidenses e britânicas poderiam ser parte 'de uma

��r;��ec::es á::S0br�: ;:::l�:;:ia o�end;�:s ap�:: [
Bahia de Vizcaia e consiste siveis de criar confusão no I
��10�:!:: =�:��o�:�á�iC�: �i:��:a de radar do oct-

r-
-------------------------',

tíbordo.

BAR VENDE-SE '

TRATAR RUA CONS. MAFRA 139

frise e tonjunta. coiêltõe Kelaçaõ!'
CAPiTULO 3 causa da crise um reflexo da lei da oferta e da �

procura. . n.
CICLO ECONÓMICO Do ponto de vista conjuntural essa não tem :.

procedência.
Evolução histórica, Divisão. Em nosso capitulo

anterror- deixamos extemada nossa posição rovora

vennente à constatação da linha da estática no grã
fico conjuntural. Isso por considera-ia não só base

para o estudo do fenômeno cíclico, como também

do punto de vista técnico, quanto à sua apresenta
ção.

Nesse sentido, acreditamos que o trabalho se'

desenvolva mais abjetivamente, além de oferecer

ao leitor urna melhor noção sôbre o fenômeno. Por

outro lado nos sentiremos melhor protegidos con

tra os eventuais percalços no campo técnico, os

quais poderiam nos levar a desenvolver um traba

lho restrito, semelhantemente aos tratadistas que

conhecemos, através das obras que temos ao etcan

ce ue nossas mãos. Conhecemos seus itinerários.

mclusíves os elementos que os levaram aos desvios

técnicos. Cumpre então nos proteger contra tais imo

previstos. Isso de fato constitui nossa máxima preo

cupação.
Pretendemos desenvolver êsse fenômen� sob

três prismas: o primeiro é levar o fato ao agrado
do leitor, o segundo é fazer com que o mesmo se

acomode à sua (armação intelectual e finalmente o

terceiro é desenvolvê-lo de acôrdo com o panorama
real da atualidade.

Referentemente ao primeiro o segundo íntens

necessário portante se torna, que o fenômeno seja
desenvolvido objetivamente, de forma a satisfazer

todo e qualquer grau de formação 'cü1turaL T -

Assim determinados, passamos ao nosso trabe

lho.
Primeiramente devemos voltar nossa atenção

para o estudo da evolução histórica do flJ.to. Deve

mos portanto nos apagar aos pensadores que muito

se preocuparem com o desenvolvimento de seus se

grêdos, desde o passado remoto á época atual.

Mas há quantos anos vem o homem estudando

êsse fenômeno?
Pelo que se depreende da obra, "Economistas

Célebres", de Paul Rugon, êsse vem sendo estuda

do há coisa de 102 anos.

Scu primeiro pensador foi "Julgar", que em

1861, rêa publicar sua obra, "As crises comerciais

e seu aparecimento periódico". Seguíu-se-Ihe Arta-

Uon, Simiand, Lescure, etc., sôbre o mesmo proble
ma. Dentre êstes tratadistas é tesoure quem repre
senta o pensamento mais avançado da época, oon

sequentemente o predominante até mais de 1932.

Neste, portanto, devemos nos demorar, afim

=:' ����::�:�:n�:e��m����:�ento no campo dês-

Em .sua obra, "Des crises générales et périodi
ques", afirma (referindo-se à crise); "Para a corn

preender é preciso estudar o período de expansão
que a precede, o período de depressão que a acom

panha. Nota-se claramente o grau de simplicidade
do autor, relativamente ao fenômeno, o que é la

mentável.

Esta jamais se apresentará com tal aspecto
Uma depressão em hipótese alguma poderá acom

panhar uma crise, assim também está jamais po

derá gerar uma depressão.
A passagem de uma fase cíclica à outra se su

bordina a elementos intensivos. Por outro lado, ín-

terrompidos os elementos mantenedores da pros
peridade, não quer isso dizer que tenhamos ratat

mente uma crise. Se houver um leve desequilíbrio

8 eco��i���r::�t��de�!s:e �::et=�i�:i�ros�C:����e�
uma crise, isso também não significa que senha

mos a ter uma depressão.
O reequilibriO econômico poderá occrrrer em

recessão.

Quanto ao cicio sabemo·lo que se reparte em

quatro fases.
Estas por sua vêz obdecem a uma ordem de

seguimento, como: "prosperidade", "recessão", "de·

pressão" e "recuperaçãon•
Pela distrib�ão acima, observa·se que urna

coisa provocará imediatamente a seguinte. Origi·
nando·se, suponhamos, a crise, automàticamenw

teremos a recessão.

Outrossim, salientamos que êsse movimento

transicional e revolucionaI de um fato a outro, fica

na dependência das Intensidades peculiares do fato

anteriormente colocado ao seu subsequente, e assim

sucessivamente aos demaIs.
J!:sses efeitos ciclicos, unindo fase à fase, em

dado momento passam também a u,nir ciclo a ciclo

e assim formam as chamadas séries cíclicas.

Pelo que se observa, em sua época, o auto�

tratava cpm multa simplicidade, os complicadissi·
mos !legrêdos ciclicos, Se são em lugar de deces

são. Ora, seus efeitos, sabemo-los distintos. Os re·

lativos a recessão se apresentam com efeitos menos WALMOR BION - Acadêmico

profundos comparativamente aos da repressao. A da Fncttldatle de Giências Eco·

restrit; posição do autor. relativamente. ao fat.o. nômiea da Universidade de San· dlt",." �c,. pos�,"','1 'I"" [l(J\:l

lião .;:e tratava de coisa parcial, mas total. E' o ta Catarina. s"lw,,' ""'I" ,IU,5 (·"I\II,U"I.""·,, ", .. ,I .. ,,�,i,c��>� ,.,{I. "

c����qt1�:ci�p�r:�tec��d'2,,�inC'O=:�6�C,.=��O'��o�,�������;�����������

Podemos mesmo dizer, sem medo de errar, tre

ter-se de um paliativo de porta de botequim.
Com tal comportamento, relativamente às flu

tuações ctcitêes. deixa transparecer o autor, incluo

stve, que em sua época, a Simplicidade em dema

sla, encobria a essência do fato, prejudicando bas

tante o conteúdo daquelas obras. Para uma melhor

compreensão do pensamento restrito de Lescure

quanto às flutuações crcuces, damos o gráfica abaí

xo, que pedimos ao leitor examinar.

r

�JÚnior,
OTIMO para a escolai'
OTIMO para as féçialf'

f, OTIMO para brincar

�unBlltAMItM rmfõ rArA: E al'mi'E
..sabap �.aGu.!�!��}!,,� ...mra,�t,��!��u�

TR.: 61"'141 • atO. lIl.E6L "WAnASn • ex. POSTAL I1H • slO PAULO

NÃO APENAS

MAS PORQUE É O ÚNiCO DOTADO DE UMA
PALMILHA DE COURO QUE O TORNA BOM E

AGRADÁVEL EM TODAS AS ESTAÇOES DO ANO

REPRESENTANTE PARA o ESTADO DE SANTA CATARINA

PLAVILE LTDA.

,,,R AFONPo.,��NA:, 6fo·I���t��87. C, POSTAL, 201

Salvos 2 dos 3 Mineiros Soterrados
(De .Inmes V Lamb, dn A. P. minados nem pôsto de prl_ aiee que- � bem pcsstvel que do primeiro de8!lbamento, 0_

meírcs socorros e a seguir coe Bova ainda esleja com vida". correram outros Sou 6 mais

duzidos em helicóptero para o A maqUinaria qUe abriu \],n obrigando-os a. mudarem de

H05Piw.,1 de HazletOn. As ee., poço de 100 metrOs para le\'a: um l\]agr para outro para n�

põeas dos dois mineiros Os >1_ até o local onde se encontm- Carem segul"05. Falando entre

