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SAQ PAULO, 27 (OE) -

A Presidência do Banco do
Brasil distribuiu hoje uma

portaria tnroonandc que
o Banco do Brasil reajus
tará OS vencimentos de
seus servidores. A nota as

sinada pelo sr. Nilo Medi
na Chel!i, diz o seguinte:
"O Prasldente do Banco do

Brasil, sr. Nili Medina Chel

li, deliberou autorizar des
de ja a revisão salarial de

todo o runctcnensmc em

março de 1964, como oab·

jettvo de assegurar, sejam
reajustados naquela opor
tunidade, os vencimentos

do pessoal em percentagem
igual a ctevaeão que se ve

rifica real e onctetmente

no custo de vida, Diante

dessa decisão, acredita-se

que os funcionários do

Banco do Brasil, voltarão

ao trabalho.

Negociações entre

EE.UU. e a URSS.

'::'.1

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

Avistados Restos de um Avião
NOVA YORK, 27. (OE) -

evíõcs norte-americanos, de

patrulha avistaram no

Atlântico
.

restos de um

avião que pode ser do com

bardeio detfaparecido do

mingo último com 10 no-

mens a bordo. Unidades da

Marinha' dos EE.UU já sai

ram para recolher os res

tos do aparelho. Não há

qualquer indicio de sobre
viventes.

EMBAiXADOR DOS EE.UU.
PROTESTA EN'ERGICAMENTE

SAIGON, 27 (OE) - O
Embaixador dos EE.UU. no

Vietnam, teceu enérgicos
protestos ao Govêrno de

Saigon, tendo em vista as

declarações formuladas pe-

la afilhada do presidente
Ngo Dlhn Dien. A referida

senhora, disse que os jc
vens oficiais estaduniden
ses estão agindo no vtet

nam como verdadeiros mero

cenários.

PerSOl1�lill;:lf.!'·<; presentes: II :-,r. Lúulu Freitas, ctretor da ELFFA, o deputado Ivo'

lUontene;ro, ° Dr. Adprbal Ramos da Silva e o Eng. Celso Ramos Filho, titular d�
Pasta de Vh!ção e Obras Públicas, entre outras. (Reportagem na 8". página)

na Sorocabana
Sabotadores

Betanc-ourt pede. a convocação
d� uma' reunião de Chanceleres

CARACAS, 26 (OE) - O

Presidente ROmulo Betan
court pediu a convocação
urgente dos chanceleres
americanos para examinar
a infiltração comunista no

Continente e a continua

ameaça de fôrça contra os

governos democráticos.

Betancourt, amigo pes
soal de Juan Bosch, cance

lou todos os compromissos
e teve uma reunião urgen·
te com seus ministros, mi·

nutos depois de lomar co:
nhecimento da deposição
do presidente dominicano.

Betancourt estava indigna·
do e ordenou que fôssem

enviadas mensagens a São

Domingos oferecendo asilo
da Venezuela tanto a Bosch
como a todo o seu govêrno.
O pedido de convicação de
Uma Conferência de Chan·

celeres vinha sendo objeto
de cogitações há a1b'Um
tempo, desde que a violên·
cia de inspiração comunista

COmeçou a crescer no pais.
Os dirigentes dos parti

dos Ação Democrática, Soo
dal-Cristão (COPEY). União

Republicana Democrática,

o- , TEM P O (M...... I69Ic.,
(Sintese do Boletim f'rl"ofr?ienrolõgico, de

Itr: SE��a����e�:!!.�ar:t�eài9:J8 hs. do

FR� FRIA; Negativo; PRESSÃO ATMOSFERI-
: 1018.8 milibares; TEMPERATURA MJ!:·
C; UMIDADE RELATIVA MEDIA: 88.6%;
ADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms:

I- Nevoeiro c�mular -, Nevoa - Chuvas es·
- Tempo Média; Estável.

República Dominicana: Instaurado triunvirato
A Presidência do Banco do

,-

',._",...,..,.,....,.....�

Brasil distribuiu nota

Central Operária e outros
formularam declarações
condenando energicamente
a deposição do Presidente
Juan Bosch. O jornal "El
Nacional" publicou uma

edição extra consagrada .)n.
teiramente aos acontecimen
tos na República Dominica
na e publicou notas biográ
ficas de Bosch, que tem

numerosos amigos na Ve·

nezuela. O Embaixador do·
minicano em Caracas, Ma

ximo Ares Gareia, renunciou
a seu cargo e pediu asilo

politico à Chancelaria ve·

nezuelana.
Em comunicado sôbre a

deposição de ,Juan Bosch, o

Governo venezuelano disse
que não se limitará a negar
seu reconhecimento ao go
vêrno espúrio que se está

organizando em São Do·

mingos, mas também pedí·
ria à OEA a convocação de
uma urgente' �eunião de
consulta dos Chanceleres
americanos para estudar
fórmulas que tendam a in·
tensificar o cerco de isola·
mento ao regime comunis

ta de Cuba e a pôr fim aos

atos de rôrça cClJ).tra as de
mocracias tatíno-amertca
nas.
No México, fontes do co

vêrno manifestaram sur

presa pelo golpe militar em

São Domingos. Ainda na

semana passada, O Presi
dente Juan Bosch foi bõs

pede oficial do governo
mexicano. Não foi' feito, po
rém, comentário oficial,
uma vez que o Presidente

Lopes Mateos e seu gabine
te se encontram em visita

de inspeção a obras na

fronteira com os Estados
Unidos.
A dâ,dio de Havana quali

ficou de golpistas da direi
ta os militares que der
rubaram Juan. Bosch. Disse
a rádio cubana que as no

vas fôrças de pressão na

República Dominicana de
sencadearam uma onda de
terror contra os elementos

esquerdistas e progressis
tas, nomes que a emissora
da aos comunistas.

foi

RIO, 27 (OE) - O Presi

dente' João Goulart encon

tra-se ainda na Guanabara

onde vem mantendo vários

entendimentos com todos

os setores da vida pública
do pais. Hoje, o chefe do

Oovêrno, receberá em au

diência, o Governador Ma

galhães Pinto, com quem

SAN DOMINGOS, 27 (OE) - Segundo informações
divulgadas ontem, .deslocamento de unidades militares
que consumaram o golpe militar foi ordenado a pretexto
da tensão reinante no Haiti. Acreditava-se ontem, à noite,
que Q ex-presidente partira com destino a Porto Rico. Não
se essínalou qualquer incidente na capital Dominicana du
rante o golpe de Estado. Está em vigor o toque de reco

lher das 18 às seis da manhã.
SAN DOMINGOS - Com excessãc dos partidos polítj-

cos da esquerda, as demais forças Dominicanas foram
convocadas pelos chefes militares no percctc presidencial.
Ficou decidida' a formação de um trtunvirato presidido
por Emilio Gellonstencio o magistrado que presidiu a co

missão de contrôle das últimas eleições presidenciais. O

exército controla a situação do País.

Bombeiros procuram debelar o logo
mam agora em direção da

RIO, 27 lO.!!:) - Jnror- fazenda Sta. Lúcia. As ra-

mações colhidas do Exércí
-tc esclarecem que contínua
a luta puru debelar o in

cêndío em Puracambí. orvte
o fogo ameace os paios de

muoícao do Exército. Bom

beiros da Cuanabura e

contingentes militares, es

tilo trabalhando no cOlpba
te ao Cago. .rn se registra
ram algumas explosões de

granadas, não havendo vi

timas. As operações de

combate ao fogo Coram

iniciadas na tarde de on

tem, prosseguindo durante

a noite, estando o incêndio

quase debelado. A mudan

ça da direção do vento

mudou também a direção
das chamas, evitando dessa

maneira que fossem atin

gidos os paios. 200 solda

dos do Exército, 100 bom

beires usando diversos car

ros pipa e tratores, dão

combate às chamas que ru-

abordará o caso

cários, procurando uma so

lução que ponha Iim a pa

ralízaçãc dos trabalhos nos

estabelectmentos de crédito

particulares. O Governante

mineiro, veio ao Rio de Ja

neiro a chamado do

João Goulart.

dando aos países amerlca
nos. que resguardem os

prinr-iptos básicos do stste

ma interamerlcano, repelin
do a implantação de regi
mes de fôrça.

QUEREM AUMENTO Q)
DEPUTADOS MINEIROS

O GAL. PERI BEVILACQUA
RETORNOU A SAO PAULO

BELO HORIZONTE, 27 glsIativa de Belo Horízon
(OEl - A Assembléia Le- te deverá se pronunciar ho

je sobre o aumento dos sub
sídios dos Deputados. Será
votado em primeira dis
cussão o projeto de resolu

ção do Deputado Souza e

se em seguida, que a suca- Silva, que eleva de 300 para

cão é de completa tranquí- 400 mil cruzeiros os sub

Iídade, negando-se a raae: sidios dos parlamentares

SÃO PAUW. 27 <OE' -

O Gal.. peri aevnacque f>_'

tornou ontem a noite it S.

Paulo, após haver estaco
no Rio a chamado do Ml

nistro da Guerra, conferen·
ciando com O titular da

pasta e com 0- PI'esidente da

República. Indagado .,:nIne
oossivel punição, o CQ'1Hm
dante dO II' ExérGito res·

p o'n d e li laconicamente;
';Não, absolut�mente". Ois·

outro qualquer prenuncia

menta aos jornalistas.
mineiros.

CIDADE DA GUATEUA- sencadeuncto forles

Furacão faz subir maré
LA, 27 (OE) - O rl1ra�lio
Lilian chegou ao litOl'31

guatemalteco no Pacifico,
fazendo subir a maré, de-

Descarrilhamento
provocado por

SÃO PAULO, 27 (OEl - tes da Polícia de S. Paulo

'Uma composição de carga estão investigando o fato.

Presidente do Senado assinará :=b:�:�:�f;��::�. ��;' �:�o,"O�:: �:ti;:'�d:�O�
" rovia. Os diretores da em-

���I��;����� !��J������� ��;!i��L���I�J��.:� ���::�����:;�{�� ---J-A-N-·�-�-�-�-�H.,..'F-i-�-�-�-C-I�-�-o-C-O-M
terão inicio hoje em Mos- sínarã hoje cs autógrafos autoridades para o ato. A balbador. está interrompido. O:; agen
COU. Os EE.UU. desejam do projeto .que instituí o matéria será incontinenti, ----------------
estabelecer vários escrttõ- salário familia pala os tra- encaminhada ao Presidente Peruanos repelem regime de forçarios consulares em díver- balhadores. A cenmõníe oe da República. Ainda na cor.
sos estados da Rússia, co- dará às 18 horas, tendo o rente.; semana, c sr. João LIMA, 27 (OE) - O Con- golpe de Estado em San
meçando por Leningrado. gresso peruano condenou o Domingos e formulou vo-

tos pelo rápido restabele
cimento da democracia na

quele pais. Foram aprova
das mensagens recomen-

e provocando chuvas to:
rencinis sObre todo o pais.
O LilIan, Rcel·ca·se do ter
ritório mexicano.

Superintendente da Liuht
expõe ao govêrno paulista
SAO PAULO, 27 (OE) - do chegar a 7, deixará de dizendo que o suprimento

O Superintendente da Light funcionar a hidro·elétrica vem sendo Ceita com o au

estêve nos Campos Eliseos, de Cubatão". concluiu o xilio de 120 mil kwats, for·
e disse ao Governador: Mari Helú. Finalizou necidos por Furnas.
"São Paulo, nunca esteve
tão pert� de momento tão .,-------'- _

grave. A reprêsa .Billing es·

t� virtualmente vazia. O ni
vel atual é de 1l,7uil. Quan-SECRETARIA DE SEGURAN'CA PUB CA--/íÍELO �g�I����O2�O TRABALHO

, (OE) - Os bancários vaI· --- _

DE SÃO PAULO DESMENTE �,,��',�:c::·b·;;:�ion��Cid�� PROCURAM ENCONTRAR SOLUÇÃOSAO PAULO, 27 (OE) -- ra, esclarece ao público que Trab�lho �tender as relvin- RIO, 27 (OE) _ 0s ban- mente as agências do Ban-
tais notícias são inveridi- dicaçpes dos grevistas, com cos da Guanabara perma- co do Brasil e da Caixa
cas e improcedentes. O de<; exce ilo da que fixava em necerão ainda fechados no
mentido acaba de ser fei:o dois anos a estabJlidad�. dia de hoje. Na Assembléia
pelo DOPS' paulista. Dech- Em �aulo, os bancários ontem realizada na sede do
rou ainda porta voz da r"· AutoOté'llel Clube, n� qual
ferida secretariR. qüe tãn
somente foi reforçado. o

ROUBom FIOS DEIXA VA'RIAS
CIDADES SEM COMUNICA'ÇAO

Mogi Mirim, Ribeirão Pre
to, Catanduva.. Bragança,
Limeira, Bebedouro e 'Pal
mitos. No Estado de Minas,
Loram atingidas as cidades
de Poços de Caldas e Gual

cupé. A Polícia, auxiliada
por elementos da Cla. Tele·
fônica, conseguiu prender
os ladrões que há tempo
vinham agindo naquela

CAMPINAS (SP) 27 <OE)

)(
- Mais um vultoso roubo
de fios foi registrado esta

madrugada. Desta vêz no

km. 38 da estrada de Cam-
pinas. Em consequência,
ficaram interrompido cêrca
de 80 circuitos, deixando
sem conwnicação as se·

guintes cidades do interior
paulista: Jaú, Piracicaba,

Participação de Falecimento

ANTONIO RIZZO SjA. COMERCIAL FARMACtUTICA,
cumpre o doloroso dever de participar o Calacimento da

-
SRA. CONCEIÇAO RIZW

Econômica, protegidas por
soldados do Exércit.o. As

mrnes. j� foram autoriza

das a retornar às suas ca

ses. uma vêe que não há

mais perigo de explosões.

Ultimas' ;�'�
Uoticias

ANCARA - Homens-rãs

da Marinha Turca, desce

briram uma cidade sob as

águas do lago de TSBIH. Os

homens-rãs. trouxeram para
a superfície algumas esta
tuas e outros objetos. Uma

expedição arqueológica de

vora se dirigir ao referido

lago que tem 300 kms 2 e

está situado a 100 kms. a

sudeste de Istambul.

dos ban-

RIO - Dirigentes do Co

mando Geral dos Trúbalha-
dores vão dirl:;ir protesto
ao Govêrno pela demora da

efetivação das reformas de

base, e de outras medidas

de Interesse dos trabalha
dores. Será exigida lambem

apresentação ao Congresso
de emenda constitur-íonal,
que garanta a eleição dos

graduados das Fôrças Ar·

madas. Manifesto nesse seno

tido, será' divulgado ama

filhã pelo CGT.\;
, --

RIO - O Presidente da

República fará importante
pronunciamento abordando
a situação de pais. O sr.

João Goulart manifestou

intenção de falar, demons

trando o envolvimento de

parcela minoritária das Pôr

ças Armadas, quando ou

tras forças comprometidas
...

em esquemas contrários ao

Govêrno Federal, visando a

enfraquecer o Governo e

forçá-lo a atitude drásticas.

O pronunciamento, foi acer.

tado com o Governador Mi

guel Arrais de Pernambuco,
e destina·St:1 :l fixar a posi
ção do Governo, em rela·

ção aos tiltimos aconteci

mentos. Não foi marcncta a

data do pronunciamento, o

que poderá dar·se na visita
de amallhã à Fabrica Na

cional de Motores.

ver.tc�

RIO - Ja foi totalmente

extinto o incêndio que la·

vou nas matas de Paracam·

bi nas proximidades dos

paios do Exército. Os de·

pósitos de armas e muni

ções não chegaram a ser

atingidos. Todos os bom·

beiras da Guanabara que

se deslocaram para o local

ja regressaram aos quar·
téis
.• '1....

RECIFE - Vários arce

bispos do nordeste viaJarao
amanhã para Roma. Vao

participar da fase final do

Concilio Ecumenico.

MANIFESTO DOS
BANCÁRIOS AS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DIIU.fi'Ott
Rubens de Arrutla Rarr.o!i

r.ERE!\"TE
Domingos r'erccndes de Aquino

CHEFE DE HEO.\Çt\O
AntOnio Fernando cio Amaral e Silva

ftEP·U'OR-SJ<:CRF.T."-RIO
Pt"ncles Luiz de Mooeir('<:: Frade

REDATORES
osveíde Melo

Pedro Paulo Mnchado

rUBI.. ICIOADE
O�mn!' Antônio Sch.lindwein

nívmo Mariot

:,

iijeGlrid!i.
ENLACE GUIMJ\RA:::S

CGRRll:A

Realiz"r*se*â nesla ';0.*

pita!, amanhã. dia .!Ii de

setembro. :1 enlace maLr!*

monial di] sna, HELOISA

GUIMARAES. fliha' ,I, dr.

Heitor de Akncf1r Guillla*
rãe.� Filho e de tbnd Fd�
mêe Guimal'ães, c(Jm n -31".

HerciJio COI"�êH fllho, fllho
do sr. He:'cilio CU'rêa e de
dona Dagmar R,)sa CO:"l'êa,

A cerimônia civil '�I'ã
realizada â� 11 lom;el'lw
raso na !'esidêncla dc.� p3is
da noiva. â avo Hel"cllio
Luz, 60 e �ervirão II!! pa
drinho,;. por parl,e dl noi
va: :1 dr. Algacir GUilllU*
rã<:!:; e ('spõsa e o sr. Ade

mar Garcia e eSllÔ$3. e JO
'lê Carbs Rlbu,;. ee;;pôsa
por parte do noivo o dr. Fer

nando de Olivcira c ,"spô�
sa e o .':1'. Flâvln Rosn. A

cerimónia reJlgioti;l. :icr{\
celebrada à" 16,30 ho!"<l.s,
na Capela do Divino) E.�pi*
rito Santo e se:vil'fi'J dt'
padrinho3- por pal'tl' da

noiva: Sr. Ml:açJI' Guima
rães e espósa; Dr. Antó
nio Teixeira Plnw e ��pó�
sa; sr. Aleixo Tomaz e e�

pósa; dr. Raul Carvaiho e

espôsa,; SI', Antónb ��:'los

Guhnarãe3 e (!spõsn; '\ni
bal Requlã') c (!�pôsa, sdas.
F.lza Guimarães e Eudea
Manocchio. Por parte do

noivo: sr, Hercillo Gome:;
Correa e espõsa; Adonlro
Rosa e est.lôsa. Le::Jpoldo
Francisco Correa Dhl.:s ti'
Jfaiva c .espôsa; LcuJ},)ld"
Otavio Rosa Correa l' e�

pôsa e sr. 01'landll RIJ.'a c

espó3:.1.

