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Celso hoje em Joinville:

Instala<ão da Agência do Ban(o do Estado
e inauguração da (asa Rural Regional

o Governador Celso Ra

mos, acompanhado de co

mitiva, seguiu, na manhã
de hoje, para o norte do
Estado, em nova viagem

RIO, 25 (OE) - Atenden- SÃO PAULO, 25 (OE) - grevistas proríssíonaís não administrati�a. Em Joinvil-

do a chamado do Ministro O Comandante do II" Bxér- gostaram, porque certa- Ie, o Governador instalará

da Guerra, chegou ao Rio cito ao receber uma delega- mente foi revelado o que a Casa Rural regional, rea

às 9 horas e 40 minutos, de ção de trabalhadores lide- eles esfavam escondendo. lização do PLAMEG e ínau

hoje, o Comandante do II" rados pelo presidente da Como se recorda, a nota de gurará a Agência do Banco

Exército Gal. Peri aevnac- Federação dos 'rraoaniado- instrução do Comandante de Desenvolvimento do Es

qua. Recebido pelo Gal. Dé- res no Comércio reiterou do II" Exército, repercutiu tado. Em segufdu rumnru

cio Escobar. aquele chefe os têrmo� de;1d! recente fora dos quartéis, provocen- para São Prãnctsco do Sul,

militar rumou do aeropor- nota de instrução, afirman- do manifestações revoré- onde serão visitadas as

to Santos Dumont direta- do: "Esta manüestação de veis e contrárias. Na oue- obras do Pórto daquela cio

mente para o Palácio da solidariedade dos trabalha- nabara, surgiram rumores dade e inaugurado o prédln
Guerra, onde conferênciou dores democráticos ao II" de afastamento do Gal. Perí das cücinas portunrtns. Da

com o Gal. Jair Dantas Ri- Exército, é tambem um re- Betívacquc. que foram des- .
ré início, ainda o Governa

beiro. Em rápido contato púdio aos falsos lideres sin- mentidos pelo Secretário de dor o Serviço de Abnstecí

com repórteres, quando de dícais. Não devemos permi- Imprensa da Presidência da mente de ã-rue de Siio Prnn

seu desembarque, o Gal. til' à êsses sangue.sugas dos República, e pelo Coman CISCO. iniciativa do atual

Beviíacqua declarou que a trabalhadores, conduzir o dante do II" Exército. Ape- Governo, por intermédio do

solidariedade do pONO pau- país pura um despenhadeí- sal' dos desmentidos per- D.A.E.S. No Gabinete rtu

lista, face os últimos pro- ro de consequências runes- ststíam os rumores, muitos
-�---_._- -----.----

nuuciamentos que fez a res- tos. Mais adiante, afirmou dos quais procedentes do

peito das atívídudes ilegais o Comandante do rr- Exér- Rio, segundo os quais o mo

do CGT e órgãos congêne- cito: "Na nota de instrução, vimento pela substituição
res, foi dado ao' Comandan- não Ioí emitido qualquer do Comandante do H" Exér

te do II" Exército e não a conceito político, mas, SÓ· cito estaria sendo cocrde-

Maior Haxwell Taylor, che
garam hoje a Saígcn. onde
realizarão' visita de infor

mação por determinação do
Presidente John Kennedy.

��;V;�"'E ;�;;; ;;�����v��";����
N". Go""ga &mpaio.

-

Golpe de Estado na República 'Dominicana:
�:�.�;S :?��:p�,:��:. ::�:; :::�i:.:tb:�;:��:: S:A�:FREOSZ��O Presl'düente deposto· e todo o MI·nl·sle'rl"o presoiniterruptamente com Mi· dos pronunciamentos do

rastros e auxiliares diretos. Comandante do IIO zxércí-

O sr. João Goulart está to que Já seguiu para a SAN. DOMINGOS, 25 <OE) t ro-amertcana.. Convém des- minicanos. Foram fecha- SAN DOMINGOS, 25 <OE) Juan de Prto Rico está for.

preocupado com dois as- Gua.nabara.
- A Bepúblíca Dominicana tacar que esses dois milita- das as duas casas do Ccn- - Estão reunidos os lide- temente guarnecido por rór
está hoje mergulhada em res foram os dois únicos gresso e tornada 'sem etet- res dos diversos partidos ças federais. écreãtta-se
uma nova crise polttícc-rní- sobreviventes do xrupo que to a Constituição' vigente. políticos de San Domingos, que Juan Bõche, deverá de
litar. Fonte credenciada do matou o ditador Leónidas Foi também declaradp fora para eleger um Govêrno sembarcal' nU a qualquer
Govêrno anunciou que o TrQjillo. Informações agora da lei o partido comunista provisóz'io, até que sejam mOmento. Entretanto, estão
presidente Juan Bõche e to· chegadas d," San Domingo,;, dominicano, enquanto era realizadas novas eleições. interrompidas as comunica

do o seu Ministério foram dão ciência de que o Presi- vasculhada a sede do Partl- Informa·se que o Presiden- ções entre San Domingos e

prêsos pelos generais Anto- dente Juan Bõche encontra· do castrista em San Domin' te depósto Juan BOche, con· Porto Rico, e as emprêsas
visitará a Urss na próxima o Brasil dirigindo·se aBra· BRAS1LIA, 25 (DE) - A ni Ibé e Luiz Alhiana, úni· se prêso no Palácio, ames· gos. tinua prêso na Base Aérea de aviação cancelaram to-

quinzena de outubro a con· sma, São Paulo; Guanabara, comissão de justiça da Cã- cos sobreviventes do grupo mo acontecendo com todos de San Isidro. Por outro la· dos os voos para a Repú.
vite do parlamento daquele Belo Horizonte e Recife. mara Federal considerou que matou recentemente o os seus ministros. Em suo COXTINt..\ l'lU�SO do, o aeroporto de San blica Dominicana.

ditador Rafael Trojillo. O cessivas emissões a rádio __--------------------.L..-

presidente dominicano e dominicana anunciou que o

seus ministros estão presos Govêrno corrupto e pró co

no próprio palácio presi- munista de Juan Bôche, foi
denciaL deposto por um golpe de

Peri conferencia com

�on�resso �c nssem�léias le�islatiYas na CH:
Parlamentar c�tarinense com JK

A corrassno de p.. rtamenrares catarjnenscs que parlicipou, na Guanabara, do Con

grcssc d�s Assembléias Lcbrislativa5, teve objetiva atuação naquele. ccnctave. Inte

graram na us df'IJUiados Ivo Sllvelrn, presidente do legislativo catarinense, Aureo

V.idal I:;\lno", Epitacio Bitteucourt, Walter Gomes, Femande Viegas, Gentil Belani,

Mario Oliu�('I' e I::vilasio Caon. De um tios programas sociais do Congresso, desta

.

camos o flagrante acima, fixado durante uma recepção oferecida pelo deputado

Gama Filho, vendo-se o senador ausceuuo Kubitschek ladeado pelos deputados

Notícias de
Senadores brasileiros vão a URSS

BRAStLIA, 25 <OE) - A Pais. Posteriormente uma Brasília
casa do Senado escolheu a comissão de parlamentares

soviéticos lambem visitarácomissão de senadores que

.------------------ inconstitucional o projeto
do deputado Paulo Freire
mandando contar em dobro

para efeito de aposentado-
salario família: Jango assina noje
RIO.25 (OE) � O presi- lario·familia para todos os

dente Goulart sancionará trabalhadores do Pais. A ria os dois primeiros anos

de serviços prestados em

Brasília pelos funcionários

do executivo.

sanção do projeto terá ca:possivelmente amanhã o

projeto de lei do Congresso
Nacional que institui o sa-

rater solene.

Exército garantirá o
funcionamento dos Bancos
RIO, 25 (DE) - O Minis·

'rio da Guerra anunciou
Guanabara que' o Exér·

lo, garantirá o funciona·
lnento dos Bancos ampa

rando- os bancários que de

sejarem comparecer ao tra

balho. Em S. Paulo, o Co-

ESTUDANTES REALIZAM MANIFES
TAÇOES E ATACAM O USIS

FORTALEZA, 25 (DEl - ções dos EE.UU. Em nota

Violenta passeata realiza- oficial, o Prefeito, Gal. Mu

ram hoje os estudantes de riJo Borges, atribuiu o fa
Fortaleza, contra a supres- to a açã0 dos comunistas.

são do abatimento de que Por seu turno. o Governa

gozavam nõs transportes dor Virgílio Távora, infor

zoou (jue agirA com energia

Ministro Guerra
Prefeito Municipal será inau
gurado um retrato do cne
re do Executivo ceeertnense.

A viagem Governamental
extender-se-ã até domingo �

serão' visitados, ainda, os

Municipios de Rio do Sul,
Rio D'Oeste, Pouso Redon

do, Trombudo Central, quen
do o Governador visitará e

inspecionará obras de sua

administmcâo. No domtn

go, Governador e comitiva
estarão em Ohapecõ, opor.
tunidade em que o Sr. Cel
so Ramos instalará oncíat
mente a Secretaria de Ne

gócios D'Oeste, cuja Titular

é o Eng" Serafim Bertaso.
A volta do Governador

rcl<;� Ra-ens E::_slá prevista
para domingo à noite.

da

LEVANTE DE BRASI'LIA:
12 Militares Postos em Liberdade

sua pessoa. Disse ainda o

Gal. Peri que seu afasta

mento do Comando que

ocupa, é assunto da compe
tência do Presidente da Re-

b���;:. e do Ministro da

nado pelo Ministro da Jus- RIO, 24 (OE) - Já toram veda. As autoridades Na.
tiça sr. Abelardo Jurema e postos em liberdade 12 ruí- vais, informaram que pros.:
que o Gal. Peri Bevilácqua litares da Marinha cuja res- segue sigilosamente o Inqué
iria ao Rio, manter encon- ponsabíltdade do Ievuute de rito com a tomada de dtf
tro com o Ministro da Brasília não ficou compro- potmento dos detidos.

mente de instrução. Permi

ti que a imprensa desse pu
blicidade a nota e o povo

encontrou nela. aquilo que

precisava ser dito, sem ra
lar em politica e sem oren

der os pojítjoos. Apenas os

Guerra.

DEGAULlE AFIRMA QUE CONTINUA

.SECRETA'RIO DA DEFESA
DOS EUA EM SAIGON

Ouc�ftlIt m.edid.
para restabelecer
dade no Setôr

PARIS, 25 (OE) - O ere- to suns fôrças o permiti.

��
DQ. GaUllt' rem. "E; disse t.exl!JBhnente

JlUIl'� o HEostou dtéldil:lo � �tlb .tar

-p contlnuat'" go- exerêendo o cargo, fmquan· '"
vernando a 'França enqulln· to tiver fôrças suficientes".

RIO, 25 COE) - Os Mi
nistros da Fazenda e do

Trabalho, por solicitação
do Presidente da República,

o pais, que pedirão a ado

ção de medidas enérgicas
para restabelecer a tranqui
lidade no setor econõmícc

nacional.

contatos para solucionar o

movimento paredista, As 17

horas, o sr. Carvalho Pinto
recebeu representantes das
classes produtoras de todo

SAlGON, 25 (OE) - O
Secretário de Defesa dos
EE.UU. Robert· Mac N.ma

ra, o Chefe do Estadovem mantendo sucessivos

GOVf!:RNO DEPOSTO
MIAMI, 25 (OE) - A Rá

diO Dominicana anunciou

que o governo corrupto e

pró comunista de Juan Bô
che foi deposto por um gol·
pe de Estado. O locutor deu

instruções ao povo para

que se mantenha em calma,
e não se deixem induzir

por atos de violência por
parte de elementos extre
mistas. Todas as escolas da

República Dominicana fo·
ram fechadas hoje, a fim

de evitar que as crianças
saiam às ruas.

Estado. Reina calma n'a Re·

pública Dominicana que
acordou sob um novo regi
me. Outrossim confirma·se

oCicialmente em Washing.
tono que um Exército domi·

nicano suspen�eu as ps·
ranUas constitucionais e

anunciou a formação de

uma junta militar de Go

verno.
CONGRESSO FECHADO
SAN DOMINGOS, 25 COEI

- Após o golpe de Estado

na Republica Dominicana.
Coram detidos no próprio
Palácio Presidencial O ex

Presidente Bôche f' todos

os seu� Ministros. Momen
tos após o golpe, a rádio
Dominicana anunciou que o

Governo corrupto e pró co·

munista de Juan Broche, ha

via sido depõsto. Pl"dill ao

p"'ovo que se mantf\nha em

calma, enquanto se- anHn-

Será em Florianópolis a lia. Convenção
Estadual de Câmaras Juniors i

GENERAIS AGIRAM DE
SURPRESA

SAN DOMINGOS - Gol·

pe de Estado na República
Dominicana. As forças ar

madas comandadas eruos
generais Antoni Imbé e Luiz

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Major Edmundo de Bastos Juntor

(;om('nt;íri"l>
João ..... ih) J,i�ha�s _
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FAZEM ANOS HOJE srta. Neu:l.a rios 8<tn;'I).�

menino ADAILTON Nun.s
CG-ÊLHO s,ta. Marilia. Fernal1d('�

E' para nós motiv:) de srta. Maria Mussi.
grande ,.,atisfaçã:l e)TI t/::ti- q-ta. Raquel Melo
clal'mcs no dm dt' hoje () llH'nlna Léu Maria de Ou
transcurso de mais um <lni
ver,;âri'J do inteligente 111('

nino Ad:lilt:m C,iClho. liJlli

nl1:) dileto (lo n"s�.o pun
I 110 amigo c colega de .r.. -

balho ,,1'. Hermundino �.'')''

lho e de sua exma. H:'. ti.

Benilda M. Coêllto.

riq\leS
menina Tânia de Freilas

lúenino J:Jsé MUI'ilu da

Serra Costa Filho
FIZERAM ANC::> ONTE!\I

sr. Fautn Silva
sr. Carbs Ma:lin� Cnr-

doso

s,·. Aníbal Vieira (in '':;:I'/u
sr. Edu Marque"
sr. Dalton Lciz Gnnc:nives

sr. Cornélia de CJs�r()

Pint:l
SI". Rt'inhardo Stahnke
st'a. Lídia Bayer
sra. Lé:l Pcljs K:Jcalski
�ra. Maria (lo Lou�d.es Ca

sr. Nelson Heu�e
sr. Uljs�t·s Cnseaes F"l"-

neparo
sr. Manoel FI..'rreira de S:lU
'"

sr. Antonio. Bittclleou!'t
Barão DCttl"K'h VO!l \\1:\11

genhein
sra. Niln Gonçalve:i de

Souza

"I"a. Violeta Bayer Jorg:e
srta. Ilze Maria Silveira
'srta Neiza CavalInzzi
srta. Lêa Si/ca
srta. Maria de L0uI'Jes

Costa
�rta. Le,la Maria Comis-

no
�, "m ""ntrato cOm ii Fiir�a .,,:_

I
W,\S�":-;(;TOX, 2� _ Se!:""

do se anuncl"u, te"" 1.len," C....;' I)j� ainda" relatório 'I'W Jlle

to e"p ... rãêncfn n"rle_lImerlc'l .lida..: 1,,"ad(l'; " Cabo por .'I ..n-

"" d�. rerh'XlÍu de ..Inal", ele 1:" ti�tas do j!."o,·':·rnn c outro. rc-

munkaçi10 n"'" Cinturão .1... ..daram qUe os p",qucu"s f:".:

em ,;rhiln cm ttirn .. d" Tc'ra. ;"cntus de cohre, em rornm ,I"

Os l.alJnrnU;rlol! Une,ml ,I" dclll"",lu!I fil"nle "tnS, não 11""_

I'C'Iucn,,� rruA"mcnt"� ,I" "oh'" i"dl�;"ll d .. neoh">n ",udn tIS

InstitutO de Tce nulo!:"l" "e e"t,,,lo� óticos c de r,idiu d"

'''Iui dl,'ulA""d", d+sscn"" 'I'''' 'h 100 ",llhoes de fil"'''''nt''s
o rinlllriio, feito ,wlo h",,,cm, llIai.� finus do q"" um fll) ,I"

{- ,''" podt'ro�u n'ftHur 'I",;L "ul)Cln humano e com menu> d�

Tlais de r,;d1o c Qut ...�. ,·",,,u,,i J J)<lle!{ad� de �omprimcnIQ, rn

c,,�;''''�, nU" disPeT�"dos nu e!lPII<,:" por

O, tallnrul<;rl"S 'I.'oli""ra'" u", ,,,I"lite da Fôt<:a A're .. I,,,,

a exp ... ri'·nd:t,. dcnomin"da t'", <'"do � 9 de Junho último . .li"

i"lI' "'�'t r"r", d., "ritrd.... ,.", j". f"rn'an' Um cinturão d� �;:'r

Anunciando novo Catalisador para
Produção de Energia Elétrica

(11,C,,� e �"l"r"s·· .,r'ln' a ru"k

),'0".\ y<UtK, - 1'(11 dc"ti�l" j,';nc;p,,1 .\,. eneri:"iu utlllzad"

d .. �lilwauk<1" anunciou (l ''1,,"r n(Js Sal'�lit��, .'mho." dOi" s,,_

feiço"lllcnt" flc 11m en�,·nh·. 1,�1it", n"rte-am"rlcan"s j.i
de h"i"." Ilr,.�" I,,,r,, com'Ht<-r I'n'''''''(11 usad" J.{,.r,,,ron'� ,I"

" encrJ,:I;, d� "Olnh"slin'IH diTe 'rac1,,,bútouus J,;<r;o Ur;(11('utar
l:\ll\cu{c em c"r .. '''t., "I�lr;'-" ,,·u>; "'lolt>,,"'<1nt,,� ,'I�tric"S.
de haix" '-olla!{"(11." 'Iu;d ,,"de 1,""<1. ""mpad" e de f!rand<'
râ �<.'r utlUMel" rUmO funtc dI.' dura�ii"," no,"o e"J!:"nhu t",,,
�'nl'rgia LJ"rn 'IS 'atêlltes, Ill'- llIU'taS '·ant,,)!."cn� .ôbre a h,,_

'I<t<1n,,� llI .. ,,"in,,�, e�ta�'-'cs nlC terin� 'olar<'�. �oj<.'itas ii ,'rtls""

t""r';'l(,!(Ic,,� "ut"málkns "t,·. I,cl" r,,<Iia�ão. c "ôbre a b�t··ri

A nOt·" ""ld"d<1. lI�a "hidT" as {1"I",ic,,�, Cuja energla '1";_

"'·nill ... " t'-"ilt"t·n1u tom" C,"',_ mi,'" 'e ,Ii�,ipa r;'l,id"m<.'nl"

:':::',':, <;:::::"�"::II�:�,;"d::';: TERRENO VENDE-SE
a" ... I ...r"r a r e,,<;iio 'Iuimka 'I""

1,n"l"z" ""rr ..nlé c!';tri"a. n

'·"",p,,,,,lo "�",I,, (, " 1,,,rrl0 ""

;\ '"j,III1,," "I';fri'·" "I'rrfcl
\"a",,'I"i "",,n"latla I,clo ,Ir

R".""'flnd .I. J""ln'h.i. '1"lmi,'"
,b ''';'His-Ch;dl\'<'T� \la",,(,,·_

t"rin:� COnll'''nY''. ,It· .\liI,..,,,,

I,<,c, \I"i "·Ol.�i". n" I jD Itt'U"i,iu
'\""';"111,,1 da �"ri ...I,,,.Itl' .....Ort"_

. \nj"rk""" d" Ilujmi�", aqui
\ ,\dminhtr"<;iiu NadOl"'] d"

.\"r"miulin' " E�pa�" IXAS.\)

:;,,�' '1::�����"';':':,tl:';�;'4)c';i
r"�""d"" '1;,_ IHth'ria" ,I.' '·"1l1J.
I,u�tf,·f-i. �nm" fOnt<.'" tlc en"r

;.:i". par" o' i"�lr"m,,nt,,� d,,�

vende-se um terreno â
av. Santa catanna. no Es
tretto. Negócio de or-aaiâo.
Tr:ltsr oelu iene: 2515 a
lI"il" com o !Jrof. Jose.