KUllrdavam no hOspital A "4ra vum Fellin um outro nadir,,_ cort.ndaro"tnt'f, .,.mÓllJ\?-men_
Fellin, que é catillica, fh ,) ção do ponto em que se cal_ te pertUrbado co� tantas tu_

ai" .. ! da druz, reou e chcroc cuIa esteja Bova. MaS estra_ zes dos refletore" e dos fot6-
de alegria. FaltandO sêmente gOU II inCOrma_$e qUe vai ha-, grafos. 'I'hrcne dieae que não

cinco horas para que se com_ ver Uma InterrupçãO de "árias podia indicar exatamente cn-

pletassenl duas semanas deo_ horas nce trabalhOS. O poço de se dera o ,primeiro desaba-,

a alegria ainda não é comple_ Fellin, alegre como de sempre

ta, pOIs ruta Um terceiro n,i- disse: "Não chores, estou bem

neiro eotereedo na mesma gn- estou bem.'
leriu\ a)guna metrOs mais abal

xo. do qual nada se sabe dae- O aparêlho utilizado paff\

BOva e agora Uma broco e-st:l. baixar 10 mina e cOnsequent<l_

lup,pndQ outro me.rfuraçuo mente estava Com muita pe_

peu qU!l1 'deverão ser manda- . daços de casca da madeira

d03 nliment08 e Um telefone. que hevla sustentado o toto

Na entrevista COm n impren de nOSsa galeria para comeru
de terça_Coira �sgad.a LouIs retirar as dois mIneiro>! ha- sn, perguntaram a Throne se _ informou.
Bova ficou soterrado .. uns c; via sido preparado somente]>u mantivera euurlsto quente no

rll Casos de emer!rcncia, mne

fUncionoc muito bem Inicial_

mente e pretendia utilizar 1>- I

ma cápsula de aço, mns COmo

ooriíiciodeescapetlnhau:n:J

curva, temIa-se qce'u cáps'.1_
Ia 'pudesse. ficar presà na m("s _

seu lW.lvmaento, após duas �ew O médico de Throne anUll_

clou qUe continuarão os eu."

mllS nO mineiro. Está gOZlindo
de bOa saúde, mas provà"el_
mente ficará ainda por algnus
dias mais de repouso.

"Eu sabia que Deus nU,! a_

judaria a sair" _:_respondeu.
Throne deClarou que depots

Pendurado nUma corda q\lO •

era Içada por UIIl I!uin.cho, r-----�-:::::::::...-- 1

;::;\::d::::::;:,,:�::::i;'�:;: ,L::rüi..�E 1!2 cEAGOS�hnf,coup!"esonacurvnpor1.w·� - �:
alguns mOmentos, -mas 1011'0 u
�on8egulu Se livrar do obstlÍ- :a.-.,
::d:·�:::::",:,,"":.2::p;::; PROGRAMADO MÊS
de Thfone e Fellin chOraram

de nlegria. A espósll de BOv.'l

baiKou a Cabeça, procurando

conler !IS Hi)l;rimaH

T-ntlirr6l!'lldo !<flhTe' ,e n e_

DIA 14 DE SETEMBRO, MAIS UMA PROMoÇAO DO
DEPARTAMENTO ESPORTIVO DO VETERANO .....

C E L S O APRESENTARA "UMA CASA PORTUGUESA",
EM PROl.. DA CONSTRUÇAO DA NOVA SJf:DE, COM Â.
ORQUESTRA DE CASTELAN E A CANTORA HELENA

na há 14 dinl. Seu aalvameo_ de qUe viu sec marido pcla já tem <U; metroS de profundi menta. Thl"One IIcrf!scenteu
to con�Utuiu o ponto cuuu- últimll vez, a sra. Fellin vol_ dade. Foram atê aoga em,prf!p.n que o pior momento fôra na

nunte dto UIl1 drl<mll que pren tau a se reUnir com lile. Ab"l"n, iads quatro tentativas pa� primeiro dia, princip.almentc.
d",u a atençii.ão mUndial, nUi.a ÇOu_o e chorou em eec ombro abrir Uma comunicação até por não ter comido antes de

- Caumudo e dlxendo pln_
dag, o� mineiros H�nry Thrn_

ne e David FelHn foram t.ra�l

dos hoje para aSul:e-rflcio),
sãos e sAlvo�, de uma peque-,
na cela a 100 metro� de prO

fUndidade, onde flcaran' .0_

terrado� pOr ccsalão de :Im

dC60bRmOnto ocolTido nn mi_

metros dos odroS dois e as·

tentativas de ,abrir uma per(u

rsção '�t' o loca! em que êl:a

se CnConl"a fracassarnm.
Throne ChegoU 11 su,perfJcie

às 2,07 horas de hoje. ciepoi�
que um gUinChO evolI 17 a:i

nuto"li para içá-lo, no que di5-

6e ser "a melhor asccn8iiQ q\lO
fi� e mminha vida" Femo le_

.vou apenas 8 minlltos lIP','A

atingir a scperflcie, eXatllmon

te às 2,41 horas Apnar de

/lujos, 011 doll! parecism estar

e'ln bom estado.
O secretário de Minas da

;F.st_odoc H. 'B. Cha'mbury,
dlse que será Iniciada imedia

tnmente a perfuraçiio de Um

nôvo oril1cio de 18 polega<j .. ;
de diâmetro, para lentar al

cnnçRro local'en' qlJllse 1::11_

mil" "!ffit,..rrndM",JlnVlf. or�_

ciO ioi"l\li,'o "n e,t-:....:.."d" ['1\1'.\

FIGURA 1

Como vemos, localiza a crise na intercessão das
linhas representantivas da .prosperidade com a de

pressão. O que é de se contestar. E o fazemos etre
vés do gráfico que' apresentamos eseguír:

FIGURA 2

A figura nv 2 apresenta o mesmo

constante da n- 1.
pensamento

Ressaltamos, no entanto, que esta corresponde
aos principias evolutivos da técnica conjuntural.
dida, do ponto de vista cientifico conjuntural. .

Quando nos servimos da estática, não encontra
mos problema de ordem técnica na configuração
das fases cicllcas no campo da conjuntura, con·

forme se observa. O mesmo não aconteceria se a

omitissimos.

Cotejando-se êste gráfico com o anterior obser·
va·se certa discrepância. A linha pontilhada que se

vê neste, unindo a extremidade superior da proso
peridade à base estática denomina·se recessão, en·

quanto que, esta mesma linha no gráfico anterior
o autor a chama de depressão. Ora, pelo qúe se

vê na figura de n" 2, a depressão se localiza l.ogo
abaixo da estática.

Dal verlfIcafos da impossibilidade da crise se

originar nos moldes como a defende êsse autor _

Mas não foi sbmente Lescure e outros de sua época
que trilharam no campo da simplicidade, relativa·

mente a esse fenômeno. Outros, posteriormente, se-

guiram seus passos. E' o caso de.. Seligmann, Ro

berson, Hull. etc.

ll:ste capitulo terá prosseguimento na próxima
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48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL D� SANTA CATARINA NO

SETOR DO; ESPORTES

Schwarz

DA OR

PEDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE, " GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORADORES
.- RUI LOBO - MILTON F. A'VILA -

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

Recebemos o agrad-ce-
mos:

Prezado Senhor
'remas a grata sensrecêo

de levar ao conhecimento

de V. S. que em data de 18

dd eort ente, em Ahiembléia

Geral Orttlnária- foi el':!:!J

Assentado para Amanhâ o Match MARCILIO X AVAI'
FORAM fOROADAS DHX!TO AS DEMARCHES PROCESSADAS ENTRE AS DIRETORIAS DO AVAl' E MA.RCIlIO DIAS, PARA A REAlIZA(AO DE UM EMBATE
AMISTOSO ENTRE AS ESQJADRAS DOS DOIS FAMOSOS ClUBES, PARA À NOITE DE AMANHA, NO ESTÁD�O "DR. ADOLFO KONDER", QUE DEVERÁ APANHAR

UMA DAS MAIORES ASSISTENCIAS, AGUARDEMOS

o CAMPEONATO DA C;IDADE, CATEGORIAS
DE PROFISSIONAIS E JUVENIS, TERA ANDA
MENTO SÁBADO E DOMINGO, QUANDO ASSIS
TIREMOS A DOIS BONS ESPETACULOS.

NA SA�ATINA, SERAO PROTAGONISTAS PÇ)S
TAL TELEGRAF.ICQ E SAO PAULO,QUE EFETUA
RAO o EMBATE PRI.NCIPAL DA RODADA, VIS>:t:0
A RIVALIDADE QUE EXISTE ENTRE os nors
CAÇ�S DA DIVISA0 PRINCIPAL E' FAVORITO
O POSTAL TELEGRÁFICO, QUE TEM SE APRE·

SENTADO MELHOR. NO ENTANTO, E' BOM RE·
COROAR QUE NO TURNO LEVOU A PIOR, PELO
ESCORE DE 3 x 1.

.

