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&. SEIXAS NETTO, válida até às 23,18 bs. do

dia. 10 de outubro de 19f1"J
FRENTE FRIA: Em curso; TEMPERATURA ME.
DIA: 27.& C; PRESSÃO ATMOSFERICA MEDIA'
1016.4 milibares; UMIDADE RELATIVA MÊ�IA�87.1%; PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5
mms: Negativo - xevcerro Cucular esparso ...... Tem
po Médio·Bom.

·'Flora" semeia morte e desolacão nasCaraibas
Assembléia Nacional Dominicana não

Junla Militar que domina o
SAN. DOMINGOS, 7 (OE)

, PORTO PRíNCIPE E HA·

VANA, 8 (OE) - O furacão

"Flora", semeou a morte e

h
'

a desolação nas Ca�aibas,

recon ecera ;:�::::On:H:�:i' :'d:�:
tando parte de Cuba. Nu

merosas localidades haítia

nas continuam isoladas c

as comunicações telefêni

cas interrompidas.
,

Embora

"FLORA" Matou Mais de 4 Mil

GROMiKO VAI A POSSE DE ILlA
feridos e desabrigados.

Greve continua
RIO, 8 (OE) - Os empre

gados em bondes na Gua

nabara, decidiram pras.
seguir por mais 48 horas o

movimento grevista e'

se encontram. Os trabalha
do-es, realizaram nova as.

sembléia esta manhã.
'

- A assernbtéía Nacional

Dcmínícana, dissolvida por
ocasião do golpe milita!
que derrubou o Presidente

- Um porta aviões norte
americano partiu para o

Haiti, com a missão de rea

I'zar estudos em tõmc dcs

Pessoas no Haiti
danos causados pelo rurc- Juan Bnsch, divulgou co.

cão Flora. O fenômeno oau-
munlcado informando que

sou a morte de pelo mencs ,
c �.>conhece a autoridade �o

4 mil pessõas, sendo tam-
triunvirato que passou a gv

bem elevado o numero de remar o pais, declarando
nulos todos os seus atos.
Os membros da Aasembtéta
reuniram-se secretamente

para exame da situação 10

tr:'�s�tof ��:)A�O!��!� �� _p_a_',_. -'

ternacíonal do Galeão, de- Possível
legações estrangeiras que

:�res,d���:mpar���;ar��e��: Rompimento
cerimônias de posse d") BRAStLIA, 8 (OE) - Em
Presidente IlHa. Hoje, pas- círculos bem informados
sou por aquele aeroporto a de Brasflia, adtmíte.se o

delegação russa, chefiada prôximo rompimento do
pelo. chanceler Andrey oro- PSD com O Govêrno Fede.
miko. O Ministro soviético, ral. Segundo as mesmas
informou que leva mensa- fontes, tal rompimento pro.
gem de Kruschov ao novo piciaria a reformulação te
presidente da Argentina. tal do Ministérlo.

Jango: Recuar para
...

e
BRASíLIA, 8 (OE) -

WASHINGTON, 8 (Ol!:l

----_--.

Ministros
Satisfeitos

BRAstLIA, 8 (OE)
Terminada a reunião mi·

nisterial por volta das 13

horas. o Presidente Joii.o
Goulart anunciou a impren·
sa que continuará lutando

pelas reformas e pela paz
do pO"o brasileiro. Ainda
esta tarde, o chefe do Go·

vêrno. l"(,ceberá para despa·
chos cada um dos Ministros
de Estado. Todos os titula·

res das diversas pastas sai·

ram satisfeitos da reunião,
quase toclos sorridentes.

GOSH DE CHÉl I
ENTÃO PEÇ� LAfÉ znr

'Não combaterei efeitos,
nas combato as causas. Eu
quero uma democracia ver

ãadcrra que abra pcssibilí
tades para a vida e para ()

rrabalho de todos os bru
sneíros''. Esta é a declara
ção textual do Presidente
reão Goulart, apôs a reu

\iã., Ministerial de hoje. O
enere do Govêrno, acres

centou que prosseguira !1'1

luta pelar reformas de ba
se para conseguir a paz d'l
tn;nília brasileira. Durante
li reunião Ministerial, O Pre·

povo
recuar

sí-ícnte Goulart fez ampla
exrostcão dos ultimas acor

t=címentos politicos, Irízan
do textualmente: "Recuar
para fícar com o povo, não
c recuar, mas sim, praticar
uma açfi") democrática em

«otesa dos Interesses nacto
nats''. O Presidente GOIl'
Iart, apoiou a atitude dos
Ministros Militares no pe
dirIa de estado de sitio e na

,sua retirada. O Ministro da
Pasenda, professor cerva
lho Pinto, fez ampla expo
stcão sobre a situação eco

nõmica·fimmceira e sua mi�
são em Washington.

A exma. sra. Ruth H. da SiI"a ao descerrar o retrato de

seu ilu�tre esposo. (TEXTO NA H' PAGINA)

VAI A POSSE DE ILlA
ROMA 8 (OE) O ex M:�j.;

tro do Interior da Itália
Paula Emílio garianní, pSlr

tip com destino a Buenos

.Atres onde representara
o "eu pais nas certmônt
as de posse do Presiderne
eteno argentino Ar�uro
Illia.