26-!l

'8OLA MAIS PEI'lf"EITA OOBRASIL

SOSA RODRIGUES Aplaude o

Papel das Nações Unidas
..\".\('õ,"S 1" ..... II>.\S. 2:; - o ,e

""7.\11'111 C"rlos ::;ns" JI,,,lrfJ::u(/.
"resldell,,' da .\�.�\·",hl�l" (;,._

r,,] d,,� -",,�6.·.. l·nld".\ ,õ ,I"

°llilli,;o elue �'�e or!.:·aniSIl'"
intcrnational dc"eml"'nhou (1_
'fi ""11CI nO ,·.," .."guil"c,'I"
d" t'''lado ,j,. )lr"�"ri�j,,, llH-

dai dos tesh's nucleares, :UI

or ... rccer "",a "laturOr",,, \1"1,,
a extHJon�açã" dOI o[llni;;" I'"
hli�" "'''ndlnl.

Emhura o ""l1"ênio tenha
fin11Im<.'"te n��odlldo pelos r�

tados L"nldos, n<.'ino Unid" <.'

l'nj,io SO.-lêtkn, os dellRtts d"'l
,.,It'mn� "n.>� subrc a quesliic',
n",. :"Ia�u ..s L-niday, rornm lOS

,,,,t<.',·edent<.'s dn IIcôrdo - d;�

�ra. Izaura Grlppa. dr 0- SOq de Oliveira � .. o >t. So",,, Uodri!:"uel, l'm .'n

livelra , srta. Maria Beirão Bo- tre"bta "o]elh1' roncedlda;1

sra. Hêlia Fany Hi::;thcr nassi,: im\lr<1n�a.

Ilrta, Maria Cedlia Ma- sra. Lüria Balsini ltecém_dcl,o Presidenl" dói

chado .hsemblél" (;er�1 •.xllrea�f!"

TA ( - 'Cruzeiro do Sul
novos horários e novos �ôos

AViÕES CONVAIR 440
DIRETO PARA SÃO PAULO E RIO

SAiDA DE FLORIANÓPOLIS AS 14,30 HORAS
PARA CURITIBA - SÃO PAULO - RIO

SAlDA ÀS 13,45 HORAS
SAlDA DO RIO PARA FLORIANÓPOLIS

DIARIAMENTE AS 7 HORAS
A@ A Avn I ETO EM

V9QS INTEIRA�EN1E DIUR}lOS .,,_ifo_;_
c����. :.�< ,�.:��; '. ,. ��,!:1�1�5��f.'*,�:�.t���� _

CII d.· rs km d� largur" t :t:! ]u" Inrorma o retatõrto el"�"'�

.... <"fII>t'"!I,.O�", �irando em ti,' filamentoS ..�tão <li�persos ,l�

" .. <I" 1\'rr" a umn "llura de tal mod., que, vlrt"lIlment�,
"�"'n elc 3.200 km. niio podem s e r det�r:tadns p"r

�,io e"'l",rr"dus pur;, a Ter".� ncnh"n, ",e;o, esCetO equipa_

1.�la Ilrp��iio dQ Sol e deverão mentOS ':<\�epecialm<.'nte "lane_

'lu('ln",r-�<1 nn utmosfer" t"r- jado� 1".ra I,iI fim,
.. ,�tr(' ,,,"ntro d,' :s unov,

ICA S,A, IMO'VEIS, COME'RCIO
E ADMINISTRAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO

Pelo presente convídarn-se os senhores acionistas des

ta sociedade para a assembléia geral ordinária, a realízar

se no dia 30 de Outubro de 1963. ás 16 horas, na séde social,
nesta capital á ma Alvaro de Carvalho N" 34 - 1 andar,
para o fim de deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

1) Exame. discussão e aprovação do relatório da Direto.

Ma. balanço geral, conta de Lucros' e perdas e parecer do

consenso Fiscal, rerattvos ao exercício de 1 de Julho de

l!J6'? a ::lO de Junho de 1963;
2) Eleícâc da Diretoria;
3) Elcic:f:o do Conselho Fiscal e respectivos suplentes
.. I Outros assuntos de ínterêsse da sociedade,

FlorianópolJs, 2.') de Setembro de 1963
Acelon Dario de Sousa - Diretor Presidente

AVISO

Acham-se á disposição dos senhores acionistas, na sé-
de socínt, os documentos a que se refere o artigo 99 do
Decreto Lei N 2627, de 26 de Setembro de 1940_

Florianópolis, 25 de Setembro de 1963
!\t."t."lvn Darin uc SQusa - Diretor Presidente

REI-MARCAS E PATENTES

Agenle Oficial da Propriedade Industrial
RegIstro d� marca.", patente.! dt Invençl1o, nomes co

�eTdajs, tftulos l1e estabelecimento, tnsignias. irase! tl.
propaganda e marc(U (te exportaç40 .

DEPARTAMENTO CENTRAl DE
COMPRAS

DE: CO:o.'COItUEXCI_\ a - apresentar d<.'"l3r,,(;;o
1't"IlU("A :'-0 t;:1-09�019.

iii:' '"""",

O 1)"lm"�"'l'nio Central de

de eonhedm<.'nto e suhrnisH:'O

"s norma� do Edital nO

001-28-111963, pnhlieado "0

l'>ill�"an�a d<.' qUe u:> S"�""5 ('o"\IIra:>, torna público qUe ra j)iádo nO 7,226 dc 6 de f,,'.erri
l"nida" continuarão f"ZCnll� n; r('"liz"�, no d", 2�IIO/6�, ro de 196:::
�l'n(jr a Sua i"flui'od" n' nd
,;iio ,Ie program"s para sah'u_
>:"""rll;:r l' promo"er " pat,

Em r('SI'O"ta " um" pergunta
"",llrc 11 "t;tod<1 das Naçij"" L"_
"Idas J)"r:t "om as n"ço,,"_" QUe
a"�innralll " trat"do """ uii',
s,in nl<1mlnos d" org�niln,:,io
I11Undi"l, rl'-"'Ia ..oo o I'r ...5in�nt<.'
que niio h""erã "lt<1raçâ" al_
gum;, n" '·"Iatu.'<" dns ml'�n",,;

Uh�<.'r.-..';, "Ontudo, que ""
f6r':;I ",uul du tral(ldo d"-,-c �"r

�a L,,"ru )(III1"r, nO 2 coxeou I, _ Os "nvdo],��, cnnlcn�fl

Itlc:-;CL\ 1'0111.1('.,\, n,,� enndi_ ]l"ullolitas e docum<1nloS, dC"e_

�i;�s ""'Il'u;nte�' .,10 s ... r "'ntre�U<1s n" Depurt" <

I - OBJETO 1>.\ CONCOR_ mcnto Ceutral de COllll,r" ... l(_

ItE'\<C'L\ léàsI3horaSdodju2 .• tI .. ""
1 tub.o de 1963, mediante re<"l

"t::xn.\ bo ...m que menCionará, data e

hora dn r<.'cebim"ntu, (lsslnad\)

1- )Iáquiua (I Iledal, de Wan, por funeionârio do [)epar1.amc'l

pe"r la]i;('� pnra TirooJ!:r"f,,, tu Central de Coml,raS,
"""���It,,ndo "Igun� reparo�.

l'nidad<1 um, qountid"de _ I

111'10 \1r<.'<;o de CrS. 11.000,110

e _ As prOpost"S s<.'rão a_

hertas, às 1:; hn,,,,, do ,Ih

2;;/10/63, e na presença <los

proponentes Ou seus n])rr�en

t"nt<.'sleaf!Js,

Um impacto sôbre tI"tras I)a_ (s";:< mil l'rllzeirflS).
�ií,·�, Sejam tias Ou n,in "'''m 2 _ �I:i"uina peqUenlt, man",,]
h .... d�" Sa�ue" l'nid�\,' de gr'''''I,<.'"r talõe!! paro Tipo_

Dr. Aloisio

Monquilholl
CLíNICA DENTARIA

I,aro.; l:nhl"de - um, '11I[\l1ti-
<lade _ 1 pe10 preço de Cr,;;, Xo jolgam,'nto da ..-uncorr,�n

1.000,00 ('Iudro mil cr1lzt'ho) eia �crão obscn'udas as di!!I""_
:l - Máquln" de do'lr'lr peq1le �l!:iies do art. 23, <!-o R ...gullin",n

nu, marea tlrellt�n,;h;: com lll<! to aproyado pelo n<.'crcto nO

"li de 1:1 nnS. el<lndrnd.,�, sJ SF-2Ii-OS-61/3S�.
tr"balhando com tipos de br"" A Con"orr':nd" I!(lelt'r:í Sl'r

-; pelO prc�o d,· Cr$. 10,000,00 ''''ul,«la, "nla "eZ 'lHe tenhp

�e. Unidade - "m, '1olHltidndc sido I'Tetcrid" rornll,Jidade c"._

r�atamento das afecções (dCl mil cr"�.droKl. \1tCSlõomente eXigida. 11elllS Ifls
da bÔCll em adultos ti t _ .\l;i'IUillll de ,'orl"r Ilap�l. c a omiss50 im\1orte ...m rreju;

�o aos eoncorcnlcs. (10 E�tad.,
Oll à mnl"alidadc da wnenrr"f1

crí1nças pelos metodos cli·
nico e cirurgico, Confecçao
de proteses par('l:lls e to
tais,

,",cm nl�r�", "U 191: com SI)

cm'. de bo"a; c"rt� manual,

J\!ende dlariamen!e

as 2' 4 6' feiras.

r'l ,Jlai.'cada.

":::onsultórlo: Ed1Cicl0 JU'
lieta - sala 104 - rua Je
ronimo Coelho

R.o\UL CALD:\S r».

Cm telefone que chama e ninguém responde; um

pequeno jardim. ouvindo-se, ao lo�ge. o p.lange�tte to

car dI' um sino; uma ponta dc cigarro, mvadmdo a

('scnridão, como luminosos vagalumes, observados

1'111 1II11a pru.iu deserta, na doce madrugada de longas

I'spcrlls; o som tIl' um piano velho, entrando p�os
nossos nuvhlnx, ati lado rtc unta suave \'OZ, quase nn,

perceptível. cantando melodias nostálgi�as; u� cano

dclubre, p:lI'cceJHlo ser uma figura angelical. CUJa luz

nos protl',jl': São cotsas tôtas que lembram você,

r'rbese foolish thíngs)
(Harbl1rg-Heyman)

-0-

você e a canção partiram, mas a melodia per-
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(The song is ended)

(Irving Berlin)

-0-

t'aru espantar os aburrecimentos, vou me sentar

e escrever uma carta a mim- mesmo,

-0-

MANCIIE,.'J,<:S BRASILEIRAS:
,<\s pOliciais:
Assassinada a porretadas: motorista matou rival;
menor violentada; mãe enterrou recém nascida; ga

rct.inho mutítcdo: 'bãrbadc crime em Mangueira; vio

lenta cohsâo: atropelamentos: desastres na Via Ou,

,\.\0 ue abastecimento:
Aumento do pão, café manteiga, leite, carne, legumes,
ele etc. etc..
As »outícas:
Cisão no ps--ttdo :;; divergências ideológicas na ... ;

lt't�l entre r-tnd-datos: nünna-se que o Govêrno pas
sará a ser Cen-rts-a? ou Centro direita, ou talvez aín

da Centro E�querda (ninguém entende mais nada).
As de ordem geral:
Supremo anuncia: os eleitos, depois de estarem elet

tos, são inelegíveis; volta a ser cogitada a reforma

ministerial; iniciou-se a Semana da Família; C. G, T.

orccna; a\'!i!rv;:1o em todo o País; prossegue a greve
dos bancários; Greve e mais greve; Sargentos admi
tem a existência do Foder Sargental!? País Engraça·
dinho!?

RÁDIOS E lORNAIS
RfPRESENTMõES A. S. tARA, há 34 .os ......n_nlh _ mtis
alirielll8 cobertura publidlária a jornais de todo o Brasil, a:mplillU
sua eqoipe �SjleejDlizçda e aceita novos represenla,ões de rádios e

jornais, f'eraobter anéncios de S. Paulo e RilI los principais (en·

lros publicitários) confie a suo repre;enlolão àlllaiorfinnodagéo
nelo. E note: só a?ertllllllS com UMA emiuôra e UM jornal de
cada cidade, Pela informalões nêste jornal ou escreva para

REPRESENTAÇÕES A. S. LARA
R. Vil6ria, 651-Conj. 32·Tel. 34·8949·S. Pau!o

AE'RO CLUBE DE SANTA CATARINA
CONVOCAÇAO

De acõrdo com o que ficou deliberado na Assembléia

Geral, realizada dia 20 próximo passado, ficam convoca·

(1Iú; os srs. membros do Conselho Superior, eleitos naque
la oportunidade, para a reunião que se realizará dia 27,
s,!xia feira próxima, as 20 horás na sede ra Federação Ca
tariltense de Fulebol. para a eleição da diretoril!: que re,

gerá o Aéro Clube no biênio 63/65.
CONSELHO SUPERIOR

JOSÉ B. MÁXIMO

CASADA OU SOLTEIRA.

USE

REGULADOR GEHEIRA

PARTICIPAÇÃO

OUSf;n.V,H,:,\O, .\S lluiQui-

JOAO PEDRO NUNES E SEl\'HORA

�o�:�:::� r"':::"a�:'� �O:�:�; CL'Sl'óDIO GONÇALVES E SENHORA

d" anular a. Concorrência, t1l-
tem o prazer de participar aos seus parentes e pessoas

so (IS propostas apresentadaiil amieas e contrato de casamento de seUs filhos, ocorrido
não eon'C!ipOnddam aos inter;;!! dia 11/9/63.
ses do Estado.

TREMAR E DALTON
Noivos

ppolis, 21d) "63,

PARTICIPAÇÃO
t;):,..\,j�-� � --�.. - - Acha;se em festas o lar do Sr. ADAUTO J, FRANCA.
f.m S fflilHJ� RAMU. as e de sua Exma. eSp'osa DALVA STERN DE�

LA 11b� docasal Alf,redo e Teresa Sternadt,
.' �W o nascinlan..

COJITrco:;oI1LO?OIA.�OUt� ��
CQnfccciono,;se quolQue'r q1.!.ntidade, ,na mllhOl 11)' no Rio, de. pm robust.o menino qUe.���ia batismal

.,::'"" ��;:.t... fJ@"f�lillo)"'" qIJal,oode e menor preço. ,'j� recebe,rá o nome;i.e DAV.:(._ 4"
.

.!
->""'_"-4: ,-,�y.

Ed Zabia - 7,0 andar opto. 701 Fone :U9�

na� ...nCOnifltm_,,'· ;. diSposição
dM inlcr�,,;tdol' nu AbrigO de

Florianópolis. em 19 ele �"f"I'm-

l brode1963

II - FOIOIALmADES
1 - Os Interr!l�(ldns de,'er:i()

"l"ndcr I'S �"Il"ulnl<.'s formali_

,ludC'�:

(RlIbens Victor da Silva)
PI(ESlDENTJõ:

27/9/63

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.JAZZ NA VÓZ DA AMÉRICA

o Serviço de Informações dos Estados Unidos

através das gravações em "tapes" da Vóz da Amértca,
tem divulgado no Brasil importantes depoimentos sõ

bre jazz sob um aspecto que reputamos bastante va

lioso, que é o eclético.
Através da gentileza do sr. Eurico Hosterno, che

fe do Escritório de Informações dos EE. UU. em

Santa Catarina. pudemos escutar e ao mesmo tempo

divulgar aos jazzófilos de Florianópolis, que não são

poucos, ótimas performances de grandes intérpretes,

quer do "hct" ou "coai jazz".
Aliás, êsses "tapes"" jã foram divulgados pelas

emissoras eatartnenses. que no momento estão mano

tendo, com certa regularidade, essa divulgação de

música de jazz.
Uma das gravações dá uma síntese histórica do

estilo "dixieland" (surgido em Chicago por 1920. com
a característica de ser tocado por brancos). Temos

duas gravações com os Irmãos Assunto, que revivem

aquele estilo.
Temos também - e especialmente - uma faixa

que é o fino: Louis Armstrong com a Filarmônica de

Nova Iorque, sob a regência de Leonard Bernstein,

que tem sabido dignificar o jazz na altura devida. Se

gue-se Duke Ellington com Osie Bayley, que mantêm

o clima ellingtoniano ínalterâvel, dentro do clima pe

culiar que o mestre imprime à sua banda.

