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SAO PAULO, 24 (OE) -

O Gal. Peri Bevlláqua após
categórico desmentido às
informações, segundo as

quais, teria sido convocado
pelo Ministro da Guerra,
para' um encontro hoje na

Guanabara, cem o Prestden
te da República, afim de
acertar em ctenntttvo sua

situação frente ao comer
do do II" Exército. O Gal.

Beviláqua, disse desconhe
cer por completo tal con

vocação, pois nada recebeu
de oficial a respento. -ccu
tinuo tranquilo em mtnhns
funções". Acrescentou.
SÃO PAULO, 24 (OE) -

O Deputado Federal Padre

Polícia Paulista prende Bancário's
em S Paula não está sendo
total. Parte dos funcioná
rtos apresentou-se à sede
do e ..stabelecímento de cré

dito, iniciando imediatamen
te seus afazeres. O Depar
tamento de Ordem Politica
e Social, obediente às ins

truções do Secretário 'de
gegu'runca Pública, está ore
recendo todas as garantias
posstvets aos que querem
trabalhar, não permitindo
inclusive a formação de pi
qucles.

,-TAC- CRU.zEIR0-G0-SlJL---'iJlllf,-I/J((/;_�
O TEM P O (Meteoroló,if:o)

(Sintese do Boletim Geumateeroléglcn, de
&. SEIXAS NETTO, valida l<té às 2:::,18 bs. do

dia 25 de setembro de 1963
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFl:::RI,
CA Mt:DIA: 1018.4 milibares; TEMPERATURA MEi·
DIA: 26.40 C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 88.2%;
PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms:
Instável � Nevoeiro cumular - Chuvas esparsas'�
Tempo Médio: Estável.

Gondin, distribuiu aos jor
nalistas no aeroporto -íe

Congonhas a seguinte nota:
"O Gal. Peri Beviláqua, as

tá cumprindo seu dever de
soldado e Comandante, Pen

sar em tirá-lo do Co:nandc
do II' Exército, é dar ao

CGT O comando do .arasn.
O Presidente da República
jli deve tcr escolhido; cabe

agora aos brasüerros e de
modo particular as Fôrças
Armadas, fazer:l escolha,
talvez a última". O Padre _

Gondin, seguiu apressada
mente para Brasíãn. sem

prestar maiores esclareci
mentos. Por outro lado o

Deputado Cunha Bueno, de-

SAO PAULO, 24 (OE) _ metralhadoras e bombas de ças publicas da cidade, vistas do Banco do Brasil.

Contingentes da Fôrça pu. efeito moral, estão nesse prontos a intervir contra Segundo informações há

blica, armados com fuzis- momento, ocupando 4 pra- eventuais piquetes de gre- pouco chegadas de S. Paulo,
e confirmadas pelo Depar-

Belo Horizonte: Funcionários, ;::��i�;;:;:':d:':���:
M

.

c ipa is em Greve ��, ;,'i��;i�ia!\b::�:'i�;:
uni I .

;�'��d�:ti�:��á�:O�''':��;;;''
'O�L::_ ;:O::,���;,�' m�' SANITARISTAS EM FLORIANO'POUS :;:n;;�'D���dO' no, xadre

IlÍcipais de Belo Horizonte SAO PAULO, 24 <OE)--
deClararam-se em greve. A A greve do Banco do Brasil

g�:1��f�1�:;�::;�!' t--'-n-c-o-n-t-r-o-J-a-n-g-o--A=----r--r-a-e-s-n-a-G=-u-a-n-a--;-b-a-r-a
:�ir:Vi:;:'ep�;;l �e::l�::: de�:�' �:à�O��u:r� P�:�: �c����a��t�:' e�e�::::l�:: O CASO DA MILtONA'RIA PAULISTAIDlenclirr.ento" Disse tem- terá conrerêncta hoje na o chefe da Nação manteve
jem o Prefeito da Capital Guanabara com os Gover' conferência de duas horas
neíra, que rtemtttré noje nadares Magalhães Pinto e com o Gov. Miguel Arraes

Miguel Arroes, chefes dos sobre tornas pottncos.
Executivos de Minas Gerais

São Paulo: (o m a n d a n t e do II� Exército
( o n t i nua Tranquilo em suas Funções

á hoje em cerimônia <;0-

o prcjc o de lei qi.;!:
:x.--::1C' 'f>h!Úl o "Ílm'ltlTb eos

bulhadcres.

Inquérito
Prossegue

RIO, 21 mE) - o Minis,

Ias Ribeiro doterrntnou que

relatório sõbre o tráfico
clandestino de armas, fõsse

4ivulgudo para dal'. conne
dmento ao povo 'dos no

Ines dos traidores da Pá

tria. O Ministro da Guerra

�terminou ainda que as

aveeugacões continuassem,

!Orem sigilosamente c_omo
� então.,. _

Integração
Racial

WASHINGTON, 24 (OE)
- Dois emissários do Pre

lidente Kennedy viajarão
boje para Birminghan, on

de ajudarão a restaurar as

reecões entre as comuní
dad�s branca e negra da cí
dade. Segundo o Presidente

lennedy, o problema ra

"tiaI. de Birminghan poderá
ter solução dentro do pla

estritamente local.

ATHENAS, 24 (OE) - O
Rei Paulo da Grécia, deci
diu convocar uma reunião
tios chefes de todos os par
tidos com exceção do EDA,
Pró-comunista, para saiu·

.Qonar a CJ"ise politica da

Grécia. A reunião terá inf·

eto a 3 de novembro.

VICE lIDER DO PSD E O COMAN
DANTE DO II EXERCITO

BRASÍLIA, 24 (OE) - brasileiros. cujos direitos de

'::ongratulo-me pelas opor- vem ser resguardados e arn

tunas e patrióticas declara- parados dentro da orden,

cões contra os que querem jurídica. Este o texto de

c-ansrormcr esta nação nu- mensagem enviado pelo ví

ca líder do PSD no Senado

;:�<'� �e.\s�_ d�������� ao

Greve Bancária em Brasília
Transcorre sem Incidentes

BRASíLIA, 24 (OEl - Brasllia, transcorre pacifi
camente, não se regtstran
do até o momento, qual-

Inquérito policial em íase
de conclusão

SÃO PAULO, 24 (OE) - Lígta Jordan. As declarações

Encontra-se pràticamente
em sua fase final o inqué
rito polícíal-militar a res

peito do sequestro de Dila.

prestadas pela escritora Co

trin, afastaram-na de qual
quer implicação no fato.
Faltam ainda 4 ou 5 depor-

---- --_--_--

mentes.

Manifestações contra o
racismo prosselJUem

LOUISIANA (EE.UU.J, 24 duas crianças mortas há
(OE) - A Policia utilizou uma semana no Alabama

quer incidente.
----------------

gás lacrimogêneo contra es

tudantes negros que pre
tendiam realizar marcha si
lenciosa em memória das

Encontram-se nesta Ca

pital. alguns 'dos mais emi

nentes sanitaristas do país:

�n�� E:����:����y� ;;i��:
sion da USAID (Agéncia
dos Estados Unidos para o

Desenvolvimento tntemacío

nal) no Brasil; Eng" Gui

lherme Miranda, Diretor da

Divisão de Engenharia da

Fundação do Serviço Espe
cial de Saúde Pública

(FSESP); Dr. Arnoldo C.

Boscardin, Diretor Regional
Sul da FSESP (Paraná Sta

Catarina, R. Grande do Sul),
e Eng" Renato Giraux Pi

nheiro, Consultor Sanitaris

ta da USAID - Brasil.

esgôtos sanitárias, no Esta·
do de Santa Catarina.
Posteriormente, foram re

cebidos pelo Governador
Celso Ramos, no Palácio da

Agronómica, acompanhados
dos engenheiros Luiz M. Ca
macho Leal, Chefe do Servi

ço Integrado da FSESP em

Sta. Catarina, e Annito ze
no Petry, Diretor Geral do
DAES, ocasião em que o

Dr. Arnoldo Boscardin apre
sentou ao Governador, os

cumprimentos do novo Supe
rintendente Geral da FSESP,
Dr. Bichat Almeida Rcdrt
gues. Nos flagrantes, o Oo

vernador Celso Ramos quan
do recebia os técnicos vtst-

Tambem os bancos de Bra

sília estão paralizados pai
tempo indeterminado. Ban

queiros e bancários volta

rãc a se reunir esta tarde

em busca de um acõrdo

que ponha fim a greve. O

Banco do Brasil em Brasí- interrompido o inquérito
lia, funciona internamente. determinado pelo presidente
Os outros estabelecimentos João Goulart com vistas ao

de crédito estão fortemente fechamento do IBAD. A in

polàciados. Está runcíonae- formação é do procurado!"
do apenas o Banco N,ovo geral da República Sr. CDn·

Mundo, guarnecido por cho- dído de Oliveira Netto. Es

ques da Policia. O Depar- clareceu que o inquérito
tamento Federal de Segu atingirá tambem as rela

rança Pública, informou ções da agência "Prema

que a greve bancãria tton". no processo eleitoral.
-------------------------- ------------------------

Fábrica Ezplodtu 9 Mortos

Os jovens manifestnntes dis.
persaram-se, mas tornaram

a reunir-se novamente dían
te de uma escola.

IBAD: Inquérito prosseguirá
RIO, 24 (OE) - Não scrã

Guerra Fria Continua no Caribe
PARIS, 24 (OE) - O ves

pertino Le Mond de Paris
diz hoje que a guerra fria
entre o Haiti e a República
Dominicana, revela uma st

tuacão delicada. O jornal

afirma que a atitl;lde norte

americana, parece tão vaci

lante com respeito ao Go
vêmc Dominicano, como em

relação ao Presidente Fran

çois Duvatíer.

Greve estende-se a vários estados

Comunismo Fará Reunião
de Cúpula

ter a disputa ideológica
sino·soviética. Vários par·
tidos comunistas, estão exi
gindo essa conferéncia parp
diluir as dúvidas sObre a

liderança do mundo comu

nista.

RIO, 24 (OE) - O Presi

ctarou ainda no aeroporto
d� Congonhas, que propo-ã
esta semana em reunião do

PSD, que o partido dê O

maior apoio possível 3S

Pórcas Armadas. Acresceu
tou que a mesma medida
será proposta na Câmara

Federal, pois o parlamen
tar considera que (JS nnh
tares merecem um 'loto ãe

confiança, pela maneira co

mo têm agido.

R.D.A. protesta
BERLIM, 24 <OE) - A

Alemanha Oriental exigiu
hoje que o Oeste não envie

globos com propaganda an

ti-comunistas ao espaço aé
reo da Alemanha Oriental.
Uma declaração dada a C,)·

nhecer pela agência AND,

diz que as autoridades da.
República DemocraÚca Ale·
má adotarão contra medi
das necessárias a menos

que os balões que se supõe
enviados pela Alemanha
.Octdental sejam suspensos
no prazo de quarenta e oito
horas.

RIO - Terão
•

prossegui.
mento hoje os inquéritos
paralelos na FAB e Mari·

nha, já agora com a toma
da de depoimentos a bordo
do navio Raul Pereira.

GOIANIA - O governa-
dente Goulart que se encon_' dor de Pernambuco Sr. Mi·

tra no Palácio das Laranjei- guel Arraes, esteve na capi
ras. continua mantendo en- tal goiania onde conrerên
tendimentos com os Minis- ciou com o governador
tros de Estado, buscando Mauro Borges. Nada trans

uma solução para as greves pirou dos assuntos tratados.

que paralizam os bancos

particulares e os carris da RIO - As classes produ
Guanabara. Por determina- .roras através dos seus mais

ção do Ministro da Fazen· altos representante, irão

da, o Banco do Brasil está amanhã ao gabinete do mi

funcionando sob garantia' nistro ela fazenda. Levarão

do Exército. A greve atinge
também à estabelecimentos
de VitóriA, Belo Horizonte,

CASERTA, Itália, 24 (OEl
- Uma fabrica de fogos de

arunctos explodiu hoje,
destruindo duas casas vist

nhas. Peio menos, mar

reram nove pessoas e a

policia afirma que teme·se MOSCOU, 24 (OE) - O

que pelo menos haja mais diário PRAVDA, órgão do

Bancários cariocas voltaram a greve ��i%�ricaso: d�: �:��;�:s� ��:st!d�o��mq:n:stao s�v::���
RIO, 24 (OE) � Os ban- 700/0 concedido pela justiça truidas. Anunciou ainda que poderá convocar uma reu

cários cariocas voltaram '1 do trabalho. O banco do mais vinte pessoas ficaram nião de cúpula do cOIT!unís-

���.�e�� ��;;ep��S�:m�:é;�� :::s�u: a�e�:�xasg�������� _'_"_id_"_. m_o_in_t_"_na_'_io_n'_'_p_"__a deba- ========:==C=",="=ib=,=,=B=,=",=il=i"=_==
determinado, para obter da por tropas federais, far:i.o

classe patronal um acõrcto seus expedientes normai�,

adicional ao aumento doa

Tropas do 1° Exército ocupam o RIO
RIO. 24 (OE) - Tropas ções do Comando, tem a fi

do '1' Exército sediadas;Ja nalidade' de garantir a nor·

Guanabara se encontram maUdade, em face da grevp.
nas ruas da cidade. Os con- nos estabelecimentos bar.

tíngentes, segundo informa- cários.

tantes, em companhia do

Reunidos no Depar'tamen- engenheiro Annito Petry, di
lo Autônomo de Engenha- retor do DAES, e aspecto
ria Sanitária, discutiram da reunião realizada no De

longamente problemas liga- partamento Autonomo de

dos aos serviços de água e Engenharia Sanitária.

t Participação de Falecimento \
�:��:e(� !�::o�os�:�e��:l���:���ar I:A�����e���C:� i

SRA, CONCEIÇAO ItlZl..o Iu,:posa de seu Titular e Diretor Sr. ANTONIO JUZZO,

ocorrido dia 23 do corrente em POrto Alegre e convida

'1ara a Missa de

7"'.
dia qUe terá rezada segunda feira,

I(lia 30, às 'I horas na C1).tedral Metropolitana.

Jango vai Inaugurar a 7 Bienal Ant",ipam agmd,e,mento,

SAO PAULO, 24 (OE) - rá a chave do comuHador, FlorianópoliS, 25 de setembro de 1963
Est� confirmada a viagem que rará rlfltonar a carga
do Px:esidente João Goulart de dinamite uflm de mu- _: -------

dR!" o cnt"so do rio Paraiba
flm Rf'Rf'nd€'. A convite do

TITO ENVIA MENSAGEM A
GOULART: COLABORAÇÃO

.BRASíLIA, 24 (OE) - são, colaboração e amizade
"Manifesto a minha convic- entre os nossos países".
ção de que a nossa visita t:ste, um trecho da. mensa

ao Brasil e as conversações gem do Presidente Tito da

que mantivemos, serão es- Iugoslávlà, recebida hoje
tímulo para o posterior de· pelo Presidente João Gou

senvolvimento da compreen- lart.

Nacionalizadas as Hislõriás
em Quadrinhos
- 1"Ot'HOl pübli"ft assinou decreto, cos- ('jonais a panir do JanE'iro

do próximu ano em 30"", a

ll<H"lil dt' l;5 em 41l�;' e em

tiO'�:) depois ue, 1966,
;, .'�'" '·�'j.',"_A';'(

GOVERNADOR DE N. Y. EM ROMA,

ao sr. Carvalho Pinto, as

apreensões do comércio, in·

dústria e lavoura, com os

últimos acontecimentos po·
Hticos nacionais.

NOVA YORK - Segundo
os meios oficiais norte·ame·

ricanos, os chanceleres cen·

tro americanos manifesta·

ram-se de modo unanim€',
de que os E!;tac\os Unidos

prossigam em sua campa
nha contra as experiéncias
nucleares.

RIO - Chegou a GuanA

bara, às ultimas horas da
noite de ontem, o presiden
te João Goulart. O chefe do

governo permanecerá no

Rio até 5' feira. !

RIO - Os comerciários
da Guanabara terão os seus

salários majorarlos em 27%,
a partir de 1� do corJ;ente,
segunda deci�ão adotada
-ontem pelft- elas patronsk

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Emprêsa Edifôra "0 Esfado" Ltda. Sob a presidencia da sra. Lindomar Fornerolli:
DAMAS DA SOCJfOnOE DE "'O 00 SUt FnlfM ASlISTEN&IASOCUl

Rua CUIl.<:"!'UINro l\Iafr:l. rsn

'n-terone :m'!'! _ Caixa l'ostal, ]:�!l
t-:ndcrc�'o Tclcgrá,(jco J::S1.'A.ll0

DTRF.TOlt
Rnhf'nS ele A!TUda Rnl'!'!05 espécie no valor de mais

de um milhão de cruzeiros.
a sociedade DJde, assím
prestar uma a,,"i�tencla
mah eficiente.

o Clube da,.; iuâcs, so

ciedade rüanwéçrca lias
mais destacadas do El>ta,do
e que tem sua sete na cida
de de Rio do- Sul, contrnua
prestando inestimáveis ser

vice- a pupulaçân pobre
do pl'ó�pcr(l munlefp!« do
alto Vale do Itajai
A arua r presidente do

(;ERE"\TE
Donunr-cs Fernandes cto Aquino

CUEFE 01::: R":O \Ç.\O
Antônio l'"'eruando do Amar.11 e Silva

SUBI\1ERSSO NA NOITE

Encontro-I) sempre em bares submarin�s. Na

�I:i�:;'�;::�,�r:.�;,"�:o:�:::�::::;:;�, ,:::;::��
sol não penetram ali, se refr�am para o�tTas dimen,

sões. rnábs ricas. Entre as mesas, passeiam elas, as

:!;ert'ills negras, rOt'.ando de teve as escamas em nes

sas escamas indift'l'cntcs,

REnATOR·SECRE'l'J,RIO
P�rir!('s Luíz dc Medeir(1.� Pr�rle

A entidade que vale-u
110u\v1'! impulsa sob a pre
.<:i(,�r:�iR e orientação de
dona Lindomar s'omeront

é, atuctmente administra
da pela seguinte diretoria:
Vice-Pr-sldeme; Ellzabeth
Macedo; Secretária: Marta
F.uza Uma; 10 're-ourcrrs :

Olg<l Unbehaum; 2° Tesou
.c'ra: Maria José Stramos
ki e orauore: REmato 0-

dcbrecht; Pr-e-utente oc

REO.<\TORES
Osvaldo Melo

r'cetro P�'rlo )'faeh'rlo

M.:RT..tClDt\DE
O�mR, António Sclllindwcin Clube dR_� mães dona Lin

doma:' F0rner:>11i não me

de estercos !lo scntido ue

proporcionar ma!« dinam!s

mo àquela ímpr-rtante en

tidade caritativa.

�ECRET\RIO CO:HEBCL\L
Dinno i\fariot

DEPTO, DE .\�S["\:\TlIl.\� IMn.jor Virgílio .ias
COL\RORADORES

•
Prol. Barr�jros e-uno -- ProL Osvetdo R. Cabral
- Pro!. Paulo Lago - Prof. Fernando Bastos
- Pror. Alcid�s Abreu _ Prof. Othon Gama

\d'Eça - Dr. :\mton Leite da Costa _ Dr. Ru·

'Ibens Costa - Cct. Cid C:o:1Zftga _ Major Ildefonso Juvenat - weuer Lance - Flávio Albertode Amorim - Arnaldo S. T'hlago _ DoralêdoSOar'CS - Prof. Osmar Pisam.

'1<"7'unlstas Sociais
Zury Maobndo - Luzuro Bfl!'tolomell

I. Esportes

���::to Nahas - .ilaul'Y Borg-rs _ Gilberto

Ser\'iço dc t('rraplallagem
-

por gentileza. da Hrma -:�odo.
ferro'; colaborando assim na construção do orfanato "LAR

IH :-'JEXI'Irí,\ OES:\MP.o\R.'\D,\··
Sim! Es\"crdoo.da e rosrõrea, tu ris para mim.