DOMINGO BATER-SE-ÃO FIGUEIRE:tlSE E

CLUBE ATLÉTICO GUARANf, DEVENDO VEóCER
O VICE-LIDER,· DADA A DISPARIDADE DE FÓR
ÇAS. NO TURNO O ESCORE FOI DE 4" X 1 FA·
VORAVEL, E' CLARO, AO "FURAC�O".

ANTÔNIO FREITAS FALA
SÔBRE A ACEJ

.romviüe, (de Güber!o pila ;'ACEJ" e entre eJ:.H

Paiva-). - Falando a uo'ua

reportagem nesta cidade o

colegc Antônio de Atmet.ta

a &en.,acional con-íua ct
ctísnca .rcmvme - São
Francisco.

Interpelado sob a nde-a-i'
ta de organizgção entro a

ACEJE -8 ACESC disse 'Jria da ASSOciação dos eco

ntstes E�portivos de ,JOh1-
víüe adiantando que ínú

meras festividades espor

Uvas serão pabrccinades
-------

vive presidente acejeano
que a entidade "joillvUlensJ.
mo{l�ta parte ainda é a

"plongíra"

HOJE O MATfH TRANSFERIDO ENTRE
ATlÉTICO E TAMANDARÉ

O encontro entre Atléti

CO e 'ramendaré. que 8. ta

bela do Campeonato 'da ct-

Trata-se de um bom
match, no qual o "Daré".
que vem de um espetacular
e surpreendente empatedgde rese:vara para do

mingo último e que rôra

transferido para anteon
tem. sxmente hoje à noite
poderá ser levado a efeito.

frente ao F;gueirense, pro
cu-ará desforrar-se dos 4

x O qUQ no turno lhe im

pôs o monor do E<;trcitn.

soda cáustica

CRISTALIZADA EM ESCAMA�

FABRICADA NO BRASIL PELA

PRIMEIRA VEZ
. FÔGO SIMBÚllCO DA PÁTRIA

elA. ElETRO QUíMICA FLUMINENSE,o Fogo Simbólico da Pi· do dia Iode Setembro, ,dan
tria, que êste ano exaltou os do inícío às comemorações'
heróis da Independência na da Semana da Pátria, promo
pelsoa. do Patriarca José vidas pelo diretório regia.
BonifActo de Andrade e Sil· naI da Liga de Delesa Nacio
va; cujo bicentenário está nal.

para. ser comemorado, ehe- Ao renomado atléta Dj!ll·
gou 8 eata Capital na noite ma Hipólito da Silva coube
de anteontem, tendo festiva €L honra de cumprir a últi·

recepçio por parte das au- ma fase da corrida até esta
toridades e povo florianopo-

/
Capital, conduzindo o facho,

litanos e já ontám, Jlela rn'li· ap_ausos c OVI"l que
nhã, deixou esta Capital em tantas vézcs o aplaudiu nus

demanda. de PÔrto Alegre, jornadas desporiivlls de q\le
onde chegará a zer.o hot'a participou.

.,;.,�,.", .
'

Alerram e provam os grano
des que qualaw�r arrecad�·
cão rie um milhão já UIP.S
dá �·ej\1jm p rn"Jo" a1n-la

qUlln,","'" o ('1\11"1e "en�. �á

que terão aue rl!'.r bichos
p01pudos aos atletas e rfl--

Embalagem Industrial:
SacoI multifolhas (Popel e Pl6stico) de 50 Quilol

Embalagem Doméstico:

CoiJlO$ d'e papelão co," 24 pocot(.� pl6stico� de , 1/:: :b

Representantes poro 05

Estodos de Santo Colarmo e Paraná

BUSCHlE 8. lEPPER S.A.
Blvmen"u • CUrllLba

A NOVA DIRETORIA DA SOCIEDADE
ESPORTIVA BANDEIRANTE

o Conselho Delíbe: anvo

desta. Sccledade para o r'!

riodo de ABRIL de 1963 1.:

ABRIL ee 1965 ficando ?_S-

sim Compôsto:
Rolf Erbe
Dr. carros Moritz

Ayres Gevard

Arno Diegoll
Geraldo Hoffmann

Viniton Maluche

José Peretm

Waldemar schtoesser
Antônio Hei!

Dr. Jamil cnersm
Carlos A. de Souza
Kurt schtoesser
nrtbur Sehlcgsser
G.entll Archcr

Jnmcl\ H. neeo

Cyro Gevnerd
Gothanl Pastor
Horst achtceseor
Dr. Erich Walter Bucr k-

Arno Radowícz
Dr. Alceu Prederíco
Alvaro (te Feitas Martins

Wilmar Ristow

Dr. Germano Hoffms r.n
Dr, Ivo sen

SUPLENTES

João Carlos
Bauer

Ernesto G. Hoífrnarm
Arthur Jacowicz

Oswaldo Krause
José A. Dubíela
Bruno Morltz
Euclldes Visconti
Helmo Flô,'
êrtocrtc Diegoli
Alvar:l E.�slnger
Ernest Otto Camp
Axel Krieger
Joaquim S, Lobato

Ervino S. Belli
João Rosh'i
Bruno Appel
Arno C. Gracner
Hihirio Torrozam
Dercy ztnunorrnaun
Jacques Brose
Valmir Dlegoli
Ottokar Hagcmann
vrctcr R. 'rtetamann

Nilton M. Barbosa

CONSELHO FISCAL

Walter Anoet
Carlos Cide Renaux
Karl Linde!"

PUPLENTES 001 CONSE
LHO FISCAL

otávio Chnve�
Walter Barba
Dr. Euclides Ca;deai

o O:)}1.,elho, reunindo-!'g
em Assembléia

.

em 25 do

conente, para C'scolh:t d;),.;
nom�>s que constituirão a

Dir("�:-In dn Snrif'dnr11> Es

portiva B:mdeirante no pe
rlodo de ABRIL de 1963 a

ABRIL (j(' 1%5. "h'gcu
paro os divrrscs 1)');;t(J); '),'

"l'r,uintes :ls,-ociados:
Presidente.> dç Honr3

Adolfo scmoesser
Presidente - Orides

Vice-Presidente � Caro

Ics Azambuja
secreté.to Gera! Gui-

do Krieger
L secretárto - Agusü

nho Maurici

2. Secretário - Walter
Borba
'r'esoureíro Geral - Jo-

sé Germano scnaercr-
1. 'rescu.elro - Geraldo

Luebcke
2, Tesoureiro - Nilt:m

Barbosa.

Departamento de Finan

ças: Valéria wetsndowskv
- Erich Haf'Imnrrn e Ocny
Mueller

Departamento do Patrj
mónto Soõlal: Alfredo
KoehIer e Ary Wehmuth.
Departamento de Rela-

cões Púbüca»: Adhorba l V.
scneercr.

Se: vlco Soctat: Raynérto
Krieger (Diretor).
Otávio cnavos - cte-

mente J. Dominoni _ Ber
nardo Kirchner - Walmor

KIíng - Iro Silveira .......

�a?fredo Hoffmann e Da
uno H. Bado (Assistentes).
Departamento Cultural

e Artístico: Etibio A. Schu-
enke
Deparfament.a Méllic.':

Dr. João A. scnerer _. Dr.
Aloisio Haendchen _ Dr.
Mareio crovs, Schaerer e

Dr. Jamil Chetem.

Departamento Jurídlco:
Dr. 1"0 Svogrmicz e Dr.
nuences Cardeal.

R.:o:I1·IX DEPARTAMENTOS ES
PORTIVOS

Diretor Ge:al: Orlando
Francisco Mueller
Diretores: Manlredo Hof

fmann e Bruno Appcl
Seção Atlétisll10 _ Dlrt-

ter: Vertulino Schuetz
Seção Voley Masculino _

Diretor- Walmor Borba
Seção VoJ",y s'eminíno _

Dil"etcra: Ol"ta acmocsser
. Seção Vnley Veteranos _

Diretor: Werner Ristow
Seção Bola ao Cesto Mos
cunno - Diretor: Cyrn C.
Krieger
Seção Piscina _ Diretor

Carlos Azambuja
Seção Tenis - Dil'eto

reli: Dr. Ivo Sell _ Alberl
Genrtch e Dr. João A.
scnecro-
Seção Punhohoj _ ruro

ter: watcemer Scharf
Na au-éncra de outr-a par

ttcutar 9,11'0. o 'momento.
aproveitalllo� o ensejo pa
r-a !enoVar-lh('(�) nev-s
protestos de estima e con
srcerecão. subscrevend:l_
no-

mui corctatmente
SOCIEDADE ESPORTr

VA BANDEIRANTE
Agustinho Maurirl. 1. Sc

cretârio
Orides

dente
Schwarz. Presi-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VISITE FLORIANÓPOLIS DURANTE A lia, CONVENCAO ES ADUAl DE - C Â M A R A S J UNI O Q S

Ai::eIllbléia. nunca teve

muita. autoridade verda-

deira. A que está em Iun

ÇM. com � deputadQS.
f{'i eleita. em agôsto de
1959.
No centre da Càpital

sAl0AO, victnam� do

suJ- 28 - O presidente

pinJ'I ruem adiou hoje

�o tiJl.ld3!l)e,.;te a *lção
jD.de�!Dbléi':l Naclr.Inal:.