Em um dos "tapes" ouvimos Jonah Jones e seu

conjunto. É um trompetista "acomodado", tocando

na base do comercial, e que jã teve sua época. Ulti
mamente JJ tem feito até dansantes, pelo que nos ex

cusamos de maiores comentários. Todavia, essas fai

xas não estão de todo más. Podem ser escutadas sem

maiores compromissos.
Johny Hodaes, tenorista que dispensa apresenta

ções e que ultimamente vem sendo bastante divul

gado no Brasil. inicia outro "tape" interpretando Cen

tral Park. Muito bom, sendo que a seguir ouve·se Mi·

les Davis, o "codificador" do "coOI", interpretando o

Walkin�, dir-etamente de um night·club de Los Ange·
leso O jazz "frio" de Miles Davis é lírico e refinado,
mal'! seu trumpete faz jazz, acima de tudo. O baixis·

ta Sam Jones, com 10 músicos interpreta uma faixa

cujo nome nos escapa, e o quarteto de Dave Brudeck

ataca Talking and Walking. Brubeck surgiu. com a

turma do West Coast: pianista de grandes recursos,

aluno de Milhaud, como improvi�fidor de jazz não se

alinha entre os grandes. Seu estilo é muito europeu,

cerebmI. cheio de um refinamento que se dissocia de

jazz autêntico. Kay Winding sopra seu trombone em

duas faixas, sendo que numa delas interpreta To the

ends of the earth. Ultimamente uma gravadora nacio·

nal divulgou duas gravações. onde ele compromete o

seu passado. Nada acrescenta de novo, comercializan·

do·se completamente.
Continuaremos.

QUARTOS COM OU SEM PENSA0
Aluga-se Rua Esteves Junior, 34

DR. SEBASTIÃO MOURA
CIIUJRGlj\O-DF.NTII"ITA

CLINICA"DIURNA E NOTURNA
x·Dentista do Semim1rio (::nmiliano Pio XII de S. Paulo
'!'ra�amento Indolar pela Alta Rotação - Prótese

HORÁRIO: Das 8.30 às 11,30 e das 14 às 18 horas

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

A HORA PRESBITERIANA
uça todos o� domin9'J� pela ZYT--25 Ródio Anlta
riboldi de Florianópolis ÓS 13 hQt'os e 30 minutos
HORA ,pRESBITERIANA. Agradecerro!;

Assembléia Geral Ordinária
CONVOC�ÇÃO

São convidados os senhores acionistas da PERDIGÃO
/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA, à se reunirem em Assem·

éia Geral Ordinária. à reallzar·se as 8 (oito) horas do dia

(vinte sete) de Outubro do corrente ano, em sua sede

ial, à Rua do Comércio, 194, na cidade de Videira, Es·
o de Santa Catarina, afim de deliberarem sobre & se·

ORDEl\ol DO DIA
I Discussão e aprovação do Relatório da Diretoria, Ba·

lanço Geral, demonstração da conta de Lucros e Perdas
e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício en

cerrado em 31 de Jun,o de 1.963.
) Eleição dos membros da Diretoria para o biênio de

1.963 a 1.965 e fixação de seus honorarios para o exer·

cício 1963/1964;
Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos
suplentes para o exercício de I" de Agõsto de 1.963 a 31

de Julho de 1.964;
) OUtros assuntos de interesse social.

A VIS O

Avisamos aos senhores acionistas desta sociedade, que
encontram a sua dispOsição, na séde social. todos os

cumentos de trata o artigo 99 do Decreto-Lei 2.627
t'te-, lJl4n

City é cta-stncada como

unia cldadf_' Mórmon e U

tah como um Estadr) Mor

mono contudo. não geral
[mente assim conslrl".ados
sõmeme oetce quc vivem
fora <lo Estado. O� que nê
le vivem. Mr-rmons oU não.
raramente pensam 11:::' as

sumo. Não há dist,lnção de
classe (' nenhuma .vntêur+a
iuats resp-It adc- PJ'i!fcito�
ue Snlt Lake City foi um

judeu .como também <l foi
um dr s mais notávei., go-
dp intolerância, Um dos

vernadores do Estado.
'rócta-, as nríncíoais de

n:lmln�çÕ'.'s crtstãs tem ex

celentes Igrejas e numero

sas congregações em S J I t
Lake City. Durante muitos
anos tem sido ncresentarto
um programa católico <l!')>)�
um prcgrama mormnn, to
do- O� donnngos à noite -ra

m Ji:::.r estacu., d�; rádio da
cídndc. Tôdas as outras dr

ncmin:lções têm um II' _á_
1'10 para seus prr.gram-is,
cuja duração é ba-cnctn ln

prt-porcão df' "eu número
do adeptos. complemente
nvre de desposas. A 1l1aio
ria das ações da estação de
rád!o pe.tecen à Igreja
Mormon

Neturnlmento. ne:o l('do"
cs membros da Igreja po
dem sr-r ctas-Jrtcadcs d" de
votos. Oom-, r-m outr-r- �

ganteacõe, grandes. hã al

guns que são membros a

penas de nome. Entretanto.
a r:cpNçib dos quo par-ti
ctp-m ativamente" fora do
comum. E' u 11 fenômeno
me de-no r"igir'�o r-nc. n

trar cem r-r-m.to, cone-r-a

gações de Monn ans que ,.e

reúnem tc-dos os domlngos
numa cidade de meno_) de
301).000 habftantes.
Em algumns íccaüdades

Q núm('ro dus qu�' frequen
tam a Ig.l'ja é tão grande
que sc torn:\ nece�c'ál'i:l di
vidi-los cm dois ou mai�

g'l'upos ol'r,iallizados. cada
um C[:!l1 suas l'euni,k's se

paradus. a fim dc aCu1n(l
dã-lo� no edifício rlbpJní
vel. Várlns car-::-Ia� ll)or

mons· a('omodam três grll-
l po..s {h: ll1embl·�. 'Ctld"\ tm
com uma n�édin d� c(.;ca {le
l1o"pcenh's membros. 1':1-
dcs o" 'I mingoS hã ativiita
dc� no cdlfif'lo de"dp b0m
cedo na manhã até bem
tarde· num horário cuida
do·allt�'nte elab�r!l.r](). Tõ
das as noites da semana l'

a m?!oria das tardr-s . .são
tamb�Jl cCllpadas com ati-

-=- ----,:- _

����:;��:,:Ii���f;�::;�i "u�rdo�i ,�II!) ri ,1 l�fJe�·� do �1·leDCI·O·hc:anos tao pesnr!�s, mas U Ub 111 lu I' U �J II II O
C'Jntinu9m a vir. em núme
ro sem))r." crc,.:ceIl'tc. E�tá

.sendo de�env()lvído ag'ora VARSO'VIA. 24 - "Toma:

t
-

�1:Ç�::t(l orograma de cons �����r�i;��\�'ab:�,l;����;�.a�� Participação de fa!ecin1f�nlo
ta capital du�ant(' aigllns

numero de membros e -nce
mí- tem sido pregado durante

lhão c meto de Monuons periodos relativamente 1011-

esparramados em toco o gos
mundo. Encontra-se ramos A matcrta dos membros

da Igreja vivem nos nata-

Existe cerca de um

da Igreja em todos os Eêta

dos ue União Americana,
na maioria das provinota-,
do Canada c em todos nS

condados d'l Igtnn-rra. são
encontrados na E�córh e

na Irlanda; na Alemanha;
Bélgica. Prunca. Suiea. Che
coslováquia. Holanda. Dina

marca, Suécia. Noruéan, e

Finlândia; nó México. Rra
sil e Argentina; nas Ilhas
do Pacifico. Novn Zelândin

Austrália, Sul da A rrtca.
Cdtna. Coreia e J:lpão.
O Mcrm-mtsmn é funda

mentalmente n rne-nu r-m

São Paulo c em Snlt CJ!:y
Sua filosofia. suas <I.·n�!r!a
mentes. sua organjz;lçii,) lo
cal. são instalações. da Igr-e
ja então melhor oosenvcr
vidas, e a r.c-a tem -dr!n
mul., digna fie nota nas á
roas onde se escontra maior

tivo, e per ter a sua área

emre a-, montanhas �l(ln

rio,; Unidos. Maior número

reside no Estado de Ut ah

do quo em qualquer outro

Estado. e nesar de haver

grande poputacão de San

tos dos Ultimas Dias em J-

(Iaho' Al'izZma,. Califórnia e

em outros Estados do oeste

e "e encontrar congrt-gn-
cões bastante numerosas

na matcria elas grandes ci

dades do pais.
Mai� de setenta por cen

to da população do Estado
de Utah é Mormon. e mais

de -esscnta por conte da

pcpurecõo de Snlt Lake ct-

ty. a sede da igreja. acha-
se registrada entre os mem

bros da Igreja. Por êste mo

urlgin ã riamerrte colonizada

pelos Mormons, Salt Lake
._----

VENDA DAS CASAS DOS INSTITUTOS: - Volta o Depu
tado Adília Vianna a criticar, na Câmara, a demora na SO°

lução do problema da venda dos imóveis dos IAPs aos se

gurudos preferencialmente. Com a verba dessas vendas os

Institutos continuariam a construir ou a financiar outras

unír'anes. Citou projetos que andam de Comissão em Co·

missão há mais de quatro anos.

EJl..lENDAS A LEI ORGÂNICA DA PREVID:';:NCIA SOCIAL:
- O Sindicato dos Empregados no Comércio da Guanaba
ta e a Federação, sugeriram a alguns parlamentares emen

das e alterações à Lei Organtca da Previdência Social. vt
sam as emendas permitir o desconto de até 10 vêzes o sa

lário·minimo, os reajustamentos atê sete vêzes etc.

PRIMEIRO LUGAR Nb MUNDO: - O Brasil acaba de con·

quistar mais um título mundial. Trata-se no setor de SE·

GURANÇA NO TRABALHO. A Essa Brasileira de Petróleo

obtf ve o primeiro lugar no concurso mundial de seguran·

ça no trabalho, promovido pela organização americana

"National Safety Council"", no ano de 1962. dentro do gru
po que opera no setol' de distribuição e entre as campa
nhies que PQssUam maiS de 3 milhões de horas de traba
lho por ano. �

Em 1961 a Essa conseguiu conquistar o segundo lugar
MAIS DE 350 MIL CRUZEIROS . O Juiz Sérgio Mariano,
da la. Vara da Fazenda Püblica� de Santos, concedeu limi
nar ao mandado de"'segurança impetrado pelo portuário
Valler Honorato Rodrigues para que continue percebendo
vencimentos superiores ao tela estabelecido .pela lei 4.242,
ou seja mil cruzeiros. A liminar é por 60 <lias, mas ressal\'a

que o excedente deve refE;rir-se a hora.s extraordinârias de

trabalho ..

DEMISSÕES NOS IAPP: - Os componentes dos colegia
dos dos Institutos de Previdência Social e o Ministério do
Tralmlho chegaram a uma conclusão- com respeito as ano

teriores determinnções do ministro Amaury Silva. Não se·

rão demitidos os recentemente nomeados. Segundo esta·

mos informadOs. todos os elementos que tomaram posse
depois da portaria do ministro do Trabalho, determinando
as demissões, serüo efetivamente demitidos. Os nomeado�
e ainda não empossados. não o serão. Os que tomaram poso
se antes da portaria serrto submetidos. oportunamente' a
concurso ele habilitação ao cargo.

Achamos que foi uma medida just.a ele 5, 6 e até mais

de 10 anos, procurando ganhar mais um pouco no serviço
público. O que e de lamentar é que não tenham os dirigen·
tes dos IAPs. procurado aproveitar os velhos servidores, es·

pecialmente os mais cnpazes para os "polpudos" carg-os
que foram absolvidos pelos parentes, amigos e apadrinha·
dos das JJR

DISCOS AGRíCOLAS

�'HORSE�"I"CAVALINHO"I r..:!!iJ

o,oro fob,ieodOl "0 8.osil por Móqllinas P"oti"i"90, S. A.,
Sôo P01l10, por ollto.iaoçõo de W, A.. Tyuck & Co. Lld.,
Sheflield, h,lond Ilnllloteno)
Diteol lisol e .«o<tod.s de 18" o,,, 32".

� I�I�B:ºI�!Ç,.� Coixo POllol, 1125 - Porto A.IU'''' Tombe", em

Pelot•• e Ri? G.ond�.

No próxim:J artigo estará
da a Ig-reja de Jesu3 Cr, 1'\

des Santo� do" últimos
Dias. Conv!da!11o-lo a vi�i
tar-nr's n:::. s,eguinte ende

ço - Rua Telwnt-C' Silveira,
56· 1 Andar. Reuniõel! do

mingos às 9:30 e 19:00 1!0-
raso Se quIse]' saber mai.�

informaçõe� escreva ;]ma

car�o,pa'·a Caixa p(,.-tal
450, Florianópolis.

Terrenos em

Bom Abrigo
Vende-se um lote pe�to

da orala com 24 metl'f's de
ft('llI0 pot 53 de ft:n('!o-':
tratar cem o engO Raul
Basto� no edlflcio LP.A.S. E

50 andal ou no Montepio
4° andar.

29-9-63

PEDREIROS
COMPETENTES
Necessito 2 rdols). Alber

to Rua Osvalrlo Cruz, 321

t:"treltn

'BENDIX

27-9-63

DINHEIRO
Cr$ 200.000,00

lêlllRMàô's GLlvatd
os MELHORES ARTIGOS PARA O SEU LÃK I

RUA ..JOAO PINTO, 6

mese�, justament-0 ag\'!'a
que a Igreja da Polónia ex

perimenta tantas dores. �o

frimentos; males e in_justi
ç j�" - declarou n Cardeal

Stefan Wysznski. Primaz (Ia
Polónia. ao falar omeHl a

noite na Basilica d� Seiu
João, nesta capital, à� v-:;s
peras da sua partida para
Roma a fim de assistir aO

,\N'l'ONIO RIZZO S/A. COi\IERCL\L F_-unUCtti1'Ic..4.,
cumpre o doloroso dever de participar o füis.rJin€ntn rl�

SRA. CONCEiÇÃO IlIZZO

Esposa de seu Titular e Diretor Sr, ANTONiO RlZ'fO,
ocorrido dia 23 do corrente em ['ót�.(l Ale;-te e' convid;:i
�ara a Missa de 7', dia que .<;flrá re-zadn !:.eilUods ft�i_
nia 30. as 7' horas na Catcdral Metropolitana.
.\ntecipam agradecimentos.

prõximo período de sc,.si'ies Florianópolis, 25 de setembro dD 1963
do Concilio Ecumênic'l.

'·Durant·e muito tempo �u
tei contra mim mesnl'J .

acrescentou - pensando
que talvez fõ��,!õ mdhn.· Ii
cal'. em companhia de ,71i
nha família e de minha.� '\

velha�.·'

ORDEM DOS MUSICaS DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DOS MüSICOS

DO ESTADO DE SANTA CATÁRINA
O Conselho Regional (fa Ordem elos Mtislcos do Bra

sil conv�ca a todos os músico>; Inscritos para umfl rNu:ti�1O

extraordinária, no próximo Cli3 27 de set0mbro, {Is 19,30 ho

ras. no Quartel da po!írh Milit.ll'. pura tratar da elcleão da

prÓ:...ima diretoria.

De acôrdo com o artigo 23 cl:\ Lei 3257, de 22 (le df'1f'mbro
de 1960. o voto é pessonl e obrigatorJo,. salvo por dQ{'ncn. ou
Ilusi·ncia comprovadn plenamente,

O Cardeal lamentou que
as amoridades tivessem cnn

cedido um numero redll"i
do de vistos aos Bispos que
(levem as'-istir ao Concilio.
(lb"e:vando Que essa nega
tiva "ê um atentado à cons

ciência dos noSSos Bi·p 's.

Que prestaram jurai11ento
de obediência ao Papa ..

Helenn Morll7. Pereira. - Presidente
2.7-9

AVISO MISSA DE 7° DIA
.IO�a.: OLIVEIRA FREITAS

Senhoras Donas de Ca�a
que necessitarem dc móças
pera serviço" caseiro,;. C!u('-

Vva. Adêlia Jorge Freitas c 1'i1hos. Familin- Jo:ío Nico·
lau Jorge e famllia Freitas (ausente), ag-rLldcccln !\s mani·

festações de pesar recebidas por ocasião do falecimento de
�ell espôso, pai. cunhado, filho e irmão e convidnm OS dA
mnis pnl'cntf's c n-migos para assistirem n Snnb lI.l1c:sa dll

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Sábado enlace matrimonial Marilia e Djauro
"Noite de Isírêías" no Clube "12" dia 9 novembro
Ana Maria recepcionará hoje - "NIVER"

Ana Maria do valle Silva. hoje, vai come
morar "níver"

" �,e zstreres-', uma original promoção
íclealíaada na Cidade de Brusque. no C.A.

c�rlO�, Renaux, cam .as vinte e duas "Es
trelas, esta.ão desfilando no Clube "12
de AgoSt0" dia nove de novembro próximo
conforme venho divulgando há varias dias

MARIA

Beatriz Vinhais, amanhã, recepcíonarã
seus convidados para comemorar "NI

:.ER". na. mans�o do casal Dr. Tom (Ma
l�a Passa,-�i) Wilde. Atedendo gentil con
vIte, estarei presente.