Abraço.te, ts pegajolSa, escorregadia, Pedes al�ma
coisa para beber, ensaiando ge�tos que me e�tnste
cem. Omt;ls canções que te ensmaram os rádios, �s
Regras c O� marinbdros, enquanto cu - pobre Ulis

ses! te a::ompanho em caíxtnnas de fósforos, bateu

"ando a cabeça. Vejo que o suor, no calor da luz, for

ma um circulo de minúsculas esferas brancas de aço

ao redor de teus bibies negros.

A cnuceco, des,!.',' a sua Honra: Maria 'rareza oou-
funrlaçã a eru lDS4. vem nu Iarf : Ed.tlt Ramo- r- Emi .

mentando ccnstdorável- lia R;: .ar

mente seu rnío de acão c

boje- tendo a rrent- a Ao ;'('giSll'arm:l"S a norõvt
exma. sra. dona Lln-t.unar conn óutção .cue a ímpur-
Fumcróllt. p"�nli tnsnne- tanto enudnde fiIJIll!'ó.,i-
cõe, e bon- Imóveis no va- ca vem trazcllju a Riu 110
lar de mais de t ré-, milhões Sul, congratu.a.no-ucs com

de cruaorro-. de.na Lind;mal' FI'rn.,'rólli,
pelos estercos dispenrjídus

Graças nos funíl('� que em Invor da� mães hum.l-

díspôem ('TIl bnncos e em oos que ela tanto arria

-oüio-re CSl)uniado":
Tu és uma Estrêla do Mal'.

Um minério cstranho.CrÕllicllS
Silveira de SOUI,U - Ectson Nclson ue UbaldoRaul Cl,\lda� Filho - lI-lal'rfljo Medeiros Filho

&I��i;� Caldf'lI'U Bastos - Luiz Hcnrique da

\rtr's l Literatura
Sa�im Miguf'l - Limar Cl11Talho _ Jair Fran
C!S�O Hamms - ncorgo .\Ib"rto Peixoto _ Linrlro_f Bd] nodnt;o cle II 11'0

'"(,tid.as (la I'olft:ia :\Iilitar
I\lajor Edmundo de Bastos Juniot

Joào �ilo l.inh:'lre�orn("lIl(iri"S
C, Jalllllr.cla1ur';flJI;IÇ;11I .':;1'1('01..,

B�1�J;';�j;:;,;.":�,li��:�'����,,�.;;.�;; ':;
�5�
Ag-entes (' ('()I'!'t�')"lld('�J!('.� ('111 toctos os munidPlOS (1(' Snnia (",:ar,u<l _ l\ntíncio� medianic

I���;��fr0(�\"I',I�(�'(I�\��l) �l'!n:i���,��l�·i��ND.,AVULS/\ C'�,� lil,l)lI I
(.'\ 11iJ'l'�'iíll. �lãu .. " 1"'''polj'';;ihiJiza !,('I,,� \'.'Illf'ei!os I"llldT�=--'�i:�s�:���:'�)��� 1

O RIO E' ASSIM 1

Não sei
(Mário Quintana)

A ,'cl'(I:ulc é IlUC 1Í\'CRlOS as mesma orig-cm;. Tu

{OS filha das gTut:l"i. bipócrita filha das ca\idadcs es

curas cl1tre pedras de limo. Eu SOll aquêlc que IJer

dc{( a razio de ser, �inc('ramentc.

--.---_

!\Las h:i um risco claro (' rápido 'dentro da noite:

são os SOl'rbllS de zombaria, as palavras dc Iãmina,

os [JUnhos que sc fecham definitivos, -

o 1"· --_ ..do R. ;;a alUsiva ao lan..,._�ento da pE'dra
fundamcntal tio futuro OI·!'anato. No clichê aparece o lloll·

dor uo tct.:,rcno ::.r. "'il'" C'�r\lcumcr e sua csposa
OI

"t.stranhumcnh: esverdeado e fosfóreo

Que de VClCS jã o encontrei, cm excuso� iJal'es

[sllbmal'inos.l
(l meu calado cumlllice:
feriamos aS!iassiuado juntos :L mesma datilóg7afa'?"

(I\-lário Quintanu)

� x;o.x
\.,

:Uuito tarde chego em casa, bêhado c CXUU'ito.

St'lltO 113 poltrona. l)Ooho Mozart na el:trola. Fico a
,

:�s��Z�':3S���i�:�U;::I::::u:e:�::�s ah, em �Iozart,

I
- VIGILI\ D\ FR\TEIt"IDADE _

man�ez por outra: �aradoxalment� que pareça, Deus
a uma tragedm, par� vGnficnr até que ponto seunc.m os ��men� (hoje maIs do que separados), no afãde se a�xlharem c se unirem mi:ltuamente,

AssIm [oi com a tl'a!{édia dos terremotos no Chile naJugoslavia co� as cheias de OI'ÓS no Nordeste e a�ocom as tragécilas que assolam nosso Paranâ,
� ra

Após assinar 11 Ata do significativo acontedmento, a sra.

Limlomar Rabelo Fornerolli, Presidcnte do "Clube das
1'IIãrs" cum o lII:u'j('!o em mãos dli a batida simbólica de

doação PARTICIPAÇÃODia das Mães ('m 1963 - 12 de maio - quando era proce·
dida a Ata do lauçamento da pedra fundamental, pela Se·

cretaria do Clube daJo; Mães - i\1aria Fuila Lima

JOÃO, PEDRO NUNES E SENHORA

CUSTóDIO GONÇALVES E SENHG"!lA
Sofreu o Paran:i três trngédias consecutivas' geadas

�:,�;�as e incend.ios de\'as1ando tudo, desde rique�as mat�
llas e f,lorest':ls :1[(; \'idas humanns. Graves danos para a

eco.nOlnlO, naclOnul e estadual, minando os recursos do
p,ro,.pel'o Estado,� produtor de café e madeiras. A solidanedf',de humana sempre aparece nestes momentos, De

��d�S .as pa�t(ls do mundo chover(lm auxilios: da Europa,
sla, África e da América; do Papa que representa a

Jgr�ja, das, embaixadas e dos governos, Tudo muito bem
mu!to ,�eneroso. Mas, o que mais surpreende no ente hu�
mano, e aquele gesto de solidariedade que contamina e

�,u� faz cresced de inshmte R instante os auxilias mate.
;JaIS e financeiros,

çã� os inai:-; s<1g:ados direitos da huma

l�dade",
Essa mensagem, l'etiliné'3. em seu_,

delineamentoS filosóficos, não dando lu

gar a intcrol'::'!tações acomadatícias; en

contra-se à pãglna 3:80 de "Obns P{>-
tumas", edição (OU) de 1!l42, da Federa

ção E°!lirita Brasileira, Por da fica-se

claramente sabcndo a p�sição que deve
,o;:e:' assumida per um verd'ldeiro e�pírita
na sociedade em quc vive, pai;; que não
se 1Jode o;erv!= a dois senhcres. com� nos

adverte o Divino In .. tilu;(]cr do Cristia
ntsmo, cuja,. pureza de intenç.ões vem o

E:ipiriti.!lmo restaurar, par,,- que Ilossa
lealizar a sua missão entre os homen�.

Ciclo definilivo da história
menina Emília

Amelia

ARNALDO S,THIAGO (em o prazer de participar aos seus parentes e pessoas
amic't'ls e contrato de casamento de seus filhos, ocorrido

dia 11/9/63.

Cal':lct.:.'rÍsUca da renavação �ocial

qu::'! se esta proce ...s:mdo em t�do o orbe

que ncs [ .. I. nriSloneiros qlle ;;am')s c'!:l
came. cOllcedld? por mensagem pela Di
vina Justiça. é a universalidade rIas tl'ans

formaç"es 'lOlitlC'h € �eligi:Jsas que se

vcrlflcam atualmente à �unerfieie da T<'!'

ra, ncnhum novo sendo exclui:1:> de tais
movimentos insólltls que vão dando nc

vo cunho à vida dos agrupamenws hu-

IREMAR E DALTON
Noivos

Fpolis, 21/9 6�.A data de hoje assinala I) �"

anh'ersá�io tia galante "''''n;":!

I:milia Amélia. fi1hinh:t ti" nos

"O p"rlicolar an'; ...... sr. Alherto

Bach e de �lla eXn,,,. sr:>. d.
Zailda Bach, pessoas bastante

---PARTICIPAÇÃO
nlacionadas em ,,0o\sO)!! meloso Acha·se em festas o lar do Sr. ADAUTO J, FRANÇA

(J de sua Exma. esposa DALVA STERNADT DE FRANÇA
,\ ani\'êrsarianle "O!<I<'>'I <',,,,, filha do casal Alfredo e Teresa Sternadt, com o nasclmen·

JlrimentO�. 10 no Rio, de um robusto menIno que na pia batismal
receberá o nome de DAVI.

Aqui, na Guanabara, foi surpreendente o movimento
f>?cetado por todos O� setores, Não era o Paranâ em pe
rigo, Era o Brasil.

Es�a e lima oreoura.çã'J neces_�Urju ad
ad"cnto dos novos teml)('S' pois que '!c
forma alguma 9?der-se-ia admitir a e

xistência de 9OV?S e'<cravos e povos livl'('s
em uma organização pOlítica de cunlu

isternacional, sob cuja êg:ldc t.enha de scr

promovido o progresso da CS.IJ-irito huma

no, nêste ddinitivo ciclo da Histôtia, qu"
já se esb'Jça e que certamente dara no

vos moldes à vidn de relação, até aqui des
prendida de objC.l.iv.os superiores, po,s
qu.e reduzida a �in1l)Ie" convenções e ft;r

mllli�mos.:

Somos colaboradores pacificos doS
Que se arregimentam nas ho"tes do Crls

lO, para o cumprimento das suas promes

sas: daí as tremendas dificuldade;:; q\le

os processos, os métodos postos em prf.
tica para galga�' Posição nêsses diferen

tes setores da atividade socl<ll ressentc!ll
se ainda, incontestavelmente· da agr�s
sividade, da. desfaçntez com que se pr'

cessam ,IS ,pugnas, almla be�l1 pouca g.c

n�r05as, na e.'lfera dfl.s competições soci

ais. Irão, entretanto, os e�Çlil'ltas s('ndo

1111Po�tantisslmo é a pauel deset11pe- chamados ao exercício üe funções públi-
nhado pelo Espiritismo ne:;�a ecumênica cas e dos seu.,; l.Itos· naturalm�nte cvld�n

e definitiva transformação social que se ciados pc: um comportamento austero <!

esta pl'oce."sando, o E�'plritismo, sim, de PÔSto .exclusivamente ao serviço dei bC::l

cujo futuro assim ralava, em 1860, h:í e da verdade, resultará a ccrtcza de q\lC
mais de um séculO, portanto, ao CCiclifi- da I)arte deles tém tudo a. ganhar os ele-

cacklr desta gloriosa Dout!'ina. um C'-i; vado"- intercso;es coletivos. pelo que :oe

seus Espíritos Protetores: lhes irá alargand? o camIlO de atuação
"O Espiritismo é chamado H ,Iesc'.!!- nos aludidos setorcs� at� que pos"am Im

penhar Imenso 0:19'-'1 na terra. Ele refor- primi: n�vos c mais eficientes reold€-

mara a, legislação ainda tão f'·cqucnL- de aprimoramcnto educaCional à legiSlâ-
mente contró'rla às lei" divinas; retific:.-.- ção des .!'ovos, "ainda tão frequcntemer.-
rã os .erros da História; restJurarâ a rc- t.e ccntnirias às kls divinas", na exprc:o-

lir,J_ão do Cristo, que se lomou, nas mãos são do Espírito cuja mensagem acima re

dos padres. objeto de comércio e de tri.- produzimos.
fico vil; instituirá a verdadeira religião, Não oodem ser, portanto. os espíri-
a religião natural, a que parte do cora- tas indife:-entes ao deveres da cidadania
ção e V:li c!lretamen(,c a Deus, sem se de- que procuram cumprir com o máximo a-

te1,'l naS franjas de uma. sotaina, oU nCiS certo que ê possível à. natureza humana,
degraus de um altur. Extinguirá para ainda tão sujeita à. falibilidade; poucos
sempre. o atcísmo e o Imaterialismo, acc: lhes reconhecem oS direitos, pela slm-
quais alguns homens foram levados pelo3 pies razão de que não os relvlncUcam
jnce,�sant.es abusos doS que .se dizem mi- com ãnimo agressivo, Ma:i a.queles que

1\Í�tro� (� Deus, iPregall{ a carid�de COJ\I_ "5 rrc-:mhec.em, jamais al'·rependem da
- . .(, Iirtja espo\:Ja em cada 111.ã? sacrifl�am ãtl \ cnnfjilr�-&a que rios cspil'jtas (lcp::Jsitan:,

:) _",
• GlLiJEItTO,.N�li�§-� i! S\I àin,bições' (-' l\qJc's.P:2t?_' de_ don).í�a,-:: Graças. à Deus!

.

c:';'#;L J;"�;"";\f.,.,,,.r ;::� i;?' '�:���\il' A_�

E em meio a tantos problemas graves que ja o aflige
o povo carioca, esquecendo·se de grevcs, falta d'agua, fal
ta cre leitc, reviravo!la de política etc,." condizou.se e

�enerosamente formou uma extensa cadeia de auxilio aos
umãos do sul, através iniciativa da TV Rio e da Radio
Nacional, que pérlllaneceram em vigilia durante 24 horas,
recebendo. auxilias das mais destacadas figuras politicas.
� pt,blicas e do povo em geral. A frenle estava aquele
nomem que já é um símbolo de coração de bondade. D,
Helder Câmara, Comondnvam a vigilhl dois .expoentes do
jornalismo Heron Domingues e Flavio Cavalcanti. AIí
desfilaram, dando sua contribuição, Ademar de Barros,
Eloi Dutra, Presidentes do Banco do Brasil, Presidentes
de c:ntidades e clubes, todos enfim, dando' a sua parcela
de contribuição qlle se elevou a milhões de cruzeiros em

poucas horas, E o importante era a seriedade do negócio,
já que ninguém mais admite que abutres se infiltrem nes
tas campanhas para auferir beneficios proprios, rouban.
do das contribuições uma parte para .c:i, como jâ fantas
vezes tcm sucedido

CINEMAS: C ARJAZES DO DIA
- CENTRO- - BA!RROS -

são josé gloria
a___ 3 e 8 hOl'a� ás 8 horas

Eddie Constantine - P:er Ange!iUm r.la�a\'ilhc..�o "shoy.''' cil'cPl1se!
-em-

OS OLHOS DO 'CIRCO QUANDO A TORMENTA PASSA
- Censura: até 5 anos. - Censura até 14 anos

ri!z império
AIí estavam, por solicitação dos organizadores da

campanha, 26 caixas do Banco do Brasil, encarregados de
ficarem com todo O dinheiro, em espéCie ou em cheques.

Firmas e mais firmas comerciais doavam cheques de

milhões; cabeleireiros e cinemas davam a s\la fêria do

���ri:�u�:ll:��l,�;;:���:v��di���1��!�:o,lj�a:té �:�:��
cha lá apareceu para dnr o seu auxilio, prometendo mais
dos amigos do Botafogo, Cantores, comerciantes, artistas,
docutores e funcionários viravam peia noite a dentro no

afã de conseguir fundos para enviar aos nossos irmãos
do Sul, para que o Paranâ renasça com mats vigor e te

is pinheirais e cafesaís a cobrir uquelas áreas,

as 5 .e 8 ho:as ás 8 horas
Marlon Brando - Karl Malden - Pina &'I'a Mnntiel

Pellicer-Katy Jurado - em _ .em _

A FACE OCULTA PECADO DE AMOR
- Censlll'a até 14 anos -

_ Ea.nrnanColor _

Cen.�ura até 14 anos

roxy rajá
âs 8 hora_"

Jaek Carpenter
-em-

O 1° Hõ'MEJI. DO ESPA-çO
CQnsura até· 14 anos

as 8 horas
James Stewart _ Donna Reed

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



tortet. As destituições Io-
VIENA 24 - O pn'sidcli- ram anunciadas, sébado.

te da TCheco.EslOvâquh. pelo Comíte centrar d'l

Antorün Navutny, nrrnsr ra Pa-uda oamuntsta. u qual
do pelas crescente . .; fru-ta- aCiJSOU Siwky. que conta

eões .Politicu� e oeonósut- 61 :lOOS de Idade, de "por
�:l.s de seu governo. tll'SII- -m vigor inadequarlamente
tutu seu antigo a.nlgo in- os prtnclple-, do partida na

timo stnünísta, o prímeí- direção da .... aüvtde.res do

ro-mímstro Vlllan strokv. gcvêrno''
e r.utros ;.:ci,..; mlnl-a-os nu- A acusação dá margem
ma drésuca reforma mini, a lJCUCaS rlúvídas entre os

FU"'\'ÇAO CONSUMO

A função consumo estâ lia dependência de lei

psicolôgiea rundameutat. de nível de renda e na inde-.
pendência da preferência do consumidor.

O estudo da fllnç:1II consumo é feito com a ünau

dade de expücne como nasceu e como morreu ou

mudam, as prercn�lM!ia'i dos ecnsumtuorcs. Chega-se
a conclusão atual, {IUC as pl"crerêneias individuais não

ínter-relacienudadas Ilela r-mutaçãu [ostentação] e

pelo ercno ..dcmon ... truçãn (que (! li tnnuêucía do meio

social sôbre os h:ihitos de consume de determinada
classe social).

Bàslcumente. se cousorne 1101' necessidade, pt-i
mordial ecnnvenciunal, ,\s neccssídudes llrímordiais
são satisfeitas por urtigus Ilcçess;irins à sobrcvtcên

cta do ínetvktuo c está conrioionado a determinados

costumes: clima. tempo. vcsuntrto. ctc
As uccessídudes convcnctonuís são aquelas que

se somam ao n.stu das outras necessidades. Verifi·

eu-se que certas necessidades vão aument:mdo com

a distinção social. prazer. cuurõrto., etc., isto é são

tüdas as necessidades não essenciais determinada!'

pela fuga 3 monotonia". Esta tendência ao aumento

da lista do consumo. sonstitui uma marca de nossa

época, aliada a. um deSt'jo menor de poupança.

Uma uccorrêncta dessas observações nos leva a

uma conclusão diferente ii de I{e�'ncs, isto C, quanto
maior a {lesi�tlllldadc na renda. maior será a prcpen

são ao consumo c nu-nos a oeononsão a poupar. Isto

porque. morteruamente. os indidduos de alta rcnda

fazem urna !ill·).:a ostentilção de sua riqueza. o que

dctermina 'ltle as eam,ulas mais bai;<o;us tcndam a imj·

tli-Ios e fazell1 com que gastem mais, emhora tenham

um bahll nh cl de rellda.

('ortanto, IJal'll _;rnlllde partc tia Ilolndação. o au·

mento da renda real não possibilita o aumento ele

11ClIp'U1Ç<l., pOl'fllle a Illellidu 'IUC li !"rtUla nescc au·

mentam Illlralclamcnle. os háhitos sociais traduzidos

por nu,",!s in\'I'nçôcs téCllicas, que aos poucos "ão se

incorporando aro alnhklÜc social.
O Consumo das camadas inJ"friorcs. tem uma

grande impllrtãncia puis 1lt'l'Iuite muores iu\"t'·stimcn·

tos tom bcno,; de cnUSUllItl. o qttt' ê l._'Ssencial parll puí
M'S (IUe estão se ul's('I1\·oln'lldo.

i\1as, qualQUI'r Qut' se.ia no'isa concepção tia run·

,=50 consumo. n:w iJ\vaJida a anáLis�' Keyncsiana.
UI)t'UUS agl'egou-se conhedm('ntos a ela.

observadores de que Sírcky
deve levar as culpss pelos
pecados que. cm realidade.

foram csmcucos por No

votnv. R,te. que combina
as funeõe- tanto de pré-i
dente como de chefe do par

tido, em sua qualidade de
homem-forte n.o 1 da Tche

co-mstovácuíc. e apontado
por muno- dos seus adver

sários como responsável
pela lentidão na campanha
para exterminar o culto n

Stalin. bem como uma sé
rtc de l"('V€·.;C� econômtco-.
Obrigando a rcsmcõcs no

cvnsumc de energia elétri

ca, escassez de aumento
bá.�lcos e prejuízos ao pln
uejamente a longo prazo

S�bstitul SI!'r ,ky (1 ex

presídent, do con-emc Na
clonar tcheco. J'Jzef Lencr
tino de 40 anc-. Na reorga
nização ambém caíram
doí , vtcc-pnrnetr.e-mrms
roa: Jur. mir Dclan-ky e a

sra. Ludmüa Jankovcova.
Também tor-am arastados
cs uumst o" de Finanças.
de Educ<lciio c 'rran-portes,
enquanto (I de aumentos
foi d8milid:') -r-m à mini
ma con-tcern-ãc (' nem di
rerto a qualquer pt>nsão.

tão brostletro
quanto Brasília!