�a para o próximo

oozai::m� q��V�:: ac�:�
:;. Que a. cnso chegue ao

f1Ill em breve, a qual

se�dUZiU fi decretar a ki

� em todo o pai.!!. A

aumentaram rrs .concon

trecões (I� tronas e.'l1.bora.
em <QI.ltra-;.; parta '� tenha

iLo:sinuado a possibilidade
de levantar a lei marcial
nu tomá-la menos severa.

COLUtlA
CaTÓLICA

ENTARDECER
pelas cneestas além,
O cemoo verde se estende
Vales úmidos, risonhos.
Flôres se ebrtndc também.
Võa alegre a eassereea,
E o rio vai cantarolando
Entre a pedreira. alvejada ..

Sorri a planta vlreflte
E a frágil haste balança,
Perpassa ue!") arvoredo
Aragem fraca e dolen.tA!,
Ofertando à mocidade,
No sauvisante pcrfumf'.
Beleza e serenidade ..

Aclarando a velha estrada·
Radiosa, a lua cheia,
Na amr.>lIdâo do escuro céu,
Torna o. terra prateada ..

E de nosso coração,
Em oalavT:i'ls ele ternura,

Sobe a:> Céu uma ,oração ..

HELENA CAMINHA BORBA

COLABO.R.A.çAO DE H. c. B.

Dia 30 de agõsto� Santa RQ,sa. de Lbna _ padroeira
lia A.mérica Latina.

"Deu'; quer que todos os hcmens se salvem. e ehe

iIIMl ao conhecimento da verdade." (Tim. 2,4).

'Ninguém que tivel'3. o inf.erno iliante dos olhos nê
le cai::-a. Ninguem. dos que desprezam p inferno, dêle
escapará." (São Joio Crisóstomo).

'O senhor' .está lorure dos ímu!Cl<{. e atenderá às
orações d:)s jU'ltas. (Prov. 15,291.

"A Santíssima Eucaristia é o dom máximo saído (h
intimo do Coração do Redentor. o dom �obretudo dei;
Unad'J '8 derramar sôbrc os homens, as frutos saluta'ns
�lmos da r,edenção. (Leão Xil, Paya).

FELIZ A MAE que uu.d,er repetir as palav!>lls
de Santa Mõnlca ao filho, Santo Agostinho
"?odP';i sepultar-me onde quisere.l;; só te ppço
que não te esqueças de mim no altar do Senhor

SANTOS DA SEMANA
DIA - 28 O. Sanb'J Ae:ostinho

- 29 Q. DPgolacão de S. João Batista
__,.. 30 S. Santa Rosa de Lima

"
- 3� S. Santo ElZ'iJ'o

"
- l° D. XIV DeD. de Pentec.

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

CAIXA ECONÔMICA FEDEBAL DE
SANTA CATARmA
COl\1JSSAO DE COI\IPRAS

Em têrno do palácio presi
dencial medidas de segu-
rança. Mas o tr.:Ique de re

cecer t?i redueaco um pou
co e uesaoareecram , as

barreiras de acame rarpa
do que esístiam na ZQI1a.

norte, onde ficam situa
das as Fuculdades (Ic Di

reIto, rte Medíctna e de
F9:'�mácla dá Universida
de de Snlgão. Os censô
rea agora já não são mais
mü'tare-; ruas stm funclo
nártos civis.

O IlÔV,) embaíxador dos
Estados Utríd-ra, Henry
Cabot Lodge, Que apresen
tou suas creoenctat- ao

pr=stdent e Ngo D'nh Dle!ll
ne dta õe en-em. hoje con

ferenetou com o Irmão
déero. Nflo Dtnh ....htt e

c-m f) ministro rias Rela
ções Extl'l'jC're" T�lI"n�
Con�cou. O i: mão do pre
s'dente é um de seu" p-tn
cipais_ con-etne'ros A reu

nião foi r-aneada a-peei
do ucs eoís mi!l'ot.rn" �1J1-
vetnam'tas. O sovêmo doe
Estados Un;do� rôz ver eo

víemame dr} Sul, de fr}r
ma muito clara. que lhe
deeavradam os medidas
militares arlotwdas para
eseias-ar OS bud's'us e os

c,.rtudant.es inimigos tio
g(,'Vêmo. mas q'�e pret�n
<le continua!' c.'1Q'lhler.an·

.

d') o V]f·tna.me do Sul co

mo aliado n'l Luta c-.ntra

os insurgemel> ('�mUJ:lis
tas. A poic!a ,\;ecr{'ta e o

serviço de (.><::pi"na�em es

tão em mãos de Ngo Dinh

Nbu. Êste t.(>m critica d � cs

Estados Unjdo� abertamen
Le em alguma� ocasiões.

ap"sal' de t.er o govel'llo
norte-amel'iCflnO enviado
a este país 14.000 soldados

para treinar. aba,;tecel' (>

assessm'ar <8.s fôrças dJ

Vietname uo SuL Lendo

ainda se oompl'ometic\o a

desenvolller um 1II'ogra�na.
de ajuda que se calcula.
cu�te SOO miJI1,ies de dó
lares tIlnualmente. O pre
sidente Diem nomeou Cong
Can pára ministro das Re

paci"�t; ExterioI'E_.; intcr'no

depois de aceitar a r"'nún

cia.o.presc>ntada pelo clnn

celer titula: 01lvu V<>n

Mau, lhe ter sU"'.ol'lc1o nue

tirasse uma 1icença de

.três meses.

Mau· exaltaoo cC'mo he

rói d!l opOsiçã?, e:;tá de

�!lparecido desde segunda
l�eira. cIrculando rumores
(Ie que pcssa estar prêso.
Mau é budista, U"'9. a ca

beça rapada {la mesma

forma que 'os monges bu

('<Sla5. Quan� na qU9�a
feira passada a polícia e

as tropas da Exército in
vad'ram os �ngodes e :pren
deram mais de um mllhar
de monge;; e monja'.,. Mau

anunciou que renunciaria,
.e q&e iria S('T peregrino
na India.

PELOTOES
ANTI-SUICIDAS

SAlGA0, Vietname ,10

SuL 28 � Os pelotões an

tl·wjcldas começaram 11

percorrer as ruas da cida
de. c�m a evld�nte inten_

ção de evi tar a imolação
de budistas em sinal de
ardente nroteste contra o

govêrno. -Cada. pelotão es-
I-----------------------------�-------

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E
PENSÕES DOS INDUSTRIARInS

DELEGACIA EM FLORIANÓPOLIS
EDITAL

EditaI de Concorrência Pública
A C;aixa Econômica Federal de Santa Catarina, com'1'

:uca aos interessados que está publicando no "Diário OH·
eisl" do Estado de Santa Catarina, EdJtal de Concorrência

PUblica, para aquisição de material destinado à reforma 9

ampliação do Edifício Séde da Caixa Econômica.

Ruy José da Silva
Presidente da Comissão de Compras

29·8·63

PiscaI de Previdência - C. 539

.......

29/9/63

bcrevente.Datilograto - C, 536 e 579

té equipado com duas via

tan-as-bumba contra tncên

díos, duas eamtonetes da

policia ce assalte- e uma

viatura ,de, prünejro� se

corres. Al:! bombas sao pa
ra {i!l?apr, as f!hs;mas dos
SU4!idafl que embebem suar;

À Gl:. do Sup:. Arq. de Uno
Aug:. e Resp:. Loj. S:mb.