AMANHA

n as .S�nhoras Rotarianas, promoverãoH un:, cl).a, com um desfile, das '"debs" da

�iue�armoma Lyra". na A.A.B.S.. em Join

ANA MARIA

do VaUe Silva, hoje na sua conrorta.,
ver residência, recepcíona-a um _gl"UP_� de
colegas para comemorar seu aniv�rsári�.

ACABO

de receber um bonito cartão postal, do
Dr. Paulo Konder Bornhausen, da cidade
de Viena,

EM

.romvüe. o Rotary Clube. c Llons e a

Câmara rumor, no próximn dia dois. vão

homenagear cem um jantar o coronel Jo
sé Carneiro de Oliveira, muito estimado
nnqu.ela cidade, que já .ef;lâ de malas pron
tas 9:,�a v.ajar p:.tra a Guanabara. para
assumir novas funções.

QUEM

Hotel.

A BOUTIQUE
Eny, com o COlunista vai promover

um desfile de modas - lançamento de
primavera e vecão. dia vinte e quatro pró
qimo na Manchester catartnense. O pro- n

prietário sr. M-Oises.wetnstetn. já viajou

Ipara São Paulo e RIO, a Um de trazer as
últimas novidades para a elegãncla femi
nina.

A MODISTA ZU2jú .

confeccionou bonitos e tegantes mo
dêlos de gala, das sra: Etiene ouatt. DL
Aldo Urban, Osvaldo Duatt. Arnaldo Du
att e da debutante Lêda. Fontes. que acon
teceram com destaque no Baile das De
butantes da Lyra.

MARIA

auxníadora scbérer. foi a debutante
do "Carlos Renaux" de Brusque, que par
ticipou no desfile das "Debs" no aare õo

Perfume da S. Harmonia Lyra.

NO

dia 25 de outubro às 21.30 hs. est?r�i 1
na TV - Canal dais de São Paulo para urna (

entrevista. à convite do jomaü ta M!lton{
Suplicy Vieira, que faz parte da "ffllnjJ:a"�:associada de São Paulo. • 1

Turismo .e sociedade será ,ry tema da en

trevista. que vou abordar sôbre senta os- t
tarina �

RECEBI r
uma carta do Jo nansta Paulo de M' - f!

randa Pinto, do conl'Uf.SO Embaixatriz dOaTurismo do Brasil. que com () diretor dO�
me��o,

J.orna.lista J.
�sé Guilherme de

F."II!
tas. virac a esta cez+ter. para entendtmen

; �' ,. �i:i.. tos à �esp.eito da zmbaxatrta do 'runs-no
de Santa Catarina.

.

O PRO'XIMO

"

palIe de �b�t�nt�s: será 'em 'Elume

nau', na S, O. "Carlos oomes''. dia cínco.
Marli, Busch na lista das "Debs" para o')
desfile.

.

1
CONVENCiW

Eutadual d€ Câmara Junior, nesta Ca

pital, no nrôxlmo dia quatro de outubro.

PRO'XIMO

sábado na Capela do Divino E:.piritn
Sanlo, será realizado o Enlace Ma�rhno·
niaJ da Sl't:l M3l"ilia Peluzo com o Cu
mandant.e Djauro de Oliveira. Após o ai)
Rei gioso os convIdados serão recepciona
dos no Clube "12 de. Agõsto".

o CLUBE

� nl_an�;:!t�i���:��o :ea�Jo�!!��::' :x�C�� "6 de Janeiro" em ,preparativos pHa

� pitão dos Portos de San�a Catarina nesta o seu baile de gala. cCom o desf ie ds.s d�.
Ca,pitaI. que estâ revendo seus nÚm-�r(ls b�tant€s de 1963. que acontecerá no pró�amig.os. E' h:spede do Qu.erênc:a Palace xlmo sábado.
=O--"·--========�;;""=====c.

CINEMAS: (ARTAZH DO mA
- CENTRO - - BAIl<P()<

são José
â:� 3 e 8 horas
Alberio SCrdi

RIta Gam

E!za Martinelli em

COSTA AZUL. PRAIA DOS AMANTES

-Dya:iScope - Tecnicolor. _

Censura: até 18 anos

ri!z
as 5.e 8 hc-:as

Os principais intérpretes da músIca do
m::mento!

VAMOS AO TWYST

IOXy
as 8 hora<;

Jack Cal"penter
-em-

O 10 HOMEM DO ESPAÇO
Censura até 14 anos

gloria
âs 8 horas

James 'Stewart - Donna Reed
-.em-

A FELICIDADE NAO SE COMPRA
Censura até 14 anos

império
is U huras

Eddie Constantine _ Per Angeli

QUANDO A TORMENTA PASSA
Censura até 14 anos

ás 8 horas
Um ma·:avilhr$o "shaw" circense!

OS OLHOS DO CIRCO
- Censura: até 5 anos. _

tão brasileiro ,

quanto Brasília!

CASAS

RUA TIRADENTES esquina com o Av. H. LUz - 3

qUOl't05 cremais ueoendencras

RUA SAO JOSE' esquina com a rua GARCIA

Casa com 3 quartos - riving - sala de jantar - copo
cozinha - banheiro social - sanitário menor - areu üe

serviço 2 armarias embutidos - deposito e tanque
180 m2 de area construída.

PALAOI'1'E;� I<UA NERW, �OS N"',26 .�

Vende-se em única oporumrdaoe no centro da Cíoace
construído em terreno de 22 metros de fren.e cor 4C
de fundos. Comenda na parte terrea - amplo hal! de
eorroco - 2 selos - escritório - qUarto � copo .

cozrnt.a _ dispensa _ quarto de empregado e res

pecti.eoo bcnhetro. Em cimo ii dormitórios -- bonheirc
socrat e amp!o terraço FOfo garagem e depósitc

RUA FRONTINO C. PIRES N.O 32 - Cosa de mader
ro pagamento porte à visto resto o combinar.

RUA 14 DE JULHO 953 - Estretto sctdc do ponte
quem segue paro C(1queiros, Caso e terreno cam

782 m2.
!

RUA PEDRO SILVA - 1.140 - COQUEIROS - Magni·
fica chacara r-oerto da praia, tendo o tererno 42 m. de freno

te por 61 de fundos e casa de 'l.lvenaria madindo 10 m. çle
frente por 13 de fundos -

....ontendo varandão de entrada
- gabinete - 2 salas i' 3 dormitórios - 'copa �ozinha -

oanheiro social - quarto de empregada com samtário. Ga·

ragem depósito - jardim 'cuidado - pomar etc.

TERRENOS

COOUEIRQS - Ruo Juco da Loide, !ote bem situado.
terreno com 18.00 m. de frente por 45 m. de fundos.

JARDIM ANA MARIA - CAPOEIRAS: lote com duas

frêntes, com as dimensões de 10x32 mtoS.

RUA MOURA - 3 iates

JARDIM AEROPORTO - varias lotes.

RUA FREI CAN"!:CA, perto do morro do Chapecó,

ANOTE - GUARDE - VISITE

DURI-BlOCOS
ANOTE as vantagens: mão-de-obra é reduz,ja em

70%; o tempo de construção é 70',., menor; material
mais barato e só precha rle 2 a 3 mm. de r.ebôco. As

paredes não deixam passar Tuido· umidade ou calor e

tem durabilidade ilimitada.

GUARDE o endereço: - Esclitório à Rua Feli:>t>
Schmidt 34 1" andar. Fábrica em ''::oqueiros - quase de.
[ron a S�lga.

VISITE p c�sa modêlo, ao lado da fábrica e certi·
fique-se pessoalmente. de que você me;mo já porf
iniciar sua cOl:strução.

DURIEUX & CIA. LTDA

Fábrica de blocos ae cimento - tijolos de concreto
- com encaixes-

CASA - AlUGUEL

1"/10/63

NOS TEMOS
�

APE(A'H}I
ele que você precisa I
No qualidade -de revendedores cuto

rtzodos, podemos resolver �au pro

blema sem demoro. Em nosso estoque
.ocê encontràrá • com certeza - o

peço ou o acessório que procura, a

preço de tabela, genuínos, testados

em laboratório, garantidos pela mar

ca IH. E, no coso de qualquer con

sulto sôbre o seu Internotional, tere

mos o móximo prazer em otendê-lc.

Representante IÕI nesta cidade

G. SOCAS S/A
CüMERí....1() t

d.r·I{i::::,t.NTAÇOES
IL .;IJ /\L)UCCI 7'1.1

c')'l"I<ti"lO'
Um terço a VIS!(J '" li I<!"'\'

'. ,,'l!�l,,(.,Oe� )<.IrI)·

I� 'lnf"nM� 1(4

VHWA DE VE'CUlOS

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

Brutai para CüNCORR1:NCIA PúBLICA DE VEíCU

LO.:> do SeIVJ';l.. SI,t;1'Il da. Illdüstria -'Departamento Re

gional de Santa Catarina.

Pêlo presente, levamos ao conhecimento de quem in

teressar possa, que se encontram à venda, mediante con

corrôncia pública, 05 vetcutos abaixo especificados e de

propriedade deste Departamento Regional:
1- - Um caminhão, marca f...IERCEDES·BENZ, ano

1959, cór cinza. motor rr OM_321-9190400910, seis cilindros,
120 HP, pelo valor mínimo de oferta de Cr$ 1.800.000,00
(um míthâo e oitocentos mil cruaotrosr.

2" -- U rim csumonet a, marca OP.l:!:L. ano 1954, côr azul,
motor número A2.iL5408141·L, seis. cilindros, pelo valor

mínimo de oferta de Cr$ '500.000,00. - (quinhentos mil

oruzarros.:
3" - Um automóvel, marca SIMCA DO BRASIL, 1961

côr preta, motor número 7591. 8 cilindros. 90 HP, pelo
valor rntnimo de oferta de Cr$ 1.5000.000,00 (um milhão e

quinhentos mn cruzeiros).

Os interessados na compra dos veículos acima especi
ãceoos. deverão trazer S'.'w.S propostas ao ·DEPARTAMEN·
TO REGIONAL DO SE:J,VIÇO SOCIAL DA INDúSTRIA

DE SANTA CATARINA, sito no Edificio Plameg, Praça 15

de Novembro, 6" andar, nesta Capital, no dia 4 de outubro

do corrente ãno, até às 10 horas, hora esta em que as

propostas serão recebidas e apreciadas, na presença de

todos os concorrentes, pela Comissão de Concorrência

Pública dêste Departamento Regional. As propostas deve

rão vir em envelopes fechados. com o maxímc de sigilo,
trazendo com tôca clareza e precisão, o veiculo que ínte

ressa ao proponente, com o respectivo valor de oferta que

será difinitiva.

E' indispensável as assinaturas dos interessados, na

respectiva proposta.
As propostas serão abertas na presença de todos os con·

-c

Assim, cada veículo receberá uma proposta em enve·

lope fechado e rubricado pelo proponente. Não importa
a que o mesmo concorrente faça propostas para todos os

veiculas, porém, t3is propostas, como se esclarece 8cimls,
serão feitas em envelopes separados. veículo por veiculo.

As propostas serão abertasna presença de tods os con·

correntes, caben io o direito de aquisição do veículo a.o

que maior' preço oferecer.

Os preços de oferta serão absolutamente para paga·
menta à vista, não sendo aoreciadas propostas que conti·
ver a cláusula de pagamento à prazo.

Os pagamentos deverão ser efetuados em moeda cor·

rente do país.
Na parte externa do envelope que contém a proposta,

deverá constar as características do veículo aue. interes

sa ao proponente. porque ê facultado a todos os propc.

nentes a retirada ele suas propostas Isntes da. abertura da?
mesmas.

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

Em hipótese alguma. se dilatará o prazo pa.ra paga·
menta do veÍCulo comprado.

'

05 veírulos de que trata o presentc EDITAL, se en·

contram f. Jisposicão dos interessados, para eXl1me e ve

rificação, à Rua Wlvio AduccL n° 280 - Estreito. diària·

mente, no horário das 8 às 12 e das 14 às 18 horas.

Departamento Regional do Serviço Social da Indústria
em Santa Catarina, 12 de setembro de 1963.

A COMISSÃO DE CONCORRt:NCIA

Curso Preparatório Confinpnfe
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFE'SORES
DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GINA'SIO EM UM ANOI
PRE-GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
DATILOGRAFIA

- Baseado nos mais mod&rnos processos peda
gógicos

- DirigIdo pelo:

N.

- PROF VIG:rGR FERREIRA DA SILVA

HOR�'RIOS, DIURNOS e NOTURNOS

;,_"', 'Faço sua 'iri�crj'çõo á. R�� Dr. Fúlvio'" AducC'�,; ��:
9a 24 de Maio, 748 - 1. andar
_- Equipado COI]1 móquinas novós.

JUIZO DE DIREITO DA 'IA

RA DOS FEITOS DA FAZ�;N

DA PUBLICA E ACIDENTI::S

DO TRABALHO DA COMARGA

DE FLOlUAN"OPOLIS.

EDITAL DE CITAÇÃO COM

O PRAZO DE TRIN'FA (3DI

DIAS.

o Doutor JOÃO TOMAZ

MARCONDI:;'Z D� MATfOS,
IUI: ue vileito'Titlllar da Vara

dos Fcito� da F,.;o;end"s h.l))li_

cU e Acidentes do Trabalho cid.

(;olllurcn de Flo:rlanópolls. ç,.

vital do .h:swdo de SlInt" co

tllril1!l,nU ícrma da lei. etc.
I;'AZ SABl;;n "tod(\s. 'lue o

pre��IIL(! (!<lita! d", dtaçilo vi_ \

rem ou dele conhecimenLO ti ..

verem, que por parte de LUIZ

JOÃO DA SILVA e NADIR DA

(;03TA SILVA, brasileirOs ca

��dos ele Comerciante e' elll a.

fazeres domésticos residentes
dOmiciiiados em Cacupé, dlstri

to de' Santo Antonio, município
de Flori-llnõpolis, foirequerido
em umll lIçilo .de Usue.apião um

imOvel com üree de 61.000 (see
sen+a e Um mil) mej-rcs qua

drados,fuzendo frentealeste
COm II. e-sttnda ge:!"al, medindo
61 (sessenta e 11m) metros; a

oeste na me�ma dimensão,'
fUndos 61 (sesse,nta e um) me

tros confrontand� com terras
de quem de direito a�é as ver_

tentes do morrO da Pedras; pe
10 nOrte Com terras de Romell

Bastos Pires, nUma e:<tensão de

1 (um) qullometros aproxlmn

damente, e finalmente pelo sul

na mesma extc'nsão de 1 (um)
qUilômetro com terras de 1-

delfonso Lorenço eLa Silva. Di-

to Imóv(!1 está sitUado em Çu

cupé, Distrito de Santo Antô

'11.10; feita II. juStiflcaçã�da p"s
se.foi a mcsma julo:-ada proce
dente pOr sentença. E pnra Gue

chegue no conhecimento de tu

dos, mandou eXpedir o -preSen_
te edital de c1taçào que será

publicado na forma da lei e

fixadO nQ lugnr de costume.
Dado e paSSado nesta cidade de

Florianópolis, nos vinte e OitO
dias do mês de agOsto do IIno

de. mil novecentoz e sessenta C

três. Eu, (Edison de Moura Fer

1'0) Escrivão subscrevi.

JOãO TOMAZ MARCONDES
DE MATTOS

.. Jui� de Direito

26/9/63.

rAFEmuu.
N�O'

CHi) ZI�O'
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Pelos Municipios:
TOTlCIAS DE

o Mu�vAlJU DO AÇUCAR

Os jornais recentemente anunciaram que os prê
;05 UO açúcar se elevariam no mercado mundial (em

jonsequêncía de um acentuado déficit na oferta do

orcduto) e no mercado norte-americano (em virtu

de da especulação que dominou os círculos importa
dores dos Estados Unidos).

As razões apontadas para o decllnio verüicado

na oferta de açúcar. entre outras, são:
I - �edução na safra européia em cêrca de

riilhào de toneladas.

2 - Redução dos estoques mundiais.

3 - apreciável queda da safra cubana.

Porém, para o Brasil, esta alta no mercado açu

careiro, não trouxe qualquer beneficio, motivado, en

tre outros ratõres. por serem modestas as posSibili
dades exportáveis, perdendo o país excelente oportu
nidade em aumentar as suas parcas disponibilidades
.iambiaís.

A escassez de açúcar brasileiro no presente exer

cício. refletirá para o período seguinte, em razão da

ba-ixa elasticidade da oferta do produto em pauta.

Entre outros. os fatos que atuaram na redução do

processo de produção foram:

1 - estiagem e geadas registradas nos estados

sulinos.
2 _ inquietação' social em Pernambuco. cujos re

flexos psicológicos impediram maiores Investíment,

no setor
3 _ descontentamento dos produtores que consí

deram baixos os preços mínimos estabelecidos pelo
Govêmo no mício do ano em curso.

O Diretor da CACEX. Juvenal Osório Gomes. pre

conizou desviar uma percentagem da quota destinada

ao mercado interno para o externo, aproveitando a

alta nos preces internacionais e. enquanto os produ
tores não elevarem sua oapacídade de fabricação. É

uma medida qae, si se efetuar, deverá ser estudada

com cuidado. levando em consideração fatores "prós
e contras" da sugestão.

I Uma análise positiva da situação de alta vertn

! cada not preços do açúcar, nos leva a temer pelo fu

I turo do mercado açucareiro. Preços altos concorrem I
; para um incremento na produção. não só em países

·1i :��or���;��a��:��!O��iS�:::de: :U���:taq�:c:���
: fatalmente a demanda, ocasionando estoques extras

I' nos países �roduto�es. com consequências negativas .1nos preços mternecíonats.
Um bom exemplo a ser citado é o �o café,: super

valorizado em 1954. criou condições pará que novos

países entrassem no mercado, contribuindo para a

super,produção existente. nos dias atuais, com rene

xos nos preços internacionais.