Ministro justifica
Lt,�ter PeatS(ln, declarou,

:"'OL\ 'I·OlU". ti AO.E.) -

I�,". Q"e o Oel<t" "iio a� .. it"ni
O pri,"l'jrtl_mini�Iro ,·anad.,n"o:! tlualqn .. r fnrm�1 de dp'ar11l"""'"

to S.. m tnsnencâo nU �(",t ... I,'

_\<.reScP"loll. entrej"nl", "T,·_

nho " "sl'l'rnn<;:, de <lU" n:i" ,.�

"iJ!irt'm"" mais illsl)e<:ii,'� d.,

Agrnde�" a J\nloni"h"
I! ..ch" .\Ia.n"" '''"a j:",a-:"

cl,n�nd"

1". C. L. G.

27/9/t;:\

.�,
..... :-)

NBOMBIS
• HIDRÁULICAS
••,.;•• ,•• I;di'o.

t'
..

DANGDR s.l.lnd'stria MedIIn
•

,,," ..al 'O'IO.l"� .....,.OANCO'l,aJO

guanabára possuirá uma das maio-
res rêdes telefônicas do mundo

�-

abrangendo cêrca de 20.&00

aparelhos, C01ll 9 central;.: �' 2 cstaçõe.,
intermediárias, darão ao.� cari:Jcas, d('n-

tro t'm br�ve. o orgulho de posscir uma PENTACONTA incorpora tõlias a� ("x;-

,Ia-; maiores rêdes telefônicas do ·:r.une') gências da técnica ma's <J.vanç.'dn c é

em extensão linear. mundialmente r,.'})utado nela alta efiei-

C'Jmpllnhia. E·.,tadu:11 de {meia opeéackna!.
Telefones. ôrgão criado pelo Govêrno (la O nôvo sistema att"nde!á a um m'lhãq ('

Guanabara. p.. ra ,..olllcionar 11 p:oblem:l meie ,Ie carioca�, eêrea d'� um terç" da

de te!{'[ones· acada de ns.�ln'af contrat"J p:�ulação da Guanabara. c·pa�ha(!:I. por
Com n STANDARD ELEç:TRICA S/A .. veu- 1.036 km2. numa rqüão unde �e crrncel1-

cedoia da concorrcnrja nú])lIC;1 01.:11 lr:'!ll a::: maior.�'s indústrln3 d,: Estacl.o "

fornecer todo o material e (!lIl::n,:·end�': fi gr::mde'i unidu(le" militares. e servi�â a

lr.stalação do circult? telc(0nico que será Ullla área 8 vezes malur ,lo que a aten-

lnt<,r!igado em IráJ"e!!o mútuo com a (lida pela at\.lal cOllces:,lonáda.

C()mpanhia Telcfonica Brnslh'irn, c P('f- Na "'f(AO. um a;:.�ecto dn a,sin1tUl"1l dJ

tn!tlra comunlcaç,,�s C::11 torl:) (l Pab e ') co:nh?to. e no 'n:omenlc l'm qUt' o fazia

extcrior Mr. F,)i"l··�<;t Far!llcl" J�., Dire!!,!" GI'l"enlc

As centrai:- tdefõn)(>as automátira·... e a3 c'a Sland!lrrl Elcclrlca, assistido pel(J O!'-
. aç Ue râ.n to fi. • � ntad ner,a.1 Sgl"adu Oon lv:e,; ,Mandln. Sec).·e-

�ri'io d" !llOdÇflli<>sltno Sistema eROS- t:irio dr,s ServiC.os P(tblirn, di' Guannb1·

S:a�R PEN1\(\�NTA. de rabriuacu" in- nt.

'#'., -)S,�. c'íf1".�.:fii;'i. _",:,..•. ,.
> .

tI"e ,,� t'xi;dd,,�, pUf 'tu"nt"

$�j" ""jd""h' que os r"�'''' :'

eha", QUe in�lI��,i" "ig:niC,·"

<"1>;"n��e",. Se fi7.t'r",,,,, �"'"

n"�S:'� e,i;!{·n"'ns �ei"",

IflO(� �a.,'nt;d:l�. nun,';I as· c(u,

�('I::"i"'mo><" (I t'�I:t!li�(" ("a"OI

,1""._" d,·,·l"."" ",,(. "",,, CK", �

di" t·"", rert·ntc·tr:,[a<lo d,' li

mit;,':l'" d" .pron,s nnc!('"r\!";
"UI (I"" "laln''l in><l'e-:';""
�Ont('-oI(' nii" '"j:un n'·Ce�sHri.·�'

J'�'lt�"n �""Jlr•.�ent .. " ,.,,,

P"9111:1l11U1 .na-:.lQn3� q.. ·"I.�·i"i}

.. "er.. feriu i, "cnda ,I .. illlt

milh"es de ·'hush .. I�" de rri

j!o par"" t-nião So,.;pti<·a, \_

O"rt'sc ..nIOtl Que" rato d"""",,,

tr" .. " l'O,,�í,'e') razão I'''Ta ",.�

oS rU,;�o�
f
dccidis��nl "s�i""r

O <:on"':·ni./ d .. pr"ihi,:ií" .11' I,N
"n5 "'tclearl'�. "!'odt, m"ito

h .. m ser QUe """"che" c o '\"_

..."rnn <I" I(úss;a ..�t-:j,,", pr-:u_

Cllp"do" " rC�lleito da ,. ...1'11.

{"ii" e'" QUe �t'U� rcc",�n" .. �tc
jnn, sendo "plicad",", na ';l·r"'a

" .. m"m('nto Cm 'l"".t<'m ,It· ,,,I

nulrir "'t"ela <l",,,,t;<I,,(\'.I ..

t ri"". " .... �Cr tuml";,,, (llIt' ,.�_

Ii·ji"" m"lt" pr('O""II"<I,,,; ,.;,,,,

"" �""�' rl"l"ç"('� c",,, u r:.,,, .... ,.�

nO CO"'''nio;l'' ,·hin<". ;\":;" :,:,

r:".';", QUC('Lt saiha.t",la<l""t

":1" dt''''atn''� "�I) ..rl,,r ali",�"
I ... ' ",,� ]>"í��� {"um"ni�t,,�. U

�Ii",{nl" niio cSI:i inclui,l" c'"

1I .. ,t1'J"Ii'r li�t" l'r"ihid". 1.",'1_

br(>m��e d�, tl"c " n,; .:;: "

nnrmalmentc r",.O"ta.I"·,, ,I ..

Ir;'!o c de 'IUe " China �"rr.:1
cu", r"",(' há ai!:"",," ,,,,o,. f':1�
",u" h"" r��iiu p('l" <lual (""Ln

praram "trig" can"d"n�!'".
1)., m"do 't"C "ch"Q"c 1"'''''_
'dmpnle c_tcj"",,,,, enJ!Hu;"I.,�
5(' ,K'nS"rmo'< que ,,'tamnS f,_

!,·"do lr"n�,,,:O.,� cOln"r"i"i'
,'"n, "Clti"" "u conl "nr",,';'"

,"CI' I:",-"r"" exÍl!;ir,i .-1:;11·'''1.,<

("rrcdais 11:'''' ", ::� 1,,;lh;,,"

.1" d,·,lar,.s "'" lri\{o ,·"""d('n·;'
<1"t· " rn':iS E""'!ar" t';;'" ,·u_

r.". q"al<t""r tri!!o r".i"Io:, ,,11

l11C"I" �'"";"d,, a Cllloa d.·" .:.

�cr I"'�" i, ,·;'t". Il.'ssa �(J,.,;."

";':"''''';'n" ,·"""de,,'<, ",ii;, ''',,,,

dar "ti",.., t,,� ,,,h'·en�,.,,,,,,I,,s

I);,ra a ilh" '·"m"ni�t". r�i,

inlll"t'3�ije� nfio c,u,""" ,I,:

li�t:t norte_:""erica"a <1 .. I,r,,_

dnfO� p'oil";du�. :""'J:"" '" ;n_

r .. rm,,�iie' ,te Q"" " (.·nn"l!:i

('''ta elllharC"p.do '''';'I\lina. P�
�"� e o"tr" Ill�'"riat itlhrdilado
II Cuba. "..\.·h" 'IUe nii .. dh,·_

mo� c"lah"Tar de form" 310:,,_
lHa C"m "n',' 1,01'1;'-". �..,ia
cllbun" "'I Q",d<J"t'r ,,,.tra ,'"

Henli�f,:.ri" 1",;delll"l, qu,'

trlln"form .. um I'ais. �m Im';'
'·,,':or. t·", ha�.. 1>:1.:0 �"h'T""
n,m"nl",ta ",,"Iro._ JJui�e," ..

8fIT"''''' I'""r�"n. "'ii,, nCh". "
"dant ..

, <lUto "te",o� " ,li r."

tu de dher que H ucnhu,,\

l�

APEÇA tM
de que você precisa I
No qualidade de revendedores Ou/o

rlzodos, podemos resolver seu pro
blernc sem demora. Enl llOS�0 e�I')q:if"'"
locê encontrará - com iertl'il1

peça ou o acessório que pto<uril, o

preço de tabelo, genuínos, tf\�I(I(1n<;
em loboratório, garantidos 'pt,!u Itl;,f

co IH. E, no coso .dr. �IUtllql!i-t ,(,n

sulta sóbre O seu In!i'!tMli'-'flClI. rere

mos o móximo prover em orendê-lc.

Representante. t mt; dá.di!
G. SOCA� "A
(1IMl'l, LI.l (

f'l/'I'l '.,/! IIAI Ol�
r.dl VIU At"illl ( I i/I

I ' .. l'l�t 110
l..Jtt, h'H" 11 VI',I,;j � " ,edrl
l"" t J"r! .. I·n�·,", .. ·\ I •. 'f'"

'" .",�, '>t ! <..>"

a venda do -trigo
·".nd:' dI' u'" ):."'·"rno 11" I'.,r_ ",a� �.. adot:'''st·,nú._ �.·","I1-:ol'

(i,tu (""",""!.I,, e'" e,,�,ri"iu t .. :ttitud�. lI",,('I;,nto <;t· f'···,_

(.", �.," I,,,i�. E"t"Ti:"" .. s pr.'_ ri" p'lIo'ln ""tn� ,.",.::"io d,'

'to":wd" ""'" ,,<,ri� ,I .. I'r•• i.!,·- cuntr"m edjd:os".

DR. _)tBAST1AO MOURA
('UNlt',\ (JtllP..NA (';oNU'1"! 1:v. \

Ex DC'n!isla cio Scuunurío Cau}i!iano t-«. xn ,I .. s I' "11,)
�";t"!t!"'lllO Indolur peta AIt:l Rol:w:i" (",,{,.

IlOJ!,\J{IO: 1);lS J1.;�O às 11,30 e rlas II o,· I!! n.nus

Z s '1 s e 6' FEIRAS :\Tt: .\:� "',::11
nUA NUNF:S l\L-\CHADO, 'i Esq .Jtl\() 1'1",]"

Peri não deixará o II, Exercito
tro da Guerra Gal. Jair Dan A HORA PRESBIlERlANABRAS1LIA,24 (OE) - O tas Ribeiro. O· COmfl[\�\:l11te

Cltl. Per! Bcvilfíqua não se- do II' Exército fixou o (Ih

rã substituid0 no Comando de amanh,i para sua vinp;em
do n Exercito: nem o Mi a Guana'oara.

:">U(.i( I"d",> 0-' .1"nltntl.J" p0!r, /) 1 -\.,q
G .. r,l"'ldr de 11",i;m�)pf)li:; as 13 1 .. ",).. ",il'l.ll�.�
À 110l�A JlI�fSR1TI:.RIANA

.

Aq,,,,lc''''''
sinl,mil1nisll"O Carvalho Pinto sotici

t.ou demissão do carg:o de -----�-

�il�iS���lnl��õ�:ze��a·se:r: Civn iza ção
�����(,��e cl�:11P����])I��a,pr: Hebraico na

����;;� q�l� o� (��.e.::'���Universidade
soas do Gal. Pen :&>vllaqua

�:l�.o P:::j ;������a p;�to�o� do Bras!1
\"ocuclo ao Rio pelo Minis

RH� - No salào nobre da

FaculCiade de Filosofia da

Jango e a

Greve

Ur..iversidade do Brasil, foi

inaugurada a cadeira de

Civilização Hebraica, que-

inclui o idioma e a \itera

tura. Presentes o Magmfico
Reitor Prof. Pedro Calmon.'
o diretor da $aculdade, o

Embaixador de Israel e ai
tas personalidades, [alou o

Rabino Dr. Henrique Lemle,

��en�::�r�,P��!:����n�� n� PA,LACETE _ RlJA N!.·RfU ·RANlOS N,o 2-6-. .

contribuição daquela civi. Vende·se em úniClJ (,ptll"Ilw,ida(j� (li:' ,'entrQ da Cldíl:o�
lização. à cultura brasilcir;: construido em tClt{'IIO ti,;> ?) fnetr...'<; .10':' fren',e j...-W1'-4
T,lmbcl:l usou lia palnvnI o de tundas. Con,clldo /lu r.Jrh: t,Hr<l:; -- u'mpb 1,�1l c::'
prof. PC-dro Calmon, que entr'Jdo - 2 solos- � t:-;rrit6r:io � '1ui1r1v _:_ COf,.::< •

apontou a importância cul. cOz'mha - d;,.;pe�t 'lttnrto de dJ",pr?Hi:Jd,l ft .e."
lural dêsse nô,'o curso. pecti\lo banhe1jo. [m ÓI\ul :; (kHfi,ii.�,jjo;, -- b::mh2'Hl'I

social e amplo ferroç\). For,] gi\T:lÇidn e- ôr.p�jt,)

RUA TIRADENTES esquino com Q Av tI lU;: _ J
quartos cremais depen(Wn,;i;1

•

RIO, 24 (OEI - Chegan·
(;0 ao Rio. o Presidente Gou
lart esteve reunido ate ai·
ta madrugada com os Mi
nis( ros da Justiça. da Fa
zenda e elo Trnbalho. O chE"
fe Q_a Naçiío e os titl.llarc.�,
qiscu'tinun fi sitUAção Cl"ll-l

da com li ).:Teve elos estaile·

l4ilcimen!Os b!lnc[irios. O MI
nistro Abelau'o Jure:na (\'1

Justiça. declarou que o Ban
co do Brasil funcionani 111'

je sob g-arnntin Federal

RUA SÃO JOSE" ('i'CllliJifl �,':,J li 1',1'1 '"MECr0\.
Casa com 3 quartrl!: - Ih;r;� - �.<li" je jantar -.c�'r.'a

c�jnha - ônnhcit"o SOI·h.! - ,,�n1tán,) menor""':' i;,ta� {�
serviço 2 armar'ios t'l'lr�;'lj,I,;�( -- ü,""rê,�itc e ·ht:.:;ui _

[}lU m2 de area constt'tllda.
.

RUA FRONTINO C. PIRE') N .... 32 - Cn::ã ,j., m�:1e-i
ro pagamentO rortC' à vista resto (1 cornloin;,,'

QUARTOS COM OU SEM PENSIO

RUA 14 DE JUI 110 ?"i3 _ htfFt1a et:,l,j" .i;) pOOI.
Quem segue p:.uu C.1quelros. Casa e tdr",r,,) cOn •

782 m2..Roupas feitas
paro crianças, senhoras e homens

RUA PEDRO SILVA - LHO - cOQuF.mos t-,.f-lgni-
fica chacnt"U }l('rlo d:'l prais. tl-ndo o kl'l'J"I", ·l·! ln ti.. · f1t'u
t(' pnr til de rllmln.<; I' ('nsa (II' :l]\('n.1ti:l 111.'(lillt!,' 111 III. t11'

frcnte por I:l dr fluIdos - ('0l,16ti1.10 \'rn';tI1lUI' {I,· !"(,tl'lil.\
- gablnd(' 2 s:d;I.� �! '<!ormllôr/os - r,()p:\ (." ·Jl,1.:t
oanheiro soei:!1 (J,I[lIIO lh: emIJl"i'?:lüa ('1'In �:!Itit:)rlo. G:l"

ra;�cm clepô.<;ilo J�Il"(l\11l ('ulllado - pomar �'tl'

REVENDEDOR

.1
fobcicomos esped:
alment� para voce

blusas de jérsei,
algodão, li�ho e lã;
todos os modêlos e

feitios

1'EltRE"JOS

COOUEIRQS - Run Juco di) Loide,lnte b,.m sitl.lldo,
terreno com 18,00 m. de rrentl' por 45 m. nc- (um.!!),;

COMPLETO SORTIMENTO DE llNGERIE

JARDIM ANA MARIA - CAPOEIRAS: loh.' com dUQ�

frenles, com as dimensões de 10x32 mts.

RUA MOURA - 3 lotes.

lojistas, feirant€s, ambulant€s, €tc..!
consultem nossos preçO!;.
conheçam nossa qualidade

JARDIM AEROPORTO _. "arios 10t('�.

RUA FREI CANECA, perto do morro <lo .Ch!lPf'C6,

Malharia LAMBRETA
VENDE·SE uma lambreta com 1.700 r'::m

Trntar preço e condições â Av. Rl'rrfllo Luz 66. Das 14
às Jfl horas de 28. 8 fls. fpira.

RIOTEX
Rue Augusto Severo, 33 (Paralelo à R. 25
de Morçol, fone 34-5993 - S. Poulo· Capital

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JOINVILlE Vibrou com o Baile da S. "Harmonia lyra"
que presentou as debutantes de 1963

Um flagrante, ,-;endo-se as "deus" da S. "Harmonia Lyra", recebendo os brmdes
de uma das oeuonesses (Foto Real)

VIBROU
,o mundo social joinvillense na noite

de sábado com o Baile das Debutantes -

denominado "'BAILE DO PERFUME",

realizado na centenária e anstocráüca

Sociedade "Harmonia Lyra".

INICIOU
aquele grande acontecimento, o Dr.

õarmínatü . Júnior, Orador do Clube· que

raiou em nome da Diretoria. saudando

as debutantes- associados e convidados
presentes.

EM SEGUIDA
iniciei com a apresentação das gra

ciosas meninas mocas 1963, contentes de

ver que seus sonhos principiavam a de

sabrochar em -ealídades felizes e agra

decidas peio novo colorido humano que

davam a nossa paisagem social.

AS PATROONESSES
à mesa de Honra, entregavam as

"dcbs" bO{juesinhos típicos com nõres
de joinville - Os pais ou padrinhos a a.

companhavam no desfile recebendo 8")

plausos daquêla 'êlêgá'nte souíedade 'que'

prestigiou a eomentetta festa de gala que

marcará época na Manchester cata-I-

APOS
o desfile dic\al com seus pais e pa

clr:nhcs _ fof feito um desfile em con

junto (apot.eôse) em farmg de "U" as

debutantes receberam oS brindes oferta

do" pela Dir.etoria, uma pêrola; um es

toj'J de pedume de Helena R"J.bsteln.

g.::ntileza da Drogaria e Farmácia Cata

rinense de Joinv:lle e daquela etestacada

Perfumaria

PROSSEGUINDO
a CerrrJ'ôni�, as debutantes presta

ram uma homenagem as suas Senhoras

mães, er.tregando o bcque�inho· e 'nes

ta ocasiãa a orquesLa de Orland:. Ferr�,
to('')u três v�lsas, a pr'meira a do "Im

perador", para o� :;ais e pzdrinhos; a -e

gunda e terceira para os padrinhos. n"l

mc:ado.s e convid3dos.