Os cOllvitlallos $erj,iJ rcw

<!epcionados no "O�caL" P,l
lace Hotel".

Aos inumel'os cumpri
mentos qu-e rec?berà') os

FAZEM ANOS HOJE

�dson Nelson de Ubaldo

e Eu

-

BENDIX

Sala para Escri
tório

Há pouco mais de vinte anos, todos os críticos de .

arte do Rio de Janeiro se ocupavam de um jovem catarí

nense que ganhara '0 Prêmio de Viagem à Europa, com

seu magnifico quadro "DEPOIS DO RODEIO", que retra

tava uma cena típica da região serrana, onde nascera. o

artista. Seu nome: MARTINHO DE HARO. Vim a conne

cê-to pessoalmente há uns trê-s unos: simples, calmo e

avesso a qualquer publicidade. Ante-ontem, em se� ate

lier, fazendo uma concessão i1. modéstia de que se reveste,
mostrou-me êle um grosso arquivo, com recortes dos

grandes jornais e revistas da antig!,l. Capital Federal. Ali
estavam púginas e páginas de "O Globo", de "O Cruzeiro"

e de tantos outros, estampando fotografias do pintor e

de seus quadros, ao lado de tnvejnvets criticas, assinadas

pelos nomes mais üustres da erocc.

Numa dessas memornvets pritrinas, PANCETII, o

grande PANCETII, ao ser ent revístado, ainda nos pri
mórdios de sua brilhante carreira arttsttca, confessa que

o pintor que mais o influenciou foi justamente ).1..-\RTI.
NHO DE HARO. Ocupando um lugar à parte - e único

em nossos meios arttstícos. nunca teve o seu brilho ofus

cado, nem sequer pelo tempo. f':ste ao ínvés, o tem valo

rizado ainda mais.

Preocupado unicn e exclusivamente com sua arte,
MARTINHO DE HARO nunca se deixou influenciar por

qualquer deslize de vaidade, abandonando mesmo tôdas

as oportunidades que o teriam tornado um idoto social

da pintura, para voltar a sua terra e cultivar na stmplí
cidade o seu enorme talento'. Somente agora, não resrs

tindo ao apeio de todos os que o conhecem ( e todos os

que o conhecem o apreciam), voltou a expôr, sempre com

gra-ide sucesso. E, segundo me disse êle, em março do

prõxímo ano levará suas obrai a Sôo Paulo.

=.:.. ,\

t;t;���·L-",�,,:

I�IIIRM.ÕS ;.�IM I
·os MELHORES ARTIGOS PARA O SEU LAR I

RUA JOÃO PINTO, 6

Nect�,�lto alugar uma

que csr2ja 10caliz9.da
zona central.

Telefona!' Piu'a 244'

All'rurll'<;O n .\ntonlnho ti;,

ll"cha Marl!10, Um" !trar" ... 1_

T. (' I .. I:.

TERRENO VENDE-SE
Vende-se um terreno à

av. Santa Catarlna., no Es
treito. Negõclo de ocasião.
Trat!!r pelo fone: 25J5 à
n(llt�' com o !ll"of. José.

26-9
--�-----

Volkswagem
COMPRO COM 500 MIL

ENTRADA - RESTANTE

40 MILL MENSAL _ TRA.

SECRETÁRIO CO"ERCTAL

BEI'TO_ DE ASSlXATl'R.\S

W.ajor Virgílio .ias
COLABORADORES

Prof. Barreirus .t'III1U - .t'1'Qt. usvaldo R. Cabral
- Prcr. Paulo- Lago - Prol. Fernando Bastos
- Prof. Alcídes Abreu - Prof. Othdn Gama
d'E('.a - Dr. Milton Leite da COsta _ Dr, Ru
bens Costa - Cel, Cid GO:J.Zaga - Major Ilde
fonso Juvenul - Walter Lange - Flávio Alberto
de Amorim - Arnaldo S. Thiago - uoratécro
Soares - Prol'. Osmar Pisem.

Crcrustas Sociais
Zury Machado - Léaaro Bartolomeu

E�portes

�i��::to rcatms - Maury Borges _ Gilberto

Crôni1'ilS
Silveira de Souza - Erlson Nelson ue Ubaldo

. Raul Caldas Filho _ Mard!io Medeiros Filho
- J. J. ("úlc!t>il'll Bustos - Luiz Henrique da
Silveira

artes t Lilcra(ura
Salim Miguel -- Jlmar Carvalho - Jair Pran
cisco Hamms - George Alber-to Peíxoro - Lin·
doI! acn - Hodr!go de Raro

xottcías da I'etícta i'lUitar
xrajor Eelmundo ele Bastos Junior

Coml'nt:iri"s
João 1"ilo Ltntieres

Informação .\.,!,ricnl"l
C. Jnmunda

ttF.rrF.�E"'T\"'TEE.
Representações l\_ S. Lara LIda. - Rio (GB/ R.
Senador Dantas 40 _ 5' andar.
São Puuju - n'lf\ vttorta 637 - conj. 32
I'ôr{o Atr:�n' - i'HOPAL __ R. CeI. vícente. 4:')1)

B('lo IInrj�"tl!(o - .5'iP -- Rua dos Currjos, n
- 2 aurt.u-

Agentes e cor rcspcuurontcs cm IOr!(':; os muníci
PIOS de SaT11n (":11111')11<1 - p_ .. ...::�ciOf; mediante
contrato clt' r.c-órdo ... I1m .' taceta em rigor.
ASSINATUHA ,\\:1':\1. C:'i :l.{1(\o.on - VE.:\'OA
AVUl.SA ('H:" IIl,O!)

I
{A llin'v1n niin:<w "I'sIHlnSllhíli�a Jwl')s ('nlll'l-tIOs

I
I'mitill,,� nn .. <l1·li.(:'lIs a,��m:ulos)

Mas, em matéria de arte, DE RARO não significa
apenas MARTINHO. �sse sobrenome, que identifica

uma das mais antigas famílias de Espanha, da qual saí

ram condes, duques e até' mesmo duas rainhas que _rei
naram em Portugal, acompanha hoje uma geração de

artistas e literatos,

RODRIGO DE HARO, o primogênito, nascido em Pa
ris Quando Martinho lá estudava com o grande othon

F�'iez, já tem seu nome assegurado como pintor e poeta,
nao apenas em Florianópolis, mas também em São Paulo
r Rio, onde atualmente se encontra, atuando com grande
sucesso.

SILVIA DE Ht\RO, que em breve exporá seus qua
õrou. conhece como poucos I) segredo das nôres e con

SC[!:le capt:lr em seus retratos iudo o que há de cândido
e tCl'O,) em cada pessoa. Daí, talvez, a sua grande facili.
dude e'u pintl\l' crianças. Como poetiSa, é a unica mos.
tra dc jJuro surrealismo que conheço na nova geração.

MAR'PI·N --AFONSO DE HARO, o filósofo da familia.
q�1C fala pouc:o e df:6. \nuiro, 'f 9, ri!)tl?!·, ç.1J� ,t.ra.cos fortes.
Tim d� c:nda pessoa, de :.tlda ob�eto,' tudo o que há de
guerrelfO, de nllivo c de Impassível. Suas telas não vigo.
rosas e. m:lsculas, sem, contudo, 'serem agressivas Além

dis�, Martin Afonso é cxímio em:adrista, sendo' sério
• candidato a cmnpcfio.

ANDRÉ VIDAL DE HARO, com apenas treze anos,
pinta e escreve. Sua linha de arte se distancia das demais
tem:ências da lamília. Suas telas, que se pautam por um
certo expressioni�mo, tém como principal efeito o jôgo
das córes, quase sempre vivas e fortes.

Menino EDSON TADEU

Gem prazer registra.mos
na efemêridc de ho.ie n

(ranscurso (lo 4° aniv�1'5á

rio do galante e inlelig�n
te! menino EdS:1n Tadeu.

filhinllo di1êt:1 do nosso
prezado colega de traba

lho .iornvlista Pcd!'(J ?êl.ulo

Machado e de sua e::111a.

cspõ�a d. MJria dn� Neves

Mdo Macharlo.

Em re!gozijo à data �ão
a u.�plcio3a seus genitores (O

ferecerão ar s seu� amlJui
ilho,.; lautas m·.'�a de dõcc,;
c guaranás.
Ao Edson Tadeu e "eus

papais. os cumprimentos
fl� "0 ESTADO". P"'"''''"''''"'''''''''''''''''===''''''''''''''''''....'''''.......
Menina DORIS HELEJ\A
COELHO

Ocorre no dia de hoje o

transcurso de mais um a

niversâ:io natalício da inv

tcligente menina Doris He
lena Coelho. filhinha do
no;;so colega de trabalho
sr. Hel'mundino C:1êlho e

de sua exma. sra. d. Benil-

cleA��I�Ç���;ante
('umprimentns

Mnr)<::te Mafra
Sr. Manllel Celestin,' da

Silva
Sra. Maria Antônia. de

Oliveira. 4>#?-ll
Dr. OTTO VOGEL
Tendo sido ap:!"ovado loom

('xcelentes n'Jta", cm exa

mes dc VALIDAÇAO, pres
tados na FACULDADE NA
crONt\L DE ODONTOLO
GIA da Universidade do
Brasil. no Rio de Janeiro,
acubn de receber seu Di

ploma, devidamente Regi:;
trado no Ministério da. E
ducação e Cultura e no

Serviço Nacional úe Fisca
lização du Odontologia
tMinlstério da Saude). Ao
ilustre formando, .estabe-

.

D' MARIA é ,\ üniCH da familia que não faz quadros,
-----------------�---.----

palo; at.� ISOLDA, com npenas quatro anos, já ensain

s�as pmceladas. Em compensaçflO, tem a enorme capa.
CIdade de absorver tódas as manifestações artísticas do
I�Jarldo e dos fll.llOS, o que, por si SÔ, já é uma rara qun.
lI�ade. Conhecedora de lodos (JS segredos culinárias,
mormente duquêles que trouxe já do bêrço, seus pratos
r:on�p],vll�l aquela lembranr,:a secreta e imperceptível pa
ra .�s leIgos, de um Clllll"!'asco fumegando num meio-dia
de JOverno. em São Joaquim. Ao vê-Ia, tenho a impressão
de.rcstar. dmnte. de Co�nélia, a' ilustre mat.rona romana,
cUJ"s J�las mms p�'eclOsas eram exatamente os filhos.
O: ,qUaiS, no :o.so, Justificam plenameDte o orgulho quedeks tem a mae, e o talento que lhes transmitiu o pai.

Roupas feitas
poro crianças, senhoras e homens

REVENDEDOR

I
fabricamos' especi
almente poro você
blusos de jérsei,
algodão, linho e lõ;
todos os modêtos e

feitios

COMPLETO SORTIMENTO DE LlNGERIE

lojistas, feirantes, ambulantes, etc!
consultem nossos preços.
conheçam nosso qllc;llidode

Malharia

RIOTEX
Rua Augusla Severo, 33 {Poro leia (I R. 25
de Março), fOM 34-5993 - S. Paulo. Copitol

TAR COM ALVl!:S NO CABO
enada. �ls-'!'E'ATRe Il\ ...

. / FANTIL AMAPoR de Ge-, �
� ....-.1 Borges_ São horas d.e eu. ....

Farab'ens
você vai. aew;eatro, chega

na sua cadeira, senta-,�e c

chupando uma balinha e

outra, relanceando os olh'Js

pela assistência em busca

de um possível conhecid'l ou
simple"mente para olhar a

meda c.;u a bel�za, v0cê a

guarda im::acieme que o e"

petaculo comece. Finalmen

te abre-se ô pano, ê bom.

ou mau, e este!lCtaculo to�

mina, parecendo-lhe ter Si�

d:J breve demais e, na 1Oal

Gr das vêzes s.� é espe�;J.{'u-
10 da terra - tecendo os

mais desapreciadores (los

comentarias. e, qua::o ..em

pre também sem nada co-
• nhecer. .. No entanto, meus

amigos, por mais não fõs

se, deveriamos ,espeitar os

esfol"sõs dos que procuram,
dando visãn aos seus ideias,
proporcionando hora_; de

prazer e .cultura, com sa

crificios inwnerávcis, lutam
do conta a imeomJlreensiQ
e o desinte:êsse fIe uns oe a.

de3interês� de uns f: a in

diferença dos que sutlen

tendem t0dos os movimen_

tos dessa ordem. Por isso,
numa terra cuja Capit3. se

diz Turística e vai se trahs-

��:::r�;, �m!la;�d�; :�r�:
bida Com entusiasmo e !"Ui
ta - mais muita mesmo ......

compreensão, a reallzaç
-

':)

de espetâculos infantis c �

mo '() que foi levado a c:t ..

to no Teatro há Poucos �I s

��mc:v�ç;��o�" P.f.

saias, de pl:eocupações· sem
fim, de responsablliJades
sociais e morais, de cansa

Ço e lutas, qu-e não trans

parece ao espectador na

quêle momento mas que

.c;ão o louco da vltó:-ia quan
do C oano dcsce ... E. nln-

guern mais do que a crian

Ça. FlorlanôPolitana, neces

sita de dlvenões de tã,J sá
dia nível cultural. quando
mesmos os GIubes sociais

sõmente delas se lembram
em da tas Msinaladas de. tão

longos Intervalos. Por isso,
. parabens a capª,cidade de

rea.lização de GENI BOR

GES que tão bem 3ab� pro

porclonar a criança - c a

multas adultos tambem as

horas .ngr<tdáveiJ das velhas
histôrio.s infantis que as

façanhas das história.; em

quadrinhos ainda não Nn

seguiram superar.

Lamentável sõmente a

platéia sem o necessário po
liciamento, tratando-se de
uma assistência quase to

talmente infantil e com

preensivamente Inquietas e

barulhentas que ?5 Homens
d� visão, da politica, dO
Governo e do Cométcio

deém o indispensável apóio
e assistência a esses pro
gramas de tão alto padrão
cultural oe moral tão neces

sários a. uma. geraçiio que
s� COi ,tamina com ,as 1P.ltu
ras pbeenas das castelãs"
modernas, e que encontram
guarida em reviStas que se

prezam de sor a melh<ll' Jm

:R��llsa do Mundo,

y��

ILMAR CARVALHO

Com :1 uesenvotvimentc

das atividades econômicas

e financeiras do Estado, e

com a posição que aenra
cateríne p-I'lj-"S':l- êl. toma:'

dentro da pederaçãc - pt

pcur cause - já é tempo
de se reunir, numa ,.;�ç50
escecíüce, uma série o.c

informações da que acon

tece' no chamado mundo
dos negócios, para os ho·

mena (te negócios e pa-n

todos 05: leitores.

E', êste o fim a que se

propõe Atualidade Econô
mica e s'tnanceíra. O n- ,_

liciã,io, a tnrormacêo. e

também o comontárto a

respeito dos múltlplns pro
blemas e aspectos, a opi
nião dos direta. e Ind'reta

mente ligados à econ-mta

e às finanças, membros das
ctasses produtora", dos P:1-
deres públicos, economis

tas e todos <'Js que se inte-,
ressum pelo assunto.

Dentro do que obj,<::tlI:1
esta coluna,

- orerecercmcs

uma. com:7i1ação dos as

suntcs de maio'- retevãn

era na área Internacional.
América Latiria e prero
rentemente matéria -ela
cícnera com o caí- .,:, Santa
Catarina.

jndústrta, cornércrc, g

grtoultur s , e setores publi
cas ligados às atividades

(Ia econornta .'3 da p-odu
cão .em 11::S8') nstado e�ão
a merecer uma divulgação
mais ampla utn'aando o"

meios de comuntcecâo e

xistentes Dura que o leitor

ou ouvinte de rádio tl'

nham conhecrmema com

pleto das atívídartes de u

ma esfera ele importán;:'a
vital na unidade em' que
vivem.

Tanto na econ:1mia ca

pitalista como na coletlvls

ta ou SoCialista, os f;llú) .,

conõmlcos preocupam sem

pre. e cada: vez mai" a;: na

ções, .� mesmo acontecen

do lUI3 pabes subde�envol
vidas ou em desenvolvimen

to, os quais jâ :vem inclu

sive realizando e executan

do planas nacionais e re

gionais periôdicos, viS9ndo
o seu desenvolvimento ('

progresso con�tantes.

Essa é a resPoSta, cada
vez mais eomplexa, que os

estados procuram, a todo

transe, para. suas popula
ções, que crescem em >.ll'O

gressão as,�ustaclora., aJD.r�

gando a área das preocu
pações vitais dos (lirigen
teso A satiSfação das necl's

1sidades irrfediatas do ho
mem em um mundo on(le

dois têrços da população-vi
;'V,e qm eondiçôes mfl.-·eru
veiS, e a mantença, por ou
tro lado, do padrão ideal
do têrço restante, são as

constantes que determinam
roda a programação res

ponsâvel pela equação, em

têrmos de .ecoIl()mla.. do

prt>blema da sobrevivencia
e do bem estar físico S:1-

clal e humano do In�'livi
duo.

A colaboração dos leito

res, sob a forma de suges
tão QU mesmlJ dO diálog(',
reputamos valiosa oe dt'
grande valia para alcança�'
,as finalidades da seção quc
ora iniciamo.�.

Dr. Aloisio

Monquilholf
CLlNICA DENTARIA

f!atamento das ateeçõea
da bôCQ. em adultos II

erllnças pelo&" metodos cli·
n1!!0 e clrurglco. Cc.ntecçao
de Proteses parcIaIs e to ...