Portanto, preços altos em demasia podem levar

a um excesso. de oferta de açúcar, trazendo díncut

dades para os países produtores e. em particular, pa

ra o Brasil.

TECNICO
A FABRICA DE ARTEFATOS TEXTIS "ARTEX

S/A .•
TEM VitA EM UM DEPARTAMENTO DE TREI·

NAMENTO PARA PESSOA FORMADA EM CURSO

TECNICO DO RAMO DE CONSTRUÇAO DE MAQUI·
NAS.

INFORMAÇõES COM O DEPARTAMENTO DO

PESSOAL À RUA PROGRESSO N° 150 - GARCIA -

BLUMENAU

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

da de ferramentas e boa rreguesía, incluindo 6 bicicletas de

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

soda cáustica,

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

HETRO QUfMICA FLUMINENSE
I

Embalagem Industrial:
Sacos mullifolhos (Popel e Plóstico) de 50 auilos

Embologem Doméstica:
(Gi:.;os de papelão com 24 paco!.:.s pl6s!icos de 1 1/2 Ih

Ropreselllonlel paro os

...

Domingo passado na sé
de do Clube Caça e Tiro

"Luta Ramos Borges" to

mou pósse .a. nova DIreto
ria para o Biênio 19!17l1
1�6S, da qual é presidente
o Sr. Ary da Costa Avlla.

Desejamos a nova Direto
ma muitas felicidades em

seus €'lllpreendimentos em

beneficio da Sociedade La-

geana. Llo,

n,�:!u�uS�a�,oA��On'�':I� Pelos M'uníc1i:rnos:berto Ribeiro Netto, abas- �

���i:!���n�'i��"i��n�O'�� -N·-O�-t-I;·c·l·as de Po"rto Unl-a-oClube de Tradições "Bar-

bicacho Colorado". Dese

jamos ao Dr. Afonso feliz

viagem e bréve regresso.

LAGES
Escreveu:

NELSON BRASCHI':R

Aniversariou dia 20 p.
passado a Sra. Da. �lzlrfl.
Ramos Sá, dlgnissima es

posa do S!". onveíros de
Sá. Daqui desta coluna cn

viamos o nosso a,braço com

vetos de multas reüctdades
e muitos anos de vida.

No próximo Sábado t(>
remos 10 acontecimento so

ela! da semana que será o

enlace matrimonial da
Srta. Rosy Ramos Lisboa.
filha do casal Sr. e Sra. An
tônio Ramos Lisboa com o

teve» Pértcles . Calil Has
sun filho do casal Sr. e

Sra. Assad cem Hasvun

(São Paulo). Os convida
dos serão recepcionados no

Clube 14 de Junho. No pró
ximo número daremos de
talhes sobre mais este gran
de aconteetmento $oclal na

Prlncesa da Serra.

Completou suas 15 Pr'
maveras dia 18 p. passado
a Srta. Mac í

a da Graca
Moellin. distnta filha dos
nossos ,re7ados amigos e

tenores casal Sr. e Sra.

Joaquim Mellin FllhJ. Ma

ria da Graça nesta data

recepctonou suas coteees e

amigo� em sua retdêncta
orerecendo.üies farta me

sa de doces e beb.das. PP.

lo acontecimento ap.e-en
temos !IS nossas felicita

ções a Maria da Graça e

seus Iclízes pais.

Elm palestra que mantt
vem.as com o Sr. Prefeito

Municipal este nos tnto-.
meu que dentro de poucos
dias serão Iniciados os tra
balhos de asfaltamento da

2!l. Pista ria Avent-ta p".

sídente Vargas. :n: uma

�:lI3nd'c írríciavíva do exe

cuuvo municipal poís .o

tráfego é muito intenso f!

tualmente na la. Pista

constrtda.

Dr. SANDRO

MASCARENHAS
CIRURGIAO DENTISTA
Ex-Estagiário do Hospi

tal Naval em Clrurgfa e Cll·
nica de bôea. MOdernisslm'
eoo-uttõric futurama _

Cadeira eufórica _ Alta rc
';açã.o.

Rua Brigadeiro SIlva Paes,
D. ra 'reíetone: 3552
CHACARA DO EHPANRA

Volkswagem
COMPRO COM SOO MIL

ENTRADA - RESTANTE

40 MILL MENSAL - TRA,

TAR COM ALVJ!:S NO CABO

SUBMARlNO.

NADA DE
REBITES!

Exija em seu caeo

Lona de freios "COLADAS"
_ 60% mais no b.prOVó!1 1-

menta das Lonas.

CASA DOS FREIOS

r Plortanopolis. 26 de fi de03
----------�����

Não peço caridade, quero àpenas ser como você. Desejo estudar, trabalhar, ser útil.
Com a ajuda que me deram, já sei dar alguns passos, aprendi a ler e escrever. Mas ainda

posso melhorar muito, eu e milhares de outras crianças defeituosas que queremos ape
nas uma oportunidade de reabilitação. Colabore com a gente, ajude a nossa Campanha.

I
.�,..

Campanha Pró-Criança Defeituosa - Associação Brasileira Diretor-Executivo •••••••••••........ ' Jayme Torres
da Criança Defeituosa-A.D.C:D. COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL Secretário •••••••••••••..•.. Luiz Philipe Rezende Cintra

, Tesoureiros ••..•..•. Alberto Figueredo e Camillo Ansarah

Presidente de Honra .........•...•... o' .Amador Aguiar Presidente da A.A.C.D.••••....Renato da Costa Bomfim

Presidente da Campanha ...•.•.• o •••: ••••••Laudo Natel Coordenador ••••. : ..••••••......Ulysses Martins Ferrei�

CAMPANHA PRO:CRIANÇA DEHrru05�

!
j

·1

ERVIE SUA"CONT1!IBl!lÇAO PARI 1 C1MPA'Kr'fÍR�·C1!IANÇA BEFEiruost, À EIliIDADE 'fl'llAÔA DE SUA CIDADE:
Associação de Assistência à Criança Defeituosa-A.A.C.D.-Av,ProE.
Asccndino Reis, esq. Pedro de Toledo, - São Paulo.

jAssociação Casa da Esperança-Rua Imperatriz Leopoldina, 9-Sântos.
Associação Nossa Senhora de Lourdes, anexa à Sta. Casa de M:iseri..
côrdia - Av. Cláudio Ruis Costa, 50 - Santos. ..

�ssociação Mineira de Reabilitação - A. M. R. - Avenida Afonso
Pena, 2698 - Belo Horizonte.

�sociaçãoParanaensedeReabjJjtação-A.P.R.-R.I�çu.;811-Curitiba.

Associaçãl) Pernambucana de Assistência à Criança Defeituosa -

Rua do Espinheiro, 730 - Recife. ...

Associação Sanatôric Iafantil Cruz Verde-Av.Jandira, lOO2-São Paulo

Associação Santa Catàrina. deRel!.bilita!iW- Rúa Gal. Bitrencourt, 102 -
Florianópolis.
Instituto Baiaoo de Fisioterapia c Reumatologia - Av. Getúlio Vargas.
544 - Salvador.
Sociedade Campineiea de Rttupera� da.CriançaParalítica-Rua Lusitana.
369 - Campinas.

\ I
I

de madeira pré-fabrtoada, vende-se, com dois quartos, sala
visita e jantar conjugada, copa, cozinha. quarto de banho e

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

xtmo à 'rexeco.

Llt,ENCroU-dE O PREFEITO

SALUS'l"IANO COSTA JUNIOR

0$ serradores são obriglldo8 a

reptantar e o fluem religiosa_ ;
ELEIÇÕES EM UNIÃO DA

mente. Surgem o ,·ereador qUe
ATENÇÃO

ACEITA·SE REPRESENTAÇAO
PARA SANTA CATARINA

O Prefeito SalUstiano Costa

Junior licenciou-se do tarllo

pelo prazo de sessenta aras, a

fim de tratar da saúde de 8Uu

espôsa, Da. Clementina Lona

Costa. Ao mesmo tempo em

Que seltcítava licença ii. Câmara

de Vercadure8, entroU Com i_

dêntico pedido de licença O

Vereadpr \\'illy Carlos Frell,,_
ncc JUng, I'residente da Casa.

a Cíllnara de Pêrto Uniii:o "n
rte em Contato com as câmaras
dos mUnlciplos vizinhos para
Se encontrar Uma fórmula "n_

mum pura ecmbate r o m!ll.

CARTA PARA SELMA DA COSTA D. DUTRA

Escritório - Rua João Pinto No> 9 1· Andar - Sala 4
Tel: 2349

Florianópolis - Santa catBrin�.
INICIADA A CONSTRUÇ,\O
DO PltEOIO DOS ConREIOS

E TELEGltAJo'OS

�--I
Dia 6 de outubro realizllm_�e

as etercões para pr�feito e vc

readores no mUnjcipio de Uni

ão da Vitõria. Para prefeito
Concorrem Or. TanerO do DCn

ghi, impiisto _yelo ft""ernadl)r
Ney Hraga e tem o apíi10 do -----------------

I' De, U D.N. 1'''. I' T.N Dra. IARA ODILA MOCETI AMMON
e Domicilio Searamella, esCn_

Ihldo nas ecnveneões do P.'i'.
Pôrto Unlãl) tem expcrlmen_ CIRURGIA DENTISTA

A��im. a ehef'Ia do execujfvo tado um ,,1I"to de "rogr",.so

passou au Vereador mais vota nu qUe diz reSPeito noS edif[ ..

dO, Dr. Victor Bnch Filho. ts_ cios pú\Jllcoli. O govêroo fede

te tomOU pU�8e dia 17 ao C(,1"_ r\l[, qne Iniciou ontem :II C"U".

rente em sessiío solene, prCSell truçlio do prédio dOIl currein�

teS inúmeraS autortdadea e 1)0 e telégrafO". Sucede, "o"ludu

pulares, Au Dr, Vitor conhe que o ediflcio previsto é ('111

assumir a chefia do c"('�utl,,O tanto pequeno, tfln10 uasím

em �·irtude de ser o ,·ereanor QUe I) Prefeito em exercicl",
mais votado. A ptesid;ncia dn Dr. ViClor Buch fo'lIho, entrou

legislativo passou às .m'{'s do imediatamente em contatu Con.

vereador Jorre de Olt'·clra (a_ os ulretcrea dos se..·1�08 dos

bral; l° secretârio, j,i q,,€ o corr"tus e teltlgr"fos I'ara ohter'
atuai prefeito era o ,·!c;"_!'resl nntOrlza<;õo ,.ara ediflc,,�iíu de

dente. um prédio condizendo Com as

n. P. S. D. e P.S.P. Os

prognósticos são Os de qUe a

difer<.'ll<;a ..... tre Os concorr�n_

tes será mínima. dlficll de se

prever o, ,-Itorioso. Pata o 1 ... _

).(1)>lati,,o mUniCipal concorrem

mais de ·setenta tandldal"lI

pararlozeyagas,

Atende senhoras. e Crianças.
Método psrcológrco rnodemo-especíaltzodo. para crion
ças
Alta rotação.
Aplicação tópica de flucr.
Atende somente com hore mercado das 8 às 1 2 hor"
e das. 15 às 18 horas.
Ruo São Jorge. 30

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

RIO BRANCO N.o 196, DE CQNSTRUÇAO NOVA. IN

FORMAÇOES NA MESMA.

conTE DE l'I:\IIEIROn::ss

Na Hcs"ão de 11' dn corrente CONTINU,\ A ESTIAGE�1
DRS. ERNIO LUZ e

JOÃO JOSE B. SCHAEFER
o vereador Norberto Weh .. r Ie_

"antou a questão do corte de Com �r3nde, Ilrejui�OH par ...

plnhelroles, qUe se "eTifka em n indúlIUi" e o comércio lOCaI" ADVOGADOS
Rua Felipe Syhmidt, 21.

florianópolis - � -

Teléfone 3145

1'(lrto Unliio, bem assim n,,� de ciunuml"nlL> dc !U'l. "eln de nL�_

�lat09 CuSta, Ca�"dor; IrinetÍ- �es. A �!tuLLçã" ten,....' II vlor�r
1'0115, '1'r€'8 Barras e CJUloinhn'. A�radeço a Antonioh.. da

AI<.'gnu o "d�1 q,u(''n!io M pln11
tio c"rr"�I.ondtlnt(! :LO' <.'H·I,,�

P��ir�:��I� ..d;:i�!;�,��:� �;:::n<"':�,
[�MBRElA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR DO, ESPORTES

do passe de Tenente que
p.:;derâ se transferir cara.

o ramoso clube de Vila Bel

miro, tudo de- ';} das

negociações.

o.A reunião dos presidentes
de ligaS e elnbca do litoral
visando n realização de UM

torneio, foi efetivado domin_
goe na cidade de Itajai E:>t;��-

H.!; Co�::n't '(5 p:lVr.3 inlerna

ciens's dos Istsdes I'nidos
LO}\lT'RES (ENS) _ (}r:) esportivo Braham

nem H"�. r-ar-m-ão do rr un Lcbus 23.

,.oe autcmóvefs em 1962. Os volantes atuarão apre
)�,r ;('ira!'r, em t-ê- nr- \'�S -entadcs 90r Ian wak-

TI I? -nacnnats. a serem (.�- "U" n- "no pa-saoo. d.;!,
'eb-ad-s n-s E tacos uní- que se re-trou c,<>f"ni'!-

doa, nas ;rõ:{:mas -e.r; -_ mente das corridas jnte

H'lI londr+no a- ?4 q .,.,�. quípe
-onduavé juntamente com Ambos os automov=

Frank rtate-ner. fp �2 c- romp(>tirão na categr-r
nos, filho de um "skipper" '.'I!'! até dais litros.

australiano O'f)

So:io"a '" Or�:' ri::: E:I'0't:lnS8:

f'(W:'\'I�Al'�O
A SOCIEDADE OR \T:>'ltl.� APESAR DE NÃO TER f

EST_REIT::NSE' cm.'["��CA DO TOT,I\LMENTE VENr'

AOS INTEP"::;:::SADOS ,!UZ DA. CORRERA. NA DA.':::.

A RIFA DA GELAD'f.':a.\, D:: 27 DE SETEMBRO parelho, destinado a delatar
GIROgCO'PIO ESPACI�L - o mais' leve mcvimentc.cue
Um nóvc girDscÓp:.o esrén- Instrumentos Convencin-
-co fluido, com uma mass-a

liquida giratória em lU2::r canais não podem registrar
será empregado possível-

da roda comumente u-arta. mente para estabilizar 'a-s

está sendo preparado. na futuras plataformas espa-

foto, 'para ser testado: r. a- dai n'Jrt.?-amer'canl1."·

Iemandsré 31 anos de lulas
a-jo urna a-c--mucão f'S

tá de an ver ária. Trata-se

do 'T'ams.n:'a'"ê FutebC! Clu

be. que ccmplet a 37 r\:".OS

de atividades, de vez crIe
foi fundo do no dia 26 de

setembro de 1926, F, i qua
se semu.e um 'Clube mo

deste. mas que reve'cu

grandes r'guras do soc(.!er

barriga-verde. entre êles
os atarante,:: Sau:zinhn e

Brául'o. d'Ji� dq,s mais a'>

sid\loS .,.,'" �"'eção de S�n
ta Catarina.

Bon� ,-. n' áCl� mo-rpnt')s

tem atravessado c alviru

oro 'do E ·t:eLo. que. "I�O�
ra, com o dr. J. Forttesna pre

ícêncta, prccura elevar-se

e elevar o futebol nortano

p:i:tano no conceito do es

pene barrga-verde.
O -nace'' entra hoje no

Eeu 380 ano de lutas, nara

gaudjo de sua torcida que
cresce de dia para dia e

que, em torno de "eu :os 'ar
c'rlf' Jl11\'"ra1. Drc��pp'u� na

luta pelo seu 'soergouimento
Nos ·.as cumprimentos.

. Caxias aindá quer enfrentar

O AVAl' em JOINVILi.E
A diretor' a do Cax'as vai

vO'ltar a manter entendi

menta,s com os dirigentes
do AV;iÍ. para a efetivação

na manchester catarinen
se· em data ainda a ser d'Õ'

tel'm:nada, tendo em vista
os compromll�sos do lider
no certame metropolit�o,

Nem sempr� é fácil descobrir uma camuflagem, Veja o caso dos fazedores de
peça "de imitação" para máqUinas Caterpilla.r, por exemplo. Por isso, cuidacc!Somente o Rolete de Lubrificação Permanente Caterpillar oferece à sua mâc;uina'1das as 1Ja:.tagens, Não arrisque seu capitaL Exija Peças Caterpilbr Genuínas.