"Ianuarie Corle"
_ CONVOCAÇAO -

TAC - (ruzeíru do Sul
,

novos horários e novos vôos
AViÕES cor�vA.IR 440

DIRETO PLRA �O iJu .. _ t �O
SAiDA Df FLORIANÓPOLIS 'S 1 ,�� HORAS
PARA CURIUA - SI,Q Dl''' () - RIO

SAlD�'AS IH' �

SAlDA DO �H) Pff' r íLS
DIARIAMW'l AS 7
Honf �V'Mf '" T'" n1

Em vista do cone-de no Edlt:. n.o 9. de Ven:.

Excl'c:., ·ta«:. sab. a tted:. os IIr:. do Quadr:. que foi

mare:. o dia 6 de setemb:. deste. ant E:. V:. oar;,

eíeíc.. de Ven:. de Of: .. que rege:::. o oertod. 1963
� .'

1965' E!. V:. vag-. em virt:. do na�sam:. tle Ven:. J:.

A-:. V:.'

01':. de F]Jolh .2.6 de ag{}5'ê. 1963 EV

H: .cos P:.

Socr:.

vende-se à vista ou a _!::azo, um ótmo terreno de

20 l}')r 40 ms. oróxrmo à Ctdade uruverstté t'a - TI'\n

dade Tratar n�la m�nhâ com o Prnfessal' Fioravante

Ferr� na Fac�!dade de FilosOfia.

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

CAPELA DE SANTO ANTONIO E
SANTA MARIA GORETTI

Nesta Canela, será real�ada nos dias· 30, 31 do Cjr

rente e la de sete:r.bro, no Estreito· Baino N. S. das

Neves. a festa a R S. de Fatln;'l'il. com o ,,�gulnte

I-ROGRAMA

DIA 30 sexta feira - Novena ás l�) horas
DIA 21 sabad,') _ MÍ';;sa às..,19 horas e queima de

fógos de artificio às 22 h·JT3S.

DIA la Dúm'ng.:l _ Missa, às 9 h0l'as. PI'oc1ssão à�
16 horas com as Imagens de N. S. de Fátima e

Sjlnto A�tõn!o percorrendo o H'ne!'ário do costu
me· as 19 h?qs Novena e novamet,lte queima de fó

gos de artlfici<J ãoi; '!:l� heras.

As barl'uou;nh!ls func'ollan'o durante todos �s

dias. Comn],eto se'!'Viço de BAR.
On'bus: Bairro de Fatima
A Comissão agradece o com.?arec:ment{> de t�,,-:o;

PROGRAMA DA PRIMEIRA JQ]NADA
CATARI�ENSE DE HOSPITAIS

DIA 29 AS 20,30 HORAS

Abertura solene da I" jornada catartnense de hospitais.
G ato contará com a presença de S. EXCia. o governa-

nador Celso Ramos.
-

Na ocasião será servido um coektail aos presentes.
Local: �temidade "Carmela Dutra-

DIA 30 AS 8,30 HORAS

Terminologia hospital.
Prof. Dr. Gdair Pacheco Pedroso - Catedrático da

Faculdade de Higiene da Universidade de São Paulo - S'l'

perintendente do Hospital das Clinicas de São Paulo.
às 9.30 hs. - Serviço Social dos Hospitais Brasileiros.

- Irmã Alicia, do Serviço Social do Hospital de Caridade.
às 10.30 hs. - Mesa administrativa do Hospltal.

Prof. Dr. Geraldo Silva Ferreira - Diretor da Divisão do
Hospital das Clfnicas da Universidade de São Paulo �

Té(:nico em Administração Hospitalar.
às 14,00 bs. Enfermagem nos Hospitais Brasileiros. -

En!. úrsula Engel.
às 15,00 hs. - Hospital e Saúde P1.P)Jjr.a. - 0". F'_'T'

nando Osvaldo Oliveira Médico Spnitflri'1ta _ S'I' 'r,>!'irio
dos Negócios da Saúde e Assis� �ncip. e\wj II (0(', n a CaU\
rina.

às 16,00 hs. - Prontuário Méd�c() n <01 "rlto e!e cnpa·
cIdade profissional Ora. r..ourde� dI' l"': (;:\ va,ilO ._

Livre docente da. Faculdade de Hi�!,�fJe d8 UolvC'rsidade :le
São Paulo - Diretora da Divisão do Hospital das C)ínicas
da Universidade de São Paulo.

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

Estado de Santa Catarina - Dr. Juarez Queiroz Campos.
às 20,00 hs. - Associ:l.Çôes hospitalares e a melhoria

da assistência Prof. Dr. Joaquim Madeira Neves - Prof.
catedrátlco de Medicina Legal da Faculdade de Direito e

Faculdade de Medicina de Santa Catarina.
às .21,00 hs. - Corpo Clinico do Hospital. Prof. Dr.

Odair Pacheco Pedroso.

DIA 31 AS 8,30 nORAS

�oYerno �o' 'ietaame do �ul A�ia flei�ão
lI'oupa':i em easonne para 3.

seguir atear-Ines fogo.
Com essa espécie de suíet
das teve inicio a série de
vetemos IlIstúrtrlos que
culrntnaram com um

so:lto aos cesoees na

mana cassada.

êrt- -u �n_l'-:�e ct-rbc 011 �'e

vendeu par:- ê-' e ou nquc

te. clube. A nnercea ;:o�
clubes íé andam n{.: e ,núo
dariam nar s tentar S:10''';''

d nar ap'taaoree. Is o se

dá em ctdaces grandes ":1.

d!" os ca.rtola� p:--ssuem "

nheiro, c?mo São Pa"ln.

Rio ou PÕrto Alegre.

Acrerlito piamente i 11

honesti{lade de n:lSSCS ár

bitros, faltando::'lhP...s· ert1

alguns, .!>or fôrça· das ,�l"

cunstânc-as. mais per,;')

nalidade, mais nl"'ntla e

mais conheciment'). :"oT';,(l
ficam contudo atrá_,> l\JS
ârbitros car'ocas nem ,,,-,1-

U"tas. que têm nome j'::-i

to muita,,; vezes à custa 'a

impr<2nsa.

Num jõgo cheio de t��

nica. onde são u"ados -ce:o

técn!C:l os melhores reC'I:

scs para vitÓr'a. a di'lcl:I!i- \
na. é bem outra, a facIPcl:l

de de referir é bem melhiJl'

do qu,e referir mr.a peh'l.l.
num constante vai e 7,,;'1

atrás da bo'a. com'} ár:li

tro 'se virando' de!1\ro 'lo

camp� pHa ac:::mp9.n '1.1.1'

as jogadas.

,"1<

"

Bta.

r, C� C·B�!'\.L TEIVE)
_ O R ta C,,,, ':: 8<; s-enhoras

da "cose ," nau turtu-am 'o 'Lar do

Mencr A a do.'

- 0 r-';rl- 1-·"''r''"''-!1�, Wi"'Consin, EUA
rh'·.i. café e sorvete

c m,m'dade. -nngariando
Uo"r as �m ativl�arles

a 4.2S3 n

USS ,,� n

pró-jm'C'nluj

O�ntary Clube d V :lo teve ocasião de
1 e� b!'r c'n tUll ,. s H:oU' I?-americanos

que. na ca.... ! r "'ir' -:)-S'.m�en"e !:)ram

hóon 'des d f' l'as <1' r' t�irianos daquela
un'dade n.tária.

� M'!s U
.

_"1 jj1'g�ile'ra, agraciada
r. r u� t· ':1 e!ectua'". com um<l bõlsa
d:! Fund1.r ( R l<ir!a, vai ��r'mo!'ar seus

('r�nhc('lml'n�c dr Dirt'to Penal. na Universi-
d'rTe d_ !vi n .,., T i na França. Ê ela a

S"'1.h ta J:...ci I Viana, que foi anresen-
ta da c< mo cCln' :l ii Bêlsa, :::I�
R. C. ctt' Silo L1l" r ;'ranhão).

- O R ' d =-- .. .,·to rnl'etende au-

�:r' (' l::o('[a1· H'ndo "l!l.fa isso
::lhe lo vá ·h� fi"aç5{ na r.eun:ão do
eia 16 do c

- A "C, d:-" Senh')ras dos,
l'( tal'Jan' 'nará a exib'çã.c
nesta cani,a, (J fau Conjunto Floclorlsta
do Rio Grar d '

.

9�e�en 'ar-se-a no
Clube 6 de J, ne �

DO G�':'·:o Charles Morltz
Os ind'c'!;ll'n'ó!dos 1ã')

são ptln;(1o� re"Idamen'.c, �="""��.