Nivel18 para os Telegrafistas
RIO 8 (OE) O CeI. Dagu- tas e pnstallstas. em in-

- ::r��_:����;e���í�ir��. ,:.u�:�j���'cr�:}���i s�it!�
recer favorável 90 nível mita pela câmara Fede
técnico 18 aos teíeg-ene- raI

GASOLINA NAO AUMENTARA'
AFIRMA O CNP

RIO, 8 (OE) - Não tem

fundamento as notícias re

centemente divulgadas sô
bre O aumento do prêço da

gasolina. O Conselho Na-

cional de Petróleo,
mou cun r ....nlinl1" e-n vt
ser a tabcla aprovada
janeiro deste ano.

PTB ESTUDA A SITUAÇAO
DE BOCAlUVA CUNHA

BRASíLIA, 8 (OE) - Es
tá reunida a alta cupula

petebista est.a manhã,
sião em que será examina·
dada a atuação do líder
Bocaiuva Cunha, durante os

ultimos acontecimentos. Em

declarações feitas esla ma·

nhã a jornalistas, o sr. Bo·

caiuva Cunha afirmou que
r;. sua nota divulgada no do·

mingo, propondo a revisão
ele pontos de vista das ban··

cadas em tôrno do estado
óe sitio, estava de acôrdo

com o sentimento da maio·

ria dr> povo brasileiro.
'Reforma Agrária do PTB Rejeitada
bRAStLIA, 8 <OE) - En·

cerrou·se na noite de on·

t�·m. na Câmara Federal, a

votação da emenda consti·
tuclonal do PTB, objetivan·

do dar condições ao Govêr·
no ::>3ra a concrellzação da
reCorma agrária. A matéria
foi !'ejeitada por 176
tl"<\ 121 votos.

"FLORA" Foi Terrivel Em CUBA
MIAMI, 8 (OE) - Infor·

mou·se em Miami que o

Pr;:>mier Pidel Castro dirige
pessoalmente as operaçõ{'s
de s'Xorro na região orien·

tal de Cuba, atingida h:lje
pelo furacão "Flora". Os

meteorologistas acreditam

que se I rata de um dos oic,·

res fenômenos da históri.l.

ADHEMAR FALA SOBRE A

SITUA'ÇAO NACIONAL PAZ

BELO HORIZONTE, 8

(OE) - O Secretário de Se·

IPATINGA: TUDO CALMO
mpntos da Polícia Militar.

Acrescentou que foram df!'
tidos todos os envolvidos

nos incidentes e que o nú

mero oficial de vítimas El

de 7 mortos e de 60 a 80 .)

SAO PAUW, 8 (OE)
Referindo·se a situação po.
litica nacional, o Governa·
(lcr Adhemar de Bar�s,
disse o seguinte: "Propo·
nho egr:>ra, que �paguemos
todos os resl'cntimentos.

Que estendamos as mãos e

que nns unamos em favor

de um pais que só precisa
de I.>?Z e tranquilidade. Es·

t!t', é Uffi1\ men 8lrem de

f,pazig\iJment.o, trégua, en·

tcncllmento e deossrm8}l1en·
to ge!'n:�t? eSPÜI�O',,'

<,.'

Carvalho Pinto .afirma
que continuará emitindo

BRASíLIA,8 (OEl - O c encías para fazer Crente a ;'8 do Brasil, considerada

Míntstro da Fazenda anua snuncêc econôrntco-r.aancer. gu·ve.

[!Í<1\l que conttnueré ems-

tindo, para cobrir as des- -------------

pesas decorrentes da úlrl
me crise em que se viu mer

eulhado o país, Anrmcu

contudo, que o cevemo es

tá tomanco todas as provi-

seja ainda impossível fazer
um balanço. oficial dos da

nos, sebe-se que mais de
100 mil pessoas 'ficaram ao

desabrigo. A população ca

rece de água potável, víve

res e medicamentos. Em

Cuba, as províncias mais

afetadas são as de Oriente
e Camaguey. Os habitantes

uesas regiões, em sua maio.
ria tiveram que abandonar
suas casas em virtude das

inundações. Em Santiago
onde a chuva cai sem ees

sal' e o vense varre acida.
de, as tamilias procuram
a\'rigo nos edifícios públi
coso É de desolação o

pectu no Haiti e Cuba.

TRE'GUA E'RA PARA ENGUlIR A
RDA AFIRMA COMUNISTA

BR.4,StLIA, 8 (OE) - Ini·

ciou·se às 10 horas no Pa·

lácio da Alvorada a reu

I1Jão ministerial, convocada

pela Presidente João Gou·

Jart Nêsse encontro corp.
os Ministros de Estado, o

chefe da Nação abordará

FALECEU O MINISTRO DA
FAZENDA DO URUGUAI

BRASíLIA, 8 (OE) Obte
ve alta repercussão no seio
das camadas populares, a

decisão do Presidente João

'RETIRADA REPERCUTE
Gculart, de retirar a men

sagem sobre o estado de

sitio, qué havia enviado à
Câmara Federal.