A DECOR,<\.ÇAO
foi uma verdfdeira mar:lVilha. iJ()

palc') um jardim com um, ch3.Íat!7, jo'··
rando água e o JH!",õ.eio (pa�3ar.?lH) 1:"11

vr,lta do '!l'esmo. n:.s dava a impress30
de nue a ctebutante nía de um paraíso -

sug:�stf,o do Sr Gerd Krelleõ, que es á de

p'l'abens. A .ornamenta�fo das mesa" f.'i

fe:ta pela damas patnme<!"?s. crm bélí�

úmas r:sas orig:nais, rcando muita bn

ni:a

ABR':U

(l dt' fiJp fi Debut9nte - Lêda M<l

ria da Luz F('ntes. filha do Dr. Manoel

Fontt·s e dl' C'3.. L'3.uda: segu'ndo: Eliet.;)

Edna de Macedo Burger, filha de H0:

C0l'l'êa. f. ce Nelson Corrêa e de da. Wal

bert Burgcr c de da. Edna; Regina Cêlia

trude: Maria Angélica S. Thiag'O f. àc

El'l1('sto S. ThiagJ e de da, Lacy; Tere

zinh�Lungch. f. {l:<> Arthur O�car Lun!!

eh e dn. Nr>ra; EJ:ana Haggemann. f. de

Engeberto Haggemann € da. Herta; M'?

r:� Cristina Haggemann da Cunha, filha

c,� Juta Cunha e neta de Conrrado e Ger

õa Haggemann;' Maria T�:€za Hagp;c ..

mg·nn (ia Cunha f. de da. Juta da .Cunha
e neta de Cnnrrfldo e Gerda Haggemann:
Tereza. Cristina Ee;f!er. f. de El'lle�to E

g,.r ,e da da, Alice; Mat:lde Bagcnstoss,
f. de Paulo Frederico Bagen;.:t'J"s e de da.

C:�ália; Tbais Mascaranhas, f. do Dr.

I<'renclsco Mascaranhas e de dOl. Ondina;
Rcberta Condeixa· f. de Aloísio Condeixa
e de da. Mar·a Grácia; Maria Terez I

Guimarães tcarmann, f. do Dr. Hara1;
xarmenn e de da. Muda Irma; su,�'�
xocn f da Adalberto K'Jrh e de .da. v. �

11' v�r� Lúcia RapoUSO C).nslani. filha

d� da. Diva Deud e neta de O::'i!,cHi� ,R�
pouso: Ana Luzia snvestre, f de Hliano·

Silvestre e de da. TeniZ�nha; Edy Alva

rez Cabral, f. de da. nernacma .Cabral;
Carmem S. Thiago FLnandes, f. ne Ran

dolto Fell!Je Fernan::!es e da da. carmc;n
Maria de Fátima snveíre. f. de Artur �e
ves da Silveira e de da. Antonieta: 'rârüa

ScheBa dos Santos Lyra. f. do Dr. Rubem

Lyra e de da. Aida; Lou::�e3 Ma ia. ,CH
neiro, f. do Dr Antonio DIas. oarnou o (!

de da. Irani; Maria Helena r.a Carvalln

Silva Garcia. f. de Mario Garcia e da �"-.
rretra: Solange guplicy Vieira,. f. de Ml:
ton guphcy veíra e de da. s'reie: Mar:!!
Auxíhadcra Schaéfer. f. de Beno gchae

fel' e de da. Estelina; Marrta Balbi f. de

Italo neict e de da.JMaria das põres: Ta

Itta Luz, f. do Dr,.� .watter Luz e de da.

Geni. .:'f;"

e todo bCl'dad:: cem !(lis<"n�ps. tendo no

ombro um tecido seid.o de gaze; Vigando
(AneEse) Zima·h. mQdêlJ "'9Têgo; Niva}

do (Regina) Rister. saia p-�êta e blu,�'l.

gr per branca bordad': v'val:io (Lgdy)
Daria modêlo azul: Dr. U'lels?n (LOIlI'

eles) 'Rezende Duarte. modêlo azul claro

bcrdad.�; Mario (Ladyl LÔbo, muito bc

nita a blma cor de :?e5seg? que �p··esen

tou; Srta Liane RC)se Keler modf!lo a:?d
.

berdado srs e s·:as Osvaldo Duatt· modêlo

r.enda franceoa branco f.Jrr3do ele nylnn
branr�o, tod:J bordado da mesma côr, Ed

son (Ro2e) StO"rer, muito e\e!t)lnt.2; Da

ril) (Zul'rra) Salles, Maria cristln9, vef.

ticlo vermelho em pregas e plicê; Juanin

(arrte)' Dal Canalle; Edllh Cr�stina �

n:'VJ1 G."!ra1d.inn Yune:; Mis,; Radar Tp

rr:cil'h'l. S'nta Ritta. com sua beleza e

simpatia d.:>stac:u-,<.e muito; srs e sras:

Hrnr'qlle SJnl'a Rifta: A no Rurger, Dr.

AdE>rbal Schéfer: 0""'a100 Schlemm; Dr.

Polydoro S ThiaO'o· Elrrn')ra Sant'ago,
Mnia P."atr:z V'nhais, Sra Dr. Tom Wild

D.eput<Jdc F-(ldri!!,o (JOI('V) L{lb1; e Sra;
Pedro 1'.'0 (Ma:;ta) V'ha Cam_prs, ela.

r1e�ta,,('u-�e com �\la bE"e7.a; Srs e Sra�:

Darcy (Z leal Cuba�: H. pq-dro (lvet!')

Stein; Gersy (lng-el Rodrigues Alve<

Crcnist� social Ralf JW:>'onann. "in love"

Suzj; (Jornal de Joinv'lle) li! Dgno, de A

Noticia· Que estava bem acompanhado.
Voltarei a destacar ln(li'os outros PPf'
sent.�s naqllêlo comentado bgile.

INSTITUTO DE APOSENTADQRIA E
PENSOES DOS COMERCIA'RIOS
elegacia em SANTA CATARINA

soda cáustica
A V I S o

De ordem do Sr. Diretor Geral do D.A.M., revemos ao

conhecimento de quem possa interessar, que esta Delegacia
está recebendo as propostas para contratação. de Serviço!';
Proríssíoneís e Hospitalar para o exercício de 1.964 nas se

guintes especialidades:
PSIQUIATRIA
CIRURGIA

TUBERCULOSE
Os interessados deverão apresentar, até dia 30 do cor

rente mês no SERVIço DE ASSISTÉNCIA MÉDICA, 3· an
dar do Edifício Séde, sito à Rua dos Ilhéus, as propostas
em 4 vias e em envelopes fedhados com os seguintes dí
'leres:

CONTRATAÇAP HOSPITALAR:
Para maiores escrerecímenjos os interessados 'Obterão

junto à Secretaria do SAM.
A abertura das propostas se dará no dia 10 de Outubro

no mesmo local acima citado.

Plortanopolís, 19 de Setembro de 1.963
Dr. Éi-os Clovis Merlill

8111). Médico do S.AM. em Sta. Catarina
VISTO:

CRISTALIZADA EM ESCAMA�

FABRICADA NO BRASIL PELA

PRIMEIRA vez

CIA. ,LETRO QUiMICA FLUMINENSE

Embalagem Industrial:
Socçs multifolhas (Papel e P!óstica) de 50.,,,uilas

Embalogem Doméstica:

2S·!J

C"i)\'oo de papelã" '.""" � L'OCOIE.. pl6stico' de 1 1/2 ;b

Dalmiro Dua r te Silva

Delegado Represenrcnres paro o.

Estadas· de Sa",ta Cctonnc e Paranó

BUSCHLE & lEPPER S.A.

fiAMULA� �1\Jme"'Q" • Curitiba"
-- ----------

Contecc-iono-sg quctque. �"'4"l,aal.lt: 'oU ,nalhu
rualioooe e r-tenor orev.

Eó Zahio 1 r .,n(l'n, II,T, 'O, J-"". , .. ..,,�

----''---- -------

OfiCiNA VE�DE·SE
CASA - ALUGUEL

PRPCURO RESIDt:NCIA COM 2 OU 3 QUARTOS, N.\

CIDADE.
TRATAR PELO TELEFONE 3177.

Edital para t.:ONCORRENCIÀ· "'PUBLfCA DE V,EfCU-

���a��eS�:�: �����n�� Indústr;ia - Departamento R& .. Juta de

�eito 26/9(6,3.

<t>él'O pre�ente, levam'Os ao conliecimento de quem in-
.....

teressal' pussa, que se epcontram 11 venda, mediante con ------------�--'---

cunéncia pública, os veíc.ulos I!-b:a�xo especificados e de CASA
propriedade dêste Departamento, Regional:

'

l' _ Um caminhão, marca· MERCEDES-BENZ, ano

1959, cór cim�a, motor n° OM 321·9190400�10, seis cilindros,
I:JU HP. pelo valor mlnlmo de ofe!ta de Cr$ 1.800.000,00
(um milhã'O e oitocentos mil cruzeiros).

2" - Uma 'camioneta, marca QPEL, ano 1954, cór azu�,
motor numero A25L5408141-L, seis cilindros, pejo valor

mínimo de oferta de Cr$ 500j1Q,Q),io. __;_ .;ÇqÚinh�tos mil

cruzeiros.
.

3° - Um automóvel, marca SIMCA 00 BRASIL, lQ61
côr preta, m'Otor número 7591, 8 cilindros, 90 HP, pelo
valor mínimo de oferta de Cr$ 1.5000.000,00 (um milhão e

quinhe!ltos mil cruzéiros).
Os interessados na compra dos veículos acima especi

ficados, deverão trazer suas prnpostas ao DEPARTAMEN;
TO REGIONAL DO SERVIço SOCIAL DA INDÚSTRIA

DE SANTA CATARINA, sito n'O Edifício Plameg, Praça 15

de Novembro, 6" andar, nesta Capital, n'O dia 4 de outubro

do corrente ano, até às 10 horas, hor,a. esta em que as

prop'Ostas serão recebidas e apreciadaS, na presença de

todos os concorrentes, pela C'Omissão de Concorrência

Publica dêste Departament'O Regional. As propostas deve·

rã'O vir en. envelopes fechados, com O maxim'O de sigilo,
trazendo com tOda clareza e precisão, o veiculo que inte.

ressa ao proponente, com o respectivo valor de Oferta que

sf"râ difinitiva.
E' indispensável as assinaturas dos interessados, na

respectiva proposta.
AS propostas serão abertas na presença de todos os cm:.·

ENTRADA - RESTANTE Id.

vende-se uma oficina de ENCANAlJ,)F... Bem aparelha
da de ferramentas e boa Ireg-iesia; ínclumdo

ô bicicletas.de

crianças. Tratar à rua Saldanha Mn-mho. 37 -- Nesta.

LEMBRANDo' TERREN'Ü VENDE-ÇE
,HII as uue estavam orcs-nte naquela i

n:'2!sf!ueci�et". -nctte. ,rn.1;Sb de.1t�"'a-: Inlelén

do com as patrJnesse� oue deram no-a

alta _ e tôüas muito elegante srs. € sra-.

Deputado Pedro (Mar:hll CoUn. trajava

modêlo em g-ases rosa, muit? I)�nito: Max
(Nereida SchU':r.acher, em net.m ttat'a-

��) v�:;Z,�:�d�·ooo�r:·���d��U�����J�II�� ALUGA - SE
����e �;�c�au�·�e��� :e:t::á.� ��!��'. : �:�� UMA GARAGE, A RUA t'Elt_

sa inreiramcnte b-::-:rlada CJm .lanbjolaf;;
REIRA LIMA, 31 FONE 2532

Dr. Gert IMarisa) Sehmidt. mcdêl0 de ---------

remi. france<a. forra co dr> cetim azul;

Marcos (Leoni) Neumann, modêlo de

renda france:-::ã for�ada com taf,etá. ro?a

oálida. tcd.., b-::rdadJ com plngen',�s de

perdr.s tia me'.:.ma côr; Dr. Dietf>r (M3l'ia

C\?vcJ!al Schrr.idt. mcdêlo brocadO; Ar-

nalclo (Maria Jo�é) Douat, snia ve:de de 1 �atamento :..Ia,.; af�{!çiie.
cetim de �.-:>da Dura. b!us� côr chámpan- Ja bôca em adultos

gne. torlo bêrd;dél �m al�o relêv,O com

r.edrarias; Roberto' (Lolital Steln, mod0-

10 verde draoêado em garcy; Jcrge (Lí

dia) pa.:uck·er, modêlo br:Jcado. "ch?nl

pac-ne" e:m fl5r-eS' verc,e�; Mc�se� (Eny)
Weinsh,n modêlo vermc!hn. com plu:'l1as 8 às 12 e das 15 as 19 horas

na gela; EUene (L' dia) Dua:t. modêl0 às 2' 4' 6' feiras.

c,e n'-nda mari�cii prelO. f'Jrrada de r-etim �:j(clm:]vamentl!" com ho-
narcada.

)(;nsultort�1 E(11flclu .Ju
UetB - sala 104 �

(um PrepnratoriO (ontinpnl<: .

",�URSOS ESPEOAI�
.

PARA PROFE�SORES.
DE DATILOGRNFIA
AULAS PARA CONCUR50�

.

ARTIGO 91 {G1NA'SIQ ,EM UM ANOJ

PRE.GINASIAL ADMISSÃO -DURANTE O AN(J

�A TlLOGRAI=IA

IlIOU: IUJI PL!Jl!ft1T.\ 00MASlL

Baseado nos mors rnod.rno� crccesscs .

çõqicos
'. '.

- DirigIdo oerc '.•...�.
.

_ PROF VICTOR FERREIRA DA SILVA
HDR:":RIOS. DIURNOS • NOTURNOS
Fuço sua tnscnçôc à Ruo Or!·fúlvi'O, Ad.ucç�

,)0 2'11 de Moiú 748 - 1 iu":ida.1
Eocuocco CQO'1 mÓQuinall novas

av�����;eê�'tnt���OE<;�"'" li- � -, ::,-�__'''''''---_''�-

�:;;;� �[:'l�n�' ';�i;à� VENDA DE VEICULOS
noite com ·0 ;;:rof. José.

26-9

:)1 A'O,iil;
""'i4,iIllOII

CLINICA DENTAR1 ....

r.nmças pelo� metodos cll
n1�0 e ci{urgiCo. Cc.nfecCfi.
i1e proteses parclal�.. to
tai�

Atende diariamente das

• ....nlm.' r"f'I),(l

Volkswagem
COMPRO COM 500 MIL

Assim, cada veículo receberá uma proposta em enve

lope fechad'O e rubricad'O pelo proponente. Não importa
a que 'O mesmo concorrente faça propostas para todos 'Os

veÍ<.:ulos, porém, tais propostas, como se esclarece acim�,
serão feitas em envelopes separados, veiculo por veículo.

As propostas serão abertasna presença de tods os c'On·

correntes, caben ia o direito de aquisição do veículo ao

que maior preço oferecer.
Os preços .de oferta serão absolutamente para paga

mento à vista, não sendo apreciadas pt'Opostas que contI

ve-r a cláusula de pagamento à prazo.
Os pagamentos deverão ser efetua.dos em moeda cor.

rente do país.
Na parte externa do envel'Ope que contém a proposta,

deverá constar as características do veículo que interes

sa hO proponente, porque é facultado a tod'Os os prnpc
nelltes a retirada de suas propostas antes da abertura da,
mesmas.

Vencida a conccrrência, no mesmo dia 4 de outubro,
do �orrente ano, o veicul'O será entregue ao comprador,
mediante o pagamento integral do preço oferecido pelo
mesmo.

Em hipótese alguma, se dilatará o prazo para paga-
Exija em seu cal:o menta do veiculo comprado_

Lona de fTelas "COLADAS" Os vejr.,J,los de que tràta o presente EDITAL, se en

- 6OOJ� n-..C1s no ",PrOV;)J ,. contram 1.�p'osi9{io dos interessados, para. exame e ve

menta das I??pas , rifica�,�o, à Rua Fúlvio Aducci n° 280 - Estreito, diària·

CAi4
'

DO� J�EIP5, . ,me?��p��;::�:� ���i!::l l�o�S���i�: ,�q�fa���a�ndústri�
RlIa sa�IsT�ar.�j�a, ,45�f-:� ,M-!e�..I�anta Catarina� l�;r::I�e��b�� d�O���RRt:NCIA

40 MILL MENSAL - TRA·

TAR COM ALV:ti:S NO CABO

SUBMARJ:i''!'O.

VENDE-SE
Coleção completa de '''Se·

leções" desde o n" 1 de Fe-'

ve.r;eiro de 1942 a Fevereiro

de 1963.

Maiores esclarecimentos
corn o Capitão Nilton Ma

theos 'na PiVL Ter. 3453.

NADA DE
REBITES'

--ti

podo-

MASlARE. I

.;lnUH.UIAO D!i:NTIS'l'I'>
I!iX-�stiLgW.OU du Jiu"p.

""', .'.",v",·, �.u. Cil':.Il'glu. e (ja
U.it:::. de 0;,,(;1;1, Mo.:.tt:l·DJ...uru.
.uiL>,dt..ono IU�Ul'alllil. -

Oaderra euronca - Alta r(>

.açau.

R.U<l Br.s' ...ueu:o Slll' ... t'atlb.
h. JJ '.I. <;Wl011C; 3002
!H,ACArtl'l I)() to:�PANH ..

1°/10/63

JUIZO D.E DIREITO DA VA

RA DOS FEITOS DA FAZ1�Np

DA PUBLICA E ACIDENTES

DO TRABALHO DA COMARCA
DE FLOJ;.IANOPOLIS.

!>:VlTAL m� CITAÇÃO COM
O PRAZO DE TRINTA (�O�

. DIAS,

O Doutor JOÃO TOMAZ
MARCONDEZ DE MATTOS,
!ui" de Direito Titular da Vara

dos Fe;to� da FazendaS Publi_.
,.�, e Acidentes do TTabalho <111

tomarce de F!orl..nópolls. Ca_

nita! do Estudo de Santa CIL.
(,... ina, na forma da lei. etc.
FAZ SABER a torloa que O

pr('sente edital de, citação vi_

rem OU dele cOnhecimento ti ..

vere"" qUe por pa'rt'l de LUIZ

JOÃO DA SILVA e NAOlR DA

COSTA SILVA, brasileiras ca

eados ele Comerciante e ela II

lazeres domésticos te'!identp.s
("'I),,<.:III>ld08 f'm Cacupé, diat"'i

to de Santo Antonio, munleipio
de Iõ'iorinnõpolis, foirequerido
em Uma ação de Usucapião urro

imuvel �om área de 61.01)0 (ses
�entll e Um mil) metros q\la

drados,fazendo lrentealeate
com a estrada geral, medindo
61 (sessenta é 'tIm) metros: a

oeste na mesma dimensiid,
fUndos 61 (�essenta e um) n,"

troe Confrontando com terras
de quem de direito .a.t� as ver_

tentes do mo'l'rO da Pedras: pC'

10 nOrte Com terras de Romeu
Bas�os l'lres, nUma extensão de

1 (um) quilometras 'aproxima_

damente, e finalmente pelo s'l!

na mesma extensão de 1 (Um)
quilômetro com terras de 1_

delfonso Lorenço da Silva. Di_

to Imóvel éstá situado em Cu

cupé, Distrito de Santo Antô_

n'o; feita a justificação da P,\"
se foi a mesma jUlgada PNCU_
dente pOr sentença. E para r;u('

chegue ao conhecimento de to

dos, mandou eXpedir o pteSen_
te edital de citação que suá

publtcedcc na' forma da lei e

lixadO no lugar de costume_
Dado e passado nesta Cidade de

Flori",nópolis, aus vinte e OitO
dias do rnta de agôsto do ano

d .. mil novecentos e Gessenta II

:;�S'E:C;ivi�_d�S:�SC�:v�ou�
JOÃO TOMAZ MARCONDES

DE MATTOS

de madeira pré-fabricada, vende·se, com dois quartos, sala
vÍsit.1. e jantar oonjugada, copa, cozinha, quart� de banh'O e

quarto empregada.
Ver e tratar à rua XV de Novembro, no Estreito, prã

ximo à Texaco.