-
Atende diariamente das

8 ãs 12 e das 15 8S 19 horas
às 2' 4' 6' feiras.
Excluslvamonce com ho

ra marcada.
.;,onsultórlo: Ec11f1clo to-"'�

Uett� sala 104 - rua Jed::'
.

CMllIo ,.,'.� 1't

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Pelos Municipios:
NOTICIAS DE

MARX, KEYNES E CAPITALISMO.

As teorias econômicas modernas, se

caracterizam pela noção de desequilíbrio,
pelo seu carater dinâmico e pela sua escala

microscópica·
KeYnes concordou com Marx quanto à'

tendêncía do capitalismo para o desequili
brio. Entretanto, Ma!:x considerava que êsse

desequilíbrio acarretaria, inelutàvelmente, a

destruição total do sistema, enquanto Ke'(nes

procurou desenvolver certas formas de in

tervenção do Estado, a fim de corrigir as fa
lhas do capitalismo.

Em sua análise, Marx partiu da supo

sição de que todo valor afrigina-se no traba

lho, desenvolvendo seu pensamento baseado
na mais-valia. A mais-valia, em virtude de

sua tendência acumulativa, própria do siste

ma capitalista, provocaria a queda da taxa
de juro, O exercício de reserva dos trabalha
dores tenderia a aumentar, ocasionando o

esemprego, em virtude do aperfeiçoamen
to tecnológico, Assim, C sistema capitalista
eaminhava ,para uma pauperização crescen

te, que lhe motivaria o próprio fim.
Entretanto, esta previsão de Marx não

acontece. De fato, o que ocorreu com o maior

emprêgo da técnica moderna de produção,
foi a divetsificação dos ramos de atividade,
t também 'a noção de elasticidade, que -

pro
voca a fabricação de produtos a baixos pre

�s, O comnortamento crescente da taxa de
natalidade. não teve o fim previsto, A me

dida que cresceu a renda per-cápita, não a.u
mentou a natalidade no seio da massa operá
ria. Em virtude do grande desenvolvimento
tecnológico que se' verififou, aumentando e

diversificando as atividades econômicas, no

'as oportunidades de emprêgos foram SUf

�ndo.
Atualmente, o que se observa, é um de

semprego em virtude de depressões cíclicas,
mas KeYnes descobriu quais os fatores qlle
varam a economia na direção de um regi

me depressivo e, partindo da análise dos ní
leis da renda e emprêgo, aplicou os elemen
� corretivos.

RIO DO SUL
SIGNIFICATIVO ACONTE

CIMENTO SOCIAL - NO!

VADO ZENAIDE�TONOíJLI

(Do Correspondente:
CYZAMA

A CAMARA MUNICIPAL
DE VEREADORES E O 130

SALARIO

o sr. vereador vat-nor

Roussenq. em meados de

agosto conseguiu a apre

vaçãn: per un!lr.inlidndc.
de um requc: tmento ape

lando ao Exmo. Sr. Min+-

n-o do Trabalho, no senti

do de tornar extensivo o

13" salário aos pen ...tonta

tas e beneficiários d&; Ins-

tnutos.
Da capital Federal.' o. -r.

Leopoldo gchoeningcr 11<l

qualidade de Presídóne do

Legislativo de Rio do Sul
recebeu em resposta- ó síg
ntfícativo telegrama que

sendo de Interesse gpral
passamos a divulgar 'por

gontít tfeferencla do .sr, ve
reador valmor Rcussenq
que no-, forneceu uma ':'ó

pia do Importante relcarn
ma: "ACUSO OFICIO NR.

71/63 DE 14 Agosto ultimo
essa entidade soücttn ex

tensão 130 salárIo pc-isto
ntstas benertctàrtc-,

IAPS, e comunico deter

minei encaminhamento a-;

sumo Dcpartamento N<\
ctonat Prevtdéncía SJc:ial

p'lra apreciação. Sauda

çtie,; (tnslnadn) AMAURY
SILVA Ministro Trab,rlllo".

Pela transcrição do �rl!'

grama aéima o devado nú

mero de inleressafl')s p',clc
rã ve!'ifica�' qu,:, a m.'ltàjJ.
e.�tã semlo objeto de apre
ciação no D�'r:al:lanlPsto
Nacional de Previdência
Sacia]. contlor'rne determi
nação do alua! Mintstl'(), elo
Trabalho,

E,.tã de parabens o sr.

vel<'a{l�r'Valmor Rou--sénq,
al,ltor dI) requerimento em

favor ,los nensinni!>tas e

beneficiários do..; Imfitu
tos.

Recebemos c agradece
mos a gentil part.ícípacão
do noivado da. prendada
sonnormha zenatce Maria

filha 110 nesse grande a

migo sr, Dante Tomio e de

sua exma. espôsa (la. gri

ca. com (J jovem R.J(ialf:l

Tonolli, filho da exma. sr.'1

víuva Diamantina vietra

Tcnolli

A graciosa Zenaide Ma

ria é fiÍlO ornamenta da

Sociedade RICSULENSE

c Tonolli é dlnám.co
e comoeteme runcto-

nânc do 'PLAMEG'" e ci
dadão que pelo" seus pre

dicados conscgu!u roe.nnr

sólidas e valiosas amíza.les
em Rio do SuL

O significativo acnn.ect
monto social foi a nota

predominante em nossa r-I

dade na primeira quinze
na de setembro em curso.

O nosso bom amigo f'

'cumpadrc' Dame Tornio.

dirigente da poderosa fir

ma Dante Temia S. A. In

dústrja e coo-é-cio _ IJft'

dutora do insuperável Ca

ré Riosu! r (I:)S bise-atos
dcüctost-i-tmo __ Rouxin 'I -

.em maio do corrente ano

festejou o enlace matrÍlll�

nlal d(' sua filha LIANE e

juntamente com sua dig
n:1 consorte dona Ericl't. es
tão agom em francos prf'

parativos para o bonit., e:1

x:lvnl da Z0naide MHia

A() preza,lo Tonelli " Ze-

nal(!.t> Maria, as nos�a� ca

loro:;as felicitações d"'1m-

um futuro tl'lS m(li� "bn�

nhos. AI) Dante e dona E

rica _' tnmbêm pa!a 10:1a

Dinmantina Vieira T·::.,�I
li, os nosm:; respei'')sns
cumprim('nt::� Delo noiva

do de "eu<; filhos

RU-MARCAS E PATEHTH

Agente Oficial da Propriedade Industrial
'l.egl"tro de mnr::a3, lIatenle". de Irl1len{'lfo. 1I0m('3 1'0
ft,,!rc(al.,. titulo" ':e t'!�tabt'lecI7'1e1!to, �tlsi(T1lla&. 'Nnes d,

propa"anda e m(lrca� de eXportaç40.

Rua Tenente SilvetR 29 - 1° andar -

SALA' - (ALTOS DA CASA NAI'I: _ FLORIANO'
POLIS - CAIXA POSTAL 97 _ FONE 3912.

CAMINHÃO
lãõ brasileiro
quanto Brasília!

52.036.450.543,M
32.054..327.1;;6.90 j., .. ,. Blumenau • C .... riliba

7.38'7.975.-ii3,90
----�- -----------

5.721.514.356.10

2.786.416.007,20
1.730.311.fl37.20
l.3!l!l.036,500f.:0

1.252.315.'J:!7.10

1.023.739.J26GO
720.245.066.50

486.1;38.115,50
394,302.363.10
313.532.138.90

171.126.(j!l0.�0
146.368.012,50
130.727.45680

126.881 .•130,30

·11942Q.378 :>0

111.630.n9.30

102,706 H2.CO

8G.113.780.P.O
1M.301.90!J.,H5.!0

arcenceõu
p.'lo Estado de Santa Cata

rtna na' arrecndacáo gornt
(lo im-iô-tn de . enda no

país, superando outras \1-

ntdadus f.: der-ativas Que ná tal índice ainda rermauo-

muuos ano, vinham aün- ceu «m agôstc p.p. em I)

gindo receitas dê-se tribu- Qual a arrecadação io t t-i-

to superior a sua, taís C(l� buto atingíu a cifra se

mo Rín de Janeiro. Bahia e CrS 2,327.092. 489.30, -stan

Pernambuco. do preví cta uma nrreca-

contermo mapa fornecido
- dação suoenor a CI'S

pela Divisão do Impústo 3.700.000.000,00 • de impôs-
lle Renda. até julho úutmo, tl� d(' renda e mais de CrS I

Santa, Catarina oCllPOU () 1.000,000.000.00 de impôs-
60 lugar na c];u;slfi.;o.ção to adícíonal de remia nu-

ge-at. cro-, ext raonunárf cs i a-

Es..;e magnifico resultado diciunal rostnutv-t 1474/51

decorro doa exoíendtdn ar- e ernpré.rt'mu oompulsórto
recadaçâo que se e�:;:i. ve- para o corrente excretei»

riflcal1(l� no an:> em curso fiscal.
atrnvé-, às Deh-gaetns �e� Eis') mapa de arrecada-

utartns neste. Estaria, scn- cão geral rio ímpôst a de

d" de llO"'� (I indiee de au renda, no ,u�l Santa ca-

menta regi,.:trallo. tu rina cenqulctou honro-
ciasstücecão:

N° de ordem
Regional,;

Delegacias Arrecadação jan.
a julho

I São Paulo
2 Gu'tnabara
3M'mis Gl':,li�
4 Rio Or-an-te do r,(i;
5 Paraná.
6 Santn Catatina
7 Ri::J de .ranetro

Pcrn ambue.,
Bahia

10 Ceará
II Pará
12 Guiá r

13 Amazonas
14 Espírito Santo
15 Paraíba
16 Maranhão
17 Sergipe
18 M:to Grosso
19 R:o Ct.ande d o Nrr.e
20 Alagon..;
21 Piauí
TOTAL

CRISTAL17Af)A IM rS(AtAA<

CASA
Precisa·se de uma, de preferência localizada não muito

10ng;n��:���ncre��1� ��;i���e�e���oa;��7:e���a.!en����:� bl

dos detalhes necessárioS; para concretização do negócio.

. PARTICIPAÇAO
JONELICE parlidpa nos parentes e pessoas amigas de

seus n;\is Jones e Edina Neves o nascimento de S('I\ inniio·
7.inho Ol'orrido dia 2.') do corrente mês, na Maternid:)de
"Dr. C:tr!os COrr{!a;<llle ria pia batismal receberâ o nome de

Jones Guilherme Ne\'ps Filho.

França continuará
Sua Política
Independente

PARIS, 2G O }'((,�."t'I1- seu Covemo de �eguir
te De Gaulle. Ill"(;��cr,tlm
do em sua v!g(>�lma �. cur

são pelas 'p1':lvincias �r!ln

ce.�as, � fil"m�\1 'm

Orange as intençõl's d('

uma !)olitica de arllumen

lo atõm\co e de ind�i'en
dência politica no an'bito

d�H crg3nizaçõe� ime:na

cionais. Num discurso pro

nunciado llaQilela c:dad.e,

disse De Gaulle.

"Se a França deixar de

ser a· França todo o mUfl(lo

s�it'á perdendo, pOCI.jUl! t",

do I) mundo necessita da

França. Se a Franell deixar
dr "er indeprndl'nt�', a Eu

rapa. a America Lalina f> as

naçõe.__ da A'frica, P:H;l a�

Quais o livre arbitrio ela

França repl'csf'nla uma ('s

pel'ança para sua p:l7. t' :'Iln

libet'flade. perdel'iam nn1-

bem"

NOS TEMOS
�

APE(A III

FABRICADA NO B�ASil. I)�LA
PRIMflilA vEZ

CIA. ,LETRO OUIMICA fLUMIN.fNSE

Emboiogem Industriol:
Seees multlfolho·. (1'.'1,,,1 ... I'I,ídi<o) ,!.;. 50 QUólrh

Embalagem Dcméstlcc:
C(li",as de pClpcliio cctn 24 pocor .... pl,,,tico�' de 1 112 ii,

Ronresentcntes .pcec os

Estedes de Sanla Cctcrmc e. Poron6

BUSCHlE & lEPPER �.A.

QUARTOS COM OU SEM PENSA0

Aluga-se Rlla Esteves Junior, 34

Assembléia Geral Ordinária
CONVOCA'ÇAO

.

São convidados os senhores acionistas da pgR.OiG �o
S A COMi':RCI0 E INDúSTRIA, à se reunirem em A.�"�'<n.
bléia Geral Ordinâria, à realizar-se as 8 (Oito) horas d" dia
27 (vinte sete) de Outubro do corrente noo', cm SI!.:\ s.:·,lt'
s(J('"ial, à Rua do Comércio, 194. na cidadf> df' :Vld('ió, Es
tacto de Santa Catarina, afim de eleliben\r('Jn solll'("n Sf>.

ORDE;\J DO UI.'\
a) Discussão e aprovaçâo do �lat6rio ela DirNori:l. nn

lanço Geral, demonstração da co.nta de l,l1('rú;; f' Pl'r&l<;
e Pf1l'1:�cer do Conselho Físcal. relativos :\" !.');,'r,.(l'!p ('11-

CCI'fuctO em 31 de Julho de 1.96:t

ElelçtlO dos membros da.Direloria )):11'" o 11'il'ir.\� dI'
Ul!i3 a 1.9fi5 e fixação de seus honol'll-l'io<: p:lfrl i) f;:':Pl'·

cicio HI6:1/191i4;
cl Eleid'io dos membros do Conselho Fi:>I'!11 (' r",�pf.'.ttt\,)�

suplentes para o exercício dE' I" dr ."'r;{\",,", dE' 19B':! fi ::lI
dc ,Julho de 1.9ô4;

d) Outros assuntos de interesse so,::c.1l.

A V I S O

Avi5iamos aos senhores uf'ionist3s df'�lfl �(ld,.i'bdl", qll;>
se rllcontrrun a sua disposir"ü(J, n" '>t'ctc' ::0;:·ial. t,:.<];).;,; or

do('ume>ntos de que trata o nrtign 99 do Decri"ta te]'2 F,'27
de 26 de Setembro de 1.940,

Videira, 21 de Setembro de 1.963
A DIP.ETOP.J4.

27/9/tl::!

OuÇa t(Jdos 0.<: d"lninq"'lf',.,t,.l :"Yf-, ".; P:::,.ll;)·Anll,tl
Gariuoldi de H'ri:ll"'ip"ii"3 n";i i.{ h.:rr:::i e ,'lO ·rni,·1I.itr....�
A HORA PRE<::.RII [f!L,,�t'\ Al)r",Qi';.êefrr.,;,. ,9 .. LI;

sintonlo·

DR. SEBASTIÃO MOURA
('In. ft(;i.\ODE�"'TlSi'�

CLTNH'A "DIURNA E NCYI·UT'...NA
Ex·Dentista do Sl'lnim'rlo Gamlllano Pio XlI dt' S P:lUlo

'!'ra:.aml'nlo 111.!"lnf ",.:la Alb. Ro�(1 - PrtitF.><;<,

HORAn 10: 1):,1-: !l,:�tl S<J 11,20 e das 14 às 13 hOl'fi'l.

� . ..; .1'" (\ f:' FEIRAS ATI} AS ::>Ü.'JO
RUA NUNES M.'\ClIADO, 7 ESQ JD.!i:Q PIN'TO

-_,�--------_.----

ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DOS MUSICOS
DO ESTADO DE SANTA CATARINA
o COlls('111O rtegional da Ordem dos MlíslCOS 00 Bra

sil ('onVtwa a todos os músicos inscritos pllra unm f'.:un1áo

exlrnordimíriu, no próximo dia 27 de setembro, :lS 19,:'.(1 ho·

ras, no Qunl'tel da Polícia. Militar, para tratar do. eleição da

pr6:�ima direi orla.

De> flcôrclo com o artigo 23 da Lei 3857, de 22 (11' do:embro

de 1960, o voto é pessoal e obrigatório, salvo por dO('DC3 ou

ausr·nela comprovada plenamente.

Helena Moritz Pereira - Presidente
27·0

MISSA DE 70 DIA
JOSI� OUVEIRA FREITAS

Vva. Adéliu Jorge Freitas e filhos, Famllia JO:IO Nico·
lau Jorge e familia Freitas (ausente). af::rndt'Cem 09 mani

feslações de pesar recebidas por ocasião do fnlnctmento ctn

seu psp6so, pai, cunhado, filho e irmiío e convidam os dn·

mlli� parentes e nmigos p:lra assistirem :lo Santa Ml<;�g, dI)

,,,Iti:no clht de seu folrrimento, qUf' Sf'rlt, cêlebrllda dig 2'7

sexta·felrn, 1Is 7,30 horns, na Igreja de São FrtmellicO.
tr,;.�""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,",... d"e C1'IS a, agradecem anteclpa; a�

.

.1;, '.", .�,7"",,,,,_.

de que você precisa! Após referir-se ao tr'lta
do de Moscou sõbre a ()"()�

crlção das provas nucleare�

dizendo que a França ('m

pleno desenv(tlvimenlo d",

sua força atômica. não uOlle

renunciar a suas provas,
concluiu De Gaulle o 3eu

(liscur�o fazendo alusã,) lia

problema de sua ,.:uce..:.-;ão.
Declarou então o segumte:
"0 essencial para o Gene-
ral De Gaulle, Preslrteme

da França. €o tudo que se>j:l ...---------------

util para o povo trançês, Is
to ê, o que quer ê,.:se oov"'.

Tenho consciência de 1 ('r

sabiflo discenir Isto hã um

quarto de século, e estou

dQ,Cidido, unia vez que ain

da tenho forças para issll,
em continuar a fazê-I(l" A

No qualidade de revendedores auto·

rizados, podemos resolver seu pro
blema sem demora, Em nosso estoque
locê encontrará - com certeza - a

peço ou o acessório que procura, a

preço de tabela, genuínos, testadoS'
em laboratório, garantidos pelo mar-'

co IH. E, no coso de qualquer con

sulta sôbre o seu Intf>rnationol, lere

mos o máximo prazer em atendê·k.