�__A_s'_Ja.disposição em:

'FIGUERAS S. A, ENGEr�HAHlA E IMPil�W'.��

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE; " GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

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

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

ram presentes à· mesma o Pre dentro das arrecadações. Av"i .,Pela Ordem dos trabalhos,
sldente da F,C.F., sr. Oani Mr. igueil'ellse, MlIl'cHiO Dias e.Bal' ent"0lt em discussão o Caso das

lo; Júlio Wippel Preaídente '1'050 propuseram a cota de . arbitragens, �endo aprovado
da Liga de Ilaja!,' Nicollnc

'
100 mil cruzeiros com O que Que O árbitro acompanh"r.í"

TanCl'edO do Avaí, Rui Pacheco
do FigUeirense, Camijo Muasi
" �Ioaclr Werner de' Barroso,
Otávio BOlonlnl do Carlos R�_

nnux. Ivo Groh do Pnisnndú,
OSCa'" Gustavo Kruger p�'esjdcu
te da Li�a Brusqnense, Elia�
fuliari presidente da. LiS'!\
de Joinville" repl'esentant(l
de América e Caxias, Abd dD3
S.I!ntos do Pal11'leirtlS, Rui R'"_

tta e Zani }tebelo do Olímllica

Liga de Itajní Francise� Júlio

Willpel, fê:.! sentir ao manda.,
tàrto de Joim'ille qlle a :l$StIQ

blé,ia em r('uniuo nnt<lriu� jã

ao' clube visitante, cabendo "

renda ao clube local depOis d·�

deduzidas as oe:;pesa'S.

não conOordaram os demaís etu delegaeâo .. isitant..-, r"nCionan ha\'Ía nurovado Que o jorlll!'io:>

bes Que votaram pela taXa de do como band"irinha� dos a- se denominM!le '<Torn�ifl Lui_

60 mil. por 6 " 4 ficou em [iI) pitado'eS IOCllis. :'Ii )IClo", ",m homCna<::er.l a (",,_

mil cru�eiros a ajuda de custo �\provando a essemhlêln "1;.- pôs" do pr('sldcntt' da I�cder�_

Campeonato
Blumenauense

JOsé Col1ire� do Murcillo D1üs, o campeonato de are-

At!ces Gonçalves prosidentc da menau apresenta
Liga de B1umenau, e vários ho momento a seguinte calo-

mens de imprensa, inCllllsi\'e ,1 cação:
nossa reportagem. 10 lugare storesta

.. Iniei"lmente foi lida e uprc-, O p.p.
tndu a ata da reuníâo Ilnterior, 20 lugar: Ojímptco e Gua

realizada em Joinville; em ,1 rany cçm 3

de junho 110 corrente ,In", quau 30 lugar: Palmeiras e

do foram dadOS os pvimctros Guarani cem 3

pnssos. Abel A,'lla doS Sant,.s 40 lugar: União Com 7

�;;:;::�t: (�:�j:a�:��:I:'C;�:��� TU�� ���ar9: Amazonas

em l'artjCu];\r do rdorido) tOr_ 60 lugar: vasto Verde

neio, Jl'll'ém, solicit.ava eiuc o
eom 13 p.p.

t'almeil'1ls não esvivesse inj" r

"indO nas prlm-elras rodact",.
tendo em vista o� sérios com

p!'ollllssos que Tem o alvt verd..l
no certame de· Hlurnenuu, q<10
luta por Uma classificação, }l.1,l
Rota do OlíUlpico. rut1:Eico}" a�

pal:WI':l8 do preSidente <]., l'ul

metros, a legundo qUe a l"tn nh

rcrtame' de Blllmen,<u <i dlls

mais dUl'as e que o SiOH CIllbe

deseja participar do 101'n"jO,
n.as qUe não seja prejudicado
do Certame da Liga llI\lmenall
ense ..

.. Vários repres'mtant�s fize

raJn uso da palavra, Solicitan

do de J'aímeiras e Olímpico \Im

pouco de sac:<"lfi�lo, .uma ve:.!

Que deliejamos a presença da_

qUeles dois repreSent�lIteG ela

Cidade Industrial nO ,tornoio
que �é uma realidade, O pr<l

sidente da Liga de Blumennv

salientou que o impaSse não

dependia tiio semente ele Olim

pico e Palmiliras, mas �i\ll a"

todoS os demais clubes ;10 SUa

Liga, tanto mais qUe o co:rtam<l

vem s<mdo liderado Pela 1"I.".os

tu•.
.. Acertando en,! deílnltivo :l

realizac;\o do Torneio, com a

participação dos 10 elnne�. fi�

cou resolvido que outra !'o\tniiio

1>erá levada a efeito g(,b!i'Jc,

próximo em Blume"llu, opor&<l

uid'ade em que será fh,Hla ri

data do início do torne;/) coma

também a conleeçilu da tabeln,
aliando os interesses d� Palel

raS e Olí.mpico no Torneio e

no certame de B]\\menau, pois
nessa (lcaSião também será ela
bOrada a tabela do returno d.�

regional blúmenauense..
•. A segUir foi discutida a qU�S

tão da taxa de ajuda de CUS·"

Em a1ividade a di
retoria do
Palmeiras

Segunda noticias proce.
dentes de Blumenau. o PaI

mciras Esporte Clube CO[1-

cluiu .0 plantio da grama
�m seu estádio. Os direto

rres eSlmeraldinos estão a

guardandõ appnas que o

gramado esteia em exce

lentes condicões para Que

o mesmo seja i!lRUgUr<ldo
oficialmente. Podemos ain
da, informal' oue os que co

mandam o alvi-verde dese·

jam arma![' um grande qt:a
dro para a próxima tem-

Números dos cer

tames carioca,
paulista e çeúcho
CAMPEONATO CARIOCA

PONTOS PERDIDO:

Bangú e notaroao (4) .

Flu.minense (5) - wtamen

go (6) - Amértca (8) -

Vasco (lO) - Campo oran

de - São cnsrõvêo 13) -

Olaria (6) -

M.adurc!ra I
(17) - Portuguesa (18) -

Bonsucesso (19) - C. Hio

(21).
ARTILHEIROS - Manoel

(Fluminense) com 10-

Ay;rton (Flamengo) CDm 9.

P. COTEJOS - Sábíldo e

dcmingo inicio do r.eturno

�com estes cotejos: C. Gran

de x Bangú - PQrtuguesa
x Vasc.:> da. G,ama -. Fla
mengo x Canb do RIO -

Madureira x Fluminense -

Bon�ucesso x Ameriea e

São Cristóvão x Olaria.

CAMPEONATO PAULISTA

PONTOS PERDIDOS:
Palmeira.s· 6 - São PflU

lo, 8 - SantoS. 9 - S5,{I'
Bent:> 10 - Botafogo 12 -

Corintians e XV de Pira

ciceba 13 - Portuguesa
14, F.e<t:roviária 16 - Espor
Uva e Guarani 18 - Noroes·

te 19 - Jabaquara 25.

ARTILHEIROS
Silva d'J Corintians com

16. Picolê do S. Bento e Pe

lé c,m 13.

Domingo iniciei do retur
no _ Jlljventu., x Esporti
va - XV de Piracicaba x

Fen·ov�lÍ.ria - Guarani x

Prudentina - Palmei'�as

x São Bento - Corintians
x Noroeste e SãJ Paulo x

.

Jabaquara Atlético Clube.

CAMPEONATO GAUCHO

PONTOS PERDIDOS:

Grêmio 1 - Internacio�
nal 2 - Brasil 7 � Aimo
ré � Cruzeiro - Farrot;

pilha - Floriano - Juven
tude 11 - Rio Grande,12 -

Fla>mengo e Pelotas 14 -

GtlaranÍ 15.

ARTILHEIROS
Marina do Grêmio co!u

10 e Flávio do Internacio

nal com nove.

P. COTEJOS

Domin�o: Internacianal
Y. Grêmio PMto Alegreme
- Juvemude x Aimoré e

.!���': ;e��:���iI nO:t,el�-

J<a das arbit�a�"ns, eat imulau-. I:;;n Catuelnensc rle f'1\tehol,
do':'as em 5 ln;1 cruzeiros ta_ tend"." Sr. EHal! Jiulíari r{'ti_

b"ndo aOs auxíttnres ;1> f<l"'" ,,,do,, 'Pr()p".�i{:;;o, PNII�,rlo p"_
em· vl�Or das Li)!;as l"""is r"'m Que" tr"rêu l""a",,,, " no

Antes do enc"rrnmcllÍo da me d .. Camilo Mu!;si �(lm " IlHe

reUnião o preS,idcnte <la U:.ra <'oncord"r;im 1,,<Io� os I,rp",·,,_

pôs -quc fõss" dado no tornei" Ao o"ccr";'I' II Teunião " ,.r,.

° título de "Torneio (""mil" �id{')\te da Liga dcltajai 1'1'''>1

lII<lssl'<, em homenag�,,: (I<lU':- l'iscv Jíl]l" ""ppel s<lHcituu

lc grande desportista "U!! lo.i que f"�"c ""n"tarlo em lIIa 11m

10 anOS H'm pr ..�tan(io dedica 'I>t<" -'" pe7,ar lido raleclm�,,�

do sen'iço aI> .."porte <"lIt"rj""n to) clu deSjl0rtista Luiz �ima."

Inilium itajaiense somenle dia 6
o tcmeto inicia do cam

peonato ttajaíense de ru-e
boI somente será i eal.za
do nc próximo dia 1, 1'''''1-

nindo três agremiações.
MareiJio Dias, Almirante

Ban-osn e Tiradentes se-ao
os qU9(!::US que estarão par
ticipanda da temporada o

ficiaI de 63 na cidade prura

A ordem dos jogos para
o torneio inicio é a seguiu
te:

10 jr:>go: Marcilío Dias x .

Bar-roso
20 jogo: Vencedor do crt

metro x 'rtrarteru -s
Reina expectativa em I,

tajai com relação ao tc-.

neío c ao camneonatn que

logo em seguida será íní

ctado.

I � rolando de cadeira ...
i � �. jJffiJ/Jú4_

Rio (G. N. Cortesia da Cruzeiro do Sul) - Está

I
a CBD em grande atividade. Atividade aliás. sem

motivo razoável, pois estamos tua longe da Copa do

Mundo, para existir

t.amanha
.correria

de�tr.o
� for�

das dependências da CBD. Aliás, alguns JornaiS (ti,

dos como esquerdistas) criticam veementemente as

viagens constantes de alguns dirigentes da CBD pa·
ra a Europa e capitaiS sul,americanas, para alguns
Estados, sendo homenageados, gastando aSSim gran,
des fortunas, nestes passeios turisticos. Volta. e meia,

�o Sr. MUI'gel está na Europa ou em Buenos Aires, em
reuniões, O sr. Abílio de Almeida está aqui e ali sen·

do homenageado. O sr. Curvello foi a SalvadQr para
ser homenageado. Onde vamos com tantas homena·

gens? Será isto ainda homenagem pela conquista da

copa do mundo? É preciso acabar com êstes passeios
turísticos e pensar um pouco mais nos Estados, nas

entidades amadoristas, conforme disse o Presidente

Havellange em entrevista a êste colunista de que o

esporte amador jamais seria esquecido por êle. Por

falar nisso, como vai o nosso remo? Tem tido real a,

juda da CBD? Por falar em remo, já era tempo de
ter sido criada a Confederação Brasileira de Remo.

Não existe a Confede�açãb Sul·Americana de Remo?

Copiemo,la. A CBD vai ajudar O Maracanã com 150

milhões o;.ie cruzeiros. E o Maracanã não tem arre·

cadado somas astronômicas nos últimos jogos? Tem
sido bem ajudada nossa Federação? Algum clube
nosso tem recebido alguma contribuição de tal vul

to? Já é tempo de exigirmos um pouco mais da CBD,
para o desenvolvimento de nosso esporte amador e

também profissional. As verbas gastas com passeios,
banquetes e ajudas bem pOderiam ser distribuídas
mais irmamente entre todos os filiados, porque CBD

como disse o proprio Presidente em banquete me�o.
ravel em sua homenagem, não é só Rio e São Paulo.

Não parece.

.Jogos da Semana do Estudante
Dia 29 _ Deming? _ às

15.30 hs. Vencedor do 30 x

FUTEBOL

TABELA Vencedor do 4°

Colégio Catarinense
Dia 6 _ Domingo � ils

9.00 h'i. Vencedor do 10 e

20 x Vel1c,edbr do 30 e 40

TABELA DE VOLEmOL
FEMININO

Dia. 28 - à tarde _ H,OO
hrs. - Colégio Coração de

Jesus x Normal do Institu

to de Educação Dias Ve!.a.o.
Ola 28 _ à ta:'de - 14,00

IColégi'J Catill·illcnse.
1 - Dia 28 _ sába-lo -

às 13,30 hs. Científic:) Di""
Velho X Ac. São Marcos

2 - Dia 28 _ sábado -

16.00 hs. Industrial X Ac.
Ne'rl'!u Ramvs
DOMINGO

3 - .Dia 29 àl> 8,30 hs,
Haroldo Calado x Colégio
de Aplicação

4 - Dia 29 às 10·30 115
Gimi�!o Dia<: Velln X S,JIl-
ta Catarina
Abrigo de Menore::

D,ia. 29 - Doming') _ as

�:�c���rV�C��Qr ���<, lO ;"j

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



WASHINGTON, 25 - O Se cassado pelas três p-'Jc.:p.
D!ldo ratificou ontem o tra elas em Moscou oco .. eu

udo angro-russo-nerte--a- rrn-üíante votar:ão nominal,
mf:ieano sôbre a proscrt- com urna margem bastante

do de r-das as provas nu- mais ampla que a rna'or-ia

cll'ares, exceto a" euoter- nr-cessaria de do!s

nlnea,;. A sproveçêo d. (feto) ratrt'carã fi

tratado, as-Ina-la no me, tunte tratada

anta CB�a'�ina ro
Cenari1 Narir'H'1!

o govêrno f'�ueral -rtcu

um grupo execut'vo encc-

leg;d::t de concretizar I'�

tud:s comple::nt'ntnres e

os atos constitutivos u:\ Si-

4erúrgia de Sant:\ Cal,,

rlna. Bca noticia p:lra o

1rtado. Ainda melh('r p:,

II o uroblema do ,:,proyel
lime;!::") do ca-:vão n:tc�"-

menor que U!Il mpháo de

tonetacas em qualquer usí-

na".

o grUDO executiva vai

meter mãos à obra. E' ago
ra ptleciso que jnte ...ê�s��s

politicos não ponham a

perder.
(t"an�crito do Corrêio ("la

Manhã.)

FLORlANOPOLlS, 1:'1 (,J

GLOBO) - A Assembléia

Leg:�lativa apr'Jvou men

sagem d3 Gúvernador Cel
so Ramos, conce(!end'J au�

menta, na base de cinquen
ta pcr cento, ao funl"Od,,
lismo estaduaL aumentou,
também, nás mesmas condi

çiíE'S, os funcj{;nár_o,;s UI)

Legislativo e fixou repre
sentação para os parlamen·
tares. Logo que esteja supe
rada a crise entre os ofi

ciais da Polícia Milit:l,:',
Govêrno enviará men�1.

g�m à Assem,bJé:a ped,ndo
aumento para es.H catego�
ria.

(transcrit:l de O GLOBO)

até hoje, que nenhu
usina s'derúr�iea intú·

trlda pudes�e ser econô
�mente praticã-vel cllm

uçãa inferi().l' a um

lIIIhão de toneladas anuais.
... -o parecer é conclusi-

"b requ!sito de um

(transelito de O JORNAL)

""QUOTA DE PREVmr.NCIA""

AVISO AS EIUPRf.:SAS

Setenta e duas noras an

te:;; de ser oeste r.m p.utt
c a. fei 'descoberto em cara
C3S um plano dastlnat!o à
libertação do ex-uuadcr
Marcos Perez' Oimenez, u

tualmente det do n a , ni
tenciarra de San Juan de
los Morr-es A revefooão f'Ji

I
feita pelo jornal "El Ncc;o�
na!" Estnva planejada a

�

I·J\\:JIN.�

u

� d aos :.-s .eus

cem quem

ção de nos

c n.r.but-

_, '
no

me-

»e ua f, �,.
e pelo pro
�S) '" 'l..l.ig--

r·

n

Iabcradores e t: -mos. serão es :m'J!o):3. .lç
en muu p; p'i', p-e �11t; r ra ui.cr.or de envo]vllucn·

€ ,. i
� dor m 1.1' ;� r, 1-
.nrs. ,<> n-cmbros d p 'avo- O ;c_..ta-y::; diss::..
a! rerun'no da :l:n'_bab:'lda não sabia quat., eram

penas para c- �i:r o� cus ". ,- s

-�e taiabám qner.n uma epor:uni ... ·

"e.

1'1uito bem. Não n("�o c aàr 1
.
-_". 'E'>�a ccjursr é mcs

mo pnra elogiar meus am'nos. ou !J� s tas q:l� e"n"'�'l não
ejem atnda minhas enugas, têm, cor-tu 1), seu Vll! 'r. Jâ
csc-evt sõbre j"d'\'íd4"s que mal c-m' CÇ") -�WlC_{�J !lY;C'l'�:>

em sua-s ob-as artí .ucas. E ji escrevi taJ�h(m s5'l�(> os

cães lia n:liu ca.su de m�'1 pai, perdi la n c: 4-"·..., '�1 rni
nhn saudosa Lu� ''';_ me. foram d._:s jT'c; r;.!!'ll ri' i!.-�"'!),
G qoe vem. e mrtemar o qnc djsscrn um m :13' a (';_j �"�:l:
"se entre u-ni-res cnc ntrei cacüorr-s. ent-e c"e"Jt'M"S" e-r

centrei o.:1'"'I';"')s". Isto cabe motm bem n r !TI�-":'" h. p�i
o. fulano. que queeía see-er 'gi:-dn é reair-ie-r-o .,

Nã:J lhe direi n n:>-:ne,·p que cacriorro vlra-" � ;' t
n-u-e. A'''1!' rl;";sn, elcglar inimig�s nêc te..n g"Y2:':' '",U';1:",
não é mesmo?

l'tIin!m cctuna ,,�Ih a�ora a atmreccr. Dt"J6s a1:':Um terr-
1'0 dc ausêncíu, justume-ue para e'O'"<�:r anis cojcgns. N1IJ
reto rato ue 'serem mr-us amigos, �as cxetnsrvcmente UGr.
IH:e o meeecen. ",:lf'..,ai�. não 81') fabr:'�a�l aqui luudaçóes
va:>:i .. s, ncm :'(' 1l� prDllUZ�"'l de encomcnd:r..

O que se faz flCCl 'i'lf!I'io, é somc!)te co�et2r (..drdões c

• "rl)

.�''1 o CE:'IJ'J'RO
"-r-rTl''1T'U")E

n ,
ln ,U.

,'} ""�.'",'1 nte,
rI" �. 8S 17 horas.

��� �-!" !)
"}._.