BONN 8 (OE) A trégua ue

10 anos sõbre os prculc
mas alemães. que Ade

nauer prepôs a xruacnov
era apenas um �st.ra�'lge-

ma para engolir a Repu
blica Democrática ruemã.
declarou o primeiro secre

térro do partido cornur-ts
tas alemão Walter Uíbrt
cr.

CARIOCA NÃO PODE COMER CARNE
NAS SEGUNDAS FEIRAS

RIO: 8 (OE) - AindO!. no

íe os açougues da Ouana
bara estão proibidos de

vender carne bovina, no

de��.'i·.nP� �1T\e
outras carnes alem rto pes
cado. Como se sabe entrou

em vig-or a política d'� ra

cionamento decretada pela
SUNABE, proibindo a ven

da de carne bovina as se

gundas e terças- feiras.

NOVO TREMOR DE TERRA
NA IU60SLAVIA

BELGRADO, 8 (OE) - A movimentos telúríoos, desta

vez, não produziram vttt

mas, mas os habitantes de

Skopjie deixaram suas ca

sas em pãníco. Gomo se re

corda, cêrca de 2.000 1'Cs,

soas, morreram por ocasião
do violento terremoto de

ra a qual foi nomeado para 26 de Junho ultimo.

� �� ministerial.

_

CGT QUER REFORMULA'ÇAO
NO MINISTE'RIO

cidade iugoslava de Skopjie
devastada por violentos

terremotos, voltou a estre

mecer esta madrugada. Os

tutor-
Amaral Peixoto Demissionário

BRASíLIA, 8 (OE) - };';

República. que recomponha
o Ministro, e acusa os que,
dentro e fora do Govêrno,
levaram o cher.. da Nação
a pedir a decretação do es·

tado de sitio.

RIO,8 <OE) - O Coman

-;10 Geral dos Trabalhado
res. divulgou manifesto às

últimas horas da noite de

ontem. No documento,. é

solicitado ao Presidente da
------

MINISTRO DA JUSnçA FALA
SÔBRE O ESTADO DE SITIO

demissionário o Ministro BRASíLIA, 8 (OE) - O

para Assuntos Extraordiná· Ministro da Justiç..<r. infor

riOs de Reforma Adminis·' mou que o pedido da ret;·

trativa. O sr. Ernani do rada do estado de sitio,
Amaral Pebcoto, considera veio satisCazer as mais amo

ter cumprido a missão, pa· plas camadas do povo. O

sr. Abelardo Jurema, aceno

MONTEVIDEO, 8 (OE) ções de :j!:mbaixador de seu

pais no Brasil. O sr. Ferrer,
- "Faleceu o Ministro dJ. foi o primeiro diplomat.a a

Fnzenda do Uruguai sr. Sa" aprpsentar sua8 credencieis

v�aor Ferrer errt. Qmr'I' em Brasilia. I) mesmo dia
até o mês de fevereiro úl· da innugllJ (Õlrj:ío ri", nnV[l

timo d�sempePMU [1$ ,��U1._ PBJJltal.
'

th
�,'-��--

PoUciais que metralharam
operários continuam foragidos

BELO HORIZONTE, 8

(OE) - Aguarda·se que os

sOldados da Polícia Militar

Mineira, que ontem metra·

lharam operários da USI·

MINAS, entreguem·se hoje
as autoridades. Depois de

metralharem os trabalhado·

res, causando 8 mortes e

fcrimentos em 79 pessoas,
os militares refugiaram·se
nos morros, negando·se a

se entregar. Efltrementes, o

Governado'r Magalhães Pino

to, reuniu·se ontem com

várias autoridades, toman·

00 as providências que o

caso está a exigir. De ou·

tra parte, os sindicatos dos

trabalhadores de Minas Ge·

rail' estão examinando a si·

tuação.

tuou que o povo não que·
ria de maneira alguma a

���;:,ÇãOe d:ueme�:am��iVe:�
que implicavam no estado
de sítio já estão superf!.·
do!'.

170 Deputados vetaram contra
a Emenda C o n s t i t u c i o n a I

BRASíLIA, 8 (OE) _. A UDN, PDC, PL e demais-----------------

Câmara dos Deputados re· partidos. A bancada mineira PM Teria 'apoiado Sargentosjeitou aos primeiros minu· constituida de 46 deputados
tos de hoje, o projeto de votou contra por maioria JOAO PESSOA, 8 (OE) - Folícia z,,1ilitar do Estado

emenda constitucional de esmagadora. Apenas 4 par· O Governador Aluisio AI· não tin:':'1. caráter reivindicn·

numero um do PTB, VIsan· lamentares mineiros foram V<'S. ao Rio Grande do Nor· tôrio, fl'6S sim de apoio a

do a reforma agraria. O favoraveis a emenda. Do 1e, em visita à esta C'&pitaJ. lelJelião dos sargentos doJ

projeto de emenda consti· PSD somente. 5 deputados afirmou que a rebelião da Brasíli:l.

tucional foi rejeitado por foram a favor da emenda

170 votos contra 121. A fa· constituclnnal. Desta ma·

vor da emenda votaram as neira foi derrubado o pro

bancadas do PTB e do Par· jeto de emenda do PTB,
tido Soeia) Trabalhista. quP não 'POderá ser mais

Contra a emenda PSD, examinado.