Representante tOt nesta cidade

G. SOCAS S/A
COMff:>('T() F

RFPRFSFNTAC(lFS
r\J1 VIO AOI)Cn 7?1 _

rS'l'RFITO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Idalio Sardcnberg, presidente
do IPM que inve6tiga o tratl�
co clandeettee de armas, recen
temente descoberto na CB, PUi
50U o dia de ontem em seu gD.
binete no Quartel do I Bata�
Ihão de J>olíc;lll do E"érdto es
tud.ando a farta do<;lImentBção
e denunciai recebidos em t{;r�

nOdo-IISsuntOeproc;edentesdoH
vários Il0ntoS dI> I'Bi�, remeU_
das. pelos setores do Serviço
Secreto do Exército, Por outru

lado, auxiliares do pr"eldente
do 11'1\I dlriglram_s� ainda on

m=========�-_
-----" ,

PREVIDÊNCIA SOCIAL 1e'
a.(á.,,��

1.!;1 ,I

NA ORDEM DO DIA NO
D. N. P. S. A ESCOLHA
DOS DELEGADOS REGIO
NAIS DE AUTARQUIAS
PELOS SINDICATOS:

Em recentes declarações
à Imprensa carioca, o pre
sídente tio DNPS, sr. Dan
te Pellacaní. abordou uma

velha revindicação stndi

cal, ramo de emp egndos
como de empregadores,
qual seja a referente a es

colha de delegados regto
nats de autarquias de pre
vidência. Como e do co

nhecimcntc geral a escola
do delegado do IAPB é rei
ta. pelos prôprtos sindica
tos, sem interferência do

Governo. Admite os. ser
Iacaní ser essa fórmula a

melhor. uma vez que os

VerdjldeirÓS contribuintes
da previdência, empre�!ldos
e empregadores é que de
vem dirigir as autarquias.

Ao se estudar a fórmula
de votação, convem nao

esquecer os funcionárIos
das autarquias, que são
igualmente contribuintes e

que forçosamente terão di
reito de votar e ser vota-
do.

'''I
MAE QUE CONTRAI NO

VAS NúPCIAS não perde,
quanto aos fUros de ietto
anterior. os direitos ao pá
trio poder, exercendo-os
sem qualquer ínterterên
ctes do marido" veja-se
Art. 393, da Lei n. 4.121, de
7.8.62, Diário Oficial da U
nrêo de 3.9.62.

MILITAR DA ATIVA, e

xespendo �}unçõ!=$ de pro
ressoe em um ginásio

!
d::>

Interior deseja saber se
deve contribuir para e

IAPC. Res50ndemos afir
mativamente. E' contri
buinte obrlgatórlq do rne
titut:l dos Comerciá 'os.
Peça ao Fiscai da zona pa-

OPERARIaS INVALlpOS
E A INDUSTRIA BRITA�

NICA: _ Uma firma In

dustrial britânica que em

prega 6 mil e 500 operá
rio'l portadores de vànos

graus de Invalidez em sua,

muitas fábricas, anunciou

esporar no próx'mn ano

um aumento de SO% nas

suas exportações.

Fabricando seus produ
toe em 75 instalações dite
rentes. a firma iniciou re

centemente um plano de

censtrucãc de 15 novas ré
brrcas. que darão emprego
a 800 indivíduos portadores
de lesões sérias.

o programa da compa
nhra alcançou tal êx.to que
ies organiza.ções estao

pensando apucá-ro nas pró
prias fabricas. (IBASA).

PROCESSOS DESPA�
CRADOS PELAS J. J. R..

E" de lamentar que as nos

sas JJR não sigam o exem

pIo .das demais do Brasil,

publícandn diáríameme o

movimento de processos
despachados e relaciona
dos o nome dos in.e.essa
dos nos mais diversos be
nencícs. Eé medida salutar
Que tem finalidaJe defini
da e que em oUtTO;; Esta
dos alcança os mais dlver
aos municípios aat-vés da
publicação nos joma.s.

E' nesse sentido que cha
mo' a atenção dos srs sin
dicalizados. E 1964 teremos
oportunidade de mudar
através de eleições nas

JJR,_eJeme.ntoo -qtU:!. estão
perdtmdo' o Col11at.d com Ia
crasee. lamentavel'l1ente ..

ICAHZ'�HU, NAO!
, C,\l'j) Di�OIra efetuar o tevant-mento

--_,_.do débito.

TECNICO
A FABRICA DE ARTEFATOS TEX'l'IS "ARTEXf!-/A .• TEM VllGA EM UM DEPARTAMENTO DE TREI.NAMENTO PARA PESSOA FORMADA EM CURSO'IECNICO DO RAMO DE CONSTRUÇAO DE MAQUI.NAS.

INFORMAÇOES COM O DEPARTAMENTO DOPESSOAL A RUA PROGRESSO N° 15D _ GARCIABLUMENAU

---------

OFICINA VENj)E�SE
Vende-l'f' uma oficiIla de ENt.:ANA.L"... '��_ Bem aparelha.da de ferrament.2.s e boa Ireg ....t:sia. incluindo;: bicicletas decrianças. Tratar à rua SaldaniJa MannhO, 37 _ N<!sta.

CASA
J.,e .mEld�ira pré-fabricada. vende·s.;., Com· dois Quartos, saiaViSita e Jlintar cOnjugada, copa, cozinha. quarto de banho eqêlurio empregada.

\ler 8 tr:li,ar a rua XV de Novembro, no Estreito, pró.XÜ110 à Texaco.

ATENÇÃO
._ ..

_------

ACEI1'A·SE REPRESENTAÇAO
PARA SANTA CATARINA

CARTA PARA SE� DA COSTA D. DUTRAEscritôrio - Rua João Pinto N' 9 l° Andar _ Sala 4Tel: 2349

Florianópolis - Santa Catarina.

DRS. I:NNlO LUZ e

JOAO JOSÉ fi. SClfAEFER
ADVOGADOS

Rua FelIpe S�hmidt, 21.
F'Joriaru'iI'lOliili _ � _

Telefone �145

tem" São I>aulo, a (im de ali

Interrogarem Os alto elementos
sUllpeitos pt..",o' 1'0 vé8pera
cujuli id�ntldadee são mantidaa
em abSuluto sigilo. O, general
SarrlcnhNI:: voltou a COnfirmar
aos Jornolllltall credenciais

JUntO ao Minllltérlo da GUerra
Que é propoalto seu permitir,
em futUro pró�lmo, a pr""cn_

ça de representantCII da Im�

prense em dill.d;ndas QUe ni ...

ImpOrtem
Quérito.

prejubo do In�

Patriotica

famigerado MAC. Seu djrlgen
te prinCipal, J>aulo de Sales Gal

vão, logrou fugir tomando (I

rUmo de São J>aulo. Ê aponta
do como ativista do MAC c

IBAD. jUnto a camponesef!; au"

Quais teria fornecido nrmas

e bombas de fabricação casei_
=.

Apesar do pesado sigilo Ilue

envolve as diliA'enclas do Ser-,
v.iço Secrteto do Exército, "'on_

seguimos apurar QUe Pa"lo Sl!

le8 Gaivão já elltarla' preSo
em São Paula há Quatro d!lIs
Seria ele o denUnciante d,,�

oito pessoas detldas naquele
Estado, na tarde de anteonl('1n

.

O general ldalio Sardenbe'':
estará em São Paulo dentro
de três dias, para prOSdc!:,ulr
nas inVestigações em torno ::lo

contrabando de arma'.

A reportagem apurou ainda
(I"" o TI F�"rclt" Rd"'ite, c;""",
coisa pacifica, a isenção de rc�

ponsabilidade dos prOl)rielári,,�
do Urko no contrabando de ar

mas. ACredlta_se, naquele ""�

mando, Que 08 dois "spanhói5
Que dirigem a indúst"la nlJa
tem a ver com os "guerrnh .. i_
r08 urbanos" das organlzaçõ'-'s
direitistas.

NADA út,
KtBl!t)!

Lun(i Ut ,,_e!U�

- 600/,. '.«'<0 II

memo C� L,mll.�

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

ccns.tiu essencialmente nu

ma troca de informli.çoe.,
sôb.e a queda. do _C"-J;êrno
de .ruan Bosch.

PEDREIROS

COMPETENTES

INCOJlolUN1CAVEIS

Continuam Incomunjcârers

reCOlhidos aO (lUartel da PE,
Os IndividUaS Manuel I,opea
do Nascimento. Luis GomeM de
Lima e Nolr Gonçalves. Sur_

preendldos quando, proceden_
tes de São Paul", chega""m
li Estação Itodoviliria Marian'
I',ocopio. ecnduztndo of4 Carll_

blnss "22" de reaeea-Urko, O:i ..."

slflcadas pelas nutoridades mi
litare" comO apropriadas para

eombntes em IncMllcades. A pri
<ào des�ell elementos - QUe se

confesal!ram apfn!a pOrtadores
das "rmns - permitiu ao Sen';
�o Seel'e�o l"clllbnr, a ;tu:!

lo. de Março,.:a celnla de lIçã"

de Ação
lI�ail so

Não teço caridade, quero apenas ser como você. Desejo. estudar, trabalhar, ser lÍril
Com a ajuda que me deram, já sei dar alguns passos, aprendi .a ler e escrever. Mas ,1IlJd�
posso melhorar muito, eu e milhares de outras crianças defeltu�sas que quer:mos ape
nas uma oportunidade (1e reabilitação. Colabore com a geri te. ajude a nossa Lampaunn

DETIOO CAMPANDA: PRO-CRIANÇA UEfiEITUOHJ\

EUA Suspenderam Relações Com
-o.êcvêrno Dominicano

washington. 26 - O D':!par' nlcaii"á. com '0 Mlnlstn tias
tamento ce zstado anunc., Relaeêes Exteriores da Ve�
cu que a relações d plnmá nezueta. A cenvereecão
tícas com a Rcpúbllea 00-
rctntcane f:ram su.pcnsae
em v.rturte d} t?:(":-te Que de
pus l- Pra i('.�n.::; Juan B ��

eh. R:ehard L. Ph Iip�, a",�

,I. ente de In-prensa do De

pa tmento, declarou que -----------------

o, ",i"S do "'mI"'''", in ANOJE - GUARDE - VISITEctu.Jve os ustacos Unld as

doF��:�:,odO ,�:;:�t'''':��� DURI-Bi OCOS,
qU? as no(ici!l� receb!d \s de
São Domlngo� faz:a''1 t:rf'r

que as sltu?<;ão na Repú
bllr.a D:lmln'cana era tran
quila. A su�pf'n�ão da� re:"
lações diplomáticas aear,te

ta. automAticamente, '.1 sUs
p�nsão da ajuda "co!lómi�
ca oe militar.

ENVIE SUA CONTRIDUIÇÁD PARA I CAMPANHA PRO·CRIANÇl DEFEITUOSA, À ENTlDIDE FllIAOI DE SUl CIDADE:
" ....oe'a ...o dt Ani"tncia à Cri2n.a Defe,;�a----.,. A."'.C.D. -Av. Prof. As.ociaçio Pernambucana de Iu.i"�oâa i Criança Defeiluosa _

A,ccnd,!!o 11.0", esq. Pedro de Tnl�o. - st, Paulo. Rua do Espinheiro, no _ Recife. .

Nsociação Caso da E'peranÇ2----.,.Rlla Imperatriz Leopoldina, 9-�mos. �::�:����:::�:a��:n::R�a�iI7���:=�:;J�::�aB/C��C:"�::1�;u:As...,�,aç';:" Nona Senhora de Lotm:les, zn�xa à Sla. Casa de Mis.cri,
Florianópolis.c6,dia - Av. Cláudin Ruis Cosu, SO - Santos.
InstitulO Baiano de FisiolCrapia c -Reumatologia _ Av. Geullio Vargas,"'s501.i�ção Mineira de .ReabiJitllçio.__ .A. M. R. - .Aveoida MODro 544 _ Salvador.P�D •. 1698 - &10 Horlzont(:.
SociedadeCampioeiradcRecupcraçlodaCriaoçaParalítica_KuaLlIsit.aW!Ã!sociaçio Paraoa�dtReabiJita�O_A.P.R._�. I&"a�u.811-Curitiba, )�9 - Campinas,

'MOS1CAL BAR
I"i\_",� u-t Htll\J l'A�SA Tlo;i\Jl"O WM SUA ti'AMILlA - RJWNIOES SOCIAIS

·llt,N<.':A:\IT ..�� (..'(ltWl."I'iW'" - ..·_t:S'l'A:; VI:!. A.\jIV ..At..... ,�KJUS - t:HA

OAJ'i!ÇANTt:� - E'I'(
\,'11.1 ,H: TF.HHF.(I .IN. Itl I'" lU 1'1''''\ "p' �<;I.' '-"!'lJtri",

Necessito 2 (dois). .atber
to Rua Osvaldo Cruz, 321
Estreito

ANOTE as vantagens: mão�d!::-obra é redU3 • .1a elIi
70%; o tempo de consirução é 70'0;, meo')rõ _materlál
mais barato e só preci�a ele 2 a 3 mm. de teoo'Co. ,as
parede,s não deIxam pa�sar ruidO, umidade OQ calor e
têm durf1hilidade ilimitada.

GUARDE o endereço: _ Esclttórlo à Rua Fel!�Schmidt 34 I' andar. Fábrica em I'::oqueiros _ ciuase,d�
fron a Salga.

VISITE � c�sa modêlo, ao lado da fábrIca e certl
fique�se pessoalmente. de que você mesmo já poc'f
iniciar sua cOl:strução.S0g'undo informou l:lh!l�

j'p� ao� ,i0rnalistas. não
houve f[ualquer �ondag('m
dr,,, militares dominicanos
iunto à Emb91xada norte
B!T·erlcana emTao-Dnmfn_
'W� para o reCOnheclm"nt"
ele seu go\·êrnJ.

PR30CUPAÇAO
li p�tif'la da Queda ti) Go

vê no cc-nstitucional dom'
nicano caUECU profunda
prt'ccupação e gran:!'.e uece
p['ii" n�s rir�u!os ofld3h;
de Wa�hlsgt')n.

DURIEUX & CIA. LTDA

Fábrica de blocos ae cimento _ tijOlos de concreto
- com encalxes_

CASA - AlUGi IEl
PP.OCURO RESID�NCIA COM 2 OU 3 QUARTOS, N.'CIDADE.

1·/10/63

TRATAR PELO TEl.EFONE 3177.

Curso Prepi:lralnrio \.onlln<>n"·,
CURSOS ESPEClAI<i

PARA PROFE'SORES
DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GINA'SIO EM UM ANOI
PRE·C,INASIAL ADMISSAO DURANTE O ANOOATILOGRAl=fA

- Baseado nos mais mod.rnos processos pedo.g{,qlCO!>
- Di ..-jolda ,')E'IC
- PROF VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORA'RIOS DIURNOS e NOTURNOS
Çvço sua inscrição ô Rua Dr Fúl"io AducC" "n

�o 24 de Maio 748 _ I andar
EQUipodo com móquinaA novas
•

A, \)r:me:ras Jnform1<;:ões
�ôhl'e o goloe miWH .::hl"_
fl'fl.i'am ao Departam'>n:(1 de
Estadu pela -manhã. � dt'.!:i
de então foram mant;das
romunlcações t.elefôDJ �:ls

p.c'rmano:'ntf's c::>rn 9. ernbllJ�
x�-;'a n�· tf'-a'llerjcam� �m
SI>_,) Dl'm;nl!'o�.
RENUNCIOU O EMB 1\.1

XADOR

o Embalxad(Jr (Iom'nica�
nu e r: Washingt-on. Enri_
quilo dei Rosário, antll'clou
�uu rrnüncl3 <LO cargo, de
ciarflncio: "Não Servirei a
um (1"vêl'no fle!ral e antl
('nnstlluc'nnal. Nada ajuda.
t.<ll1h 3 Firiel Ca�t"(J -e aos
comunistas em �erol cumo
() de·'�':tl'f'cjmento da de
rn('cra�� a na Rfpúbllca 00-
minic'3.na"

CIRURG'.l DENTISTA

Ora jA�A fl!l!1 li �O(fT! �MMON
��t��� ��7���,:::, c,r�2:r��-espe(,ializodo para criO"cas
Alt

_ rotação.
_ ,"

L,Aplkaçõo tóo"h:':a ele '#l,Jor� � �\
A,tende s6men:e coro l:!órCJ marcado das 8 os 12 hor,.,
e das 15 às_ 18,horfl!>.. .,.:'.;,.

RUA T�RADENTES esquina com o Av H. Luz _ j
Quartos cremais dependên..:ias.

•

RUA SAO JOSE' esquir.a com a rua GARCIA
Casa com 3 quartos - Jiving - sala de jantar _ copacozinha - banheiro social - &anitário menor...:.. area C;e

serviço 2 armarias embutidos _ depoSito e tanque _

l8D mZ de area construida.

PALACETo - RUA NEREU RAMOS N,O 26

Vende-se em única oponun1daoe no centro da Cidao'!construido em terreno de 22 metros de fren�e �or 4C,de fundos. Con,endc na parte terrea - amplo hall deentr'ldo - 2 solos - escritório - qUurto _ CaDa ._

COzinha - dispensa - quarto de empregada e res�
pectivo banheiro. Em cimo 5 dormi:.Órios _ banhei'roIilocial e amplo terraço. Fora garagem e de�ósitc
RUA FRONTINO C. PIRES N." 32 _ Casa de madel�
ra pagamento parte à vista resto o combinar.

RUA 14 DE JULHO 953 - !:stre1to saldo do ponteO! IPm <;egue paro CoqueIros. Caso e terreno cam782 m2.

!tUA PEDRO SILVA - 1.140 _ COQUEIROS _ Magni.fir:a. chacara pert.o da praia, tendo o tererno 42 m, de freno
te -por 61 de fundos e casa de 'llvenaria m3dindo 10 m. de
'rente por 13 de fundos - �ont.endo varandão de entrada
- gabinete - 2 sidas - 3 dormitórios _ copa cozinha _

oanheiro social - quarto de empregada com sanitário. Ga.
ragem dep6sito - jnrdiIT\ cuidado - pomar etc.