.,;.;_�
nem peh T�TD nem pehs A

�;:�;:o:;:;:�:�:::�;,� �
�:;c:��:�z pJr a te � d0 f
É rreclso que Os tern - tcos m"str,em f6� ...... "1�,,, 11"'-

\
vas de jogar, par� que o

públi()) !lIa m€n;)s gçste
do espetáculo, e não vá ii.

campo srtren�e ]»r'!ue é
torcedcr. Finalmpnte, é pr<!
ciso portanto, menos c]:l
bes, �als d'scip'ina e )!'_

gall'zação. I!la's técn.lca e'
mais treinRment.f> �P"'(". =:!

muito m9is responsabllida_
de de atlétas nos tr"lllos e

noS j:e:os. não n!,(,D�l''';'''_

tlnando num'a ao p':,hlico t
ef'uetat'u'-,:' de l"1(U cI"';j-' t'.nó' e d!�:)1i{'ê'::lcia. f
NO!lSO fu:�bd_ CCI:TJ_' a.to

Lenha a.p�e2c:n:"1do rr:__':]"�

a. é C\;ffi� um t2rmõ,:.<

tro:- Que sobe e d. �:!e �e

(JIHndJ em V"'Z T;,)Í'-i �"'.-·1-

p .. e volta à esta�'l 1 ".'), C

se vez por �:l1.Itras aprf'S"'�

tamos lamp."jos tle mel!l"

l'BB. inexpl'càvelmenle vn!

tamos ao m�!;mo lugar de

sempre. com as rendas ,n

mentando pouco porque 'Os

ln2'res<;os aumentaram,'"

'Se�pre com Q mesmo pú:>:i
co pacientes Os mes

mos árbitros pacientes <'!

os ,me�m1S $l..tléta� dn há lO

anns ap!lrecendo nos está
dios.

.Ê preciso u-:-Ilente uma J"fO

forma de n')��o fntehnJ.

para d� vez _Qa.ssarmos a

spr ('gml'datcs també-n �
np_� t"ll<'n).lt�� h .. ., ..1! .. 1,·"" '1

não SX'1lente franco atira

dores.

o DAS? :--ealizará no mês de setembro, os seguintes concursos.

.. Data Hora Prova

Escrituraria - C. 588 15/9/63 8,00 Mat. Hab. Porto

Carpinteiro _ C. 568
m�

22/9/63 10,00 �i��g��� Direito

15/9/63 14,00 Port. Matematica

15/9/63 14,00 Contabilidade Geral

21/9/63 14,00 Noc. Gerais Direito

.......Port. MatemaUca
14,00 N'''c. l.ee:. Trab.

Seg. e Frev. Soe.
22/9/63 8,00 Porto Matematica

29/9/63 8,00 Datilografo
.-� ------ I""'"

Os I'andiclatos deverio eomparecer ao Instituto de Educação (PREDIO NO·

VO) munidos de eartAo de tnecri� e caneta tinteiro ou lapis tinta, com ant.ece

daneia de mf>ia hora, na da1B fbtada. para as provas.
A prova pratica de ClatJlografla será realizada no 4" andar do predio dó

I.A.P.C. '

Papel da religiosa no Hospital. - Enf. Irmã Felix Mll,.
ria. Diretora do ServiÇo de Enfennagem do Hospital "MR,.
rieta, Konder Bornhausen".

às 9,30 hs. - Principio de administração apücados
ao Hospital - Dr. Geraldo Silva Ferreim.

às 10,30 hs. Administrador Hospital. Dr. Lur:iIio Feli·

ciano de CasUlho - Assistente técnico do D.A.M. do I.AP I.

lu; lUO hs. - Preparo do pessoal hospitalar Dra. Lour·
des de F. Carvalho.

às 15,30 hs. - �mento de Assistência Hospita·
lar. Dr. Luclüo Feliciano de castUho.

às 16,30 hs. - Elementos do Hospital Geral. Prof. Dr.
Odair Pacheco Pedroso. �'

-

i.. 17�O.,bs. - Coot,ôle finan""'" do< Hospitais "" OUS'U DE. C!. rt, ,
\

Santa Catarhta. Contabilis� PUnia WilIian Gomes.
_ � íI('�f'1�'õ f; '1 "1'

às 20.30 bs. - Instalaç1io da Associação C'at,arinense r �NTM} PE_/CA l'!lfE Zí�'" ,1 CIl;U<;R.')l'�ncigel loi o n:io ri'�nY€stimento dos lucros
de Hospitais ..

�

•

_

-

n2 re!rião.
Encerramento. de Jornada _,i-..�.4a...� :=============...,""'...___
.� '_:"''itl,

--',

'.1"
.

Osvaldo Moritz

REIN"VrSTI 'fEN"-as NA REGIÃO

No artigo da. !OI" ..... 'n1'!;s2da, re:::saItamos a
imuortanci!l cto n 1r·we't;'men;.o de recursos pro.
venientes de determin'fldo setor da economia na

reg-iií.o. (mra que esta possa alcançar razoável graú
de ricHleza.

C1tprnns o caso do turi"'mo e mostramos como.'

o turismo p"de servir de l)''!f;e B. um desénvolvimen·
to econõmk .... criflndo amhie,.,te favorável ã. expan·
são econÕJTItf"H. aJ"rpl" do aproveitamento de re·

cursos naturpi ")" .... ·)"(')..,or.-:'>nda ao fato de que
as economjfl� r!r1,. v'... ) turisma, deverão perma.
necer na região .

..,., 'ia que essas economias
�e in�rem na r8gj: o e am aproveitadas em ou·

tN'S atividpdes. Ca50 ,t· Mio. h2verá. transferên.
cia de ret:'!ur"ns o ,t . áreas, tomando o nos·

I
S:l. ainda mais pobre.

E�te a,.. ..&s ... ;mo do >_ nr":lf>"<i, ser aplicado
I'm investin':'!ntQ<; j""-' • "�,,js, tão escassos

(\? t· .. k..,.,,, ..�ie o, Govêrno levar a efeito vários
inve ,Hmentos.

'" (') (! ",./",;>. n!llh�ê!s, no seu livro Economia

I
I

e T>:)lj< '�"'. �"nfl,..,.,i",,_ n,,<; rfp.rp"e d"if; b,,"1s exern.

pTI"'l C'H� lJ": :""rI. ser adaptados ao nosso caso: o do
cafó em c:;:i" 'Pnu10 e o dn, b"rr:l('ha na Amazônia.

(),; P:'\1Hi';tt,'l. com A. A.cl.lmuladio de renda nro·

ven1enl'€ df'l c"fé, investiram em outras atividades

econl'lmicn::;. Pnra 11m melhor e"eo�mento da safra.

CAfeira, est.radas de rodagem e de ferro foram aber·

tas, bllratE'flndo o custo de transporte. G porto de
S::>.ntos foi arnolindo. A r.:eracno e a distrib\li<'R:o de
enel'(";n elétrica sofreram um aumento considerá·
velo E o que vemos hoje? Com esta acentuada ten·
dência de reinvestimentos em seu território, São
Paulo exoerlmf>ntou um desenvolvimento estraor-

riin1hi.,. tornando·se hoje o maior parque industrial
do Pais.

Mas vamos BO Olltro eYf!mnlQ. Na AmJ\7....nia. ti·
v�mn<; '1'" �\I"""p.t'ltn rir> "';0111"-':1> r!pui(i" 1\ VR.ll'ln?fI.t!ão

da br}rrncha no mercado mundial. Este acúmu10s

de econom·"s. no "rrlt... n�.o foi plenamente ap1i·
cndt"J em nt"Jvos P.""" E" rrJpntt"Jg no local. Gastou·

se ml,ito ,.,,..,, ('",",eH"''' ('''It'I!;Ui('110: I'nnstru"'ÕCs sun·

tlt"S""'. �<l"'" hflcn e"n"i\ ". v;<o<>e"1<; ao est"I'In"'eiro

e ;,.""',, .... " .. ;<;('5 de hens pnra conswno supérflUO 6

ostentat6rlo.
O ('1\(3 ht"J1WI' fnj F1T"ln'p.smp"'lh,! tT'l1nsfe�J'lr.IR de

"'f'Clll'�OS 1)",.a ('1\11 ""'s e, atlPnõo n�ssou a fehre

da bnrra('ha. n rc C(1 P·-t"'Oll em n�dodo de esta�·
('Ro. F.' VC'l'rT',rl n' optrno; f'ltôre.. inUuiram

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Com o objetivo de inau
gurar a agência do Banco
de Desenvolvimento do Es
tado no municlpío de Pre
sidente Getúlio, estará

próximo domingo naquela
próspera comuna do Vale,
acompanhado de comitiva

composta de secretãríos de

Estado e outras autorida-

(Cont. da. l' pág.) na Capital da República,
em coordenação com a Ma

rinha, Aeronáutica e o De

partamento Federal de Se

gurança Pública. O comuni-
cado apela aos pais, prores-

AGITADORES so-es e responsáveis peros
BRASíLIA. 28 (OE) - O. estudantes. para que ')5

Gabinete do Ministro da orientem. visando reõrã-los
Guerra em Brasilia distl"- dos movimentos. cuja pro
buiu umn nota, tnrormendo ceracno o Ministério da

que o Exército assumiu O Guerra at rinue a agitado
contróte do pollotamento res contumazes.

cíais. que o movimento [vi
preparado por pessoas com

bs.stante prática no assun

to.