Ministério
Reunido

Exército Controla a Situação
Dissidio no TRT RIO, B (OE) - O Exerci·

to, controla a situação em

RIO. B (OE) - O Tribu· Iodo o país, tendo adotado
nal Regional do Trabalho tneditl!'lF de cará,er preven·
deverá julgar na tarde de tivo C:� face da �onjuntura
hoje, o dissídio coletivo dos nacional. Essa informação,
empregados da VEROLME, ,�.do Ministério da Guerra,
propOsto pela emprêsa. O dando conta da situação
TRT, decidirá ao mesml) nas iurisdições dos 4 Exér·
tempo, sobre a legnliliade c.itos. A nota, assinala a

tia paretie ..deI�rada pelO existência de 2:reves em

smdicato dos Q1);mirio:;; n!l· \'ár.iRS ,regiões.
�

---.:...:.-. �.�;;i,"ai" '''minada n"t.,m.
.
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lIR.A TENIS ClUBE � DIA 12/10, SÁBADO - BAILE DE ANIVERSÁRIO com MILTINHO, aR eseolação das Debutanl s de 1,963. Início às 22 horas. Traje à rigor.

Governo Revo

'tlucionário de

Honduras Inf()f

ma ter Dominado

Emprisa E_a "0 Estado" LIda. " ,ECONOMIA & FINANÇAS
Rna COIl!'icUtciro IU:lfra, 160

Telefone 3iHZ - caiu Pnstal. ran
Emlcrl'ço Tclcpálico EST.mO

DTRF:TOlt
Robens de Arrud:\ Ramos

OIUENTAÇÃO DA FACUL.DADE DE (IENe IAS E(OMOMI(ÂS
DA UNIVERSIDAofi DE SANTA CATARINA

- .

V CO/7tec/;7Jentos _.
Sociais

HERENTF.
nomrneos Fernandes de Aquino

CHEFE DE REOAÇAO
AntOnio Fernando do Amaral e Silva

I "

__,��_:_���'U{�L-�
Amanhã Reunião do Gremio do Clube da Colina -

Elane e Emani no altar môr dia 26 próximo

A INDúSTRIA CALÇADISTA REGlON<\.L
(Edward Navarro)

a Situação
TEGUCIGAL1',\, li _ o '-"1,

J,ol,es .'\relando, ....hcf,· ,lo t('I:';

me re"oludon,;rio ec lIondll_

ras, arirmOl! (1'.12 " f.,';-rtl<o do

mina inteirnm�"te " sltllD.�ão

em lodo I) plli�. Lopez Arel1ano

'1"(' diriJ::{'u "",,'4111[1 militl\f

que derrnhou o "re�;tlenle 1\,,

'mon �med" .\I"r[ll�5 t!e'.. reeeu

em r('união e,u" ,'S ror'r�:,l"'n

dent(,!I �"nl!eJrH (rlle pTO'-,,_
v('!menle ha ...... r-' ;llgu"'�' r-ter

Ilhas constilucIOtlôll". quando II

Assembléfa Con�lit,.in�e se r,,?u

nir, :\ão há indÍ<'i.,� _"hr,- " dOI

IH em (IUe scr;í �n'l"ll(mb " A,.

s{'n,hl"i"

REDATOR·SECRET.4RlO
Pfrif'1('$ Luie de Med€'il'o<; Pr-ade

VI de uma série
2.3 - SIMILARES.
Ultimamente está. surgindo no mercado, calçado de

material plástico e borracha, havendo projeto para insta

lação de 3 emprêsas dêsse gênero em São Paulo. �ste

fato, de inicio, foi motivo de preocupações, mas estudos
reaüaados posteriormente pôr entidades de classes reve

laram que a produção plenajeda é insignificante se com

parada com a amplitude do mercado interno e as 'POSSi
bilidades internacionais.

3 - Evolução Setor.
A indústri ade calçados no ano de 1920 ocupava na

Região somente 1.715 operários, enquanto em São Paulo

e Guanabara- existiam 5,2�7 e 5.338 operários, No ano de

19511, na Região o numero de ocupados neste setor círra

va-se em 13.081, dos quais 12.304 no Rio Grande do Sul,
459 em Santa Catarina e 318 no Paraná, A maior evolução
verificou-se no Rio Grande do Sul, onde em 1920 s6 havia

1.2fll operários empregados na indústria calçadista, se,

(!:aitio por Santa Catnrína, enquanto no Paraná verifica,
-sc uma estagnação.