TERRENOS

ICOQUEIROS - Ruo Jl:CO ao Loide, lote bem situado.terreno com 18.00 m
..de frente por 45 m. de fundos.

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

RUAMOURA -L 3 lotes

JARDIM. AEROPORTO _ varios lotes.

27�9-S3

DINHEIRO -

Cr$ 200,000,00
Disponho p/ empréstimo

à Firma� Idõnea, prazo 90
dias. Alberto rua Osvaldo
Cruz, 321 Estreito.

Terrenos em

Bom Abrigo
Vende�se um lote perto

da praia corn 24 metros de
fr.ente Por 53 de fl.:ndol<;
tr3tar com o engO Raul
-Bastas n:;! edificio I.PA8. E
50 and� ou- no Montepio
40 andar.

29�9-sa

VENDE-SE
Coleção completa de "Se.

leções" desde o n" 1 de Fe.
vereíro de 1942 a Fevereiro
de 1963.
Maiores esclarecimentos

com o CapitãO Nilton Ma.
theos na PM. Te!. 3453.

Dr. SANDRO
MASCnHmA\
CIRURGlAO DT!:NTISTA
EX-EstagiárIo do Hospl�tal Naval em Clr:Jrgla e Clt

niea de b6ca. Modt!rnfsslrnt
�on�ultór1o tuturama _

Cadeit'a eufórica _ Alta ro
�câo .

Ru3. Brlgadelr" Rllva PSflS,, "·�''''fl1.,r'' "S52
MI' ........ "A no ERPANBA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"O ESTADO" O mais antigo diário de S(ln't'1l CatarillG

�o Baile das Debutantes Da Sociedade "Harmonia Lyra" De Joinville De 1963
O SI'ande Acontecimentq Sucial do Ano no Norte Catarinense

Elegância, Beleza e"Graça,:Aconteceu Com Nota Alta (foto Reai)

-- PAGINA

I • A I " •

===---= -_-_----

D u 21 de setembro dia em que fi. na

tureza marcou a data para o "Debut" da
Pr ímavera de 1963, e am sues novas plan
tas, marcando novas esperanças para os

no,'505 C"lr�'as ,� nesses [aadins.

Neçte IIIL�1ll0 dia, v.nte e sete meninas

moças d" filaram nos serões da artstccr�-

.Apôs aquêle inesquecível acontectrnen
rc, qUI! nceré gravado na minha recorda

cão. escutei tuume.as senhoras e cave.net

roa dizer: "�te foi o maior aconrecnnen
to du ano que c.vemos aqu, nesta c.ccue''.

E -nra dar uma !lo.!quena ideia da

qu(':a UV .. e ce g, aV.h" _
n��d. ap:""""':llJ.

mos para os nossos distintos teítn es L.ih"

a·P:.,>,.agLnl nusuec.a Uo rere.m., evencc

que marcará época na sociedade jomvuen
se.

As Patronesses ocupando à mesa de Honr a para a entrega dos coqueslnhes, sras:
Matllú Colin, Maria Claudia Schmldt. Ma rgu Metz, Ma:!;,a Ramos Schmidt, t.eont

Neumann. Nereida acnumacc er e Anecy Urban

As Debutantes em apoteose, recebenc;c os brindes das patronesses

Lourdes Maria Carneira Maria õrtsnna da Cunha, 'rereembe Bger Maria Helena de Oarvalhn Eliana Haggemarm
,-,{�/!It.. h 'J Silva. Garcia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�ED ..TO.

PEDRO PAULO MACHADO

COLAIIOIlADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE� • GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

çOLAlOllADORES
_ RUI LOBO - MILTON F. A'VILA
ORILDO LISBOA - MARIO INACIO

COELHO - MANGONA

DO POSTAL - Wilson I 15 vêzes .

emo: Movimentan-se�os dubes pára disputar o titulo maximo

POltTIVA: _ o T.J.D. C:omll_

JliOou. conforme orlcio ec 22/h-l
o rulaa .....elllA) d.1R "l'l:lIln{l'l:I
proceases:
PrO«IIJo aO 14/64: Sual"'nd,"
por li (elnco) partld;JII oficiais
le Voleibol, ccmc Inrrator do

.r1lgo 21' do c.n.J.D.D., o .1_

tle'fI ORLA)iDO PESSI do CII!
be Uillvenltãr10 Cat"dne .. s,",

A '.'CISio ee verificou por ma�
011. de votOtl.
8Qapender o atleta LJ:\O

SONCINI, do Clube l"n1n>r<;'I
tárlo Catarlnenae ; por (tr�)
partidas on�lals de Volel"",1
como IDíratQf do artigo 219
do C.B.J.U.D., declsiio verlfl-

Está à vista O Campeonato Catarinerise

:.��:m:...;: !:a!:od:.,n::;:.: Nu"meros do 'CampeonatOoa presenea de, pelo menos, seis clubes, que
serão Aldo Luz, Amériea, AtIântieo, Ca-
choeira, Martinelli e Biaehuelo, os quais des
de há muito iniciaram os preparativos, es
tando com suas guarnições em constantes
manobras na baía sul, Rio Itajaí-Açú e Jori
vatuba, sequiosas têdas elas, de renderem Pelo CAMPEONATO REGIONALeada vez mais e se apresentarem em forma DE, FUTEBOL DE 1963, até a-

para as disputas do título máximo, o qual, ���:�r=l��ad�Sdos15�6 t::=t���i�;uma VP7. mais. deverá oscilar entre Aldo -

resultado verificou-se DO encontro des-
Luz e Martineni. êste tentando o "ai". :'o'*:a'::: ��:al��:nfO�e::::ir�Na cidade. as discutas de novembro por 7 x 1. O .menor resultado deu-se emdesde já estão despertando as atenções dos �;sp:��::�o�a:;'=;�e�':tl:u�aííeeionados oue. por certo. não oup.rerão Atl.êtleo x Postal que terminaram sem aner"er OS sete ·párP.OS do nrozrama Olímoico bertura de contagem.
or,,·";,.<lo pela Federacão Aquática de San
ta CRtprina oue esnera um

-

nôvo e retum
bante ê"ito nas aguas da baía Sul.

DOMINI10 AME'RICA X �lInAN

aUéUca ."C8llr;IUIse4ez.llile � ........._
3) Ten4e ea lIpri,�,"'"40 c..� c...- ,.".. .....
BruUdro, _ r__ � .,... aa.u
orcanJur a ,............ ca

tar1ueue_._�
nado...� da BI..-...u

cada por unanimidade
Pree880 nO 15/63" l'Or malo_
ri. de votos negar prl"'lmento
ao recurso Interposto pelos riu
bes SOdedade :E..por1lva Cru
zeiro e Clube t;ni�-ersltârlo
Catnrlnease

CONSELHO TECSICO DE A:
TLBTISMO:
l0) laSf'ltu1r o Troféu "Gert
sehmldt" em hOmen.gem.
êat.. despottlBta qae vem colabo
raDdo eficientemente com a

Liga Atlética �orte C.tarinl'Jl
ae, para ser dlapotado, em.

COmpetiçio Masculina, na chia
de de Jolavllle; cam a 8eJt'lln
te ....ul.ment.l;ão:
.) Loeal: Estadio do Amél'l ..a
FutebOl Clobe,
h) Dattos: Dia 9 (101 lI.vas) e

10 (9 horo) de Novembro pró
%imo,

t) Provas: toe Metr.. - '.ltO
meu.,. - 4:1: 100 me'ra._
800 metroa: - 1.510 metl'ue -

UI me&ftII COIII barrei,... -

kJplo, .ltura; lanO;llInentO de
Salto. .u....nteJ! em dlspncia
.., edlaeo.
od) Cada de�çio podetá lDa
cre-rer 2: atletas por prov.;
e} Cada atleta poderio partld_
par eJQ 2: (duas) provas e 1'(_

ve__to,
n A LANC ruponderá pelas
_peau cOm a eatada em Joln
Tllle. podendo cada deleO!ao:io)
ecmstar 4e, no IIIPi.; 15 n

Ue'" e 2: dirigentes. O tn:l-s

Porte correrá por eon.... de ra
d. deltgaçio;
C, A LANe p,ovideJtttará CHI

. jof� de provas e O t.aterbl
n__rlo,
II) o árbitro iterai será indlc\_
40 por êete Conselho;
I) A. lrucrlções d� parl.lctplIA
t8 deveria dar entrada na Ie
eretarla da FAC até o dia 5 dl

DOYembro. AI In&Cri(iell Indi_
viduai' poderio ser feitas'" atê
a hora do InlClto daa provas.

CONSELHO TEC�KO
tJ VOLLEY-BALL:

U Pntetamar os campeões e

vtte-c.emp�io regloulIl 1ft 1961.
�te;a!\lsoeiaçio
Elpodl". Sete de Setelllbro e
o a.h t:'nlnraltirlo Catas...

I

............ .,....0
JIiAIIIÔ 'I'.....
� � ...IflD-

4) Dealpar _ Sr. ,.,... c.
oha para PNJI'''· • ...,.....
lao;io _ta FederasIa;
5) Cem__' ............ aI:I"
ta- para treI-e." da nteI
da .elecio. ............... ........ � -ii-"
a Liga Atlétle. Blumenaueome �t&nlo AUga. ",,,u!.,
DANlLO BADO, VJNK:DJS _ Alberio. A_caatJ'o FIlho.
DO: NIEBERT WlLLRJCtr, Ao) Cqnceder inJerlção �ra iii!
WALMIR VENTURBLLr, MÓR 12lnp11Onqoos � da 3a.
BERTO ROSIN. W.u,.&ON)(O e. k. Dlriliio UI _eaulate.
RBLLI. JU.1tCIO lU.P&l, ao ... , A.o. CoJePa.I, Clube
)IEU lCZlUG\ DAYL1'ON DB u..e. 4e ....10. Clube do Cu
ME,....EZE8; VALIIOIl _0__ vWo'_ Ura Tea_ CJube{ "ara
RAEF W1ERTft. �O. � .pr��
BAUNFARTEN; IVO -BAIIO$. 40.) .......... a data de 21 do cur

HEL'iOMARX, D..TON. rim- �.,.n a tUapala do Tur_
NER E JACI DA BJLVA; .Mo lMd9 U � dl"W.. coa
6) Deelpar ai tIa__ f. i fi ·f-.e tabe" -ta.te d�t.
6 de outabro de ItN p&ftI a aota. oflelal.
realia.a."�
Estadaal", tftllIIenu.o fi ,..l ..
nino na eldad.e de�.

cpNSELHO TECNICO DE BAS
Qt"ETEBOL: Aproyar a .....
para o Campeoflato da aa e ••
Dtriaõea:

;.

TABELA PARA OS CAMPEO
NATOS DA 3" e .... DIV1S0ES

lO. RODADA - nu. 24/9/63:
As 19,31 Ilo,...:
CLUBE 12 DE AG08'J"O
S A,D: COLEGJAL _ #6' ....
CLUBE DO CUPIDO
I: Lira Ten" ou. .:... .... Di••
2" RODADA _ DU '/.S,./O
AIiI 19,30 Iaoru:
CLUBB DO CUPIDO
:I LIRA TElf18 CLUIIB .. Di'f'
CLUBB DOZE DB AGOS'JO

Cu....� .... da SIlva

ce.. .. Aataalo. de OUvelra M ..
·

.....

"') ".ICaI' a data de 22 du

ItClt'ftalle par.,. displlta do

Torneio Inicio Rfereor a ....
.h·....,. eoafonne tabela ""n'J
tarde ...-ta nota ollclal.
'!o.) iM'lpar'os lIegulnt .... al_
IIfboe e anelais de mC'sa plIlla
.. ,eferitllMl ",,.eiOS: ArOllIlO

Pr&:leftS, AirtOn T. de Sou,a

carloa A. BróKnoll, Hamilton

�. COrtteI(io; Almory L1I8II.
Aa�ldo SlIn Enio Seh'4

_I.
d_e lK3

PlNlanóPo11l. 11 de Setembro

Mo Pedro N.aH

Pnlidente e. exert[Clo.

Osmar Ramos
Dott'inR'O no E",tadj'J co

ronel Américo em B3I:'('lros
está programada mais uma
tarde .espornve, que Dor
certo atrairá as etencões.
do núbüco espcrtívo 1;:1 que
la localidade.
Estarão em confronto as

equipes d') G. E. Sud;.l1 e

América F.C. o. encontro
(l:·verâ agndar. já que a",
duas equ'pes, contam

em suas fileiras. com cra
que", uor demais c:mhel.;idos
tio !lilblico dc:;portiv'). J A
mérica jogando em sua Qra
ça de es!)c:te, com o lm:en
UVo de sua numer')$1l torci
da, sem duvida pisara à

cancha como favorito. mais
os pupilos de Lcrenço, tu
do farão por uma vitória.
O G. E. Sudan que vem

de dois resultados, por de
mais slngnificantes, qaan
<lo empatou em 2 gol com
o Vila Nova na Trindade e

derrotou o Avante nO 11.
-rirlu DOr 1 x O. se corutitu
rã �em duvida alguma, num
adversário -a aJtura.
Lorenç� não t.em proble

ma !'Iara a estalação de sua
equipe que 'bisará o �stii
dlo com a seguinte forma
ção. C9rlinho Valdir M82.I
nho Prequeca e Vadica. Ma
zola e Aris, Wilmar Bi e

Nilo ou Vldomar

Regional de Futebol
DO FIGUEIRENSE - píatma 3 ve

zo-e Jocely 3· Valmar 2. Dom! 6

A ct.ASSIFICAQAO

10 lugar __ AVAl. com 11 jogos. 9

vitórias, 1 empate e UMA derrota.
19 pontos ganhos e 3 perdidos, 33 tentos
a favor e 12 centra, com um salde de

21 tentos.

2<l lugar _ FIGUEIRENSE, com 11

Jogo:". 7 ;ltôrias, 3 empates e 1 derrota
17 contos ganhes e 5 perdidos, 31 tentas
a f�vs:' e 14 contra. Saldo: 17 tentes.

30 lugar __ POSTAL TELEORAFl
CO. com 12 jcgoa, 5 vttorres- 3 derrotas
e 4 empates. 14 .pontes ganhos e 10 per
didos. 17 tentos a favor e 16 contra. Sal
do: 1 gol.

30 lugar - PAULA� com. p
jogos, 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas.
12 pontos ganhos e 10 perdldos. 15 ten
tos a favor e 12 contra. portanto com um
saldo de 3 gols ..

40 lugar _ TAMANDARÉ. com 11

jogos, 3 vitórias, 3 empates oe 5 derro
tas, 9 pontO!> ganhos e 13 perdidos. 15
tentos a favor e 19 contra. Deficit: 4
tentos.S A. C. COLEGIAL - .. 11M.

·O.d., .. RODADA. _ DIA 'J/l'/A= I IAs 1'. ao ..... :

CLUBB DOZE DB AGOa'lO
J; LIRA TEJnB CLUBS I· Di.
CLUBE DO arPlDO
li: A.. C. COL_GIAL _.p-Pirl.
,. RODADA _ Dl& '/1'''':

"HOME ANO- AWAY":�'
Ga·rrl"ncha e Pe· le' e cem 50 lugar - ATLETlCO, oom 12jogos.

. ,3 vitórias. 2 em...., e 7 derrotas. • pon·
tos ganhos e UI perdidos. 19 tentos a fa-

d F t b I vor e 22 contra. Deficit: 3 tentos.e n e o 6' lugar _ SAO PAULO com " jo·
teri'f'ka tio peeuIlareS .. Jo

.

gos. 1 vitória. 5 empates e 6 derrotas, 7

pontos ganhos e 17 perdidos, 17 tentos
a favor e 28 contra. Deficit: 11 tento,.;.

anos
'WlrfDIlBS (&M.8.> _ A AtI

As 19, 30 horaa: aotbção IDclêq de Futebol ce
LIRA TENJS CLUBE Iftra seu eentrirlo em oatu_
s A.D. COLEGIAL _ .... ])iv!. bro. Por &te IIIOtlvo, rod,ra-t.e
CLUBE DOZE DB AGOSTO Um fllme em branco e prel.o,
11: Lira T..." ae" _ ... 1H'f'. -. �. 25 Dlinutos.
S" RODADA _ DIA 7/1''''': .. o ,U.alo ã: "Home and
A. 19, J..... : Ayq'f. tratado ......rfeilJ:oa
CWBS DO CUPIDO tateMl, od.e RIa5
li: A.D. COLEGIAL _ •• Dk!. 1l4e. Ot'iCeJIS; atê
:I Lira TeniI a... _ .. Plv. ..•• aCQI "uladcla4" iDter_
A. C. COLBG-UL . M�J.

.......... pela ".u.adatt-d

�Pa&helJ1l\lted".edirl
pc. por Ikaa Grah... para a

"Cpt.ra.1 Offlfe of Informa_
'IOIl". • Jtelic... foi 4uhda
__ ,..,.. ldIoaaa, (aetuaive
� co ......,.iI; devendo
.., 1ItIIrI...... para eGt.d.'r
.... ,.... do ee..tenário. Os

8erric- lJdtIaIe:Os !te In!0naath CerIto , ti". elII miO para
... pr9j-cio ... leias .e et_
nema e televllio. em palaes

, .. RODADA - DIA J'!/U/A:
!"'oII I', 18 Ia_.. :
CLUBE DOU DE AGOSTO :c

CLUBE DO CUPIDO _ .a DI.
CLUBE DOU DB AGOIITO :I:

CLUBE DO CUPIDO _ .. Oh'

10) Coateder trulferiacla
aoS .....u.t. .Ue"':
Armando los6 Ge'f'urd. 40 CI1I
be do CUpidO ..,. a A..D. 8h
le�aI. Candjçlo de Jogo: 6-S_
"

Rl'Jno Tadeo Hatllldag 10 Cl.
be do Cnpldo par. a A.D. Co
leglal. Condição de loco:
5/S/6&
Paulo Qeulll1le 8eIut .. Ch....
do Cupido pua a "D. CoI.....
aI. COndição Ilt! j8p: "8/M
àdemar Bta. 4e Olw.tra fUJaQ
do Clabe do CapMo pua •

A.D. COlegial Coa.lcio de Soa0
N: :'/1/"

!o) Conector re;tatro A.1t.
Colegt.I .......
Femlndo �.....
Plãvlo C.lln' 'lderatIIIu
.FraneIaCe lhlra .....
P.ulo 8aDoI ...,..
Refllo'l'......
Carl 6JrIpl
ao ��

.__ ...�

PROMORDIOS
Ih! 2:6 de _tU"'. de 1863,

D. tabéma "Fl'Mman". a As.
_..... _.... de htebol
.......... pri�lra reunIão'
4 o�.entzetan
r; re. i fpoea beM ••,e

rlPr. (la cOlI.qlllatâ:ora roma_

aoa brltrodlldram o balipodo
na Grl-Bretanha COIDO elOp�ic
,.. perrtu.a de ruI, uma \"0-

cIf.,.top "&aUla pÜbllea. niu
.......... (laia taalbiua lle.
tal
........