[cos �eo uma can�iuatura
.J

o progressista município
de Rio do Oeste, integrante
da Região do Alto Vale do

Itajai, escolherá, êste ano,
o seu novo mandatário.
Com a responsabílídude

de manter a politica auste

ra e dinãmica do atual pre
feito, senhor Leandro Bér

toli, o Partido Social Demc

craüco auscultou O pensa
menta do povo do munici

.pío, com o objetivo de as

colher o seu candidato.

A iniciativa do partido
majoritário. vem ao encon

tro dos anseios da popula
ção que, deseja acima ee

tudo o progresso e o bem

estar de sua comunidade.
O resultado da consulta

pré-elettorul deu prereré.t
cta ao nome do senhor lI.hi·
uo Eleutério ooncatves.
Homem simples, de alto

gabarito moral, com larga
fólha de serviços�restados
a tóda região, sua escolha
bem demonstra a stncerídw-

Menina de 5 anos

escapa da morte
Aconteceu em CambOl"lú. le local, caso se fizesse ne-

Uma garotinha de apenas .5

anos. aproveitando·se da
ausência de sua mãe nd

casinha. descuidadamenw
ateou fogo às suas ves/:I)�..

o que lhe ocasionou qU'�i
maduras graves em qllf'.:;e
70%. de sua superficie cor·

paraI. Ime<har.amente fui

removida para o Hospital e

Maternidade "Marieta Kon·

der Borrihausen", em l:a

jai. �,q
Imediatamente o Dr. Jua

rez de Queiroz Campos. di·

retor daquele nosocomio,
comunicou·se com o O:'.

Fernando Osvaldo de Oli

veira, DD. Secretário d;\

Saude, solicitando·lhe, ctpn
a máxima urgência, ,a re·

messa de plasmq. sP.ItVu'Q Xl •

humano. indispensável n' S

primeiros socorros� n !);'1

grande queimado, como era

Cientificado dp caso. D

Dr. Mârio Rober�o Kazn�a·

kowski, diretor do Ban·'o

de Sangue do Estado, r'l

mau para aquela cidade. le·

vando consigo 3 frascos de

plasma. além do mater�!1l
necessário ao preparo ne
maiores quantidades naqu('-

......"sário. como l"c,aimente o

fOi: .oid
.rioje, um mês após to",""

acóntecLüo..ri;;o, tivemos no·

ticia- do mesmo e, o que é
mais importante. soubem0S

que a garotinha, principal
mente graças ao plasma
que lhe foi ministrado, já
não corre mais pt:rigo de
vida,

A título de esclarecimell

to. convem ressaltar que o

p!ftsma (parf.e liquida (l!l

seng,le) por representc.r
apen�s 50% do .volume s.\'1·

guineo_ total do organisma,
é rl� "nais rlVicil preparo e

obtenção. Assim, para se

conseguir 1 litro de pias·
.ma. são precisos 4 a ;)

n-ascos de sangue, de meia

btr.o. ou seja, 4 a 5 doadC'·
'"f'", ria sangue.
:€ste. sem dúvida, é 'lin

dcs episódios. dos mujl:os

que a vida nos apresenta
diàrifimente. mostrando a

�:��t: ��:s�::�a�: co��
Sannle bem instalado. com

muitos doador"'s de sangue,
hem como o aspecto humA
nitário de que se reveste
uma doação de sangue.

Câmar a Júnior
Sessão Hoje

Estará reunida hoje e.'TI

sessão J"lhn1r.;� ?, Cámara

Junior de Florianópolis
Na ocasião serão debati-

.1 rI;). ('onv�ll

pallil.l··('lli)

CQmo convidado especial
(l,a C�mara Junior deverá
eSt,f\f nresente o deputado
palllo Whrigt, que farâ un:a

exposiçüo a respeito :1:1

. �CA e dos

des, o Governador Celso
Ramos.
Na mesma oportunidade;

o Chefe do Poder Executi
vo Catarinense estará pre
sidindo a solenidade de
inicio das obras da Casa.
Rural daquele município,
mais uma das inúmeras ca

sas rurais planejadas e em

construção pela Assessoria
de Agricultura do PLAMEG,

Aproveitando esta sua vi

sita ao Vale de Itajaí, Go
vernador e comitiva "este
rão observando as obras,

em conclusão, da Usina Pal
meiras, que dentro de POL
ca fornecerá mais 22 nul
KWA àquela região.
Outra visita programada

e a Artex, sendo que em

Palmeiras governador e
comitiva participarão de
um churrasco.

Partindo de Florianópo
lis sábado à tarde. para
pernoitar em Blumcnau, o

regresso do Governador
Celso Ramos e comitiva e.�-

tá previsto
à tarde.

para domingo

rruu a

.Slndicato

ESTE POST{) E UM
CARTAO DE VISITA

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

Xi'�:�:'�:e�t:.P:��:'.::;la:�� Sera' construido Forurnnnentos quilômetros nas

at Ivldades de supervisão e

oríentacão administrativa,

�r��:I:I�, z.S:�h:o�:�:': de Tan9ara'é incumbido pelo Secreta-

rio da Agricultura de as-

sistir os Postos de Suíno

cultura.

Dia 26 de agôsto assumi

ram o exercício de seus

respectivos cargos, eleitos

que fóram a 20 d�ifbril
dêste ano, os memores do.

Diretoria, do Conselhci;. Fls·

Convém destacar que o

Pôsto de Suinocultura de

Brusque e de Rio do Sul,
são dependências da Pro

dução Animal que mereceu

bôas rere-ênctes. O atendi
mento ao publico a Itmpa
se, o estado sanitário dos

animais a organização. são

pontos que se vê e sente

nos Postos de Suinocultu-

cal e do Conselho de Repre
sentantes e suplentes, do
Sindicato de Jornalístas
Profissionais de Santa Ca
tarina.
Confrades: DIRETORIA

Estão sendo adiantados
os acôrdos entre Prefeituf/\
de 'rengarã, PLAMEG e Go
vêrno Federal, v i s a n d o

apressar o inicio da coes

trução do Forum do Mt.:·

nicipio de Tangará, que jü
é esperado ansiosamente
pela população da prospero
cidade. O 1" pavimento foi
doado pelo Govêrno Fede
ral à Prefeitura da locali-
dade e sua realização já
está autorizada. O 2' pavi
mento ficará a cargo do
PLAMEG, e sua área abran

gerá 680 m2.

A ínstalaçãe do Forum de
Tangará muito contrtbutra

PREÇOS
FALAM

r São os preços. essas d
fras monetá.rias, que orkn
tam a vida da populaçilO
média do Pais. Olhos fixos
nos preços do feijão, 1a
carne, do leite, do pão. d03
alugueis, das roupas de
uso etc. Olhos que refletem
preocupações, ás vezes ano

gustiosas.
O nosso dinheiro levou

outra degringolada. O ':ia·
lar, a moeda padrão da
m"lndo ocidental, a moeda
que custou. há bem poucr,s
anos menos de 20 cruzei
ros, atingiu ontem a altu!".,
fantástica de; mil cruzel
ros.