ATENÇAO
ACEITA-SE REPRESENTAÇAO

PARA SANTA CATARINA

CARTA PARA SELMA DA COSTA D. DUTRA
E"critório - Rua João Pinto N° 9 10 Andar - Sala 4

Tel: 2349
.

Flúrianópolis - Santa Catarina.

Dra. IARA ODILA NOCETI AMMON
CIRURGIÃ DÚITISTA

Aten,de senhoras e cnanças.
Métod'O p�l('ológ'co lTIoderno-especializado paro cri(Jn
<"'
Alta rotação.
Aplicoçõo tópica de fluor.
Atende somente com hora marcado das 8 às 12 ho.r�
e das 15 os 18 horas.
quo ')õo Jnr<;Je. 30

CASA - VENDE-SE
'VENDE-SE CASA DE MORADIA SITUADA A AV.

RIO BRAlNCO N.'O 196, DE CONSTRUÇAO NOVA. IN

FORMAÇõES NA MESMA.

DRS. ENNJO LUZ e

JOÃO JOst R. SCHAEFER
ADVOGADOS

Rua Felipe S.�hmidt, 21.
F10rianópnlis - fi:é _

Telefone 3145

RU-MARCAS f PATENTES
Agenle Ulicial da Propriedade IndllslriaJ

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Alteração
Conci!lo Ecumênico, muito

CIDADE DO VA1'ICA�O. diferente do que foi con

cluído há nove meses. A

prmc.pal dífe- ênca será
em que outco Papa, desta

:4 - Os pretadcs da Igre

li C.lltóllca � reunirão na

�róXlmo dommso para o

_._-_
..

DEPARTAMENTO CENTRAL DE
COMPRAS

ID1T,u, 0.1 <,ONconU";NCIA

pUBLICA NO 63-0!l_91!1.
IIpre�entar dl'dar,u,:;\<)

de conltcdmento e Hulmlissão
às normal! do Edital nO ••....

OOI_�II_I/196;j, publicado no

J)ll;rlo:,O 7,226 de 6 de fever .. j

rode1963,

o Departnmento Central iie

('lJllprll",tornll púhlico qUI' {a

ri T('aHz'!r. no din 25/10/�·�,
j!15horas,nasuasedeill'ra
(lo Lauro .Muller, nO 2 CONCOlt

�CIA PUBUCA, nall tondl_
.

s s ..gllint ...�:

1 - OBJETO DA CONCOR

Jt.'i'CIA

h - Os envelopes. contem:o

prOP08(aS e documentos, deve

rio Ber cntregnes nO Departa_
mento Central de Compras, a_

téàs 13 horaS dodja 25 de'"

.tubro de 1963, mediante reei
bQ em Que m",nclonara data e

hora do recebimento, assinadO)

por funcionario do l)epartamen
to Central de Compras.

c _ As prOpostaS serão a

bertas, às 15 ho,'as do' dia

�5/10/63, e na presença 'los

proponentes ou seus represan

tantes leagls.

VENDA

1_ Maquina a pedal, de gram

,..r talõe$ para Tipografia

tt'tssltando ,alguns reparo�.

r�ldade um, Quantidade - 1

"lo preço de Cr$. 6.000,60
III'i8 mil crUZeiros).
J- Máquina pequena, manOlnl

ie grampear talõe� para Tlpo_

"afia, necessitando ah,runs re_

III - JULGAMENTO

par08 Unidade - um, cuanü

I,de - I pelo preço de Cr$.

1.100,00 (qUatro mil cruzeiro)

1_ Máqul.Jta de dourar peque

No Julgpmento da ccncorrên

cla serão Qbservadas asdispo_
sições do art. 23, do Regulam .."

ta, marca Bremensls; COm .me to aprovado pelo Decreto nO

51 de 13 cms. Quadrados,�. SF_�;_08---61/382.
I"balhando Com lipos de bro"' A Concorrência poderá ser

.
' pelo preço de CrS. H).OOO.OO anulada, nn,a "ez que teoh?

11'. Unidade
- um, quantidade �ido preterida formalidade 'K:_

(In mil cruzeiros). pressamente eKigida pelas lds

I _ Máquina de cortar PDllel, e a omissão Importe em �rejuí

sr.. marca, nO 491; COm fiO SO ao! concorentes. 30 EstadO)
1115. de bO"ca: Corte manual, ou ii. moralidade· da (,."ncorrcll

�Bltando pequeno reparu cla.

[aidade _ um, quantidade-

I; Pelo pre�o de CrS. 100.0011,00 Compras, pOr sua ComissãlJ

(e<m mil cruz.eiros), JulgadOra reserva-se o direito
de anular a ConcOrrência, �!I._

OBSERVAÇÃO: AS máqul_ 80 as propostas apresentada�

DI! encontram_se à diSposição nãQ corresponddam a08 Interês
�08 InteressadOS no Abrigo de Bel! do Estado.

FlorlanópoJis, em 19 de sete"'-

I brode 1963

II _ .'ORMAI..II)AOES (RubenS Victor da Silva)

I _ Os int�[eIlSado! devcrií" P R E S I D E N T E

atender aS aeguintes (orn,all_

21/9/63

manifestaram em

to da Guanabara e Brasi· particulares.

.;:;J:" ":'1

"O ESTADO" O mais IJrtlgo; diório de '"Santa Catarina

no Temerio
vcn;'aulo VI e-eaeé sentado
no trono de S. Pedro. quan

. do 2.5LO padres católlcos .

ecmcç s re.r; a segunda ,;ej

são c!� Concilio. no dia 29,
Convoc:)U o Concilio, no ;j

no passado, o exj.nto Joã:>
XXIII. Paulo VI, que lhe
sucedeu. convocou Os pa
triarcas, cardeais, arcebis

pos, btsnos e teólogos para
a segunda sessão. Cêrca de
50 bispos morreram ou re

nuncíafâu departlc1parem
por motivos de saúde, des
de que se realizou a pri
meira fase do II Concílio
do Vaticano, que se prolnn
gou por três meses, de 11

de outubro a a de dezem

bro. Outros 50 novos bts

,p:s vão pat tleípar das ses

sões conc.uares pela pri
meira vez.

efetuada na primavera do

ano vindouro {I't:pendendo
de como andarem as cai

sas.

A cc.nb nação de vários

tópicos e ao.evtacão das

formalidades lllr'Jcessuais
deverão apressar os traba

lhos do Concílio nesta se

gunda etapa. O mais im

portante é que oS bispos
!Vão manüeatar o pensa
mento dos católicos das res

oecttvae dioceses e de suas

necessídades.O propósito
imediato do Concílio' é re

novar a Igreja e o segundo
torná-la. mais aliciante aos
outros cristãos.

Entrementes, apenas dois

assuntes estão encontran
do dificuldades de ecôrdo:
o que trata da Revelação
por Deus e pelas Escritu
ras. Ambos provocaram u

ma sérte de criticas por par
te dos padres conciliares.

Os as-untes dó Concilio
foram também alterados e

norrnemen.e em substân
cia. O te:rarb de 69 itens

1sõbre questões espirituais.
purijic9s ou admtn'etraü
vas será agora reduzido a

17 apenas. Os tóp:co$ f{):

O C:mcílio deveria ser

reiniciado a 7 do corrente,

segunde se determinara.

Contudo, com o falecimen

to de João XXII, a 3 de

junho tudo ficou suspenso
Paulo VI marcou nova da

ta, Isto é. três semanas de

pois da inicialmente assen

tada.

ram reduaídcc " conjúga

coa ocnoo-se de tauc o

qu,::' l�;iO se considerou ne

cessar,c . jsncrecamo. rorem

acrescencau.as outros a",,

suntes PaULO Vl Lambem

uansro.mou a maqumur.a
du c-mc.uo, tendo cm ViS-

ta menos ruiuo e marcr e- A questão "De zcteata

ucacía durante a se!!:unda dh::istl" (concernente à

rase. l:a pnme.ra sessav, Igreja de Cristo). que foi

os preraccs avançaram' Ien transformada e que será

tamen,e, discutindo longa- o prtmeíra assunto de dis

mente e não tornando de- cussão agora, mal se reco

cisões finais e deiinlt.vas. nhece agora. Seus onze ca

Ma", surgira-.n elementos pítulos ficaram reduzidos

progressistas I conserva-
a cinco e se diz que foi '1'

do.es com um único dese. liminado 0 forte t;Jmcle

ia de m::dern.zar uma sé. rlcal. Espera-se que o te

rie de detalhes concernen-
ma· concentre as, atenções

tet;. à administração da da maioria das reuniões

Santa Sé. Cinco peritos es- ��r�:�d�e�sam:�;;���er!�=
:���lioq�os���7 :e�n��:c�� , se provàvelmente de parte
tidos ainda êste ano. O

dos bispos. Não há garan

Gcncílio deverá .'ler encer-
tias de que a questão do
papel da Igreja no munrlQ

�a��o:á�e�\�zes:j��::� nioderno sei,:: discutiria na

Iiz9das_ outr.as_ sessQelS a...._ ..

segUnda s�sao. E�t-re s,ellS

�aIs. A terceira poderá ser �::U����:Stiç�lg::

Não l'cço caridade, quero apenas ser como você. Desejo estudar, trabalh:JI, ser útil
Com a ajuda que me deram, já sei dar alguns passos, apr�ndi .� ler e escrever. Mas .úncl3
posso melhorar muito, eu e miJhares de outras crian�as defeituosas que queremos ape
nas uma oportunidade de reabilita�ão. Colabore COmi �\ gente._ ajude a nossa. Campanna.
Campanha Pn�·Criança Ddeituosa - Ass,;.-j"Siio Brasilcira

•
Diretor-Executivo ......••.••..............Jaymt 10rres

da Criança Defeituosa- A.B.C.D. COMI5SÃO EXIiCUnVA NACIONAl. S�crçtário .•....•.•..... , ... Luiz Philipe Rezende Cintra
Tesoureiros ...•••... Alberto Figueredo e Camillo An�arah

Pn:siJeO[c de Honra .. , .......••........ Amador Aguiar "'''�ll Presidente da A A.C.D..••. , •.. Renam da Costa Bom{;-
Prcsidente da Campanha Laudo Natd Coordenador .........••..•••• , •. Ulyss�s Marf;ns r

CAMPANHI\ PRÓ-CRIJ\NÇA DEFEJIU_U63

clal, o.dem econômica, ca
samento é ramma em re

lação a.0 problema unIver
sal da pr.pulacào e da

paz mundial.

Ao que parece, o Sumo
Pontífice está decidido a

evitar desperdício de tem

po nesta segunda sessão.
Há uma semana apenas, o

santo Padre determinou
a consolidação dos órgãos

admtrüstrattvas do conct

Iio e nomeou quatro car

dea.s C:\.110 seus. delegados
executivos durante as ,,;e�

:;(�s díá.tas. Abriu assim

nôvo capítulo na história

do. vat.can., um plano nü

nuctoso que preconiza con
tactos oficiais da Vaticano

com religiões não cristãs,
a r.m de serem considera

das soluções para os pro
blemas comuns.

Florianópolis - 25/9/1963

ECONOMIA & FINANÇAS

ORIENTA!;;ÃO DA FACULDADf: D� CIÊNCIAS ECONÓMICAS

DA UNIVERSIDADE DE SANTA CATARINA

ATIVIDADE ECONól\1ICA,

o HOMEM E O ECONOMISTA

IV de uma série

Mencionada erícacta intenta o autor rcmonstrar

como depcnde a taxa de juro do mercado. E da "pro
pensão marginal e consumir", de acôrdo com certos

determinantes, inclusive razões psicológicas, a qual
dá como a relação entre o incremento de ingresso e o

do consumo, chega êie ao multiplicador de investi.

mentos, que explica e indica a importância, já que

considera, com certa razão, depender a ocupação do

investimento, com o qual aumenta ou diminue, para
lelamente, o emprêgo.

O fenômeno. da crise econômica, tomada esta em

seus devidos termos, isto é, em sentido técnico, como
ponto de inversão de uma Case próspera para outra

de retrocesso e consequente depressão econômisa,
dada soa gravidade; após a humanidade haver atino

gido a época indostrial por excelência, e suas earac

terísticas atuais de paradoxe da miséria na abundân

cia de bens, tornou mais séi-ia a preocupação do co

nhecimento de questão do emprêgo.
O fato conjuntural da crise é assinalado, modero

namente, por uma paralização na circulação das r-i

quczas, baixa de preços, marasmo da atividade pro

dutiva, tendo como consequencia última o desempre

go forçado.
Se a necessidade do estudo acurado com relação

à ocupação humana é sentida numa economia que pro

gride regularmente e para que assim progrida, sem

prejuizo, mas em benefício da coletividade, com muj

to maior razão merece ser aprofundado, face ao fe

nômeno do desemprego mencionado, último c grave

estágio de uma depressão econômica .

O ataque ao fenômeno conjuntura, sob todos seus

matizes, consubstanciado no chamado ciclo econõmt

co, com suas (ases de prosperidade e depressão, e

com o fim de atastã-to ou, quando não, pelo menos,

para dominá·los diminuindo !:eus males c consequên·
cias mais sérias, como sejam, prejuizos e perdas, ma

téria generalizada, consequente ao desemprego de

milhões de pessoas do mnndo, ê assunto atualissimo

e muito importante, em defesa do homem e bem cs·

tar da coletividade, e tem, de fato, apaixonado á mui·

tos estudiosos do econômico.
Não será, porém combatendo o que já está estrutu·

rado procurando modif.icar, prástica e improcedente

por medida muitas vezes em desacôrdo com a realida·

de econômica nacional ou mundial, mas pelo estudo

dos f�nômenos e fatos eeollôÍOicos e seu comporta·

ménto dinâmieo e de aeôrdo com a mesma economia

e de acôrdo com um complexo de condições e ciro
.

constâncias que a impUlsionam; como o progrcsso

técnico, em todos seus aspectos, o aperfeiçoamento
do sistema econômico, da produção, da circulação

que se chegará ao fim almejado. De acôrdo com esta
.

orientação:
KEYNES, de acôrdo com as idéias expedidas em

sua TEORIA GERAL, apõs dar as condições de esta·

bilidade econômica, comprendida esta em seus devi·

dos têrmos, procurando sintetizar, além de outras,

as ;elaçôes íntimas entre a "propensão a consumir",

e o "multiplicador", a "eficácia ma{ginal do capital"

e consequente "incentivo a investir" e o tipo de juro

do mercado, a ocupação· e a modificação dos slllário�
nominais, tem as seguintes palavras em suas NOTAS

SOBRE O CICLO ECONóMICO:
.

"O auge que está destinado a terminar cm de·

pressão se produz, em conseguênc.ia, pela combina·

ção de duas coisas: uma ta�a. de Juro que, com pre·

visões corretas, seria demasiado alta para a o�u!,a.
ção plena, e uma situação desacertada de pre.vlsocs
qoe, enquanto dure, impede que e�ta t�xa seJa um

obstáculo real. O auge ê uma sduaçao tal que. ()
excesso de otimismo triunfa sôbre uma taxa de JU'

ro coja altura excessiva se compreenderia se o jul·

gasse com serenidade.
_.

.

"Assim o rcmêdio do auge não e uma taxa maIs

alta de juro, se não uma mais baixa; porque esta

pode fazer com que perdure o c�a�ada _auge. O re

médio correto para o ciclo econonuco nao pode en·
xamo-nos conduzir, no seu E' preciso considerar que contrar.se em evitar os auges e conservá·los assim
carro, para umas visitas ao lado dessa máxima a-

em semi.depressões parmanentes, senão em evitar as

pela cidade. tração de recreio e beleza,
depressões e conservar.nos dêste modo, em um qua·

surgiria longa e nova ar-
se auge continuo.'A noite Haifa se engala- .éria urbanística. Os tJer- �:.:::::-=:::::.:::.:.. _

na com feérica Uumlnação. renOs marginando a Aveni-
Ao subIr novamente o Mon da seriam disputados. Re-
te Carmelo, deparamos ceberiam uma valorização
com belezas diferentes Fi- fantástica. Compensadora.
zemos uma autêntica e�- Nada mais indicado e ten
tação de encantamento tador p,ilra_ a construção de
mirante da "Panorama belos "Bungalows" e pala
Road". Aos nossos péé u- cetes. E gessoa,s de bOI1'i

LICENCIADO O ,COll1ANDA�·
TE GERAL

Para tratamento de saode,
ltcencicu-se por 30dill&v";el.
AntonIo de Lara Ribas. COrna'l

dante Geral da PM. Para sllba

titul_Io, :!01 ncmeade, íntert-,

«emente, o Cel Ruy ",t"cklcr
deSouzlI.

NOVO CIIEIIE DO E)rl.

I
Com fi nomeaçijo do Cei.

Ruy Stocklet de Scuaa para o

Coruannc Gerol interlno da

Corpotpçioo e sUu consequente

dispen�u da Che-fia do Estud.)

MaIor, vem de ser nomeado )la'

ra essas funções o Cei. OllliO

Rech.

700 ANIVEnSARIO DA

BANDA DE MUSICA

Com cetimOniaa QUe se reves

tiram de simplicidade, se bem

qUe exprea$iva�. foi festejad'l,
no ultimo sábadO, de o 7fY' snl

versárlo da Banda de MÚ6!c�
da PM. As 8 horas, na Cape�
la do Divino Esplrito Santo.

no Asilo de órfãos, foi oficia_

da Missa em"Ação de Graças;

logo a seguir, na Sala de Re

Crea�ão "Ten. POmpeu", foi

cortadO o bêlo comemorativo,
ofertado Pela Sra. Cnrrnêlia

Ramos RiBas, espõsa do Cei.

.. Estavam pre-sentes o COman

danje Geral interino, Cei. Ruy
Stcckler de SOUza, dívereea, o

ftciats
,
a sra. Helena Moritz da

Costa,
.

Presidente da Ordem de
,dUSicOS do Brasil, Seçao O"

Santa Catarinll, o Maestro Hu

go Freyeelebem, que eettetcu

os presenteS com magnificas
execuções ao piana;- elementos
da Reserva e cOmponentes de

de' cujras Bandas.
A Rádio GUarujá home'nage_

ou também o "Piano Catarinen

se",oom um programa produz
do pOr Alirio Bossler e apfe5en
tado por el'!Tt'entos de proa do

seu �::c"'''n� "Cast".
U' trn homenagem bastade

�Impatica foi da popular B .. n

da "Amôr à A.rte" qUe dediCOU

a sua cO_Irmã aniverSariante /I

primeira parte ds retrêta que

levOU a eleito no últimO dom in

ENTRAM EM GREVE
RIO, 24 (OE) - Movi

mento grevista se manifes
tou nas atividades bancá·
rias a partir da zer<l hora
de hoje. Os emoregados 'em

estabelecimentos de orédi·

greve. Em S. Paulo, defla

graram paredes os funcio

nários do Banco do Brasil,
pemtanecenà,p em espeCta.
tiva de greve os emprega

dos em estabelecimentos

lia, se
.-----------------------------

IMPRESSÕES DE VIAGEM

cidadezinhas, aldeia� e

"Kibutslm" que povoam o Jâ observei Florianópolis
Vale de Zevulun. De longe a noite dêsses_ altos. Uma
industrias trabalhando, realidade que mais parece
mesmo à noite, marcadas ;sonho. Ponte. /Estreito _

por densa e resplandesten- Barreiros - Biguaçú Ca- g::& -- _._ --==--

TEC·NICO-------te iluminação. - Os Le- poeiras - CoqueIros - Sá,)
brecht. gentis, fornecem José. . Que conjunto de
nomes e dados. Nomes e encantos.
dadc'S que falam de herois- A FABRICA DE ARTEFATOS TEXTIS "ARTEX

mo de trabalho criado. no E' uma possibilidade S/A., TEM VAGA EM UM DEPARTAMENTO DE TREI·

presente e de glórias pas- grandiosa desafiando ca- NAMENTO PARA PESSOA FORMADA EM CURSO

sadas. E' a Bíbll<l. que vem pacidades. Conheço cm- TECNICO DO RAMO DE CONSTRTlÇAO DE MAQUI·

��)sn��I��o f:�nc�n�:"c::aí;:� ;'�:;J�(�!��:n,to��f7���:��:r;�e,tt'�AiNFORMAÇÓES COM' O DEP�RTAMENTO DO"
boa parte di, hl;mani� .",��iS' dl

.•.
f�,�els.levJ!,!i')� à ,,��::R-,ESSO�J., � R:UA, ERoc;;R,�SS_O

..