;3-...� ........
..... _ ..

..................

......� .....-
"' ......... .....,.In
�:.=...' .......-

foralft.o,rte"afll_m
América Lati":! (ni

lima das zon.a onde SU�II ma
lar avidez em aprendi_lo.
I'oueo de-pols de estabele-:I_

da a Assoele(ão, inscreveram_
8e15 clubes para plrtlcl"ardO
que entio '" dla...va um iar
nela anUal por eliminação. A
pfÜlDe1r. putlda final mala.
eirca de 2 mil espectadore'l.
Quarenta .0_ depois, lIIIlt
6011 dubes COlllpeU.1II Pelo fi
Dal 4a Cop., Hoje em di••• _

.Rallllente, mõtla de tOl aall
pl'5JlOal se tUrilrltlll a Wembley
para vC'r o encontro mal' impOr
bate do calendãrio da fut,·_
boi InK"lês.

, HOa
Atuallll-,•• laflaência dIl.

sendr em mala de 90 pais••
Assoelaçio de Fa&ebOl se i'8.I
onde lIe praUca o eSpOrte; IIl1b
metido a recral IIOmn.' "ue
evol.lram daQOe.... _'P_"
hã séCulo por ela.
Grande parte do m&feriRl

de "Home alld A",ay" foi roda
do tspee1almente. 8ean Graha'al
entretanto, vlo mllhsree de n.e

troa de pelll'1lla para "lJtOlher
uma eequilncla de dnco mina_
tos, Contendo a"run. dos mo

mentol mail e.mo?'acAD.i'8 da.III

partida. fuJebolfattcas da Gr:í.
Bretanha e do espanl{e1rrJ.
Intell.gentementl' montada.

II !iSquencia em eaUSa fI'UlIIIRl
te au espec:ta40rea t6da ....
cio tio futebol. Nela......
1tanlq Mim... eJII ... IIJIO
.... JopadO • partida nnal
ta 'Copa de qu. V'-ae tNll ..
... liam)" GreaYe8, .

!lo v'rtoa de/ensorel atf fIar
... 101. em Um "_RllO In'''r
�...I,

.

na bratli.PJraf DW1 ti Garda

gadores latino-americanos. Rã,
inclusive; no fUme, earta lIe_

ouêacia da partida fln.1 da
Copa do MUndo de 19;;11. qllan
do da vitória dO Brasil pela
prla!elr. vez, fOCalizando um

JOVem feiticeiro de 18 .n09,
e.amado Pelé ainda desconhe
dclo das platéias européiaa. ":1

époe.; e QUe desde então lIe
COnverteU ao 'ullu'o Hitita mais
popular do maodo.
Aadrade e SChlarrlno, do r

tutuai. t.mbém são vistos no

OIane.
Em ·'O.,Dle and AwaT'.

vêem-se o '1'otfeDham Hot..pur
o Real Madrid, o Dinanw de
Mascou; O Hamburgo da Ale
manha e o Sutns do BruJl.
ATRAS DOS BASTIDORES

O flatQhol tem tratamento
el:Cepo:iOllal na pelíeDla. ()a jo
pdores proflfl$siollals tilln a

1'16r1a. "Horne arul Awa,.", ea

ttefuito, m.,.tra outro aspec:_
to do ellporte: ° dUro treltlu
mente a que lião aabmetld:w
as eqUipes antell de um encun·.
tro Intt"'adonai, a tellllio doS
jogadorelll antell do lõgo. a ell_

,Iosão de alearla apÕli eada
"llérla, frisando que o fudnlo
do futebol reaJde em qae qnal
floer 11m pode Jogá-lo, Oildc
flulMr; ...... lII.tau, nO te-r

r"'41Ie�;efl1l&le_
� .. eand1çie8 cU1ÚUea8
AQi........ 'o pai. o.

ode se -tallelecell o fatebel ar

pabqlo. A AaaecIacie Jaclê
aa de f'1ItehOl, por oc:aIdio do

.

flell r:e.tea4rid; de'f'e .faQar_
-" de var como alio ".e '" inl
Glo. lIle ........... caso.aI. h.t
II elfulo; erm'nou fim 1IIn

�'�i:!!.�brt�.� mnl? "l,'"lnrm._�

70 iugar _ GUARANI. com 12 jO
ges. 2 vitórias, 2 .empates e 8 derrotas, 6
pontos ganhos e 18 perdidos. 15 tentos a

favo;f e 37 c')ntra. Deficit: 22 tentns.

OS ARTlLHEln.0S

DO AVAl _ Moreill 11 Pereréca 6
Rogério 4. Vadlnho, 3. o.�car 3. Renê 2,
Milttnho Cavallazz! 4.

DO FIGUEIRENSE - Mârlo 3. Mil
ton 1, Zoriberto 1. Noronha 4, Ronaldo 6,
Sergio 3. Wilson 4· Hellnho 7. E'dto 1 ZiI-'
ton 1.

DO POSTAL - E'dl!) 3, Cabeça 4
Prenda 2, Bibe 1, Anil 2. Marinho 4.

DO PAULA RIAMOS - Mérclo 2
Valt1nho 4 'Alex 3. Molque 4. Ari 1 � Ro·
geria 1.

DO TAMANDARt - J. Martin.-; 4
Sablnha 1 Latão 5· Rato 2, Ocn I, Flda 5.
1. Roberto 1.

/
DO ATLETICO - Telê 3. Beniclo 2.

O:ivaltlo 4, Alair 1. AI'i 5 OUlx'rto 2. Só
crates 1. Nadjo 1.

DO GUARANI - Hélio Pinto 1. Vâ
nia 2. Pepino 2. Cav&1lazd 4, RIlIdão 2.
AdUBon, 3

DO BAO PAULO - Carlinhos II 5.
Goia 4> Machado 2. Alberto 2, carlinhos 1
3 Osnl 1.

ARTILHEIRO NEGATIVO

B1r1nga. do Atlético, com 1 tento a
favor do PostaJ ..

,RltitrElROS . �ZADOS
'\'

\.>0 AVAI - Acacio 12 vêze's.

DO PAULA RAMOS - Carlinhos 6
vêaes. Pamplona 6.

DO TAMANDARt - Jaime 19 vê-

DO ATLÉTICO - Márcio 18 vêz�.
Luiz 2. Roberto 2.

00 GUARANI
-

- oete 22 vezes- Vai
mar 15.

DO SAO PAULO _ Sílvio 19 vêees.
Baga 4. Mareio 7.

ARQUEIROS INVICTOS
Osvaldo \AvaÍ) e Wilson II (Po"tal)

À_PITADORES
Puncienaram nu Campeonato:

Carlos Bezerra, 8 vezes; NU:) Silva 8,
Nek:m Varágio 1, Virgílio Jorg.: 3. Eva!
do Teixeira 1, Valter vteíra 4. Luiz ecn
nga f te Oliveira 5 Gerson pemerta 5,
Ernani Silva 4,. Silvio Alves5 e Silvano
Alves Dias 2.

JOGADORES EXPULSOS

Até agora fOl'atfl <-xpulsos f to
m<ulo o,; seguintes jogadore .. :

Do A vai _ Pereréca Mlrlnh::l. Caval
lazzi. Reger!!) e Oscar

Do Figueirense - Romldo· Cal'uzi
nho e Hellnho.

Do Postal - Bagé e Marinho

Do Paula Ramos - J. Bati�,t.a.

Do Tamandaré - Lalão e Sabarã.

Do Atlético - BI, Telé /2 vezes), Os

vaIde, AlC'lUão e Culica.

Do São Paulo - Aniel e GÓia.

PENALIDADES MAXIMAS

Converteram-nas em gol: Tele (A
tlético x Avai), ROgério (Avai x PostaD,
Vânlo (Guaraní x Atlético), Valt1nho
'Paula Ramos x AvaH· CarUnhos I (São
Paulo x POI;tal), Bibe Postal x Taman
daré) Ronaldo tFigueirense x Paula
Ra�}, Oscar (Avai x Postai). Telé e

Adilson (Atlético x Guarani), Carlinhos
I (São Paulo x Posta!). CarUnhos I (São
Paulo x Atlético).

Desperdiçaram-na,;: Carlinhos I

(São Paulo x Paula. Ramos). Oscar (A
vai x Atlético), Bibe (Po�tal x GuaraniJ
e Oscar (Avai x Paula Ramos). J. Mar·
tlns (Tamandaré x Pnstal)· .'\dil�o'l
10uaraql x São Paulo)

CLASSIFICAÇAO DOS JUVENiS

}o lugar _ FlcUeL1"ense. 4
20 lugar _ Avai e Postal TelegraficO.

3° lugar - São Paulo. 11
40 lugar - Atlético, 14
5 lugar - Tamandaré. 15
60 lugar Paula Ramos. 16
70 lugar .. - Guarani. 22

TAÇA EFICIENCIA

10 lugar _ Aval, com 96 pont('$
2<' lugar - Figueirense. 89
30 lugar - PoStal Telegráfleo, 82
40 lugar - Paula Ramos. 50 .

5(1 lugar - São Paulo, 48
60 lugar - AUét1cé, 44
70 lugar - Tamandaré, 43
80 lugar _ Guarani. 24

PRÓXIMOS JOOOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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J!dital para CONCORR:tNCIA PnBLICA DE VEtCU

do ServiQO Social -da Indústria - Departamento Re.

. de Santa Catarina.

Pêlo presente. levamos ao conhecimento de quem In

r possa, que se encontram à venda, mediante con

cia publica, os veiculos abaixo espectfteadoa e de

edade dêste Departamento &egiod8J.:
• - Um caminhão, marca MERCEDE&BENZ, ano

oõr cinza, moc.r e- OM 321-9190400910, seis, cilindros,
, pelo valor minimo de oferta de Cr$ 1.800.000,00

milhio e oitpoentos mil cruzeiros),

J" - Uma camioneta, marca OPlDL, ano 1954. cOr azul,
r numero A25LM08141·L, seil cilindros. })elo valor

o de oferta de Cr$ 500.000,00 - (quiDbentos mil

Covarde recUo dos ban

quatros
Da bancários de Santa

Catarina. vêm, de público
opor lua mail veemente r�
pulaa à Ignóbil e InqualifI
cável attt,(de do 8ind!c'\to

do.:.; l3IUl,CO/i 1108 Estados do
Paraná e Santa

.

Catarina,

que, após haver, Por seu

vice-presidente, Etiuarrlo
ardo Santos Lins, dlretür do
Banco INCO, ccncor.íauo
em assinar acô 'do de ree

Justamente salarial com os

bancários em bases ao re

dor de 45%. fugiu despu
dora,lamente àquele CQm

promíeeo, invocando �re
textos OS mets diversos, ne
nhum dos Quais, entre no
rneru de honra, capaz de
justifica: o covarde recuo

Para que o povo eatart
nenae julgua, eectareca-se
que não se esconda atrts
dessa vergonh:>s8 r�t raãe.
uma manebra OU uma ío
gade Inteligente e hábil,
que pudesse Iludir a v'gl
táncía e a boa ré fios ban
carias.

presentes to reunião, como

os srs. José Pedro GU, os
verde Hulse e Nelson Be

cser, respectivamente dos

Bancos do Estado, SUl do

Brasil S.A, e Mercantil e

Industrial de Sta. eeteríne,

que sabedores hoje à tarde

da retirada acintosa do

stndicato . dos Bancos -

ieie-se Eduardo Santos IJns

- Banco INCQ - manifes

taram sua estranruiza àque
la mudança de atitude, pois
consideravam firme e va-

AE'ROCLUBE DE SANTA CATARINA
CON,vOCa.ÇAO

De acordo com o que ficou deliberado na. Assembléia

r..eral, realizada dia 20 próximo paaaado, ttcam 000\'0C80

doa os srs. membros do Conselho Superior, eleitos naque

la oportunidade, para a reunião que se realizará dia 27,
sexta feita próxima, as 20 horas na sede ra Federação ca,.

tarinense de Futebol, para a eleição da diretoria que ,.

gerá o Atiro Clube no biên,io 63/65.
CONSELHO SUPERIOB
, JOSIt B. MAXIMO

Salientando que fi pro

posta tugia em. muito às
reivlndlcQ.çôes dos Bancá

nos, o Presidente da J'pde
ração comp:ometeu-.le a

submeter a proposta catre

n�l àS,assembléla4 da clai;

se. que, reunida em vártu
cidades do Estado, e com
o objetiv'J de ver termIna

do o lltillo, aceitou a Ptú
posta em IIopr�ço,
Voltava .a, !;)Ia à talllllIa

bancária. que se assecr.1'&-
-----

va....lm de um "aju".- CASA - VENOE {E
ment-, c::Iprz de nellt:-aU.

aar, senão de -c cc, pelo rr.e
nos em grande sarte. 9 tL

tlição e c aniqullami!nto
de seus serãncs, per força
da !nfhcÃo.
Entretant(), lm"l'l eom"nt!)

e tueta revolta dos bano
'irias, são êstes Informa,
dos, no dia de bc-e, pela
manhã, que I) Sr. Lins, pro
curara, em rtajer, um dtrí
gente sindical bancário e

lhe informara de sua imo
posstbi!idade de honrar o

comnromisso asc:umtdo em

FlOrianópolis. S. Sa. que
assinara, ren;t�·se a neU.

g:osse'ra fugs a Ul1 c�m- ção de dIssfd,io coletivo
prom!sso as;umido por �o- contra os banr.!lrios, na

mens que sE! sU::lUnha de qualidade {le "ir.e.Presiden-
brio. te do Sindicato dos Ban.
De fato. após três dias cos; S. Sa. que aoresenta

vitorioso movlm�nto g;�vts ra a proposta de 45�'lI após
ta, Oi) bancários, evldenci- entendimentos tele!ôni!'os

ando, ma!s uma vez, s.eu com o Sindicato ?atronal

propósito concillatórlo, e em Curitiba. alegava haver
com o objetivo de proplcl- o Sindicato de Banoos se

ar clim � menos tetlSQ )�t: a recusado a referendar sua

a mesa redonda, Hl2pen- proposta.
deram sua greve para, e'n Estavam, assim, rompi.
face da priT<!:lra Mani�es- dos os pnrendlMentos e

tação fie tr1ns'gência des formalizado o acintoso re

banqueiros, que a'é então cuo. l!:ste tOra consertado

se negavam a qu.alquer en- o concebido nos dias 23 e

tendlmento, manter com 24, com vistas à cessação
êles um enconLo, do qual da greve, mas após conhe.

saie.s�e uma fórmula;.ara cido o pensamento do Tri.

solução {h Impasse. bunal Regional do Traba-

Realizou-:--,,:, a reunlã):lo lho de POrto Alegre que,
dia 24 e ap5s váriac: noras apreciando o dissídio do
de C(Jnversaçt,e�. o SI', E-!u- Sindicato do Rio Grande

urelo Sanba Lins, c!1"etor' do Sul na tarde d0 dia 25 e

.1NCO, Vice-Pres'dente do concedendo aos b3ncários

Sindicato dos Bancos, e em gauchos um aumento per

cuja qualidade a:;sinara 11 centual inferior ao que ha.

petição de {Ussídio coi::�lvo via proposto aos catarinen.

a.prep.eQtoq_ ... prcPost ... J:>a- ae5 o u.. l..in3,.� II!lUgC!ID
tronal, não sem antf'S mas ao covarde re"1l<1 de 0'18

ter contacto t�lefônlco com vêm de ser vitimas os ban-
o representante do BtndI- cários.

�stés não foram nudidos.

rm!s�:Uba°�onf��S�t::
vra virá, pOssivelme-nte,
acusar os bancáriOl. O p0-
vo. entretanto, no seu alto
discernimento, �berá jul,
gar com quem está a ra

zão.

Florianópolls (SC), 26 de
setembro de 19"3.

A Diretoria da Federação
de Bancários

- Um auknnóvel, marca SIMCA DO BRASTL. 1961

preta, motor ndmero 7591, 8 eilindtos, 90 HP, pelo
minimo de oferta de Cr$ 1.5000.000,00 (um milhão e

tos ma cruzeiro6).

interessados na compra dos vefcu10s acima asneei-

8, deveria trazer suas prooOstas ao DEPAR-TAMEN

REGIONAL DO SERVIçO SOCIAL DA IlUroSTRIA

BJfNTA CATARINA, sito no Edifíojo PIam., Prana 15

bro, 6" andar, nesta Capital, llO dia 4 de outubro

tOrrente ano, até às 10 horas,. bora esta em aue as

stes serão recebidas e apreciadas, na presença de

os concorrentes, pela Comisslo de Concorrência

dêste Denartamento Re,ional. As p1'tlP�tas deve

r em envelopes fechados, com o maxímo de sldlo,

o com tôda clareza e prec!Sio, o veiculo QUe ínte

fiO e-oeonente, com o respectivo valor de oferta que

difinitiva,

Jl' indisoensável as ass;IULturas dos interessadoS, na

tiva proposta,
proPOStas seria abertas na presença de todos os eon·

'IM. 'S • 6KtK '1'1 ." ·tuoJ -lS9 'IIJl91IA 'I
VI't'I ·S ·v nº�YlN3Sndn

D.IDII'DAl.DtlIIOIIQJO!.I!III�Uf.18d·lPopp.,
.,_ wn I i.lgss)Ult YWn IIDl SCIUIDJtdI ti .. J 'Dal

... ., l1IU!j JllIIW, ogS.PM8JlllI 1115. IIJIIOl (1I1!1fIP!tIIIII SIlII

',uel SlIlIlj:JlljJd 10) ,011 I IIII1Dd "S Ip SOplJ!)UO '»11(0 IJ•• 'S!lWB!
. q" II .lII8w1u SOAOll IIl!m , OPll!llIPldst ...,. DIS

IIII!ldwD 'ama 1 OJIOI ap SjDtIJD! • �IP!lqRd o.llllJlllDl lIrtII!lIJI

sllIW D opaallOl).IOIIcud SOIIO K gq 'nn ·s ·v S3º�YlIUSl"B
SIYIIBOr I SOIaYII

VENDE-SE CA�A DE MORAOlA SI'T'UADA A AV

RIO BRANCO N.o I D6. DE CONSTRCÇAO '10VA IN

FORMAÇOEB Nft MEFl"'lA.