De outra parte, observa-se uma intensa modificação na

parfíclpação dos vários tipos de calçados no total produ
zido na Região. Enquanto a fabricação de sapatos para
homens nestes anos foi da ordem de 2,5 milhões de pa
res. o de mulheres' aumentou de 6,2 para (l,a milhões, ou

seja um acréscimo de 41,5<1., A participação da Região no

total de calçados pepduzidos no País teve a seguinte va

rtaçêo.. para homens diminuiu de Hl,7% para 14,7�o ent�
1955 e 195a. Neta-se que Santa Catarina, ao contrário do

que ocorre na Região, aumenta. sua importância na pro

duçüo de calçados para homens no País, apesar de não

atingir 1". dêste total.
Dos calçados femininos a Região produziu 41,0 e

454",1 do total nacional em.1955 e 1958 respectivamente.
Dos totais regionais dêste tipo de calçados o Rio Grande

do Sul produziu 99°,0. No setor de calçados para no

somente São Paulo produziu 49,7% do total do Pais, nos
anos de 1955 e 1953, enquanto a Guanabara dlmínuiu de

14,Õ para 12,lo,u. Jâ no de mulheres a Região partioipou
COIr. quase metade de produção nacional, seguida por São

Paula e Guanabara que em 1955 fabricaram cerca de 3,5
min.ões de pares cada um ou seja 22,9Qo respectivamente
da ctn-a nacional. Em 1958 a produção paulista. ultrapas
sou os 5 milhões de pares enquanto a: carioca diminuiu

pnrn 3 milhões.
.

No calçado para crianças a Região melhorou sua po

sição, tendo entre 1955 e 1958 quase dobrado sua produ
ção, passando de 1,3 para 2,3'jb milhões de "ÇIa:'ps. cor:

�����e:�iSaqul'!��Ii�o��: P��d�:S� d:����:!�sS�;�:
crianças, entre 1955 e 1958; neste ano sua produção foi

em volta dos 200 mil pares.
No âmbito nacional São Paulo produz cêrca dos 53no

devendo aumentar sua produção.
Os demais tipos de calçados são incluídos sob o ti

tulo "não especificados", compreendendo entre outroS, os

chir:elos, sandálias, etoC. Nesses tipos a Região como o

País vem diminuindo a sua produção, sendo que das lmi,

dades em estudo sbmente o' Rio Grande do Sul 'e Gua

nabara vem influindo negativamente na quantidade pro

duzida. Observa-se que a metade da produção total ps
ran:1ense de calçados é dêstes tipos.

Em termos globais, o Rio Grande do Sul aumentou

de 13,9 para 15,6 milhões o número de calçados produzi
dos entre 1955 e 1958, equivalendo a 29�'u do total do Pais,

O Paraná diminuiu ligeiramente sua produção, que foi em

torno dos 350 mil pares, 0,6% do total do Pais. Santa.

Catarina. aumentou de 230 para 580 mil pares. passando
de 0,5°'11 para 1,0',ó do calçado produzido no Brasil. São

Paulo de 17.7 acresceu para 23,4 milhões de O1'I.res entre

sua imnortãncia no quantum fabticado no Pais,

1955 e 1958, o que lhe valeu subi' de 37,3"ó para. 43,7°:,

nEDI\T()RE�
Osvaldo Meln

Pedro Paulo Macbartc

PUBI..lctDADE
Osmar Antônio Schlindwein

SECRETARlO COJIERrtAL
Divino Mariot

circulou em nossa cidade. No próximoR
sâbado a sra. Alencarina Porto Alegre'
Furtado. fará conferência no auditório
do Colégio Coração de Jesus, gentilmente
cedido pela Irmã Diretora, sobre li- nova

linha de Helena Rubinstein, linha para a

brotolândia no nome "Bio".

1 - Em significativa homenagem ao

Dr. Aderbal Ramos da Silva, aconteceu

na Matern"Idade Carmelia Dutra u cert

mônia de inauguração do retrato do ilus

tre homem público. Compareceu a ceri

mônia grande numero. de amigos auton

dades e eorreligion!'irios.

OI�M'O. DE .\SSIX>\TL'R.\S

lV;Bjor VlrgOio .ias
(:()Lt\OOR!tDOItES

Prof. aaererroa Filho _ Pio!. Osvaldo R. Cabral
- Prof. Paulo Lago - Prof. Fernando Bastos
_ Prof. Alcides Abreu - Prof. Othon Gama

d'Eça - Dr. Milton Leite da Costa - Dr. Ru

bens Costa - CeI. Cid Gonzaga - Major Ilde
fonso auvenat - Walter Lange - Flávio Alberto

de Amorim _ Arnaldo S. Thiago - Doratécio
Soares - Prof. Osmar Pisani.

,
(";r(lIli"tas socmrs

Zury Machado - T.á7.aro Bartolomeu

Esportes
Gilberto Nnbas _ Maury. Borges - Gilberto
Paiva

Crônicas
Silveira de Souza - Erlson Nelson de Ubaldo

, Raul Caldas Filho - Marcilio Medeiros Filho
- J. J. Cnldeíra Bastos - Luiz. Hom-ique da

Silveira
.llrh·!' r- Literatura

Salim Migtlt'1 - Itmar carvalho - Jair Pran

cisco Hamms - George Alberto Peixoto - Lin

riolf ncn - Rodrigo de Haro

--///----///--

2 - De malas prontas para urna via,

gem a Argentina O Dr. Nilton Cherem.

II - Na próxima semana vai circu
lar mais um numero da revista "Laço
Húngaro".

----///--

Na t'ntre,'i�ln cf,'l""dJ nUma

hnse lilililnr, do '''l'TOPU''',n
c"mer�bl, " .,�i. LOI,('7. dedn

rnuqura.luolan;"i·,tinlll·in-
h'nção d.: rejt'ilnr 'JI."tq'ler d;l�

leis so";"is ,q,ro,'"das dUflln11'

o ::-o ...:,fno de "iH·.da )I"r.,le�.