Esse comentário rápido
vem a proposUo de unrl

iniciativa comercial que.
realmente oferece excepcio·
nal oportunidade para urna
poupança de dinheiro. ��
'nn't ueimen,,- fresta no mG

ro da carestia.

nova Diretoria do
dos .Jornalistas

_ Presidente. J\dão Miran

da, gccretário Hernani N::!.

talino Porto e tesoureira

A,,;y Cabral Teive e SU

PLENTES - Luis O. Fer

reira de Mello, nderonso
Juvenal da Silva e Hélio

Abreu.

CONSELHO FISCAL --

O-E :TADO
,

� O f'lAIS A.NUCO DIAlJO DE: SAflTA CArMIM
- q.

I'IO ....._�."IU ... , l\,lUIII,{,.f\:uJ." 29 de Agôslo de HHi3

EMBAIXATRIZ DO TüRIS�lO
EM SANTA CATARINA

O nosso cronista social

Lázaro Bartolomeu, que
vem desempenhando um

intensivo programa de pro
moções em todo o Estado,
acaba de ser convidado pe
lu Direção Geral do Ccn

curso - Embaxatriz do

Turismo do Brasil, Sr.

Guilherme de Freitas. pm a

prombver a escolha da

Embaixatriz do Turismo de
Santa Catarina, a fim cc

participar no Concurso Na
cional, que será realizado
no fim de outubro próximo
em Poços de Caldas. O re

ferido cronista jé entrou
em contacto com aquela dt
recãc aceitando o honroso
convite.

lia FEIRA DO LIVRO

H.O!llCU JOLC Vieira. Dak-r

Polidora II Amaro Seixas

para o SC:.J engrandeci-nen
to, mercê das vantagens
que trará a referida Casa

Judiciária. em relação �
pleno uso dos direitos Ot
mocráticos do Município.

A Câmara Junior de Flo- Em recente reunião o ra, mencionados.
rianópolis promoverá atn- Conselho Diretor da Cârna-
da durante o presente $F- ra Junior de Florianópolis O POsto de Suinocultura
mestre a lIa. Feira do U· designou uma comissão de .Río do Sul, fica mesmo

vro. composta dos Senhores An- na área rural do município
Como se recorda, a nos- tônío Quirino dos Santos, do mesmo nome, e vem sa-

sa Câmara Junior preme- Paulo Roberto Pereira Oli- tísratõrtamente prestando
--------------------------------

�:r��oP�:ó���ja,deaci�: ;;�n�� :::ess�as���. ��: ��:�� �a���� �:�:m .: :::s��C!�iact;o:o�:nt:Ui:� Fundado o Grupo VI"k,"ngsda estrutura partidária o do Livro realizada em nos- ra organizar a citada pro- da região.

�:�:n�ol;��:;e�oda d��!�: so Estado. moção.

ta Catarina

p � PI't
·
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-
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· .�-.
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o Ec��:um�� !���:��d���e pr�;��:�::sm��;:m v:�:

;�}H�;;,;�j�F1:�:n��� osse e n eJ os e IDS a a�ao e unlCI�IOS .i��:k:�:::��:::I��;;:i; g::��fi����e?���E
gando a todos os morado- Há pouco, em Palãcín. rique de Arruda- Ramos e pios de Pirituba e Ipira, rente, sendo o Chefe do Po-

vens de nossa SOCiedade que regerá os destinos do

res de Rio do Oeste que perante representante do outras autoridades (fOTO: ambos .desmembrados de der Executivo representado
tendo a dirigi-lo a dínâmí- grupo, sendo a seguinte:

acompanham o trabalho de G'Ú·..-ernador oeiso Ramus, tornaram posse os prefei Piratuba. pelo deputado Henrique de ca e inteligente acadêmica Presidente, sr. Aurino Joloé

um candidato que tem SI' presentes o deputado Roo tos provisórios dos muntcs Agora, no dia 15 do cor. 'Arruda Ramos, foram Ins-
de Serviço Socíaí, srta. Ecti do Espirita Santo; secre

preocupado em demonstrar taladas aquelas duas novas
Sachet. que, inicialmente, tário, sr. José Carlos KnoU;

�:e de:r-;U���er����;�nq�j�! _.,.�._-- co�sna�a;;��!�en:�uintcs �êzre�;e�t;á��dafU����n:;:� �i�st��r�����o�r. ��i�:pa::
dade e no incremento pro. vemos o parlamentar pes-

cifica do grupo, em rela- menta Esportivo, sr. WIi·

gressista de sua rica re- sedista quando, em discur- ção à sociedade. san Marioti.

gião. so, se congratulava com as

populações locais, enrmen
do que o governador é�l
so Ramos olharia com ca·

�jnho .

para os problemes
IÇlbs1 dois' flavos municípios;
o. Sr. HUgo Roesler, p!efci.
to provisório de Ipira, Uf)

usar da palavra, dizendo
que tudo procuraria;, f�zer
para, nesta fase de lnst'als.·
ção, resolver os prohlemas
da comuna; e o Sr. Ray·
mundo Acapitus Ely. pl'e-
feito provisófio Pirituba,
ao agradecer a confiança
nele depositada pelo Go
vernador do Estado. ac(''1'

tuando que tudo faria P-l.
ra corresponder à confian
ça nele depositada.
À solenidade de instala

ção daquelas duas comu

nas compareceram autorj·

dades estaduais e munici

pais e grande número do,)

populares.

REDE FEMiNINA DE
COMBME AO CÂNCER

A Diretoria da Rêde Fe

minina de Combate ao Cân

cer informa' ao generoso

público desta capital que
fará realizar novamente.

tes portadores de câncer,
Aproveita a oportunidad!

para pedir aos prezados
ouvintes que reservem uma
prenda até que a comiSSâ.J
organizadora inicie o seu
movimento de arrecadaçãc
Seja. pois, mais um 1

combater o câncer em sua
terra, cooperando com a
Rêde Feminina.

em Outubro prõxímo, uma

grande quermesse popular,
com a finalidade de angn
riar fundos que permítírào
melhor assistência às doer..

SR. JOSE SGAI
Noticias de Londrina comunicam o falecimento do Sr.

José Sgai. conhecido 'técnico de maquinas gráficas resi·
dente em S. Paulo.

Foi uma perda '9,ue -nos trouxe granae co·rlsternação. de
vcz que o Sr. Sgai éra.muito benquisto nesta c1:a. desde

�lll�O��:g��p�e:!���ar::����I�\!v����:�::c��al p:����
Iid1r1e cativante, de�apreciável cultura, do que resulto:!
I)oni:luistar um selecionado circulo de admiradores nesta

capital.
Italiano de nascimento. faleceu com 73 anos de ida·

de. em pleno exercicio de sua profissão, quando montuv;l
'.1 Rot.ativa de nossa colega "Folha de Londrina". do norte
paranacnse. Era natural de Florença e, como bom "fiore�'

tinC''', quc se orgulhava de ser, vivia sorridente e contagia·
va da mesma alegria aos que d'êle se cercavam. Como pro
li�<:i(ll1al. era um dos maiores conhecedores das máquinflS
im�re.<;.<;oras, razão por que vivia disputado pelas casus dQ
ramo para a instalação de mãquinas em localidades bra'
sileiras de sul a norte do pais.

Deixa quatro filhos casados e dois solteiros todos re.:;i·
dentes em S. Paulo.

Chocados com a infausta noticia, nós de "O Estado·
transmitimos à familia e!llutada a expressão sincera de

'no:;sos sentimentos.

Recebi um convite verm�ho para não aprofllnda�'
me em manifestações anti-comunistas. [\lerece registr')
um dos considerando do aviso:

-"que em virtude de não ser unI reacionário da.

direita, dados alguns pronunciamentos apro"eitá,·ei�
da sua parte. consideramos V.S., REt:UPERAVEL."

Quem me considera? Que entrância, que juizo. que
tribunal é êsse? Recuperável no quê, ou para quê? pa·

ra o comunismo?

Recuperável é o que se pode recuperar, é adquirir
novamente, é recobrar o perdidO - dizem os dicio·
nários.

Eu nunca fui adquirido pelo comunismo, que nuU'

Ca me teve •. para poder perder-me e recobrar·me.

Sempre residi aquém, nunca além do muro da

,rcrgonha.
Repito o alerta recebido. Não engulo os consêlhos

de prudência nele insinuados. Repugna-me à consclê:1'

cia o comodismo que pretende em mim. Declaro·o Unl

convite à traição, revestido de ousadia,

A-pe, ss"6!

fi "Liquidaçào Rellllnpa(!.,··
h A Monplflr OS S{'US !lL'-

._
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probh'1nas.
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