Pr!, dr Jos� B:n'v'd??,
Pr )!' �.<:�r -c F'1 1"1) ['

d�:L 1:) Te:-Jt::-_ 'c do A

m:J:ál
L:vrc·do cu-t ex'r.o r os

os seguintes p-n-ar -n.os :

"O próprio habHo que
"estls vos adver'e d� qli.0

nãc dcvel� vf\'('f para o

mlmd:>, ma.! nara D'us".

(Pi, XII, n� E�'Jrbç5.o
f'l"n'j No�trae, de ::3-9-

1950).
"'A santl bat:na diz quo?

o cV .. '!,o mo:rcu p�r1l o

sécu'o e dê!e há de

parar ;ek c'Jraçãe. �')mo

e<;ltá �,"'paradc pe': oab-

to" (VeD. C]'('r, Tralté des

.!:sln·es urc.re-).
"O 'negro da b·�in!l n':ls

r,':'Corda que ela e a ban

deira mortua.ia do mun-

·'1_ '0 -; _ . :-lo entanto ê
Ies só t'...-:h·'2� n . ; ;'1-d�

P':r cour-ca --; A So.

TAI!'.'A e�f1·:-2.p�:!a ..

E U\!A CRU?, -- P'l�
b"rclã')! rPe. ManoC!1 Amo- ICA S.A. it�Q'\ éS, COME RCíO

E ADM:NISTRÀ'(ÁO
As.semblê;a "('ral Ordinária

rim).

Trata.-.!:e (mica e exclu

sivamente de deslavada e

"Pera, cu' ro�s'm, !';e-
lande :"3ra c "ent:mento

de f'''!'.t:lniT'l:''ad''', a pUb'l
ca"ã�' t'mb�m ti,., Il'"BU mo

ce,.to pJ.r(:cer( ardorcsa

lT,ente de�;"'lYora\'el â .;bn

H('ão da, "e.-tc tal:tr, que.

en:-re cutras g:ó�:a�. :e u

fane de, na D"'�!'::il do .!n

ce�do':e catól'co, tnn;1r a

Igreja de Dv;>us marca!la

m!:'nte pre"ente na v·da pu
bllca do pais" (Pe. .r.osé

Luiz Ma1"inho Vil��. 'l('I

tor de Semln. de Jaca ...ásl

nho).

"'Cet h�bit c' e�t une

forre" (PascaD.
"A batln[\ é uma garan

tia c�ntra qU'lou,;>r má
SUSpFHa" (Nap-olei'ie n.
"Não te envergonhe.'! de

tua bat'na. E�Je hailHo

c'v,llis.ou as nações moder
nas" fJu)eõ Janin roman

c�sta franees a um seml�

narista).

sim, cada veiculo NCeberá uma 'Propost.a em enve

fechado e rubricado pelo proponente. Não' imnorta

o mesmo coneorrante faça, propostas oara todos os

s. porém, tais prol)Ol!as, como se esclarece 801mb,
feitas etn envelooel tePal'8dos, veiculo por veículo.

propostRS serAo abertuna presenr.a de tods os con·

teso caben ia o diretto de aqUIsição do veículo ao

,major preço oferecer.

precos de oferta serAo ab801utanlente nara .1)a2'8-

à vista. não sendo anreciRdas propostas que conti·

cláusula de pammento à prazo.
s namunentos deverão ser efetuados em moéda cor·

do_o
a na.rte externa do enve10ne oue contrim a nrnl)()Sta,

á constar as caractensttcu do veiculo aue int.eres

CC"NVOCAÇAO

Pe'o pre:ente com':c;tn-se os s�nhores acionistas des

ta socieuude para a r.f;�çml:léjl' geral or:linária, a realizar.

EC 11:) uh ,3':' de OUtubro de HI';3, ás 16 horas, na séde social,
nesta Caljl�al ú rua Alv:".!''J de CErva!h:) N" 34 - 1" andar,
par:'!. o fim dn lieliberarmn 1$obre ao seguinte

ORDF.M DO DIA

1) F.:-::lme, dJS(,IISEão e nprovação do relatório da Direto.

ria, b?Jrm{',o gert'l, conta de Lucros " perdas e parecer do

Cnn_<-e:Jl'l F'iS""1.1. re':ltlv",,' ao ('��{'. :cio de 1 de Julho' de

El(i� :l. 30 de Junl-t'l de 1963;
�) Eleit!ãc da Diretoria;
3} Elei(,'ão do Conselho Fiscal e respectivos suplentes
4) OUtros assuntos de interesse da sociedade,

Florianópolis, 25 de Setembro de 1963

Acelon Dllr:o de Sousa - Dirt:!tor Presidente

do" (Botsuet).
"A ab-:"do =a baLing,

tem um, :n�!uênni:l mu'tJ

fo1'te no �ent'dr r!� LA�CI

SAf'ÃO DO ClFR:)" (D.

Ani. de C!'_s' rr') Mayer, B:s

po de Campos}.
"A batina é o anjo da

guarda de 8:l�""'''-t,,_ G"�r

d�-Jhe a d'gnldac:e, a vir

tude. c r!:'meib e .., -I te

rIdade de 2ua mi:;sd.'l a

p .. "ti)l:ca. JAVAT!"j RETI

RARIA A MIn'II\ lB.TI-

lIDrrenUt ano. o veiculo será entrewe 80 comDrador,

o pagamento integral do preço oferecido pelo
AVISO

hipÓtese aliUma, se dilatam o prazo para paga
do vefculcJ eomprw.lo.

Os veÍl"'.;.I08 de que trata o presente EDITAL, se en.

.8. disposição dos interessados, para exame e ve·

o à Rua Pdlvio Aduc:cl D" 280 - Estreito, dJ.ària.

, DO hor4rlo dU 8 às 12 e das 14 às 18 boTas.

..Iiioi �--da_">·
Catarina. 12 de Set8m'tn;, de t9G.

,

de ��:�7':� �<1�:�'���;�: lld�:eses�h�;�::O�o:!��9�a :,
Decr�tcLE'i N" 2,]:::7, de 26 de Setembro de 1940 .

Florianópolis, 25 de SetRmbro de 1963

� A.celon Dario de Sousa - Diretor Presidente

NA" (Meno_ Jo�� QUinJeré,
em entr.�vista:1o vf'sper

tino Correio d:> Ceará, tle

l-H9l.

"A batina é utIl para a

sanlltlcação pessoal do pi.
dre.. Ela eonf'Duan·�te

lembra ao .sacçrctote que
êle é ccn!'ftvrado a OPus,

"Ufan'a e cI'f'ulho a hu- l!e�r"1:a:1o d-o mundo e que

mlld� sotlin". que denun- dflve 8"1' ó':nnto" Pe. \'[auro

c'a a crentes e a jn�r"ilu- He!'b�ter. FartaI �,
�:lS os dis�iou'cs do '\Ife�- "Nii é ver Jad ,! o sa

tre" (Mem� D�· -:!� ,

t �L (:e,t'odo não esteju rela

Araú'o. e� R�� '-t�. �tle- c:cnado cem 9 b"ltlna. No

Brasil mar!':> de 49�. Bra,;ll. está. Pan nós, pa-

"No.!:sa BaUna é ,ma dre de calça. :paletó e ca

bandeira de Crl!::to e da beção. é "nova &:'Ita" (Jor

Igreja, pempre desfraltl?da nali"ta Au�tr.9r,:é.. ilo de A-

aos olh('s do mUTJdo" taide, 1'5-11_1;8).

(Mos. A.:;cân'o Brandã')). -A ment:-Ildade do ,3)v('

<I'() U� da bAti>'!'" Imn"e _ e a 'w.lnha também-

o rm-pe!to aos fiéIs. Eu que semp1'e cc!"!,�ee!1c1eu um

ro crpr que o Bt'a�i1 não v'gário de batina" (Prof.

Cf�á pre!l1rado para in,o_ Dr. Luiz Sucupira).
vacão tão revoluc'onaria "Eis uma coIs'l Q'le eu

(1'100 é, abolição da bati- não go.stada de ver; pa

na). (Mons. André Camur dre v,"stldo à paisana. l.';So

ça). é cCli<;9 de terras ondc o

"Sõ os p:ld',<>s ;:em e�pí- Catolicl-m'J foi lente as

r'to ecle�IRstic<:1 r:'e:;eiam catacumbas. ao ostr,H"s

a supres'2o d- ;:,'!in"" (De mo· à clanl1est:nidade, em

uma carta de ]V{ l'�. <\ntô- virtude do drmin'o da� lle

nio FeHnE3. 23-fl-6:n resias ou de ferrt;'nha ppr�

"S:lU a fa-"or rI') .,q'ina. seguiçào maçontca ... Vo-

Pode i��o narrcer €:l:Il'l!'lho te pgla manutenção da ba

oa muita r:ente que jul':"d 0- tina" Pedro Cruz, Ceará,
brlgatóric a um padr-". que 24-3-63).
se diz moderno e atu'tli<:a- ''Defendo a barna. por-

que continuo a dize� que

não comp!'eendo - cerno

nãc ',) compreende a :naio

ria do noso Povo _ um

�adre desb:lt:nado" (J

Benevld�s).
.

'Um padre ,.iiem batina

protestou um velho assa0-:
brado. Nunca tInha visto"

(M. Landim, 31-3-63)
"NONITUM ET 1:>RA ;':_

SIDIUM, advertência e sal

vaguarda (Pe. Franc. X.

W,mz

"Convem saber usar por
t"d3 a parte e com grande
clio-n!dade o HABITO TA

LAR, n 'Jbre· e dlst:nto. 1.
magem da tunJca de CrIs
to e sinal resplande�ente
da veste interior da gra_

ça" (Papa João XXIII, na

Clero, 21-4-69).

29-.

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

A OOMI8SAO DE CONCORR!:NCIA f! AM!JIAS
JAC· CRUZEiRO DO SUL

NOVOS ORA'RIOS DOS CONVAIR 440
DIRETO A SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO

3a,. 56. e SABADOS - 14,30
PARA

CURITIBA, SAO PAULO E RIO DE JANEIRO
2a.: 46. e 6a. as 11,45
DOMINGOS - 1445

PARA
PORTO ALEGRE

36., 5a. e SABADOS às 10,30
DOMINGOS - 1 U5

TAC - CRUZEIRO 00SUl- SEMPRE UMA
BOA VIAGEM

Apenas acreditaram na pa
lavra que pensaram ser do
sr. Eduardo Santos Lins,
quando era apenas do sr.

PImpa.
Tão repulsiva atitude cau·

sou justa indignação ate
mesmo aos demais repre
sentantes de banqueiros

Cuntt'a iam· ·s,. ,ualque ,._, .. "t;Qade no rnelho
, .. fJodl- e ;-�nll' orer:o

Ed ZohiCl - 7 o �noa, ootr 10 I FOrM ';;;49. �

DEPARTt.MENTO fENTRAl DE
COM-PRAS

EXFLOsro
DESTRO'· EDlHC'O

apresentar dedar",çiio

de conht'dm�nto e suhmlssii.o
Íl5 norm"s do Editai na

&01-28_1 196J, pUblltado--'��
Viário nO 7.2211 de 6 de reve",1

rodeI9r..l;

EVITAL DE CONCORREN(;I.-\
PUBLICA NO 63-09_0t9.

() Departa."ento Centrol de

Cow,pras, totM público qUe C.
ri realizar. no dia 26/10/63,
ta 115 hora" na lua lede à Pra
(a LI'IU'o Maller, aO 2 CONCOR
RENCIA PUBLICA, nall tondi_
çõea legulnte":

1 - OBJETO D.\ COXCOlt_
RENCIA

WASHINGTON, 27 (OE)
- Uma explosão destruiu

um edifício de 7 &ndares

de uma usina de açucar
matando 4 pessoas e ferino

do outras 7. A usina está a

5 Itms. da cidade de Mal,

lake no Estado de Washing.
tono

b - 00 env"lopE'$. eontendo

PtCIIC'ltaS e documentos. deve

rlio ser entre�el no [)epvta�
menta CE'ntral de ComlJl'Dl, a.
tê à.a 13 horas do dia 25 de 0'"

tubro de 1963, mediante 1'«1
1.0 .,m que lIIenclonarâ data II

hora do r""ebimento, "'Inado

por fUI1";",..iriu do Departamen
tu (,en�rill de Compras.

c - .\� ptopo.taS !leria I�

h!'rtlls. â� 15 ho..ls do di.

tS'IO/ii3. e na preAen(a dotJ

proponente" ou sellS rep1'elen
tllnteslull'ls.

.

n;�o_\

"LE MO�D" E OS
ACONTECIMENTOS
NA REPUBLICA
DOMlNlf.ANA

do. ser conLa tudo quan

to e de tradição. pol'r mlÜS

re�pf!'tá\fel que s�ja, da

v!c!a eole.l:lstica. Pois!:lI

SGU � f3v! r e não me �Into
tuall�ado c ll!K:nos m.1d'.'r

n," (Côn. CaTp:,s. �_TI_

60).
"Para nã') vu!t'lrmos a

adotar a batinf'_ no seculo

XXI, fiquemos já agara.
com a batina de desenove

seculos e meio. acompa
nhando o tradlclonal'smo

fia If!rp.fa, omle a b;,'lna é
n tradiç"o mai� bela a pro
,etora da �ant!dade sacer

dotaL" (Pad:e M:m,el de

iAlbuqUl:'rque).
"Os sacerdotes somo; os

generais de Cristo, vocês,
08 soldados. Que possam
vocês dizer de t:ldos nós,

1 - MáqUina a p('(lal, de gton.

pear talõetJ pua Tipografia
ne�e-ssltando algUns reparos.
Unidade ..-. qaantldade _ 1

pelo preço de Cr$. 6-000,60
(Selll mil crllzeirGI).
2 - )f'l<!uina pl'qllena, ..nllill
dI' l{'umpt'lIr talões pra Tlpo_
�tafJ", �e,-ltando l)gana re_CIRfMA$: C ARJAlfS DO DIA

- CENTRO - - BAIRROS -

,.é

,PARIS, � COE} - Em

seu artigo de hoje o in
fluente vespertino parisien.
se "LE MOND" externa a

'opin1io sôbre 08 aconte
cimentos na RenúblIca Do

mfntr.ana. "A nueda do Pre
Sidente JUM Boch, consIde
rado ainda uma das espa

rançaa da Alfanr,a para o

Progresso, constitue grave
juglo malogro, em primei
ro lugar para os EE.UU. e

deoota para os adpéptos do
reformismo latino america

no", diz o jornaL

1Il - Jl·LG.\ME!UO

pato" Unidade - 11m, lIuantl.
dade - 1 pelo preço de Cr$.
4.000,00 (qUa'ro 0111 c,uqlrO)
1 - Máquina de dOUrar peque
na, _rea B1'elllenl1a: eom me

S8 de 13 eml. quadradoa, So.

tJ'abnlhando tOIll tlpOl de brOo

-; pelo Pte9D de Cr$. 11.091,00
ZE'. VaJd... _ um, qaaJttldacle
(du lllil craaelroa).
4 - Máqulaa de cortar papel.
sem tnanI•• nO 497; eom 80

elltlJ. de boca.; Clone matluat,

•

• ....Ite_ pe!YGeno 1'e'Paf'Ol'

� PfRW,D!lNTE� 'lO I FVA "TE OE ��';;;:; .:-.:�;�:;:::.;; �'=::; ..::�.�:: �";;'.:.-::
BRASI'LIA FORAM VISITADOS

'''m mU --'o :: ::�::.�.'::::':;.::

_RIO,
71 (OE) - Repre- serão franqueados a iro-

OBSERVAÇA.O: As -..... alo CCRftIIpODdàm .........
sentantes da imprensa vi· prensa, ocaslio em que po.

lIal en�ontratll-se i. lllpOPçio ,. da lIlatado,

sUaria bafe os naVios AI- derão ser entrevistados
dali InterHsa40a no AbrJp Jle Flotiao6pollJ, ea D de .......

mirante Aleundrino e Raul seus prisioneiros Boje, cêr. Iftnore8. "to 4e lia

Boal'Cll. Mil qualll se el'Mn- na dA 21'1n ..,..tltlRdn,s estio (Rube... Vletor Ia Sim)

i' ......rm_�
os -gI'ftdnadm sendo eepan 'J)8:re. rA-

D - �1dIAUDAJ)" ,PJ _. -8 I W,W."lI

• tll> � .; rque
partiCiparam do levan., tornar ,às ,suas "guarnições, 1 -; O .... U!�ados dl,"Verio

.'.' .

.

.. ','_

�

..N..l NAJa PUlftm.i DOII'tASli,.
t� de Braslh�, Éa }?ri���,:/_}:v}_�t:Q ���teff. siçlo'\a,pura; ,t. atcr�f'VMt,gJ.,,,tt<t tO� �.::: o, ""'�:', . , ")7 ;�, t3'\

�
I" i

vez que Q� na�Og;.presfdio lil""Sua Cufp:;o'DQ motun.
� _

dad"!j,
__ ,__ iij�_ .""�:._�,,.. ,'":':' '?