!IR" -''Ir,'" ;'"P!1éll deSl'ln �',rJ"
MOSCOU, 25 _ ,1E�treJa

{'mith', ao Jatlo tlclus, i:'mbém a minha, snbretlt<�1) quando Verme'h:t", C'·rri'in d'J U'n:s
� tem oportunidade de ouvir um debate p--I'Jlko cntre teria da Def �a n'l'ét:co,
nR.lC",ES pnADi'� e )\'V!!\RAL E :-:'ILVA_ F"I' ;""iJ !llle ou- d:tOe o�tcm Clue g U:rll'l'l So
vil"'lo'l RlJ último dnminr,o. pela Rádio Guar�i·l, nn excelen· vl"tica b?m uma re'erva de
te rr"'p,'r- ....... 'l clt' (!1\"Hf.;', caTTA. "voe!;: É o J�m1". p'nl'1bas ntlçI�'lre'> elc cem

Os mc"" illl'+ ", cclegas debateram a c�:mti"Jl·Ci"t.ída. lT'<'O"at':Jnfl, Ul"1'l as QUl1',:; é
questão da Eubnásia_ nl:J�'(; {II' I'e'õ�ruir t'160 que

P��ICLES PRADE, que oefendeu a Euhná'lia Teranêll- exAa em tlma ? n';! de
tica, perdeu na votação por 9x6. Em co:np€IlSação, porém, 7 '100 quil'Jmebras o'ladra
deu uma v"rda(1eira aula, baSf'ada nos Dre'!eit"s .iuridic(l<;. dos.

prep'lr., ;.'lf.('lc"�"'ll; t:"!.'Ve::.': D'lri."SO tt'llh'l r-:'t'dido. l'I. :lfjrma('�o f'·1 f 'it!' p>:>.
A:'ilf'MTJ F.: ';;fl",vl\, vp"d"rfeir ... ""1'>""''1 ('''m.. "'{lvflO"'\d'J_ lo tec"I�o ',J'I'l' a: l,ã Zhel�

con)]?"A!dor ve tooa!! as tn.1nlt'l.<; e habi1id�dcs da nrnfissiio, tik'lv. em um arti""o f!tle acl�
r.o h..tn dos 'l.fl':Ume'1tll!il .i'IT·rlicos_ invocnl! tf!mbem (lutros ve-te a'1� comun!st:l.S :!hi
prin'ljohs Que. se n:in tinhflm D!"ior l'alidade, fa,laram, m"e� de que não "brin
contudo, diretamente ao coração d3 massa. quem c('m armas nu 'e-3-

rei" Ivã ncnd3 ao· ,..h·ne-

BRASfLIA, 25 (OE) _ -'\ instituto de previdencial O p�im�l'0�mini�tr') so-

c-omissão de justiça da Cão social privativo para os vi"tlco. NHc"t. K"1'�"'l'ev,
mara Federal aprovou pa- funcionarios do Banco do em olltub"') r!p 1°1>1, 'ilnlln-

_,_,,_,,_',_vo_,,_,_,,_o_·'_'_"_';_O_d_'_B-::"_,'_L --,--- C--::ci=oU_qj_U_j'-:-'_']lll" :1".- �"r
ri px�

IJOINVILLE, 16 U..'Ier!(1Í0-

f d ..;,:�� ::, :�:�!�,:�:���:: Ra d io9 ra i a '3
te município, se cop_t"r;uar JOTlNHA nas estric!,entes, las con-

a estiagem que hã virias Vczes eC'Ja.n dentro da ver"'as que a todos p2.":le!l-
mê�e" ve':n se ob�erV2n,lo. cidade. m'�"urandO�ll& a ou

A emprêsa eoncenssionária tra.�. Não se I uv il bem que

que há dois mêses inaugurou diziam. n.em que 1!,s?Javam
nova usina t�rmoelétrica) "Nâo imp:rt

..

p::receu e��

fdrmulau 3pêlo a-as .ndus� clarecer a'ftu/m. Si" ape-

triais e com.e.::ciantes no nas vo2'�s. nada. mais".

��n�dáoXj!: �u:s:e(��:in;;: se! ° V�!��7��' ia c������o_...........--"!"'...........,...,'i}fIf�i1"",,'!...-
rêlho� elétricos. "pelo amor de Deus, l'rr.

esmolinha para .esta ,pob
velha",
A ci!lade - trans'çã�

meio p;:av:nCiana, melo m

tida a cklade grand.e, não F

perturba. não se aperceh
da pa�sagem de m,ls u

fôlha do ce1pnoár'0 clp�r
que Dias Velho aqui aPor
tou. Perdão, antes tambéM
Fá�lo sem qualquer r.OtlS

trangimento ou emoção.
Das vozes à f'gueira, -O�3,

ora. uma associação de 1�
déias!
Ela, tem sua história na

cidade.
Ah. a fi'"'ue�ra d� Pr-l(,9

15. a f!rande per�onaP.""m

mudjt de todo<; os mexeri
cos. a confidente (11le ouve
e não diz nada! Moços e

velhos homens e fl1ulheres
já. de�fiara.rn, dlant.e dela,
um ro ário de casos, Cl"Jmo

Para efetuarem o recolhimento, ao :aanco do Brasil, da
devida, de 5D/0 sôbre o impõsto adicional de renda, nos
s do R. G. p, S. _ Decreto 48.959-A, de 19·9-60, art.
m II, ietra a, devem as. Empresas vinculadas ao

P_ I. procurar a guia necessá.ria, nesta Delegacia _

o de Arrecadação no seguinte endereço:
..

ftua Tiradentes, 15 - 1" andar.
o .i.ateri01" do Estado referida guia deve ser p.rocura-

1
na Ág�Cia do L �. P_, r.. .. 'a e�pera;!' Que "'e 9bri�se.

"1�l�n6Polit�� de setembro cl_e 1963 JáE'n:oOl::�t!ful�::ot-::::� f��W��!�e;ú�S;�V;�'l:��9�,; ;;��r V���!���lli\".

� "'í-" �
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FUNC:O"'.R10S DO B,!JtO D'Ü
BRASIL: INST. FRES.DENCA

""m "y't(' llT"f];

bemb\l; �e "O m"""�'rn� €.

que "n"s�r" ftr·en'l.l, .'â U'm
brmba" nuc'cares rle 00

cem.

São horas. F1-orianépol\<;

vagos inc('�rlo;ívl':S c ':)'.) :<e

a cidade nã: t:v. s c

compni1li�'�, s n d:"',

t,e. ACf'fdar bf:T'

RUSK ,DEBATE BERLll.1
_ O Seeretârio de E.�t\tçla
n()orte�l\merlcano Deun n1.i�

sK resnoncle aos jornal1.�tas
em .entrevista coletiva con�

�j.t'fa em- am!ngttin.

plosão de uma bomba (ie 50
m.egatons. "nosscs cientis
tas se equivocaram e pr')�
duz:ram uma bomba mui�

to m"t3 potler::sa que os 50
me;;;atcIlE, p"rem não ().s pu
nire.T.cs Por tai.,; e_1"o_".

CARTA DA AlEMl NllA
O "PAI r� E�!�O(A"

Professor :Cr. He�mann M. Gõe '!em
A América Lat'n3 está preclcupar!"

com a integraçã0 europ�ia arqujtetafl.� no,;
tratados <te Roma de 1957.

A próp-ia Eu"p_ 1.." _Ga vê.:;· t'h:bcnl
e,Lá pre.ccupado:. C:Jr1 a :i U:l,-UO
lan�e d�óa �nte'jraçL:, Que e ,1 s .�_\',I
um certo e�\'lsea'.Tento, provocad(l p, ;;�3
aftutlcs do Gen'ral rt-c Gaulle.

Eis. qu.e sobreveio a morte de R:bcrt

C 1 fIe -l s ps �€" �__ �. era a 'lni:;'o

polUea da Eur("!::l J- rue nunca ma:s

UI''; ,�em nl. Elir ,

•

(' a··o .r:as as d 'UU'CÓ3S, ')s ca

tá-t:'�l'S .1. 1�14 _ Ül1S de 13) _'1\J'l5

A C: mun:daGe de C"rviio e Aço, assim co-

"I{ ad C n.':'1 :uais

ti un° �lÇ�'J po
ec,n0'llicos.iH C:l e _ ;'

C mau'" I C.I "'e d" COar

v� e Aro r ui· R' tu, t ..h·lman f�Zf!r .n:a-

;:.:�·;;e�': Ze:a;h:� � ��::�:adO�n;t��u��
tr',�. i�t:) é. de toda li [i�"0 e de todoSchuman, divoc�as vezes chefe e mlnl�tro

do Ext,erior de Govêrno francês, chRmudo
o "pai da Europa" em todos os países p'l.t'�

tic'pantes das três comunidades eurnpclJs
(Ccmunidade de Carvão e Aço. M�rrado

Comum Eur,cpeu, Comunidade At6nlica) e

um dos p�;ncipais lutat1ore� pela roc�m�

ciliacão franco�31emão. Este !9to, pr::-fun
d3JlT�nte sen'ide pelos pow's. P1I":"l) 'l�. de

ve suscitar também na Amêrlca Lat:na

uma 3rreciação m3i!_' amp a e obje;Jva Co"

polit:ca unificadora eunDeia, de após
[juerra. Pois foi exatamente Robert S("hu

man, Que con"'eguiu I�'earz-ar pela prImei
ra vêz um "mercado camum europo:u" par
daI. auande. em 1951 foi assinado a tr:2lta

OJi cO��l'tujnte ela CQ''Tuniclo.de l':llrnne'a,

��Ô;àa�v!Ome oA;�:'�!�(��ee\�vJt�a:�:�lad �:
Schuman. �

Em 7 de julho de 19f.3 r,'uU-h"

em Metz! na L:'I...ena, cs çU":Cl'als ;:nn o

"Pa' da Europa", na pr:,sen<;a u

"'entantes m�is legítimo� dus gcvê�'n('s e

ry�Vo� ellr-:p�u.s.
Nada lTais ,ipn'f��atjvn d" ou' 3f1Uf

P jÚ'!!2m e'õ '11?nte a'pmã, 011e 1 {!:J na

testa do rcrt,ejo. at"ás da ban-te'r� fran

rêsa. levou a bandeira a7.u'-b anc:t d� cor

p"rlH��O es'url�ntil "'Un'ta'" d€' Dann. à
!,!ual Robert St'hum"l.n p.erto:!nc'a qU1.nc:lo
estu3an+e em Brnn, E!n Rlbert Shhu"l'an
a Alemanha e R Franca junt'r:>m-se'camo
a(luelac; dua.s band.eiras. fa?f>nc'o o mal�r
e�fôrco si�temát'co e c('ncentr�do p.a�a I''''

'!'üd\l;r co::!"'. f"' !Y'�-!ld.� n1c10n!>]'�tR do' d"'ls

o c:mêl':"o CO"l' IH'C � ,') I!:)S se's pai-
ses, França. Itália. A_,li� .:1ha.

H.OlaIlda·1Bélg ea e Luxemb'l�""�) <t "Glo�ar róra de

cogitacões a guern cn�re êS�'es p;:Jvos, de
vêz (111e s entrclaçamen',�s de in'� ..ês�e.
('rnr '1T!l!'ntrs. re?l:zac"'e<: tcrna-:o:e-iam
t.; .,'" nue n!lr'la m!1L e nmguêm

�:i�nCt�:���r��Q�a�r explodir a luta mil! 1

Qu 1'1?!) ri'" � l' ... ') C0mum Eu�

�:e�l a�;�l�t�'��:�{,��! :a:r�r::�:u��:
clas das determin"õ!('i'e" do trfJt:'ldo de R'l·

ma pua a eccnomia dtl seu país. Sem dú

v1rla, aue hã .IH' " �'(\�cie im.n�riosa d,,, um

diálogÕ franco e r 1)' .'
f"} cn� a .Amér)�a

Lat.lna.e o Me�,·�-l C um Euro};Jey;pat'W
que os velh"� 19. 'Õ :''TIiz�df! e d€. re1a�

çBes come::ciais entrE' � n"VQS europeu� e

os ela Amêrira Latina não afrouxem. De

ou�ro lado. torna�se mistér jul�ar a poli
tira un'firadon da Eurrpa sob um a�p.�-

d':�r:a�s ��;�";���&::���:o��ao ��i�:t���
p '"",,,,, "�T''''''i.,'!Y:''ntF· da A'fr·c1. C0n�l>-

1"1'1 -�e�à �m D(lVO e'errento Ile estabjJ"
'd"dt' ·e dp l)"J7 na "O"'íLka ll"'l.mrlial. ,:> que
intere. sa t;mb�T. ã. América L'i�inn.

E. não ó is o, '.'lcancar"P1c� 1�t1alm!'n
te um nevo elpment0 ce e t'lb'lid�de e"o

nôm'ca uf'la eritlcão duradonra de novos e

o€""P:tc:)<:�s moercado5. orl!ani<:l1doS a lon�o
p"'1?:n e q'H' );lermitirão a"s l)nv')<: eur"p"'us
e 1�tin0�prn"'_ iranos a p'''nif!csrãn <,mpla
e �f'f'11r::l de "Vl1" pr>rT10l""'i?q f'Il'e de ma

t'>";1'" n"h1l1">1a !,"õP"�'J rl"��l"lwll""'r�"e e

impi\r-�e na eC"nO'Tia muno·aI. ,�e cr'nU·
nl1arem nos moldeg da economia mundial
dtl spculo XIX.

E, qssim. o ''Pai da Euro!)a", com a sua

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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��i���::fi�;:{f,�r.{ Departamento de Estradas de ROdagemdente da Câmara JUnior do _ .

E�:::�,��fto:�:::�:i:: Do Oeste: à Capit31
M:�l ��n�:�::aa l��R�!� �i:�ã�ae �:�:� ���i��je��: ���gO in��:Ç:�ge��ei��;'aSre�)!�;t:� de Tubarão e Ara.

dência do. D,E.R., instalan

do-se, ali, uma estação de

rádio com gerador de luz

própria. O fato favorece

consíderavelmente as comu

nicações entre o Extremo

Oeste e Florianópolis.
'

Observa-se no seio do po
vo oestino, grande satisfa

ção pelas obras de revesti

mento de rodovias daquela

Com uma sessão solene,
na Assembléia Legislativa,
será ,instalada dia quatro
de Outubro a II CONVEN·
ÇAO ESTADUAL DE CA
M_4.RAS JUNIORS_ Na opor
tunidade, além do Governa-
dor ce.; -c.mos, que abri-
ra ouc .arr �I] I o importan
te conclave, estarão presou
tes auas autor-idades e o

presidente da Câmara Ju

nior do Bmsil. Dr. Luciano
Marinho de Andrade.

TUBO .'!tONTO

O Conselho Diretor da
Câmara .ruufor e c Comis
eco Organizadora da II'.

Convenção Estadual, esti

veram rcurrídcs ontem, em

sessão conjunta. oportuni
dade em que os membros

da Comissão anresentaram

relatorio a rl'!:;l,rit{) dos pre

parat.vos para o importan-
te J�Il�!�:�ório que será te-

v-reto hoje ao plenârio, a Co

míssüo rarorma estarem ul

ttmedas I'S provídêncías ví

sande n C:;nVell(:�1O que reu

nirã tõdas as Cúm u-as Ju-

níors

PiWGRAl'tTA

Para a Convenção Est::l

dual foi nnrovarto o SCJuJn
te programa:
SEX',A r"�IRA - DL\ 4

Tlp!; r, ci, cm dian-". -

;;':·cepçfio. AS 19 hs. Coque
Iel _. Oscr r Palece Hotel.
A�; 21 ('5. Sessão Solene de

Ir.J:.alf'_'�;'i() TJ() Palácio da
As-: �lr"�a r�",;"lllli"n do

'!<-.::i'.:Hb de -Santa Catarma.
• 'f;_\O ... INSTALA·

�. Insr .. ccac da II
-v.ão E>; "I pelo

.c da C .c.nra Jti
'lori'UI') .:.Ilh. Com-

i-

mo

p Icsa :l Hino
xecío..» 3 Leitura da Ciu-

t
ta de Princípios da JCI pe
lo Sr. Hugo Frederico aor
fmann, da Câmara JW'ior
de POrto Alegre. 4. DISCUR-
SOS: a) De boas vindas,
pelo representante da Câ-
mara Junior de Florianó

polis. b) Do Presidente da
Câmara JUnior do Brasil
Luciano Marinho de andra-
de. d ) - Do Vice-Presidente
du Câmara Junior Interna-

cíonal, Hugo Balila Fabbi.
e) Do Excelentíssimo Se
nhor Celso Ramos, Dignís
simo Governador do Esta
do. f) Encerramento.

SABADO - DIA 5

Período da Manhã - vt

sita às autoridades. Às 11 hs

Apresentação do filme das

obras do Governo Celso Ra

mos, no Cine São José. Às

J 2,30 hs. Camaroada na La

gõe da Conceiçãcl ÀS 15,30
hs. 1". REUNIÁO PLENÃ

RIA üocai: Assembléia Le

gislativa). a) Abertura da

reuníâo pelo Presidente da

Câmara Junior do Brasil e

orientação sôbre os traba

lhos. b) Declaração do po
tenctat de votos e verifica

çâo de "quorum" peío Jú
nior Emanoel Campos, Se

cretãrro da Câmara Junior
de Florianópolis. c) Comu

nlccção. por escrito, pelos
Presidentes dos Capitulas,
dos nomes de seus repre
sentantes de cada Comis
são JCI e entrega dos rela
tortos. As 16,45 hs. Reaniâo
das Comissões JCI (1" an

dar do Palácio da Assem

bléía Legislativa do Estado
- Sala de Bsnceda). As

20,30 hs. 2'. HEU:-nAO PLE

trARIA (Local: Plcnúrio da
M;5(!�'!I"Jéia Legislativa -

3· endar ). L Discussão e voo

taçãn das Moções. 2. Sarni

Nino "Treinamento de Li
deranca" pelo více-Prest
dente Internacional, Hugo
Batüa Fabbri.