1.0[lH acompanhadn de vario ..

<I"� "eus ."r;ncip"ilj au"ilbr!!",

r"tOlt rom df'semhar.,�o •. ronfl

an.:". n"spon;-:-::i, 'I t"d,,� ai V",

j.[ullfnS, sem he;;itnl;;;��. r"':I""

unirorme cl e- ronlhale, ,{,m a Ta

rnL�a aherta ae . peito,

--///--

3 � Assumiu a Presidência do Lira

Tenis Clube, O Sr. Antônio Apostola.
12 - Ieda Maria Vargas Mlss Brasil

e Miss Universo, esta sendo altamente

recepcionada em Londres.

-'-///--
-- '/--

4 - Casamento: Na capela Divino

Espirita Santo realizar-se-a no dia 26,
próximo a cerimônia do casamento da

srta. grane Luz com o Dr. Ernani Bayer ,

A recepção aos convidados das familias

Bayer e Luz, dar-se-e no Lira Tenis Olu

be, sob fi. responsabilidade do senhor

cÍ Eduardo Rosa.

�

13 - Volta a Câmara Junior com a

promoção Feira (10 Livro que acontecerá

também COr:1 noite de autógrafos,
Notícias da Policia Militar

Major Edmundo de Bastos Junior
COtn('ntáril,s

João NilO t.tonares
!rlfurllla�'ão :\':I"i('ul1l

C, .Inmundu

·1 --/'/--

14 - A botique Mngie, esta com c

inncamento da nova linha para o pr-íma.t
vera verão - A gerente do estabeleci
mento em foco, sra. Eliana onerem. re

cem chegada do RiO e São Paulo, adquiriu
dos mais renomados Figurinistas os últí

mos lançamentos, para o -uundo elegante
oa cidade.

--1//--

Ao pe..guntarem 'lU" ol'ir'ãn

sóhr" a atitude do" Est4do�

rotcos, suspendendo (. re"'lIIbe

cimento e " asslstênd<l !I "eU

\",í5, em vlrtude do goll"', o ,'"

rC),,�t resp.ondcu: "A rlecí são �

Ic).[�t e está de neônIo COll' �""

J",lítica . .i\:"o tenho c"'mentá_

rtos a (""Cr nCSH!! [l-l:ticul:""'.

., Te511eitodas prin"jJlais ra_

ziit'� ,qUI' ",anth'eram o mOI·i_

�m('cnto'tôn(ra �II "",I•.,t.. ,.,

o chere militar di"se que h�_

"iam sido esplieadas em decla

r"çiio publiça, no dil, d" �otpl'.
A declaração tambem <li;,; que o

E"êrcjto pretende C'estabeiee,'T

11m regime de unidade n""I,,

nal que pussa lIcabar CUnI "

luta dl'et" e parn ...-:arantlr elpi

�õe", hOnradas de conrnrmldada

cOm a nOVa lei cleltnral.
"'firmou a'nda Que a lei do:

r .. forma a).(r;;ria continuará em

,'i):"or, mas serillm eretuadn� e

mendas em caso de Tle�esslda(le

A 0p05,(ã" Se pronundar.'!. con

tra a lei Te�ornlist" da gnvêrn,)
de Vjlleda MOTale�_ aleg,ltulo

conter algumas rnr"cterist!�nS

de conFisro. A "Iel);açiio fui re

peliaa pel" g""Õ'rno C taTllh';'n

pelos ohsen'adOl"es ('cstr<ln;:"et
roS hmiHarizados com éSS6 Ili'

nero de lel("islaçiio no.tro� I'"i

BEI"'1�SE�T.":Tr:S
Represontuçoes A. S. Larn '.!rh Rio lGB) R,
Senador J):t1II:lS -1(, - 5" nnct-
�ilo Pauln Run "i',\t':a tiJ', _ cC:Jj,:;2
Pôrtu Alcr;n' • I"n'(i!':\[, - R. C�l, Vicente, 451}

8('10 lIur;1ull(l' �11' Rua «os Cartjôs, n-
- 2 nndnr

--///--

5 - Festejou idru:le nova domingo o

senhor Manolo Rímban. proprteténo do

.B"r Restaurante "Baiuca".

5511
Agentes e "l'i-r":--IHlllll('n(cs em todos os munir 1-

pios de f'anln Catarina - Anúncios mediante
contrüto (lt' :1(,,)"r\n .-nm 1 1-i11Jl'la em \"igor,
.\;,STNJ\TUlM ANUAL CI"� 4.000,00 - VENDA
AVUr.SA CrS 20,110.