N" l�.O -: G,meI..
A

"",",:§,,*>ri:;.':",'�iii'jW,l'��''''''li'JJl\i'''Jl1iM<;_N� ___:_"J ..... ' , ".. ,., , ,
..

JACQUES SCHWEIDSON

XIII

HAIFA

UMA SUGESTAO

FLORIANóPOLIS

Conforme o combinado,
recebemos· à noite, a visi
ta do cMal Lebrecht, pan
quem trazíamos encomen

das de Blumenau. Simpá
tiCoS e cultos. A espôsa
prOfessora, êle jornalista.
Batemos um "papo" agra
dável .e gostosamente del-

ma sucessão de belezas
sugestivas. A vlsta pousa.
emocionada, sôbre os vá
rios nív,els, iluminados
com miríades de luzes. As
curvas graciosas do Medi
te ...âneo pontilhadas com

revérberos que se multipli
cam no espêlho da água.
Uma' continuidade de luz
até Ako. 'A nossa direita

PAR.'\.

Súbitamente veio-me á

lembrança, saudosa, outra

cidade. Uma cidade :Inda,

que mais linda ainda tor

nar-se pode: Florianópo
lis. Im'aginei ri que u:n

Prefeito eLe visão e pul<;o
poderia realiza.r. Entre ou

tras cousas: uma avenida

asfaltada, aos altos rio

Morro da Cruz. Ali um bar,
ou um restaurante confor

tável. Constituiria extraor

dlnáwia atração turística ..

Um passeio maravilhoso

para os floriaI).opolianof;. O

número um. O preferido.
As grandes cousas não

são fáceis. Mas são. possí
veis.

gôsto e mentalidade ,areja
da não faltam em FloTia
nópolis ..

Imaginar é permitido.
Pois imaginem a vista es

tupenda, única, lá das al

turas do Morro. Uma au

tentica corõa, de efeitos

raros, para uma rainha lin

da.
•

ANOTE - GUARDE - VISITE

DURI-BLOCOS
ANOTE as vantagens: .mão-de-obra é reduz.,ia em

70%; o tempo de construção é 70% meMr; �ater1al
mais barato e só preci'Sa de 2 a 3 mm . ..te r,eboco. As

paredes não deixam passar ruído. umidade ou calor e

têm durabilidade Uimitada.
GUARDE o endereço: - Escl ioorio. à Rua Felipe

Schmidt 34 1· andar. Fábrioa em I::oque,lros
- quase de-

{ronv�s���a'a Cllsa modêlo, ao laoo ;ta fábrica.e certi

fique-se 'Pessoalmente, de que voce m€'Smo Já. pode

Iniciar sua cOl�trução.

DURIEUX & C I A. LTDA

Fábrica de blocos oe emento - tijolos de concreto

_ com encaixes -.
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48 ANOS DE LABlfTA CONSTANn EM

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR oos ESPORTES

quP ('oH"f'3.11 fl· .... "�P 9111 Fivue1rense Que levava
a n'or, Ollf-r" hnm Pnl'ontro flue nromere fa�
7pr �" .fIpH,..,;�" rins aíiccienados na tarde do
próximo domingo.

"ESTES PRODUT'.)S sÃo ENCONTRADOS NO COM�RCIO LOC'AL'·
II E P II E 5 E N T A ti TE· A, Confidencial • l!eprese�lasli•••
C,Z,',rG' e C S" lida, - RUCI.Saldanlul Ma.lllho, 1"l

liderando" cllmpeonato tuha..,,

nenee ao laGo do Flereil'" Luz,
jOga ....m Da tarde de d"min�o.
Em joigo butank ('QuUlbrad" e

parelho, levoU II melhor ., Im_

bl,taba por Z lõ 1, fn:tl'nd" de�('er

48J11m do primeirO põn.o" Jlar

rlga Verde.

tacado velejador Nívakto

No-berto Hubener e de

sua exma. e-pôsa dona 're-

reza Huberner.

Ao recém nasc'do e 9

seus pais, os votes de fe

licidades da página espor
tiva de '''O Estado",

Cem apenas quatro equi
pes o campeonato de pro
üsícnats de Jolnville pode
rá ser iniciado a'uda êste

mês, conforme declarações
prestadas pelo Presidente
da Liga a reportagem rjn

Manche�ter.
Apenas América, Caxias.

Glória e e São Lu'z esta

rão intervindo na disputa,
uma vez que Fluminense e

Floresta. solicitaram licen

ça a Llga.

o tretnaeor Mendes Ri

beira que esteve em .rotn

ville dias atrás, entrou em

contacto com desportistas
da Manchester para inter

cederem junto a d'eetorta
do Caxias a fim de que o

arqueiro suplete Jairo, ve

nha a realizar testes no

clube Colorado dos Panpas.
O rate foi comunicado a

diretoria cexiense, tendo

porém Jairo declinado do
convite por não desejar !OE'

afastar no momento do fu

tebol gaucho.

A representação do u

nião Palmelraa de rem

ville, está tentando orga
nizar equl:1e de voleto-n

remmmc, com a finalida
de de disputar os próxi
mos certames organizados
pela LIga Aüétrca Região
Mineira.

Os treines já roram
íntcíaoos havendo grande
interesse do sexo lelt! ni
no, pelo soergulmento dês
te esporte em J.oinville.

O can1peonattl estadual
de 1963 será iniciado prn
vávelment.e no mês de Js.

neiro, apresentando várias
modificações pois não tere
mos desta feita o certame
da maneira como vinha

sendo reatízado.
O certame será disputa

do em caráter eliminató

rio cem as dU9S equipes,
campeã e vice campeã d,,:

cada cidade.

O atacante Miltinho, Il).er
tenceute ao elenco rio A

mérlca de .rornvme que
foi convtcteüo para treinar

no Grêmio de' Porto Ale

gre. declinou do convite.

alegando o arisco vanguar
deiro emer-cenc rme no

memento não poderá afas

tar-se tia M,uchesler de

vido a afazeres parttcula-

E' mais um jogador cu

tannense que deixa de 8-

tender o chamado dos

grandes clube-r dos Pam

pas.

APÓ3 a última rodada do
turno do campeonato ca

rioca de futebol. eis COm ri
se apresentam os clubes n a

gr-ande cO,nida pelo titu
lo guanabarínn de 1963:

1° lugar: Bangú e Bota

fog') com 4 pp.
2"" lugar:

com 5 p.p.

Flumlncnse

3° lugar _ Plumengo
'com 6 p.p.

411 luga.: Améríca com

8 P·P.
5° lugar: Vasco ela Ga

ma. com 10 p.p.
611. lugar: Campo Gran

de e São cn-tovão com 13

p.p.
711. lugar: Olaria com 1'1

P.P.

ao lugar: Madureira com

17 p.p.
go lugar: POrt;lguêsa

com 18 p.p.
lOa lugar - Bon�'.lce.,,>o

com 19 p.p.
110 luga:: Canto (10 Rio

cem 21 p.p.

Le'�éto Transfer:doPara Esla (ilpifal
o consagrado treinador Carlos

de CamnQII Ramos, o popular

rany. de hOUPS\'B Norte, qUe

juntamente com o Olímpico, en
contra_se situado nO segundo pós

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGES r GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

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

ORILOO LISBOA - MARIO INAClO
COELHO - MANGONA

Leléoo, "em de ser tnlOdertdo to·

Domingo próximo o GUllrany
vai enfrentar ao FJoresta, atual
líder .jm·l�io do campeonato.

de Blurnenllu para"" capital do

Eijtndo•
Ode9facudo treinador vinha dt

rlj.(lncl .. a representaçiío do G"�_

Assemblé'a Gera! Ord:nár:a

CONVOCA'ÇAO
São convidados os senhores acionistas da PERDIGÃO

S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA, à se reunirem em Assem

bléia Geral Ordinária, à realizar-se as 8 (oito) horas do dia
27 (vinte sete) de Outubro do corrente ano, em sua séde

social, à Rua do Comércio, 194, na cidade de Videira, Es
tado de Santa Catarina, afim de deliberarem sobre a se

guinte

ORDE';t DO DIA

a) Discussão e aprovação do Relatório da Diretoria, Ba

lanço Geral, demonstração da conta de Lucros e Perdas

e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercícío en

cerrado em 31 de Julho de 1.963.

b) Eleição dos membros da Diretoria para o biênio de

1.963 a 1.965 e fixação de seus nonorartos para o exer

cicio 1963/1964;
'!) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos

suplentes para o exercício de Iode Agôsto de 1.963 a 31

de Julho de 1.964;
d) Outros assuntos de interesse social.

A V I S O

-�i
Avisamos aos senhores acionistas desta sociedade, que

se encontram a sua disposição, na séde social, todos os

docwnentos de que trata o artigo 99 do Decreto-Lei 2.627

de 26 de Setembro de 1.940.

Videira, 21 "de Setembro de 1.963

A DIRETORIA

27/9/63

FLAVIO COSTA E A DISCIPLINA
nio, (GN - G8 - cortesia da cruzeiro do Sul) -

Teve o repórter a opurtunidade oc palestrar com Flá
vio Costa, o competente treinador do Fhmll'n�o. já
tão conhecido do púbuco brasileiro.

.

Flá\'i'J que ainda é tido como um dos maiores

conhecedores do futebol, vive momentos difíceis na

Gávea. e não rosse a mão forte do Presidente Fadei

Fadei, já teria Flávio sido "queimado" como foram

outros técnicos em eircunstãncias muitn menos gra
ves. Sim porque o técnico do futebol c também o

"bóde expiatório" das diretorias, dos atletas e dos

torcedores, quando as coisas não andam certas. Flá

vio, que armou a equipe do Flamengo com base nos

atletas que possuía o clube, e que vinha tão bem se

evidenciando no certame, acha que a queda do Pla

ntengn do primeiro posto não deve ser levada para
o lado de má atuação do time, e sim pela boa -per
roemance'' dos que o derrotaram. Vejamos, diz Fiá·

via: O América. numa tarde feliz, fez 3 x 1 contra o

Flamengo. E ninguem venceria o América naquela
tarde pelo alto futebol que jogou, além de que o u.

I
me nmertcanc sempre foi uma pedra no caminho do

Flamcngo. Depois, pouco a pouco, vai voltando a

perder. O Bangú nos venceu por 2 x 1, diz Flávio.
num jõgo limpo, mas, se perdemos para o Bangú,
foi num lance infeliz de Mauro, pois disputamos n

Ijôgo de igual para igual. chegando ao 1 .x .1 e�m cha�.
ce tle vencer. E o Bangu reconhece FlaVIO, c a mars

harmoniosa das equipes. O empate com o Vasco,

1:a�ã� :�: z. ���;����;,:,: ".:�",��::!,"::,;;;,:mp:,�,n"�.
bitro da partida. ;) pontos, diz Flávio, é pouco para
se pensar que ° Flamengo está foro do páreo. Quan·

��r�a71�S!:c�aq��le�e��;�ee ���inohO:�ee �:n�::::en�: I
ninguém tem posição fixa, e é de todos. titulares e

reservas, sendo escalado o que melhor se houver nos

treinos. Gerson. diz Flávio, é ótimo atleta e bom jo
gador, mas o Flameng-o -não se acabará se o vender.

como antcriormente vendeu outros grandes craques,
se bem que em circunstâncias rurcecntes.

GCI:son C temoerumcntal c não se aeostnmou nin
da a receber ontens. Escalado para jogar de ponta
de lança contra o Bolafogo, não o fez; falta aos trei
nos (' deixa de vir para a concentrnçno. i\lélll de ser

jJrejlHlidal ao craque. estas atitudes de lndiscipllna
sãu também prejuuíctnjs aos dentais aUdas prufis
stonats que são, COIll vínculo ao clube que os Illlga
c os mantém. t\ disciplina será cumprida na Gávea,
('lllbOI"H so afaste vár-ios dos que se julguem titulares

absolutos nas posil,"õcs. Carlinhos-poderia ser afastado
vlnhu rendendo mal e Nelson dia a dia rendendo mui
to entre os aspirantes: Nelson (> um craque que cus'

tou algum utnucíro ao Flamengo. Jordan poderia e

pode ser afastado c substtruidu por outro que csu·ja.
jogando melhor qUf' ele; lima equipe não é �ot1letlt.e
cnnstituida de 11 atletas: as obscr\<tções nos treinoS
e lUIS jogo�, Illt' indica\'am al,!.:"IJntas substituições c

estas foram e serão reitas. O Flamengo. finalizou FllÍ

via, niio l' de um, mas de todos os seus associados ('

torcedores e onde não houver disciplina não hu\'erá

1_
ordem. Sabe ser Gerson nm craque, mas não ° acha

insubstituível, motmentt' porque Nelsinho é jogador
também de qualidades meritórias, e jul.L:"a flue o

campeonato não está decidido, pois hli ntuito jôgo
)lelafrcllte.

�s c.oRd,ções do tempo permitirem, exibir-se-á nesta (apitai a equipe do Paysandú, vice-Ií der do certame da ligá Brusquelue de Futebol. En
.

erde da terra berço da fiação cafari·nense ao A,aí, que prefende o reabilitação, de vez que não se hOÍlv9 hem freole ao Fi�ue!rcnser vindo
slIa posl -o n 'he ' -o mo es. er' uma pelejll r nh!d

1

. plI,bJicG-ao· estádio rrAMlfo Konderr�f na noite de hOje
.

�{:;J;,�, ...",.,."'."",,,,,-...Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



__ o secretário de Deff's�

:Rab�rt McNamar3.. e o ge

neral Maxwell 'revier chc

te do Estado Major Conjun
to. »aruram em viagem
para o Vietname do Sul,
em lilli�ão espectar de que

foram incumb dos pelo �re

,idente Kennedy. O avião

partiu da Base de Andrews.

pouco oeooís de terem am

jcs recebido as Instruções
especta'.,; de Kennedy na

Casa Branca.
A viagem de M�Namar:J.

e Taylor fora anuucíads
!fábado pelo sccretérte dt;'

Imprensa da Casa Branca

jqerre Salingor. "Depois
de h3VCf consultado o em

baixador Hen:y Cabot Lcd

ge - e-sse Salinger - o

presidente pediu ao secre

tário McNamara e ao ge
neral Taylor Que se diri

j?'11 ao vremune. O prest
dente e o embaixador Lo(!
g� acred'tam. na atual si
tuação, secá útil que o �<:!

cr.etário Mcjramar a. e o ge
neral Taylor passem em

revista') esforço mtltter
contra o Vietname COmu
nista",
Tanto McN9mara quanto

Taylor estiveram no v'et
name do Sul no ano passa
do. A decisão de envíá-Ica

A::.ia foi tomada deuoís de

prolongadas consultas en

tre os mais altos runcío ..

nár.os do govêrno Kenne

dy.
Os m'lltares norte-arnert

ncenos Vietname, cerca de

quinze miL informaram. o

govêmo que o Vidcong in
tenstrtcou sua ofensiva,

ba'xas na semana passa
da. Esta é, possívetmento,
a primeira vez Que as bat
xaa dos ....ul-víetnamttas são
superiores às dos guert-í
Ihe'ros (lo Vietcong.
O informe de !l4cNamara

e Taylor a Kennedy terá
grande importância para a

decisão sõcre a ajuda que

Nova vork. 24 - Um

grupo de bud stas norte-a

m.ericancs realizou hoje u

ma manifestação de pro
testo contra .a política nor

te-americana no Vietname

do Sul, em frente à sede
da delegação dos Estados
Unidos na ONU.

as paredes de um cinema
norte-americano, durante

TAe - Cruzeiro do Sul
horários e novos vôos

tanto, ficarão sujeitos somcn_
te ao Imposto na (nnte e ao

Empr.'tlm... Ct,mp"]sQr!o ins_

tituído pela Lei nO (.2·12".
É quanto se Infore do dl;_

postpc...... arts.71l§20"•• ·'
e r7 i.l (mi�Q, da... rl'ctm �lIndo_
nada L'ei n" '.242, de L1-,_li�.
Com er�ilo, l'xuminnmlo (I

di�poSfo nn primeira d('s�,i-;
determinl,�iles le::als to an.
72 � 20 "c") ""-�e que rnz _

':le - alusão e:q)re��a ;'S men

donl,das LetT"� do T"",,,uto. (".

Que não ocorria c<)m" ....... to;m

terlor, adv+ndc Cum " Lei ,,0

l.t:o� - (art. 98 inc. I" ",," ;io

HegUlllmento Rptovndo."m ('

lJeer�t.. nO r,I.!HJO, de JO_4_63)
Emb..ra ,;ss" dlflPosith'o Cui_

de dQ imp"r.:s1;lsmo compuls(\rio
nãQ do iml)Ôsto, mistl'r se faz

reeonhec('r, entretanto, .. cara

ter interpr .. tat1 ...., (IUe o m('s_

mo tem, I'Qr nWõldon"r expU_
cihmenle, no seu tê·x"to, O art
'98 inciso 40 letra "a",lIcl",u
referido.
t:StiiQ poi�. dora"lInte, o� <I"

siígios resultanteS dc opeTa�ót'.s

�m espetáculo c.onsagra{[o novosas crianças. O cmem.a. ri- ,
ccu eerlamen-e darür caco.
mas não houve vitimas.
Uma case vizinha foJ in-

teiramente rtes ... ' uida e de

-�et'ra�� diversos rendoe.

S.Gb seus escombros forem

IMPOSTO DE RH'DA

Deságio na colocação ou ve�lda de I!C
bêntures. feIras e títulos de c?édjt'�

ComO seja do Infer....se de nos

sos leitores publicamo;>S a �e_

lI:ulr o cementárto feito pela
cOIlteituoda· re,i'i"« "Fisco e

CofttrlbUlnte" 4e São Paulo

(l'dl�ãQ de agôllto P. f;nd'»
soilbre o 1IS�lI.nto em. epigraf!!.,
"Desngio resultante da coI'

cação ou \'t'�da de lIehêntute!

JefrnS e titulos de crédito_ O

flrlgi"ndo de Qperaçúes com

lelrAs du Te�ouro estam dora_
,'"nte também sUjeito aO 'rihu

to - 'J'ai� rendlment..,." ent.-.-_

r= '"

=--

._,�
� PREV!DENCIA �OCILL ','

1''i,'" a /"__ " - __ . .LL
c 1

'--�---- .........,. .,�.,.--'-'

APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIOO: - Aten
dendo a uma consulta do Conselho Administrativo do Ins
titulo de Aposentadoria a Pensões dos CO!YIerciários, sõbre
& contagem de tempo de serviços prestados à União. para
fins de aposentadoria por tempo de serviço ou abono de
permanência em serviço, assim se pronunciou o Conselho
Diretor do Departamenlo Nacional da Previdência Social,
por unanimidade, em ses!ião de 24-7-63. Resolução n" 769/63:

Considerando ..

RESOLVE
responder à�onsulta do Conselho Administratico do IAPC,
I'! sentido de que nua seja comput�do para efeito de apo·
�tadoria por tempo de serviço ou de abono de permanêa
da em serviço, o tempo em que o segurado esteve prestan
do serviços à União, Estado ou Municípios, salvo se duran
te êste tempo houver contribuição paTa o Previdência So
dai, comprovadas.

as.) Alfredo Pereira Nunes: ConseUleiro Relator
as. Dante PeUacani. - Presicienre

DESCENTRALIZAÇAO DO SERVIÇO DE BENEFt
CIOS: - Tendo em vista as constantes reclamações dos

Egurados quanto a demora na concessão de beneficios,
leSolveu a Delegacia do IAPC no Estado do Rio Grande do
Sul. descentralizar os serviços, desta vez atendendo as Agên·
de Rio Grande, São Borja. Cachoeira do Sul, Caxias do

Sul, Passo Fundo e Lajeado. Outras Agências, com ambu
latórios devidamente instalados, já estão preparadas para
tIlmeçarem a conceder pedidos de auxilio-doença, a ti·
1uI0 provisório.