" .,' ao CDn�Fio
[..-.0 'PAULO, 25 (01':) -

D J .. '[ ''1 d" Tarso Cam-
j).. a '.� !,I)" de Oamní
n'.õ\ sso Patl1o. vi<ljl'rá lo�o
I:1al<; (;(J!i1 dcstir,o a Roma
01 Jf> pFrll--:ipr>râ do próxi
n;'] Con�ilio EcumenicQ no

p. ,xilno d!.a trmiã_

SAO PAULO, 25 (OE) _

Ü crenusta Jnnot Par-beco
deverá provocar chuvas ar

urtcíaís em S. Paulo, segun
do enf"'ndiment03 n-unttctos
C';1Il o lkpartamcn:·O de

g>.za.:s c Energia. Elttrica.
?ut ou:ro lado, dC1Jcrão ser

�Li.';'!)ensns os '0;')5 de fute
b0i c (.;vrr[,h_; de cavalas a

B��:a: sr:� mi! nancárlos em
�rcYe ôes�e ohtem

RIO, 2j tOE) - Pr,,�·

DOMINGO - DIA 6
As 08 ns. - 3". REUNIãO

PLENÁRIA (Local; Assem
bléia Legislativa). 1. Discus-
são e votação das Moções.
2. Proposta e escolha do lo

cal da III Convenção Es
tadual de Câmaras Junior

em Santa Catarina. 3. Info.

mações sõbre o XVIII Con-

JUIZ MANDA APREENDER
DOCUM'ENTOS DO IBAD

RIO, 25 (OE) - Por de

terminação do Juiz Monjar
din Filho, atendendo apre.
catõrta da ccmíssêo parla
mentar de inquérito, foram

apreendidos todos os docu-
,--------------------�

certoca do IBAD. Como se

recorda, êste órgão foi fe

chado por determinação
presidenciaL

Petry (D.A.E.S.) e;
Preto no Branco

mentos existentes nas séde

Bondes Continuam Paralisados
r.IO, 23 (OE) - As pri

reeíras horas da manhã de

hoje, o sindicato dos carris

urbanos da Guanabara, a

nunciou que a greve de

seus sete mil associados

prosseguirá por mais vinte

e quatro horas. Sabe-se con

tudo. que também pros

seguirão as conversações
visando a cessação do mo

vimento, o que poderá ocor

rer nas prcximas horas.

importante zona

mica.
geo-econô-

Conio se sabe, nas estra
das que o D.E.R. aprimo
rou, eram dificUimas, se

não impossiveis as condi

ções de tráfego em épocas
de chuvas.

PROBLEMA DO CAFE' EM ESTUDO
RIO, 25 (OE) - Reune-se

hoje no Ministério da Fa

zenda a comissão executiva

de csststênota a cafeicultu
ra. A corntcsão e integrada
pelos ministros dn Fazenda mi.
e Industria e Comércio e os

RIO, 25 (OE) - O minis

tro de m;I'�'s e energia sr.

Olivaro p,dto eu-meu que
o problema dos carris é da

Vão a �O:�A
RIO, � .. tv.c:) - Numero

sos prelados c sacerdotes
católicos brasileiros segui
rão hoje á turco em avião

para Roma onere participa
nu ..L.. ::'1.::, Jcnl:l rnse <la

C()L�ihJ "�'CUIJJl.miC(). Entre

cs dln;;en�e5 ct',t igreja ca

tólica no Brasil que segui
ram de avião Iiguram 's

pos de Mato Grosso, E .ul

e São Paulo.

NA CAPITAL

presidentes do IBC e da

Junta Administrativa 'da au

tarquia. Serão estudadas 'as

reivindicações dos cafeicul

tores de São Paulo e Para-

De outra parte, em Flo

rianópolis, prosseguem no

rItmo satisfatório já con

sagrada pela população os

serviços das Avenidas BEI

RA-MAR, norte e Sul, e do
desmonte do morro próxi
mo à Ponte Hercilio LuZ.

VIKINGS EM
'AÇÃO

Como tõdas as semanas

acontece, toda- 'e terças
Iciras, no Nu Regional
do SESI, reune o G�po
Vikings, tratan sempre
com a maior acuidade de

1'1���� 2�c:�E�<J,-:; lã p�� todos os problemas que di

hoje, u Sindicato ti . .; Caro ���ie�:�peito à sociologia

ris Urbanv<; '�a Gil' ,abara

Greve Conti!

anunciou que a src':e de

seus 7 .ono a�oci3l.,h, proso

�e.;uiní por mais 2<1 horas.

Sabe·se contmllJ, que tam

bem prossflguirão as con·

versações vbando a ces·

sação do movimento, o que
pOdurâ

_

.oconc-J' nas próxi
mas hor;as.

sC6"ue lllultcraua a greve
dos· bancários ao mesmo

t�mpo que se desenvolvem
novos entendlmenlos visan
do a suspensão do movI
mento. O Banco do Brasil
distribuiu nota informando
que continua normal o ex

pediente, sendo malar hoje,
a afluência de funcionários.
Acrescentou que o Exército
está assegurando o ingresso
em suas dependências dos
servidores e do publico.
Representantes do Sindicato
dos Banqueiros da Guana

bura, mantiveram contato

hoje com O Ministro da Fa·

zenda. Entrementes, o Ga
binete da Ministro do Tra
balllo divulgou nota des

mentindo a notIcia de que
O Ministro Amauri Silva,
tivesse sido apupado em

d,"'>l a:;.-.;ombléia de banc<i
rll'l:ô. Alllescenta a nota, qU0
o Ministro não compareCfJ't
a qualquer assembléia d:). _

classe, e que os entendimen.
tos com os líderes banc,'i..
rios visando ao fim du gre
ve, transcorrem com a mais
absoluta cordialidade e res

peito mutuo. As autorida
des infonnaram que reina
calma na Guanabara, ape.
sar da paralização da rede
bancária particular. Em 3.
Paulo, o Banco do 'Brasil
funciona internamente era

condições precárias. A rede
bancária particular, fun
ciona normalmente. Em Ni
teroi a greve é geral. Na
Bahia, 6.000 bancários en.

traram em greve ao- pd
meiro minuto de hoje. O
dissídio coletivo da classe,
será julgado esta 'tarde.

lideres grevistas estudam a 5.luação
Assim é que, bem coman- na:��' :5Sit��� �a ��:�:: =�:::��:���on����iC��:'

�;���uOPe��ab�:�nsá;eeIEd� C'estiveram reunidos ontem res de crédito em S. Paulo,

:'��:3:2:1:�:�t c�: ����::F�!��a!�:;:n�� :�:��:P:�;::����:�::t�::��
demais componentes, vêm ��n:�n:�o, :�;a::.idir_;: :��nante no Banco do Bra-

!���::���t:n p�:odeni�� ------------------------------
em breve. ao lado das mais

modernas organizações so°

ciais do nosso estado. Pro

gramações estão senao en

cetadas visando proporciO-
nar aos seus membros, bem S. PAULO, 25 (OF;) - O

como àqueles que lá com- Presidente do Banco do :Sr. Nilo Medina Cheli, que a

parecerem, domingo, dia Brasil, referindo·se a gre- porcentagem do reajusta
vinte e 90ve, às 16 horas, ve, afirmou que os servido· mento, será a mesma do

devidamente credenciados, res do estabelecimento ofi- aumento do custo de vida,
momentos de intensa satls- cia! de crédito, terão seus realmente comprovado por

fação. v_'n_c_'m_'_nt_o'--,",-aJ-;c'u:;:"a_d,-o_'_nO-=",6,;-g_ãO_'",0_fi--:""a,-,-";-;==-;-A ultima reestruturação geral, feita há

cerca de sete anos, esteve eivada de erros,
o que naturalmente contribuiu para for·
mar êsle estado de coisas que tanto se

deplora, porquanto Q,S prejudicados são

todos.
O ceI. Platt, investido no eargo há I)OU·

cos meses, encontrou a LO.E. sem maté·
• Em dias da semana passada, funcioná- ria prima, a ponto de, no Caso do papel,

rios da Imprensa Oficial do Estado 10- andar solicitando por empréstimo a jor
ram recebidos, em audiência, pelo gover· nal local. As condiçÕes de trabalho são

nador Celso Ramos. Foram os mesmos bem difIceis, dado o local acanhadíssimo,
plútear ao Chefe do Poder Executivo a havendo ainda a ponderar o desgaste de

aprovação e consequente remessa ao le· material, a ponto de existir linotipo para·

gislativo do quadro reestruturado da Im: da l)Or falta de peças que são importadas
prensa Ofieial, elaborado com critério e do estrangeiro. TrabalhandQ çcr.ca de dez

justiça pelo jornalista Orion Augusto horas por dia, tenta o ceI. Platt montar a

:::�!'ri:e�:;:!:�o�ome �:ts���:ç�:. �á�i: :���i:: e�:;:tr:d:::'::�a:: e;;:a::I�tea:� Slllã�o;��:a;:�ge Salomão, da 3.' Vara éla Fazenda pd-
Tavares da Cunha Mello. xotes no DER do Estreito, não tendo sido blica, ficou encabulado ao ler a petição de mandado de

Sua Excelência ouviu as razões apre· passivei até agora por falta de local.
segurança de um portuário, para poder receber venci

sentadas pelos funcionários da I.O.E. e Gosteido modo como o ilustre Chefe mentos acima do teto de 350 mil cruzeiros. O que bl-

com êles debateu demoradamente assun- do Executivo catarinense se dirigiu aos trigou o juiz não foi o salário mensal de 500 mil ctu-
tos atinentes aos problemas da reparti· fUllcionúrios da Imprensa Oficial. Não zeiros e picos do trabalhador do põrto do Rio, mas :-ção criada há quase trinta anos no Govêr IIS0U de subterfúgio. Sua Excelência quer nomenclatura salarial por êle alinhada e que se con

no Ari�tiliano Ramos. as coisas nos seus devidos lugares. Quer nha em poucas horas de serviço por semana: salarlO'
Inicialmente, ponderou·lhes que estu· ordem. trabalho e compreensão, de acôr. insalubridade, salário-chuva, salário-frio, salário-roupl

(laria mais detidamente o assunto, de Vl'Z do com as promessas que fcz ao eleitora· e até salário.vexame. O juiz não quis acreditar qU8

I
flue é norma no seu govêrno evitar erros do flue o l'levou à Suprema magistratura houvesse salário-vexame. Pensou que fôsse gÔZO dO

que sf'mpTC resultam de soluções precipi- do Ei!õtado. Qoer aUDJl'ntar o volume de impetrante, já que rico ri à toa. Mas foi verificar e >IIU

tachts. No entanto. foi sincero e franco prVdllção da Imrm'nsa Oficial. Quer irans· que existe mesmo .

IPI;\lldo disse não estar satisfeito com a formnr o estaheleeimento grMico da rua
xx: xx xx

prOdllf'ão da Imprensa Oficial, qUl' sabe ,Icrônimo Coelho num modí"lo de traba A nota valeu.me menos pata encabular, como
SilO PAULO. �5 roFo) -

I :'il'r ddid"nlt', Cllm evidentes prejuízos pa· lho t' orltanizaçãll, com substanciosos be· MM. Juiz, do que para pleitear tambem o meu. salá::O Sennrlor' MOll"a Andrade
ra Q Govêrno e quantos recorrem ao "Oiá- llcfícios rJilm tlldos. Vili estud;lr a

rClvin-, vexame. Estamo nos aproximando de uns plmtoS etf(linformou que O S{�nndo Fe- rio Ofici,LI" para a pubUcação de atos, ba- dicação do� funcionários da I.O:E .. disse·o tooo.ls e a inirigalhada dos raivinhas, suas menU
'!JTd('!"al aprovará ho.1.e a I"('da· hmços, e(litais, atas, etc., muito embora bf'm. AIlrovará, temo� eerteza, o nôvo l]l1a· cabulosas, seus insultos rasteiros, etc. etc. devem

çào final dO projeto �uc se saiha que o direior Orlou Platt vem se dro. Mas. acreditamos, reunirá seus asses· anulados, um dia sim e outro também. Haverá
institui o .salário !;lmllin

empen ndo nu má'(imo, desde sua inves- sares c o Secretário do Interior e Justiça mais vexatória?
9iLfa o

.7:��:\L�,�,f�l' ����I��a�Q,o :��:�:",.rl-','�,',�'_ ,�:�c.;;(:n:�:.. l�)��e� :::� 'f����(: q_';�;i:�I�:�So.J;_O���;e��;�a�e:���;: �-'}. //
.

G �.".� it'nÔ"!>f!" pf!'içt"';:'�,feitq a(ra"cs de- I1nJ ríj>"ltla. b!;óta, 1)OIS,ImCHlfla a Opl'f3çao j'l �t:-u·---t:.-&� .,._:.<;'�"�
� l'ril,-rio il�"tr,

� (Ú�lrih\liçi\o dos c:trj!"Os. Jnlprl'Il"U Oflcial.
-----,,-......... ,::'/ _ � 't� .�1h i ',_;'
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Somos muito gratos â exma. sra. Prof. l\laria !Uadalc
na cll' IYlllura Ferro pela genti!l':r.a ,da oferta do seu opuseu.
lo "W,lA mmA RI�ALIZAjH. PELO CORAÇAO nA MU·

LHF.R BRASILEIRA", editado pela benemérita Sociedade
de Assistência aos Lázaros e Defesa Contra a Lepra, da

qual a aul�ra e dl·votada presidente, e referente à pas

�agem dI) 25" aniversário da fundação do Educandário

"'Santa Catarina".

Na \"I'r(lafle. ês.se modelar estabeh.'"t:lmento, que abriga, nanceira.
desde o na�ciml'ntu, O:i filho� dos hansl'neanos, é o melhor

_

atl'stado vivo {hL gcnerosidadc, da comJlreensão, da soli·

dariedade (:�i�tã, du (,'ipirito de sacrifieio dos corações fe

ITIQlinrs nn �rupo h'lmano em que vh'emos.

Rt'�i�tandu uma dat" auspiciosa para o Educandário.
1110 (,I.i<; a nwtlçstill tle<;cstudada e pura de Dona IUaria

j\-f"rla't'n \ rl"'l'iar '.CI!�O �'<;pl'ct(\S fe'iti\'flS vhidos na{Juela
a1Ie"f'w,ln t' 1!1'l\ud(' hU'. A...jornarlus i\speras, comwlicaUlIs
li" ll·rfli�nHl�. �11/' yjvl'rilm sofrid;uncntc tôdas quantas ali

Terrorismo na

COLOMBIA
BOGO'Í'A, 25 (OE) - Os

Ministros Militares e o Go·

vêrno de Bogotá, estão reu

nidos com O Presidente

G'..1ílherr:-w Leon Valência.
Coordenam phmos especifi
cas para por fim a onda de

terrorismo em cinco cida·
des do país.

c.p, e as Greves
RIO, 24 (OE) - O Minis-

tro Carvalho Pinto confe·
renciou com o Presidente
João Goulart, pondo o che

fe da Nação a par da situa

ção econômlco·fil1anceira do

pais. Ao deixar o Palácio
das Laranjeiras no Rio o

sr. Carvlllho Pinto, decla

rou que as greves não de
vem obscurecer a visão mais

ampla das perspectivas ge
rais da Nação. Acrescentou

ser normal a deflagração de

greves nos momentos que
antecedem os términos de

acOrdos salariais, mas que
êsses moyimcntos pertur·
bam profundamente o pro
grama de recuperação fi·

Ainda o si1lár:o
.Ffm'liil

FUNCIONA'RIOS DO BANCO DO
D O BRASIL: AUMENTO

vamente em 1964.

Governador Celso Ramos
e a Imprensa Oficial

PEDRO PAUW l\IACHADO

O-ESTADO·
o fIlAIS AJ(TlCO DIAII!I Dl: SAIU. (ATARtllJ, •

FlOrianópolis, (Quínla-Fcira), 26 de Setembro de 1963
-------------------._-_

-

SECRETARiA DA AGRICULTURA
NO Expediente do dia 24

de setembro do corrente

ano, o dr. Luiz Gabriel rece
beu em seu gabinete, as

seguintes pessoas: Dr. Wil

son Slchmann, Engenheiro
Agrônomo do Govêrno do
Estado de São Paulo; Sr.

João Bianchini, de Brusque
que tratou sôbre as Mlnaa
de Apatita em Anitápolis e
o dr. Carlos Roberto Meyer,
dar Diretoria de Engenharia
Rural, que tratou de assun,
to sôbre sua Diretoria.

OUTRA DASM!L

•
Localidade: Llnha Floresta, Município: Scãra, OUTRA DAS

l\1IL

Greve, O tema é apaixonan
horas, na Rádio Guarujá,
novamentc poderemos es

cutar o aplaudido programa
de Canagé Cotta. "VOC2 É

O JURI". O lema abordado

será o "DIREITO DE GRE
VE". Foram convidados a

fim de participarem do

programa o Presidente do

Sindicato dos Contabilistas

LINlLI\.RES) e o ex·deputa
do estadual e ex-Secretário

da Agricultura (MÃRlO
BRUSA). O primeiro argn
mentará favorável e· o se

gundo fará Testrições l
P,ôximo domingo, às 20.38

te e espera·se absoluto su-

Frisou o

Ainda o conflito
Sino-Soviético

Informou ontem o "Prav

da" que Q Partido Comunis
ta Partuguês aceita convo

car uma conferencia de to

dos os pa:tldos operarias e

comunistas, a fim de re,;ol

ver uma situação que pio
ra, dia a dia, de forma a

meaçadora: o conflito sino

soviético. O comunicado sa

lienta que se nessa reunião
não 'Se chegar a uma deci

são definitiva. ao menos. �e

àara uma solução em r.ela

ção as pnlemicas e à proi
bição. a todos os PCs, de

se criticarem, unilateral
mente.

De uma fõlha carioca:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