J,i\ lIin·t:àn !lã.. -1<' n·"'lllln ....ahi!i;w pel';" (·ulw<'Íl0.'I'

I.'mitido" IIn'S ;lrli�"" :tsslll:l(lo�)

! I

�-/I/--

15 - Nos -salões do Lira 'renis Clube
aconteceu bastante movimentado, o jan-

:!fsQ��o����!����f�� �fu:ei\S�;i�in��
e posse da nova diretoria.

festejadoG - Sen\_ allnmentc

:Jfóximo rtH�5, os 15 anos do elegante
bl'otinh0 Iolc Fl'l"jíl, • \

--///--

--/1/--7 _ Na lista das Debutantes da Soo

ciedade Guarsny, sábado próxime
Hajai, Rosangeia Silva. 16 - A Diretoria do Clube Social pai

neiras, amanhã r2cepcionará convidados

para um cock-tail que será homenageado
o simpático casnl sr, e sra. Evaldo Mo,

ritz (Enezfta,
--'//--

--/1/--

8 - Procedente da Europa chegou
a:l Rio o Senador e sra. Irineu Barnhau

sen em companhia do sr. e sra, Dr. Pau,

lo Konder Bornhausen (Ivf'te. Colina17 - O Gremio do Clube da

Lira Tenis Clube, estara em pauta ama,

nhã para movimentada reunião,
.\I'\'lu(rt[ 1"""lrC�I"çõe" vor seu ,'asto ,'If

,.nlo tle all"'.ad,·s. �"b ttne u

felll"� nU rol <lo' bons nmi:;o�

flOf l,in '''lspjcin<u ;tconfednw"

In, "lIrllo;a",o-lo cf"Riv3rn"lIte

com \·"to� de cr,,�c('nIC5 pr(t�_

tH'r/nade'.

--///--

18 ..,- -A-"-ct'-del :e IJo-,n-,-m-e,mOVimen-I'ta,se para a grande noite de gala que

acontecerá no próximo dia 19, com apre

sentar;ão de Debutantes da cidade do

10 _ O sr. Anibtl Simões chefe de nos�o Estado, nos salões do "Clube Join-

vendas e promoções de Helena Rub.mstein ville."

����-��������������
:::: .::::""";�:':,,,'::�::: "�o", Kennedy ass/·lna ratl·fl·caca-o
_ " ... II,n" �Iar,(t (esar Ch'lH'S ,

do Pacto Nuclear

Senth"n_n""
9 - RenUzar,se·à nos' próxim0s dia"

12 e 13, etn nossa cidade f\ exposição
aOltnl do "Kenel Club" de Santa, Catari-

lltltit'Íar 'HI ..rem�rld<' <I"" !O')_

je 1"11154 ,,' ,1 .. "Ur'" tle "Hli� "'"

"ni"<'f�i,ri" n"talicto ,t" ""."0

--/iI--
)tarioti, !-(erente 'IiI�, l,,,Sns \'1_

TOn F. IIECI:>I.\ d<,st:, .,up",tt

O nn"a1i�i:tnl ... em n<"�a So_

.,iedade desfruta lIe tj",lid,,� e

merecidas amlzade�, nlOtho "or

que, s('r", estam,,' ecrtos: al_

.-0 lIe c�rinh"�;!" e l""'llre�",ln'�

_ �t. I\"ulC�r Alhani.

_ �Inj"r .Iúli" A. "ieira,

st's latin<>--amerleanoll.
I'or ironia da 80r(e, o hOmeUl --�-

que desfechou o golpe contIa iIt. ",.,-_ "'__
Yil1eda, o ce1. Armando VelaS

"

Que", chegou !1O �!.n-dla de
•

...l

MISS UNIVERSO INAUGURA EXPOSI,
'ÇM DE ESCULTURA BRASilEIRA

as�ino" '''n outrO., chefe do "",cc�1i,'" ",· .. ;1noll

I",tSIIHIG-tOX, ' - O tlr<,�i "u"t.o r{ipias do i"�lrum('ntO

t1enll' '!\(',,"elty o, ;,,'ialm�nt<· urid,,� de ratJfica�.-,.",· \" faú'

norte-a,mericanc.,; a ep'll'-
ratificO" " trai .•"" ,I .. pr,;'hi lo. di�se c�f<ls ImLI,,""" "("o

tunid,lde tle conhecer \11,,- �j;o pan'!"! ,Ie pro\''''' ""c]e"'l"', nw" conselfio l' o d... ".�;'ntiml·(I

lho\" a. arte brasi!ei(:'. dlzrncl" 1,,,li,r-se ,1,. "lImD ní lo do Senado, agur:I ,<,si"" n

contribuindo, dê:;tc mo:.:', Od" c hOn'u'" illlcb,itva nacio jn�lrumcnt" dl' 'ratif'(,�(;�" ,t"S

para um 111elhor €ntcnd:- nal" elll f''''(lr tln cau'" ,Ia 11111.. le trnladu". O Sen:ld .. "1'" ...""

ment:> a�tístico cnt!·c (I., Ji:ennedy. em c�"mi"",i'l 'lU" II rUfifleaç';o do I ... ·�b \lnr .�(I

p!lVOS dos E�tad0S Un'[rl,',� durou dez mi411f"�, ]l'J hl�t"'ri ,'0105 contra t(l, " �,l d" �ctl''''

e Bra�h\ cu 8nl,;0 <1,," tr"ta,I",", 'If' ("a'f' hro. �Inis de rl"m "u"r,,� n��il.'�

O ato foi organizad0 [l� 1lr;l1Ien, d,'daTou qu' ""cí.rtlo FI "derlram 'lU <:011"('1<1".
].") Embaixador rIO Br.i"t!, de intOlrdlção de I.i\tl:l� aS ,m, t) ehefe do E.��c1t!.i\"o ao \<or

com a cocperação do t'�:'- "pS nucleares. e"('eh foI: �ul)ter lima deelnraç;;o ofieLll de r"ti

viça Nacional de Pa:-qUt:s r:i.n<'tl.", n8>inatu uni "um;:":" ficução du ;[côrdo, disile qUl' a�

do� ��stados Unidas,
que podetá re�u1tõ,r 1I""!.r,� õ' ""M 'primeiras d�cad"� da er:!