Sabemos que a Administração Central no IAPC" de·
lerminou a descentralização dos serviços, para poder
atender, igualmente os segurados de Santa Catarina. ini
cla.ndo pela Agência de Joinville. atualmente uma das me

iores aparelhadas, Após virá Itajaí Blumenau, Canoinh3S

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

t f( ujo t� �tro: encontro com Rus:{
u �vErsa�ão fnflcê e cnr� JI

ção no merendo. por pessoa ju

ridi�o,de debêntures ou obTill:a

ç"ps eo portador, letras de
cambio ou u;utrQs tii.ul(>� de

cri·dito.. a que 'se' refere o lI�f.

80; II dn l-el.no 4.154, de �.� de

nO"embro d<l 1!t6�. fica lIulei

t�, tio 8Ónleóte, ao lmpôsl" n.a.

fQJ\te ... ("'�t�dúl· .'. e aí, iZm
uréstlmo comlllll�ól'io instltu;
do nesta Ie.i. A"etadoJ

I'ara��r:ifico único. Cunside_

ra_ se desã�lo, pura cfeit<' ele

XAÇÕES UNIDAS, 24 (V.A.)
O Challceler JOão A\"ilu�to de

Arllujo Castro entre�'istou_se
ontem, dUf<mte uma hora, ,!,JIll

O Sec:ctário de Estndo nortn-

.pllC'lrão do ftrj.!eo 8". a da

l.eI ne >1.154, de �S de """em_

bro de.1K2, .... dlfue"c:,a ]Wlra

_a�. eatrl!l o "a!úr 11.0",1031

da IlQIII1ekio·� () da III"'n"",10.
:rui. 81. Est" lei enfrura em

�·Igor nn data de �IHI JlUbll�n_
cao rl'vogadas IIR dI8posi.õ('�
c"o,itrárlu.

lIrll�iHu, 11 de Jl1lho de 1%:1;
142" da lndrpen<lf'nrln e 1�() ,I�

Ilmeric'l1no 1)C1I.n Ru�k. Dl3SI!

AtaUjo C!I�tro <lue as COII\'C:t_

�lIçiie!t forllm francas II COrdiais

e ver�a'l""m particulumentc 86_

bre a ajlldfl nOrte_llmeriC'IT,a

i:,�:::';::��;::·T�;�::�:: Trl·)un�r- nerendlmentos, QUllnClo resultnn_
t<,1I de OperaçõeH Com lctrl\s de SESSAO DO TP.IBllNAL I'LE

:�::iO;r;::��):�l>reH � �o"t� tl_ N�s;::��AIm �in:S- �t:
PQr outrQ lado. atenta n re

da�âo do art. 77 dll Lei em uh

j"to, niío malll estllriio 5uieit"8
30 r"!:"mt' de dechra�âo tiSSNI

desã<::iQs. 1'!les terão que lIujd

Acórdiios conferidOs e pUbli":

HA6F.AS-CORPUS:

nO 3.(l8� - S:1:o LOUrenço do

Oe�te _ im(>otmntl!: O dr. EJ

clyd<!!l Mc.n ..gu'ti - paciente:
ArtUr Fusinato - Relator:

DES. MIRANDA RAMOS - dI'

nego ..an! a otdem, Unlln1me_

ml'nte.

AV:OES CONVAlR 440
DlRfJO PARA SÃO PAUHl [!t'O

SAlor DE FLORi�t'órOI!� ,"5 leO HORAS

SAlDA. AS 13..l5 HO�AS
S!lO� ro lf(.) P!r.a F':'�:.'�'·:-�!:S

1'!t' R, �lEf] AS ) HJP,,' \

.. o.u\ AV'Ot) D:kElO� Li�
f t � lH' I I): ':? OI

t,rh�n(��m
PAR:S21- A Po.'.íc·a s nun can (f�' te).' teve. ·�o" ncn;e h Defesa Nacio�al,
ciou a nr; -ão do proressor d8S '.l.Íll.al'es a U"l.' l1�l" •. -

p .. �.8 _.1 i-:;o ao que o-u-

Oeo.ge- P�.HiU:'S. funcioná- c.a .11 Ellro.l)� Oru'IIL_lI. '"":3.:) p ava b:' ',11; ,'11:) n a OTAn
1':0 do Serviço de Informa- »tennrtcaae. li P i:� declarou acrertt-

Paque., desempsnb u vá- tn. Paques VEndia se-
r.rs cargos i�p.,rtan::s em militares j-or encon
divCT:: gublnetes m �:.j c- numa s ítuacão ecr--
rtaí. inolus ve o dr "

.1"

rugado (!� qucst.'

çõe,; da OTAN. s cb a acuso-

nr nnca b-s ante precar:a.
.:, oua n (!�t'dD era aobreje-

aO Brasl], a Aliança pum o

Progresso, a llrOpOsta brasilcl_
ra para a dcsatomlzaçilo d[l. A

mériea Latina e os problemas
das Nações Unidas.

Estiveram presentes às �On

vc'rsações o Embaixador dos f:)z

t"dos Unidos na ONU, Adl.1i

StevenSOn, e o Ministro br ..si

leiro Cario,. "Jfredo Bernardc-,.
Disse um irt!ormante da dele.!"

ÇiiD n0'te-amé'!'icRna que a en

trl'vista giro'" em tôrno de qU<!s
tôeS financeiras, mas nãO em

profUndidade, pois MinistTo
da Fazend;l do Brasil, Can'a_

IWCURSO DE HABEAS _COR lho Pinto, 'rá a Washington em

lar_�e "sómente ao imp{.6to nO 3.1\79 - CUritibanos - l'US;
na �oute e ao cmpréstlmQ c.Jm impetrante: o sr. Sebastião

ogo", fobricodol no 8rooll por I<\,;q"i"", Pic"ti"ingG, S••• ,

5;;0 Poulo, por outDri�Dçõo d .. W. A. Tyz .. ,k & Co. Ltd.,
Sheffield.Englandllngl".é"G)
DiscoI liu>I e ri!cortodo$ de 18" até 32".

pUlsório" aJ!,'or" inijtituldQ
Fica," aH"im T<,voglldns túdall

as disl>os;çóes da 8uI)ra�ltada
Lei nO 4.15·1 de 1962. que m:':l

<lavam identifiCar QS pOftadure�
dos titulos em cu usa. pnrn tri
buta_los na declarn .. �" pess�",1
oU exigir_lhes Jm ,o�to na ron
te ii rllzôQ de45% Caso não t'"

:í; isto qUe deixu entender o

referido IIrt. 77, IIlllvQ mel"o�

juizo.
O têxto dm! dlstlOslth'o!l d(

lei a qUe nos eshmol< rer�rlndo
�âo os seJ!,'uint��:
LEI NO 4.1:i2 _ DE 17 DE

JULIlO UE 1963
}'i:<a nO"QS ,'"I(ires parn oS

"enCimentos, do� ser>'ldOres do
Poder EXeCuti"o, (.';"Is e �1l11_

tares; instllui, O emprí,�tlmQ
CompUlsórios: �ria o �'undo �a

dOnal de lr".elltlmcntos" e dá
ov·tra� pr.".idênd3�.

O l're�ident" �n Repúhlka:
Faço sllher 'Iue O Conl!;reK90

Naclollur decreta () eu sanCiono

a s ..gointe Lei;
NOVOS DELEGADOS DO LA.P.I.: - O Presidente Art. 72 I!: Jnstituid,). nos e

IAPI Sr. Waldemar Luiz Alves, assinou portaria no- xercidos de 1965, Um emprésti
ando para o cargo de Delegado no Distrito Federal e

. mO compulsório, qUe !;erã 1IJ1"�
'iIIl Minas Gerais. respectivamente, o Tesoureiro-auxiliar eadadO Com base nos rendlml'n
Ânir de Azevedo Vieira e o Procurador João de Deus tos SUjeitos ii Incidência do 1m
�. Filho. põ�to de renda na rOnte. e em

tôdQB os rendimCfOs da Pessoa
Hslca

... , (vedado).
§ 20 Os rendimentos sujeitos

inCidência do impôsto dt. renda
na ronte, que servirão tle ],ns ..

à arrecadação do empresUmQ
compulsório e reapectlva taxas

paru determinação da Impor_
tância do empréstimo, calcula
das aôbre o mQntante dos rendi
mentos paj!'os OU creditados,
lIãoaegUintes.
c) ded,glo'na COIOCRÇão de

letras de câmbio, letrns do te_

I.A.P.C. AUMENTO DAS PENSõES; - Tendo em

o aumento d.os vencimentos dos servidores .do IAl'C,
terminou a Administração Central do referido Institu

que tôdas. as pensões concedidas à base da Lei n° ..

UfU./SO (�ervidores autarquicos), tenham s�us valores

tlterado, de acõrdo com o que determina o artigo 3" da
lei número,4.242, de 17-7-63 (Diário Oficial de 18-7-63) e

ftus parágrafos. Esse aumento é devido a partir de 1 de

JUnho ele 1963. na forma do que dispõe o Decreto n°

$1.060. de 26·7-61.

MELHOR SUPRIMENTO À PREVID1!:NCIA SO
0lAr. - O deputado federal Adilio Viana acaba de falar,

Câmara dos Deputados, encaminhando um apêlo ao

S, no sentido de que as verbas para atendimento às

Il:essidades da preVidência social, nos diversos IAPP

�ntes no Sul do País, sejam feitas de acôrdo com as

necessidades. Alegou que nas Delegacias Regionais
nlguns Institutos os pagamentos são suspensos por
ta de verbas ..

AE'RO CLUBE DE SANTA CATARINA
C O N V O C A ç A O :��o(:r::otr�:, tí�u:,O�� �eo c;�;De acõrdo com o que ficou deliberado na Assembléia

I, realizada dia 20 próximo passado, .f.icaro. convoca- lU, e' pagamentos que n/ío ao

OS 81'S. membros do Con$alho Superior, eleitos naque- tisfaçam i.� condl<;õe"G do art.

rtun1dad� _para a»��JiPJ�Wirá a 27, :�Rt� .�dOR!e:aU:I.:��:::n::)��1e1:.ta feira próxi�a;i;}5 20 horas � .&ede �a F�eração _Qa,.
larinllflse de FuteboljPara a eleiçao da dlretona q�e re. Art, 77. O deaáglo em rcln_

I�rá O .;'\ér:o qIuõ:e no' biênio 63/65. ção ao valor nominal. de emla

f.: i,
...
'" �:�.

.

.
-CONSELHO SUPERIOR. s;iQ, ou ao válor d" aqul.sI(io,

.....__ '�t. 4'� ',I!;.� q'>IOU.».. l\JAXL"I\l(t� . concedld? na �.ndll_ aU c\)l.tea�
� ,. �'''''$;'' ...... �.

��.# Jj;�•.•••

data' próxima para tratar do u�

sunto em base mllis prOfunua..

ãrigUes de Oilvei:t'a - pacicn
te: Pedro Stefhanes.•

CalOlneno - paciente: Antôn,o nO (;50 - Florianópolis _ re

Lemos de Godol. COrrente; o d1'. Juiz de Direito Interrogado sôbre um aTtill:o
nO 3.668 - Campos Novo� - c'a la. Vara "ex-of:(Icio" - re publiendo ontem pelo "N�w

impetrante; o dr. Moaéy Ro- (orrido: Jeaé Fernandes _ y",.): Times". segundo o qual
'"{elator: DES. BELISARlQ
I�OSTA - Por mulOria de VO

tos, r"jeihraUl a preliminar de

incompetência. e no ';1Qrito, u_

,í'inimemonte. dar proviment,)
uore-,-,urso.pllra cassllraor_

dem concedluu.
nO 651-Jolnvllle-rocnr_

Represententes

� vn�� p �1R>""�If.lIO� ���.,.� L . ..,q � b�
Vol. do 1'''1,ie. 513 e 572 - Td •• 6488 e 6899
Caiu Postal,lJ2S -I'::'rto A1eS'c. T .. ",b(im""

I'cJetos e Rio Grande.

RECURSO QE· HABEAS_ CO�

PUS:

o Brasil desejava melhorar SUUS

relações cOm os Estados UnidOS

Aruujo Castro declarou (jl:e

mais _ salientou - nQSSl\S re

lações são muito cordiais". A '

C'!"escentou que, de comum 11,,5,

do decidl_u_se não publicar na

nhum comnicado !lÔbre. a eu_

rente: o dr. Juiz de Direito aa rente: o dto Juiz de Direito da vista.

nO 642 _ BlUmenau _ reC;Jr

2a. Vara,
CoTrillo: Gerhardt Ou Gerd

Horn.
n" 649 - Blurnenau - reCOr

rente, Luiz Martins Neves - BO.

recorrido: o dr. Juiz de Direito

2a. Vara

n0652 -Joinvllle-reeor_

rente: o dr. Juiz de DiTe1to da

la. Vara "ex_offic.io" - reCOr

ridO: Flavio Climaco,

RECURSO DE MA,.'1DADO DE

SEGURAt'lÇA
nO 30S - Jaraguá do gul

recorrente" TricOtugem e Mu�

Iraria Jaraguii Ltda., GUm� Ir

miiOR Ltda. e oUt!"aS - recorri

do: o Coletor Estadual de Ja_

rnguá do Sul.

JULGAMENTOS:

1IABEAS_CORPUS:

nO 3.682 - Xanxe:tê _ impe
trant(': o dr. AdilSon Sp..ran
dio - pacieute, DoralinO Al

ves - Relator: DES. OSMUN

DO NOBREGA - Denegaram

a, ordem, unãnimente.
p" 3.685 - Xanxeorê - Impe

t'rante: MOanoel José MaChado
- paciente: PedrO PIIZ - Re

lator: DES. BELISARIO COS�

TA - Unânimente. conhece"ltl
a ordem( unicamente para o

fim ser o paciente sUbmetido
a júri no próximo mês de ou

tubro.
n° 8.688 - Call1pOs Novos -

impetrantc': o dr. Moao/. Ro..

drigue� df> Olh'eira - paeien_
te: Pedro Stefha.n.&S Relato.r:
OES. MARCIL.IO MEDEIROS

lu. Vurn "C.�_Offi iO" _ Norl � -:-:_=-_:

:�g:::�:�,,�,::::�;::;:,:";::�: [o�ce ito de "Opiniãl Prapriô"
Por Alpejos lm!Jr::dutivos. Inicialmente vêm os "dema

E' natural aue todos sln'amoi' satisfa- g(;:l!". Rfuudiáveis em t:;dos os sen�ldos.

ção quandO, co� galhardia, com convicção ra.!a f:tze.; além do que lhes pJssa· bene�

emitimos n"'ssa cylnião. damo� no��'
.

01<
f:ciar. Seu n'.)m�� C:Ev'�'m �.em�_e circular

recer, sem rece'o, y.or estar cônscios ue e, de ::refe:-cnd3.· 1'''':"r-:�1nhados de suas

nQsso cao:.át;<:!r. fçt:cgr-fias. Te::lo, (. "':cm aber que o Nho_

Ter "op'nião prôpria" . .par certo, sig- mem" é e:e l1l1e,:21.o. E' .ev'u.snte que. aqui,
nífica urna COifa de relev.o, qil(' deve ser não estãJ incluidos cidadã'J� decentes que,
prezada cC'nv.en'entemente. E' nMe<'!'ár'o, por mer�cimento, .:>Jr trabalho profícuo,
ant.es de tudo, que a pessoa tenha perso� são, consbntem:nLe. foc'll"zad'Js pela im-

nalidJde, SEja !10Ssu'OJra dr.
.

,,,IIH os te- prensa. O Glle á ntlJ a('.�ntece com os "de

Quisítos que definem a dIgnidade. mggogos". cuia., são ::;emp�e basea-

No Bras'!· mai:; d') 11lJ'1.';::I. Pó. :\.0- das na vant�p'"�m uma retribuição qual
cessldade 'de Qlle ido '2'p"arI'Jc cen- quer e p�ssoal. P�r €x<>IT'-]o "e um proje-
v.enientemente-. Em tO(1c s (); se'arcs da vi- to de Iei cau�a o risco (I.? ni:) agradar a

da brasile'n ur,?:e 11 Y"'C '�!lCq d� \é\l r2qui- determinado grupo do povo. ?l"onto, não
sito. que +ant .... -":-""""enta, en,t!tece J con- apoiam. MeS'triJ ceconhecendo Que é um

ce:to de uma nação. êrro �eu ou de seus oartidários. E depo's
E' necessá 'n5.o. (1_tlB fa"'flmn.� um vêm os piores que. além de tudo. são �eml-

exame de consc:ência. Analisemos nosso analf'bBtos. Sen+indc-se !naptos p9.ra

ppns3mento, no�sa açã'J, nos�a. vida en- qualqu"r açã.:). condizente com sua posi-
f:m e vejamos o que somos· o que produ- ção de representanLe dJ povo. buscam so-

zimo�. Sabemos da resp"n�abj1'dl'lre ql1e bre"sa·r-�e. Mas de que m:;nel;a! Pela

cada yes50a tem frente à humanidade. E "líng-ua" 'procuram ob"curecer o pouco
ter "c9iniã.:) prõpra", em últim, anáI'!=e é preparo que !)Ossuem. E falam. verdadei-
saber conduz'r-se como cidadão di'lllo. a- r.')s pap'?:aios. E O.� cldadi'ios oue realmen

te têm capacidade quec�m proteger os ir�
terês"es da coletiviclade. "ão C'briq;ados a

tolerar êsses "c!lbeda's de ignorânCia", que
tant,... atra"9m a vida d .. u;.,., 011s.

"Pra"Ile'�o"! Ei� .. realld9.:le dl)S fa'tlÕ.
Pr.ê-cure c"nhet'fc a m<>n!:,'ra C'Jmo se cnn

dnzem ar:!uêle5' nue, talvez. crntaram ('om
seu voto. E, cuiflado. qU'lndo votar. Vela
que seu candidato �ej!l realmente capllZ
em todos os sent'dos e que. acima de tudo,
.'W'ja ·dign'). Tendo esta qualidade represen
ta uma ar�tia...lst..o..BorQ.ue se fôr

_

pno.:-ar'd0, T!?O tli'9,p.ser dt" um conhe.ci.!.
ment'J à altuc..:!. do ex:;!tdo pelo me!!os"(.()..
oOperará oe agif..\Í co.m prudência e nunca se

���r4ít'á �i��;�i:.P"*_���'\.bresaair..Á', '_:_ .�

JOinville

rentt: o <{':'. ,fuiz de Direito lia

ln. Vara "ex-off:cio" _ r�_

COlide: Flavio Cl1muco - n4:.
tor: DES. MARCILJO �n:l)"-T_

ROS - uniln1mCmente. !w,r:'

ram provimQnto /lo reCllrf.l".

("\lrltih"nos
correnlp.: od,·.. lu1zd"

"o:<_offieio"

Fal1�tu LodO llclalo,'; DE:".

gir com justiça em qualquer circurutân

cia, sem vi.!at." apenas benefícios pes<;oals.
No �."tor público de nOSRO p?is, Sl'm

dúv'da ê (lue "Í'.erif'ramoS" a falt!l maio: a
eentuada des"'a. dlgamrs. "'virtu:le". Trts-

- Uníinlmemente, deram provi te e !ll·""c��rmcs. por exem!>'o. o� ac"nte-
mento a.O reour50. cirrentos numa CIl"a Legl<;lat1va. De troe-
AGRAVO DE PETIÇAO: djato pêdemos dividir os leglslador""s em

duas classes: Os produtivos e improdllt.i-
;n0 1 - Bru6qUe' - agravante vos. Os p'�·imejros. desincumblmlo-se dig-

- o Instituto de ApolMllltatb_ namento da honrosa. t'onfiasça que o pn-
riu e PenlJÕef.l doa In<hJ8_i(irios v,o lh.es dep0$itou, agem clecentc)Ilent,e.
- agrnv�du, a Viuva .de L'li:z: Buscam c('ncrpt.'zar tlldo-c> oue.'r"nha ... 1"e�
Catnllnll."tti - 'Rein�r: -D�S: almente. bene(i�,Iar a coletlvIda:l.e. �m
N

..
0.
GUEIRA

R. ".IO.S ........
u

..
na

..