No jolgamento da eoneorrêu

�la 8e%'io observadas as dlapl)

I1lfÕee do Irt, 2S, do Replaml!n

fo aprovado pelo �reto na

SF-�·-e8--6I/:J82.
A tencorrênc1a pOder' &eI'

aatllada. Uma vez lIUe teo�,

atdo Pl"eferida foJ"malldade e:.:_

preaaamante _.rtd, pataa leiII

co a omlasfio Im�e _ I-TCliui
lO 108 Conc:Ol'en�. ao 8afa40
ou i moralidade da tuuconin

'Ia.

ás 8 horas

Utn mlWav11hOso "shaw"

os OLHOS 00 CIRCO
- censura: até 6 anos. -EastmanColor, _

CeMurs: até I) anos

Império
As 8 horsa
James Stewart - Donna Reed

-em-

A FELICIDADE NAO SE COMPRA

Censura. até 14 anos

rajá

Os prlpclpa,ls intérpretes da m.Úsica do
, m-omento!

v;;�s "'9, TWY��.�_Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



(' ',. Eletrilicaç'ão no Interior da ;Uha:
'

"
"

.

[ello inaUIUrB IUI em lanro Intonio �! U��ÔI
tegral de nossas praias e simplesmente pelo que sig- Praia de Camboriú, aos C8- tuem a nossa zona de eon- viário; nenhuma criança sário e há tanto tem
recantos pitorescos. nifiça neste momento, mas tarinenses de Serraria, aos cessão, em nome dos nos- sem escola, com as salas de parado.
Há bem pouco tivemos a também e sobretudo, pelo catertnenses de Porto Belo, ses 22.350 consumidores emergência e os grupos, co-

inauguraçilo dos serviços de que ela representa na sua aos catarinenses da Praia que. se espalham desde mo de Capoeiras e Prainha

energia elétrica na Lagoa; projeção para o futuro. É de Perequê, aos estarinen- Camtiortú a Palhoça, quere. em conclusão, através do

agora foi a vez de Santo que estendidos até aqui os ses da Lagoa da. Conceição, m�� "transmitir a Vossa Ex. PLAMEG e da SEC; eíetrt-
Antonio de Lisboa; e até o cabos de alta tensão, o Go- aos catarinenses de São Pe- ctfttló�a um agradecimento ncecêo, com as 100 ruas em

próximo verão os mesmos vêrno tem o ponto de par- dro de Alcântara, aos cata- p��: realizações e pelos be- 1(){l dias, com a melhoria
serviços serão innugurudus tida para alcançar mais rínensea de Rio Pequeno, miú;1Os que o seu Govêrno da iluminação dos jardins
em ceneevreíres e Samba- uma etapa do seu programa aos catartnenses de Guarda l�· têm oferecido no setor e principais ruas da capí-
quí. de eterrtücer o interior da .:10 Cubatão, e que traz hoje 1..,1;'energia elétrica. tal, com o inicio da ilumi-

Ilha de Santa Catarina po- energia elétrica aos catado �s empreendímantes rea- nação nos distritos (Lagoa,

,"OVERNA���� E CO:\1J· :�=�d:v:�tc:n.e��i�r����� �:::�:. d� �:!� :���:tâ�� ��d�= ����:aSã:eu�v��::: �:;�as;�:�qU�n�n��na::i:
verão, às belíssimas praias uns tódas Jazem-nos, as- taüo bastante eloqüente do ras): assistência méCUca no

'1111, transbordantes de en- espír-ito de realização do interior da ítha, convénios
íusiasmc, entusiasmo que seu Govêrno, tendo cada emre secretaria da SOO(',
não se restringe unicamente cora inaugurada o sfgnífí- l'LAMl!:ti, Prefeitura e LBA
à condlção de haver sido no cacto asstnatador de um campanha de reücrestamen
<:LFFA a executora desta marco, a indicar às gera- to, etc. tudo num gigantes
Obra, mas também e sobre- ções vindouras a copecma- co estõrço de integrar a
tudo porque - pessedista de administrativa de Vossa 'Capital no processo de

.

de- rá um mM�1)

(Iur convicção - VI:IIl00 nas Excelência, Senhor Oover- senvolvímento das demais ,,..; ....u:!'>t:--��.1.�
d

arrojadas realizaçoe, do nadar, e t) nome glorioso regiões do Estado.
tovcrno de vcssu Excelên- do nosso Purtiuo.
era a afirrnn,.:ao posn.íva do O Sr. Heurujua Borenhau
i!O::iSU Purbuo, que por seu sen, presrdento d..). nssocta
tntormédto modifica a rei- ção Rural, é o orador se.

ção do Estado de Santa Ca- guinte, accnruewto a imo
tarlna conduzindo-c ao ple- portúncía da iniciativa, agra
no desenvolvimento ao pôr decendo ao govêrno e di.
em prática aquela política sendo que :1 associação que
preconizada na sua plata- preside "hã muitos anos

corme de candidato, levada pedia energia para c inte
(s praças publicas na me- rior da ilha".
ncrévet campanha eleito
ral de 1960.

Recebido pela população
;(tcnl, que o aguardava com

uemonstrações de simpatia,
(.1.dtaVa às 18,30 horas do

.-la 25, a Santo Antonio de

Lisboa, o Governador Celso

Celso Ramos discursa afirmando que até o final do seu !'"f'l.

. amos, GH<.: se rneio acom·

panhar do P,(';.!tlcJl�e do

Poder Legislativo, deputado
Ivo güvctra, do Dr. Aderbat

;����e .�:�so:s :r:�;�ta�: i��� �:�:� iI:m:n;:a:;e�;el�:� ,

Ramos du �ilva, presidente

Largura. diretor comercial da CELESC �I�h:,.s�tu��g:· ��l�:s�am�:
Medida que há muito SE. l� benefício 'que não �Ó y,

:';fazia necessária e que, ago rá melhorar em muito 2'

'ra.scomeca a se tornar reu. ccncícõee dos habitant->

;H$de, é a eíetrtrtcacõo do dêstes distritos, como per

:-1Dt:;eriàr da ilha. levanrlo 1>". mitlr o aproveitamento ín-

",

P-,�,ªIAPfl
_':;i.�Ol'iaI10Pu"s._ i�c�tu"F'eiTa), �7 de Sct.t:mDro de 1!JG3

nquênlemíric do Gmilo Escolar
"

"SIUflnA DE SOUZA"

1Is, que tantos benefícios

que obedecerão

programa:
1 - Poesia

2 - Hino Nacional
3 - Palavras de Sauda·

ção - à Silveira dll Souza
- Vidal Ramos.

4 - Músicas do :olclo.!.'e

gaúcho - catarinense pelo
coral GESS.

5 - Baláio - D'3.n.:;:,a foI·
clÓrica.

6 - ;:lino do Gr'c1po E:;

colar.
7 - Iajanauema _. pelo

Coral do PESS.

a - Canta Brasil - &,.

vista.
9 - Um bôlo para o Ju·

bileu - dramatização em

três atos.

o �'-JUinte

tl'lm prestado a cultura d<:l

nossa gente.
O Grupo Escolar SLveirll

de Souza, teve como ,>eu 10

diretor o Professo!" Arlindo

Chagas e nos dias at.u:'l.:s, a

·direção --1;19 e5ta1::elec"ir.l.,nto

está entregue à eIidente

professõra Vakla SUl�as.
O titular d:-.. P::�ta ela

l:J:tlucaçâo, em a�('",1im('n

tp ao convite especial quc

lhe foi formulado, cs�a.r<'i.

presente no Grupo' Escolar
'fSilveira de Souza'l. p9rl··
cipando dns festh·l,la;{é'l

10 - Hino à. Bandeil'3

----------- ,-_ ,._---

CURSO DE SUPERVISÃO PARA
120 CANDIDATOS

; Foram colocadas à dispo
sição da Secretaria da Edu·
cação e Cultura, através dos
Serviços de Extensão, va·

gas . para inscrição de 120

pandidatos ao Curso d·1 Suo

pervisão, patrocinado pela
Secretaria da Educação, do
Rio Grande do Sul.

gre, no pr.óximo
mês de março.
A Professóra Maria dn

Glória Matos, Diretora dl)s
Serviços 'Cle Extensão, fa·

lando a respeito do CUrso

declarou que os candidatos
ao mesmo poderão ser de

todo o Estado e serão en

trevistados na Secretaria,
em data que oportunamen·
te será fixada.

o cihdo Cur<;o será leve·
do a efeito, em POrto Ale-

DE SANTA OATARINA

ve"lauv( \...clSO kamus. cOlr-'ircio, que ali se encon·

.h.JLce.lentIS!Slmas Autorida- travam, disse Vossa Exce·

des presentes. lência ser a maior preocu·
l\'ÍllllII>S �nhoras e meu,,; pação do seu Govérno levar

S�nhorcs. energia elétrica a todo o

U Liovêrno de realizações Estado de Santa Catarina

que se implantou em Sanla porque a sua convicção '"
(.;atarina a 31 de janeirO de de que,. "se o Govêtno der

19tH cunclui hoje mais uma energia os catarinenses

otJru, <11.1€ \l1.l.l1 JIl.Ilar no rol construirão o resto".

daqlJlów::i ql.l""

tUilflamente'j
Fazemos questão de aluo

���lS��Ol������. llUiMO can-. �:nt�q����u:e�e!�Oê��,n��:
A m::i�ala<;áo de energlh. :a nós, um sigmficado toclo

elétrica em Santo António especial.
de Lisboa é uma realização Apercebendo-se, desde ce·

qUe não deve ser tomada do, da importância que têm A nossa Capital hospeda·
para Vossa Excelência 05 rá hoje, o dr. Algacir Gui·

problemas relacionados com marães, Secretário da Fa·

Bazar da Sav �ae::���ael:�i��:a: ���� ze��: ��Si�:ta�o :l�r�:��;�:
A SOCIEDADE DE AM· c���dr��' c��m _�.r�:;::oa �:�a�:��a dete;:m�::���

:��t?or�ç�:LI!!C!dpede
a

parcela que li � dentro HelOisa Guimarães, filha

comtribuirem com _;las
do plano de', Excelên- do. dr. �Heitor �e Alencar Diretor t':;:rl'utho da CODEC o o vercador Domingos Fernandes de Aquino, mos..

usadas, sapntos, bl .. e ��a nd�o��esv�s e,o���e���t;�: GUl�aracs, presl.dent� dOtram ao t!:·. RCllato Ramos da Silva a planta da sede da CODEC, vendo.se ainda o

etc. a fim de ser orb ,l.Bdo
E foi assim, com êsse es. i:��!�to d�é :a:;t�d����inda� rf'rrcscntante da firma contratante da obra,

o BAZAR DA SAV ,ue se-
pirito de colaboração e obe- com o sr, Hercllio Corrêa

.

Q!lorta·feir ... p.p. na séde provisória da CODEC no EdifíCio das Diretorias,
rão vendidlJs a pn 3 ir·

diência à superior disposi. Filho. [OI as:,:nmlo o contrato de construção da Séde Própria da Comissão de Dcsenvol.'

��ór�����iS"���:rbt'�a!�� ;�� ad���alev��c:�;rc�� coA�a::;:��se�o��:o:ú��� Viment�) ��O(;l:I;::�SididO pelo seu Diretor executivo, Dr. Rui Ramos Soares e se.
uma sessão de lindos tra·

elétrica aos catalinenses da tos de feliz permanência em :retaIiado pC']o sr. Rui do Vale Pereirs. Contou, ainda, com a presença do Sr. Se.

����:�os m,��ua��méarS��Ço: __ �. __ ._. .. __ no�ss�_c_.P_it_.t_.
;::rettlrio S"m Pl\.'j(a, lbrahim Simão, Dr. Renato Ramos da Silva, Superintenden�e

a.rre'�adação seni feita n.).
:1.0 SESI, Vt'Tf'aCOres: José Frederico Peres, Presidente da Câmara Municipal, Do-

jJróxima semuna pelas srus. SECRETARIA DA AGRICULTURA ��i.n��'1:\I��I�:�\��e�0�: Aquino, 1" Secretário e o representante da firma vencedora,

que purcorrerüo todas os biruba, que tratou de as. A nma "é(lc da CODEC, localizar-se.á, em frente à Alameda Adolfo Konder,
bairros da cidadf,!, nei;b No expediente do dia 26 sunto referente fi fomento próx:nlQ a Ponte Hercllio Luz e a firma contratante obriga·se a entrega.la dentro

de setembro do corrente e defesa da produçuo agn· de 90 (lias.

cola nOt seu munlripio, Dep (l Ç(iI1tfl'lt,� :oi assinad'o, pelos Srs. Dr. Rui Ramos Soares, represen�ando a

quq.�I��aEt�o·u·' 'd" d�.."Oun�o:�,..í-., CQD_gc. �.HR.I'\l-ino � tL!!L;representante da firma contratante .

._. �. '" "., �" • .,-, ,C9pt-ú.U,2..itidh" com as; assinatura� dos &r� Véréador�s Jo�ê·
ÍI'rCn\ê' e..it1e:s"nvniviítWQ� P-r�'''·r1t�,.,f.;' Cl�'. 'G·,tnára r\{·.Inioipal � Womlngós ·.:.ernan�,�d�"AqUngl"opcclll\rio (fi) C)"i('II,ITILI, u ... (.[,lll;Jlaj Cji.l<: l;:stcmunha·ram (.I ftt{..

.__
_. �_.__ • __

Viação e Obres púbücas,
Sr. Ibrai1!m Felipe Simão,
-ccrctürtc de Est.ado Sem

Pasta, Sr. JIermelino Largu
ra, diretor comercial da

-ELESC, deputado Dib

Cherem, lider do Govêrno
na Assembléia, Prejeítc

exercício da Capital ve ce

dor watdemar vtctrr

readcr Domingos F" an

des de Aquino, der ado

Ivo Montenegro, eng j r-oí

etc scneerrer. diret do

DER, Dr. FUlvio Lui7 víei

ra, chefe do Gabinete de

Relações PUblicas do Oovér

no e Sr. Lu-to Freitas, dire
tor da ELFFA.

OIO\OORES

Lúcio Freitas fala

O pnmeiro a tatui" é o

Sr. VlÍcio Freitas, cujo dis·

curso damos, a segUir, na

integra:
.t<.xcelentissimo Senhor Go·

.

A invocação que fazemos

Sr. Hcnrrque .Beren�ausen' ;i� n�s�: :���o osP:!��
afirma que 11._ J.siio�laçao .(": justificada pela índeclinã
ral,.tia qual e �n'sldcntc, ha vel evidência dos fatos, da-

����t:gO�:e�����tiZ:�: ;1: do as

t circuns�cias e�
G?vCrnador. . :�ed�Vê;: dor�s�a:o,a�:

de Cecupé. b�mbaq.u:, Praia Florianópolis, no setor de

dO� F����e:io���::�e��:�dO en:rgia elétrica.
I"

�

d
a energia elétric�. jâ tiver Govê;�; c:�sore�:��,e:qU�
Ibega�o a c:n�v�cI�as, terá na Capital, constituem, de

;o��;:r�� d�Vi;=S� :�d��� ::���a ��n����a, �e �ou���
primeiro passo para que eminente catarinens€ o Dr.

S:���s �::������:o�e ��;t: Aderbal Ramos da Silva,

las Canas, Ratones, Vargem e;e:�is��Vê���ifiC��:!�s�
�;���:irava���o:e��:�:: os dois maiores empreendi·

.

ngleses e Rio Vermelho, :��!�te �:ést: :�:o_ a!�
Jodendo de,,>sa fonna dar a

,ua cO!ltribuição definitiva

:;. incrementação do turis·

,10 em nossa Capital.
Senhor Governador: - A

clisposição de Vossa Exce·

LÓ,lcia. em elet::-ificar f> o in

'p.rior da Ilha de Santa Ca·

"-9.rina assinala, de forma

.nagestosa, a sua promessa
�e canc�dato de que - co

\-q ':Govel,'Ilaflor· ,- .'�ebr�·
<lR1>-se·fu sõbre o, m&pa

- .tie
"anta Catarina proporcio·
.ilondo aos diven,os rincões

�o Estado 05 elementos in·

<;tispensáveis ao sell pro·

�resso, pela prática de uma

sadia politica de des�nvol·
vimento.
Visitando a poucos dias a

Usina Palmeiras - em Blu·

menau, e dirigindo-se aos

homens da indústria e do

pectivamente & linha de
transmissão Capivari·Flo
rianópolis e a ·reforma e

ampliação das redes de

distribuição e iluminação
pública, que ainda hoje se

enc�ntram a serviço da co

letividade florianopolitana.
Senhor Governador:

Nesse momento em que
aqui na Capital, os nossos

serviços' \atlngem a locali·
dade de Santo Antônio de

Lisboa e que a posteação
prossegue em rumo a Ca·

nasviefras - no Vale do

Rio Tijucas estamos con·

cluindo a reforma e amo

pliação «:la rêde de distri·

buição na cidade de Cane·

linha. Da mesma forma, a

linha de transmissão Cam·

boriÚ·São João Batista, que

i�á transpor 6 municípios, ......

está presentemente em vias

de conclusão, estando já
prontos os trechos Tijuc�·
Canelinha e Tijucas Itape
ma.

E para concluir, Senhor
Governador, em nome dos

dez municípios que consti·

Dr. Algacir
Guimarães

LIGAÇAO DA CHAY
COQUETEl, .

Após a ligação da
de fornecimento en

pelo governador, é
um coquetel aos p
Pala, na oport

em nome da popul
cal, agradecendn a6

NÃO Ê U1\I ATO ISOJ ADO
"O Ato de hoje não é um

ato isolado, mas faz parte
de um todo" foram estas

palavras do lider do Oovêr
no na Assembléia, deputado
Dib Cherem. CUa a seguir
inúmeras outras iniciativas
da administração Celso Ra
mos na capital, como estra
das para O interior da ilha,
estrada para o aeroporto,
calçamento da Agronômica,
viaduto, etc. no setor rodo·

·CODEC Construirá
•

rio
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