'

...

l entraves, sem ,qu
. .alqu. ".·,pS.ãP que não se.l

..

·•
l�"l-ente, derRm rOvlm,e��o,�� .--rtO,Qre:"'Os-'oiSeg;ufi.d s �j,.ilijl1Pddemo�cl��""'�"-"-"":"'·IE·�rl'.ura� '� __ �.!:__. �._..___.... fiei-lo.>:.em divers:l iiiiQa'alià.3àe�·, COlnQ

IIIIRIINDA RA:<.tOS Unilnime
mente

.... ncgllrant l''!'ovi!)1enlo

uOreCorsO.

RECUltSO DE �L\NDADO DE

SEGURANÇA:
nO 262 - Blumenau - rtleor

rente: Tabace& Blumenau S/A
- recorridO: o Fi.cal da Fazen

":a Eat"dual - Relator: DE!"

OSltUNDO NOBRIGA - POr

maioria de votos, negarum (>'r'l
vlmento ao recUrso.

nO 358 - Videira - rccorren
te: AfOnsO GrandEl - !"eeorri
do: O Prefeito Muri1ci(>al- Re

lato!': DES. ALVES PEDRO<;A
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Dando ptosseguimento ao demonstrado em promover Os clichês mostram dois

plano de eletrificação do o desenvolvimento de _FIo- aspectos dos serviços já
interior da Ilha, através da rianôpolis, empreendimento concluídos e que hoje à noí

ELFFA, o Governador Oel- que encontra a mesma res. te estarão sendo ínuagura-
50 Ramos estará às prímeí- sonância em todos os qua- dos, juntamente com a rede

ras horas da noite de hoje drantes de Santa Catarina. de luz.

em Santo Antônio de Lis-

boa, a fim de proceder à ce

rimônia de inauguração' da
rêde de luz, instalada na

,",uela localidade. Acornpa
nuando o Sr. Celso Ramos,
estarão presentes Secretá

dos de Estado e altas auto

rtdades estaduais, sabendo

�e ainda que o povo de San'

':0 Antônio prepara uma

manifestação ao Governa

dor e às autoridades que o

acompanharão.
A exemplo do que tem

-eíto em outros locais do

interior da Ilha, vem agora
_ Governo do Estado es

tender a Santo Antônio

mais este benefício, eten

dendo a antiga aspiração de

sua população. Esta é mais

uma afirmação do interêsse

que o Sr. Celso Ramos tem

Adutora dos 'Pilõé'fg
dupl.csde..

sera
Concluída em 1949, a Adu- fundido de 450 mm, tem

tora dos Pilões traz água uma capacidade de adução
captada do fio vargem do de 210 litros por segundo,
Braco à cota de 157 m na perfazendo uma média diâ

serra do Cnmbirele. Munlci- r;1\ de aproximadamente
pio de Palhoça, 11 Capital 13.000.!l00 de litros. que

do Estado e arredores, oas- atendqn de 80 a 90"6 das

sande pelas cidades de São 13.000 ligações existentes.

José e Palhoça.
Com uma extensão de Acompanhando as ores-

29 km em tubos de ferro centes r.ecessidades da po-

CARRI'S: GrC"!;; Continua Daixando a

Guanabor;l sem Bondes
RIO, 24 (OE) - Os t ra

balhadores em carrts urba
nos da Guanabara, c0J,;.'..i·
nuarão em greve por mais

24 horas para protestar
contra o impasse surgido
na solução do problema do

aumento salarial da ctacso.

S. SALVADOR, 24 (OE) -

-:-I
Um violento t�_i1poral está

Chuvao continua �:s�:a��o ���:ad�r Re��:��
CURITIBA, 24 (DE) :�:a�o:a�:��' :��d:e q�e�

Fortes chuvas continuam
• _

caindo em toda região nor-

te do Estado do Paraná. Es

.pera-se que as precipitações
também atinjam a região
oeste do Estado, debelando

os últimos focos de tncên-

pulação, o Departnmentu
Autónomo de Engenharia
Santtnna, projetou uma duo

plicação desta Adutora, a

ser construída em etapas.
com O nnancíamentc do

Departamento Nacional de
Obras de Saneamento, o

qual já abriu concorrência

publica a encerrar-se em

breve.

dios.

Barco t.lamão
Naufrêigou
BUENOS AIRES, 24 (OE)

- Naufragou o cargueiro
alemão "ROLAND", de 249

toneladas, o qual fôra abal

roado na neblina, pelo bar-

��en�,rgs:������:�
fontes navais de Buenos

Aires. Foram reccthídos
doía tripulantes do Roland,
prosseguindo a busca dos

demais.

A primeira etapa, com

uma extensão de 10 km,
corresponde a aproximada
mente um terço da obra,
tem seu teto fixado em meio
bilhão de cruzeiros. Até o

presente momento, já se

Enquanto o Ministro do apresentaram diversos con

rmhalho diz que a solução correntes, cujos" represen
do problema é da alçada do tantes visitnraru o local on

titular da pasta de Minas e de se deverão realizar as

Energia, este afirma que RI) obras, que uma vez inteira

govérno da Guanabara C2.· mente concluídas deverão

ce decidir. dobrar o fornecimento de

3(;Ua potável.

Sul e P: '�'I.;;d. Foi o pri
meiro diplomata comunista
a ralar na Assembléia Geral

de!'()is do discurso do Pre

SlC._n'D John Kennedy, po
rem não fez menção à pro

posta norte.americana aos

russos para o envio de uma

expedição conjunta à Lua.

David vactav denunciou o

Oovérno na Alemanha Oci
dental como o único que
não repudiou o Acõrdo de

Munique (de 1938) e que
t.;!m. procurado obter ajuda
cie seus aliados para pôr
em prática suas tendências
revanchistas. Censurou a

ajuda econômica que a Ale
manha Ocidental presta à
União Sul-Africana, assim
como a declaração 'd:> vice·

pre,;ldente do Parlamento
de Bonn em apoio à políti·
ca, colonialista de Portugal.
Afirmou ,que uma guerra

não declarada está sendo
travada contra o povo do
Vietnam do Sul e que o re

gime ditatorial de Ngo Dinh
Diprn só se sustenta no po
der cOm o auxilio que rece·

be do exterior e' os méto
dos sanguinários que em

prega.
Referiu-se também à ques

tão cubana, estendendo·se

o sr . .Tânin Quadros, a estas alturas dos acontecimen·

tos, deverá estar pcnsando mais ou mcnos assim:

_ O dincil não é soltar bruxas por ai, mas arranjar
\'aSSOIIraS suFicientes para recolhê·las.

xx xx xx

O GLORO, de nntem, anuncia consagradoras manifes·

tacões de Wdas as classes de São Palllíl ao General Peri

B�vilacqua, dando especiAl destaque às dos trabalhadorcs e

!Sindicatos opcrá"ibs paulistas.

Prossegue a Assembléia tieral da UNU
NAÇõES UNIDA ... , 21, Eslováquia, '_'ild r.v David, :"OJW o ."""unto mais r, propostas sovíénc, . rere-

(V.A.l _ As peqcenas Ia" p.orenu O SllbWh10J coccur- (I"''': U lIMU.. (., cbnnceler rentes ao desennamento

çôes Imitaram cate-ri na as- 50 conoítíatorrc dos cornu- vicuco, Andrci (;�(:!Jlyko, e mundial, mas não .",z; co-

sembtéia Geral O tom de nístas, mas usou de pala- pediu a CC$!"<I'.<IL) do mentérics sóbre o ":;1.;10 de

moderação fixado pelos E&· vras duras para com a Ale- qualificou «e uu.quc.s Gromyko para a lealizaçãl)
tacos Unidos e a uruec Se- manha Ocidental, Ái-ica do sartos contra a ilha )r de uma conferencia de

parte de aviões c c-ut cúpula de 18 paísc .. , Limi-

cões estrangeiras. Nrio n- tou-se a declarar q,.e as Na-

cíonou, porém, o nome de ções Unidas têm o direito

naçúc utgumu cerno recpon- de esperar mais da Comis

eavet pulos ataques contra são- de Desarmamento tnte

Cuba. " grada por 18 países, após a

Outro orador, VJadilpir c subscrição do tratado de

Popovíc, cnetc ela delegação proscrição parcial das pro

da Iugcslavia. apoiou as vas rrucleares,

Ainda ,G Problel1'a
Raciª' 80S E.U.A.

WASHINGTON, 24 (V.A.' York· e ehl várias outras ci
dades do pais, a jornada
de luto solicitada pelas or

ganizações negras em me

mória das seis vitimas de

Birmingham deu margem a

cerimônia que transcorreram
em meio a maior calma.
Em Miami, três mil pes

soas realizaram uma mar

cha silenciosa através da

cidade, vestidas de prêto ou

ostentando braçadeiras da
mesma côr. Em Fort Way
ne, Indiana, oitocentas peso
soas, brancos e negros, di-

víéuca, porem a Ateme

nha Ocidental se converteu

mais do que nunca no alto

predileto das censuras co

munistas.

O Chanceler da Tcheco-

JANGO na

Guanabora
RIO, 24 (OE) _ O PresI

dente Goulart chegou à
Guanabara as 23 horas de

ontem. O chefe da Nação
que foi recebid opó'r quase
'odos os Ministros de Es

Ido, não formulou decla

lções.

ondenados
30Anos
MADRID, 24 (OE) _' Fo·

: .m condenados a 30 anos

') prisão os anarquistas
,!an Salssedo e Borrega
2_Jpes, segundo sentença do
, ribunal Militar de _Madrid.
U primeiro, colocou uma

liamba em frente ao Palá

cio da Justiça e o segundo
fez explodir um petardo
diante da casa do Gover·

nadar Militar de Valencia.

_ As . autoridades municio

pn,is de Blrmingham, no

Alab2ma, solicitaram o au·

xílio ào Presidente Kennedy
para conseguirem um perÍo,
do de duas semanas de paz
e calma naquela cidade a

fim de que lhes seja poso
sivel re,;;Jlver seus proble
mas raciais. Após uma en·

trevista de uma hora e vin
te oito minutos com o Pre,

sidente, na Casa Branca,
.

um dos conselheiros muni·

cipais de Birmlngham, Don Tigiram-se em procissã� ao

Hawkins, declarou aos jor· tribunal local e assistiram

nalistas que pedira a Ken· um serviço religioso ao ar

nedy para usar sua influen·' livre. Em New Haven, Con

cia pessoa) naquele sentido necticutt, uma cerimônia re

a fim de possibilitar a des-
-

ligiosa foi celebrada num

coberta de uma solução pa- parque público com a as·

ra o problema do integra- sistência de cerca de qui
cionismo, acrescentando que nhentas pessoas, e em Hart

o Presidente prometera to· ford uma centena de negros
do o auxilio poss[vel nesse diri�u·se, marchando em

terreno. colunas e no maior silêncio,
Enquanto isso, tanto nes, até as portas do Capitólio

ta capital como em Nova estadual.

RADIOS E JORNAIS

R[pRfSENT�ÇÕES A. S, LARA, U 34 01105 proporciolKlJldo a mais
eficiente coberllrro publidl6ria a jamaiS de Iodo o Brasil, ampliou
suo equipe especiaUlodaeoceito novas represenlo,ões de rádios e

jom�is. Paro obter anúncios de S. Paulo e Rio (05 principais (8;fI'
Iras puhlicillÍrios) confie II suo representoliio à maior firmo do 111-0

E 1III'te: 56 operumas com UMA emmôro e UM jarnal de

tidodã.-l',.PaID informalGeS n8sla jornal ou escrevo para

R_E�.RES�NTAÇÕES Â;':\S';�1.ARA
'

-. .

'65],,- ç�,j. j2 - lG}, :fH?�9;-- . �ilUio

os danos materiais sobem �

milhares de dólares. 'I'ante

na capital como em dtves

sas localidades do interior

i'D�[STA D
O I"lAI5 AHl!GO D1AlUD OI: SANTA CAT-'lIlllt,'I' 'li

FlorianóJlolis, (t�Llarla·Feira), 25 de Setembro de 1963

Governador Celso Ramos congratu
la-se com Teatro de Geny Borges

O Governador Celso Ra

mos congratulando-se com

o Teatro de Geny Borges,
enviou a conhecida atriz o

seguinte I telegrama:
"Auguro melhor sucesso

peça
�A Galinha dos Ovos de

Ouro" hoje estreia vg tem

po congratulo-me vs conti-

nuado vem desenvolvendo

beneficio Teatro nossa ter

ra pt Compromisso hoje ci

dade de Tubarão impede-me
comparecer estreia vg pelo
que agradeço convite envia

do.
Celso Ramos

Governador"

Violento temporal provoca
Desabamentos

nha registrado caso

do pais, diversas

desabaram.

INGLESES CONTINUAM
DEIXANDO A INDONE'SIA

JAKARTA (Indonésia), 24 dlêncía a uma determina

(OE) _ A Embaixada Brf- ção do Ministro do Exte

tâníca anunciou esta ma- rior. Hoje, deixarão Jakar

nhã que continua retirando ta mais 70 pessoas, etevan

os súditos britânicos do do-se; a 350 o número de

território indonésio, em obe- britâni.::os evacuados.

Ainda a Greve dos Bancários
RIO, 24 (OE) _ Os Minis- paralízar a greve que para

tros do Trabalho e da Jus- a rede bancária da Guaria

uca encontram-se no Palá- bara, Vitória, Belo Hori

cio das Laranjetras, confe- .zonte, Curitiba e Brasilia.

rencíando com o presiden· No Rio, o Banco do Brasil

te da República, abordando continua funcionando nor

a greve dos bancários, Por malmente, sob a proteção
outro lado, o Ministro da do Exército. Os banqueiros
Fazenda baixou instruções da Guanabara estão reuni

no sentido de que seja nor- dos para exame da situa

mal o funcionamento do ção, devendo ser divulgada
Banco do BrU$1l, em todo o nota .ofj�ial a cuatqucr mo

pais. O sr. Carvalho Pinto, menta, expondo sons 'pon

encontre-se em seu gabine- tos de vista. As ínrormacõcs

te desde as primeiras horas do Exército e da Polír.ia,

da manhã de hoje. Também dão conta de que a greve

a acessaria sindical da Pre- dos bancários transcorre

sídêncía da República, vem sem incidentes.

desenvolvendo gestões para
---------------------

SO' COM PEDiDO DE ADHEMAR
EXERCITO POLICIARA' ? P

SÃO PAULO, 24 (OE) _ dos empregados .do I
Banco

do Brasil". Afirmou '0 Gal.

"Somente diante de uma so- Peri Bévilaqua. Declarou

licitação do Governador que as medidas a serem to

Adhemar de Barros, o Exér- madas são da strtbutcão da

cito efetivará uma ação su- policia e disse acreditar se

pletiva no policiamento de rem suficientes para garan

São Paulo, diante da greve tir a ordem_

Santo Padre quer divulgação
do Concílio

CIDADE DO VATICANO, ainda que as reuniões es

tão fadadas ao público.
24 (OE) _ O Santo Padre
ordenou que se faça uso de
uma maior fonte de infor

mação SObre as sessões se·

eretas do Concmo Ecumê·

nico. A informação foi da
da hoje no Vaticano, pelo
monsenhor Vallacid, chefe

do Departamento de Im·

prensa do Vaticano. Reve

lou ainda que, devido uma

ordem do Papa, podem dar

o resumo de tudo que os

padres digam no debate,

Contrabando
BUENOS AIRES, 24 (OE)

_ A Policia da Província de

Corrientes apreendeu um

contrabando de 20 tonela

das de café de origem bra·

sileira. A apreensão ocorreu

nas proximidades do aero··

porto internacional ao se

proceder a detenç�o de um

caminhão que se dirigia
para Corrientés.

RUSK:
REVOLUUO CUBANA EM "FQ'CO

'WASHINGTON, '24 (OE) dessa parte do hemisfériQ.
_ O Secretário de Estado Disse que e,xpôs aos Minis·

Dean Rusk, revelou que duo tros do Exterior America·

rante as entrevistas que nos, os .esforços envidados

manteve com Chanceleres' pelos EE.UU. junto a União

latino americanos, abordou Soviética, no sentido de

aspectos da revolução cuba- atenuar a ação castrista no

na, em relação aos paises continente.

BANQUEIROS E BANCA'RIOS
PARTICIPARÃO DE MESA REDONDA
SÃO PAULO, 24 (OE) _ ção do movimento grevista.

O Minist.ro do Trabalho O,encontro, verificar-se·á

ennvoeon -pam-- aTfupih1r -'no: Gabinete :tio 'M'Itmtn:r.-p

��I�;�:�r\�:;t:.�e�:� I��O��� ���!e�;:���idOd;O:;': ttl�nát::i
ãi.,cllto dos '!B;;lIlCOS 'e dós - Sl.lva que, s;ci:·ençodtd ,rft1'
P:mNirios. p:lrl\ enl';'nlU Rio ll1BJllendO L..;"�.L", ... ,, �J.

tOrno UtI �HU... lo.:llçonlt:I.L'U""

rate,

Tomou posse o delegado da Supra
Tomou pose, dia 23 do e.xnnto Conselho Regional

corrente às 14 horas, na se- do Serviço Social Rural e o

de da Delegacia Estadual Delegado recém empossado,
da Superintendência de Po- o qual teceu considerações
lítica Agrária _ S.U.P.R.A. sôbre a importância dêste

no cargo de Delegado Esta- órgão, afirmando que o

dual, o Sr. DR. BENJAMIM mesmo executará e fará exs

FERREIRA GOMES. cutar a REFORMA AGRA-
Nessa oportunidade, em RIA em nosso Pais, para O

presença dos funcionários desenvolvimento social e

daquela Autarquia, usaram econômico do nosso povo.
da palavra, o Presidente do

OUTRA DAS MIL

Em Medeiros, Bárra V,hha. f[li construída OUTRA DAS

MIL (foto)

Em nossa amorâvel toca. no Iate Clube, há dias,

presentes vários senhores deputados, alguns filósofoS,

outros tantos demagogos e mais uns poucos brasilei

ros - enquanto um tatú serrano era desfiado, na caro

ne, para revirado, a situação nacional era re\.'idada pa·

ra desfio das soluções s'alvadoras.
Meu velho amigo e excelente colega, dr. Adi! Rebe

lo, ouvia em silêncio oriental, com antecipados ares de

Charlie Chan em ação medit�tiva.

Uma conclusão de tudo quanto fôra dito de cons,

trutivo e de demolitório em tôrno da atualidade, com o

território nacional loteado em aiqueires agrários e de,

pois outra vez englobado em latifúndios; com grevistaS
presos e demitidos e depois'soltos e readmitidOS; com

a Constituição dilacerada e depois gomarabicada e vir

gem; com os analfabetos votando em tôdas as eleições
e depois com tôdas as eleições anuladas cx·vi dos re·

sultados; com o sr. Luis Carlos Prestes fazendo a pr�·
paganda do sr. Plínio Salgado para presidente da Repu'

blica e derrotando o sr. Ivan Haslocher...andidato do

sr. João Goulart; com o PSD e a UDN de Santa Catar�
na unidos, contra a orientação das cúpulas partida
rias ... uma conclusão dessa salada de lacrâia não ca·

berla nem em cérebros eletrônicos.

Sal do meu silêncio para o silêncio do Adil:

_ Que é que acha? Qual é a solução?
Em voz pausada, de profeta etrusco, veio em me·

táfora:
_ Já observou um garoto levar um buldogue a

.

passeio, numa corrente? De começo, ainda um .tanto
ressentido pelo entorpecimento dos músculos motIvado

pela prisão, o bicho vai devagar, a passo. :I?epois qu;
esquenta, começa a trotar, obrigando seu gula a trota

também. Depois, já com a força. nas ventas, como se

diz, desanda a correr. O garoto, não podendO contê·IO,

tem que tomar uma das duas soluções: ou larga fi cor'

rente ou cai ...
E enquanto eu sobrava, o dr. Adi! cerrava outra

vez as pálpebras e afundava nas suas meditaçõas char-

liéchanescas.. �1H..
_'
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