Em companhia ele SU.l p
.. ����':es<lS e�:r:�na�id�_�S cordO!! entre Leste, neste, "Se nuclear hadarn sidl' "imp,e!.:n·\

genitora. e do Embalx''''' Walter Pozen, A�sistentc iite (rlltado ralh:,r, ",i" �"-fi dns tI(' lemor!!s"_ ."·r€�fentou

Roberto Campo,;. r:Jdr.l.·fI do Secretátio do Intcl:!:� pu!" not4sa cul,,,, (' me'Ill<, flue ·Iue. elll ";rtude ,'n !,ala,lo,

de um grupo de ndm'-a- do� Estado,; Unidos. St�- falhe niio lanlcnt'Il':':""" n l .. r "hnje" r!!"ejo .. III 'it·, 'tlen"r

dare:;. Ieda Varga..; con�,H \\'al"t L. Udall. mOI! tornado a Inici \'i':I" _: c" eSpHan�a um p",u'" nlaiur"

a flta â ent"ad� da firmou. Kenned,y, ,\0 salienl ... a nlllUrPõ'l JH,rci:ll

ção, deelarand:::J-a. (IUe OS EstadOS ,·"Id.,,, "potJem <lo COnvênio, Kenn",d ... ''lHni�

in���::a::presentado;;

�'�
r :j��e,�m���ae:Ctt� !I;��:"t,�:j��ã� :e&;::cuAr�:�Pe;enç:C�::I<:�U" ,:�'�� G�1f1.,�;;Mi:g �:r::����:���ri:(:1:

cxpo-:;ição três escu!"'Jr'i , anlOlrlnr fl�Ontesso iN que :1 lia I!mploS. porém talve� In"i" cltft � \
em!) "';nu� dUJ'ltnbo, depois dos san-

brasileiros cO'1t.enlpl:i;· o;iio C'ylaria em 110�1�ilu ele nó cels de se eonse�uir '\,'ÍI (aNi!((:O"I-1I.Qll�iI)lJfQIiPt �rentos acontecimentos de-

TI",' Má,·'o C,,",", "'"

,f �
....

"'

.1. (
• \)I ",•• '

dua.:; obras, Iygltt Clrtlk.
pll't"menta reiniciaI II:> IlfGrll':l O presidente ellol� <l" ,,�.i '" ( !>enro!adn,"5 nos dias 3 e 5 do

com outras duas, e GtuÜ-
1ttmo�rcrlcIIS Conl urmos nUe!":1 }ludos oS v;irios In,t'·lllll"nl<'�. p,,, Irt"'llt' 'c .,,'m,,�· a ��;� ���r::�eôs � �::�e::

an:mva:!�C���:;�j;::� r:�t�I:::: ,��gUt:��,:,',�!�a ,t�:o��:�,!�:
FLAMULAS

ViIlecl.êI Moralez, anunciou

da ao público, o em':l�;ixr..� nio,· "'I""
que controla todo O país.

dor Robt>rlo Campos dc- eo f t d
Os n')'lOS ..Ministros já to-

1il�Olt t'jue cspe!."llv
i IOU MAIS PEm:rT& OOsRASit"

E", [>"'M'",:a ,I., 'lIli""itl",,,:� qU<l.Hd02e.e�c:����\�ç�quer Qu.ntl ade, na meJh" �a�::'in��::eÍl�oc�o�:�o��I�
f.:.e.XJ)OSiÇão, of>:'r!:!Cl..'� c r·'I)r"��1l1""t.·, 'I,' ('.",\(r",,,,�.' ,.'; .:�.' Ed Z�hioj:-::- 7.0 ari�ar aptg. �7O-1� forte<{I49� J '''l::lJ�'e�te.

____..·�"M,��.i�;.�;,
'i,' ", ;*"" j' ;j�" '}""��:"�'�'��./\�'�::::::!!!;!��:;:::!í';=i;;iií.ÍI.iiíiiiiiiiii

\)r'O. o Ir"t"rlO a"ti'ludear ('1\

.. ",r'; cm d!-(or O" Ituinfa reir".

tju�ndo Irêll dOIl <loeU",ento-; 'e

riio deJlo�itodos rcspeet!vana';'

....� •• L.I

Parece que os homens e<!uj e'ime.diatamenl,e roi i�"ado

p:lr" rora do pais, () cl'l. Lo

l,e� dedaruu Que fUrll tnrnada

tnl atitude Ilor nãn ter sldu pro

mnlJt:uda a lei de anl�ti:o tl:l.n

________,. �p'JítlC(l�,.

a N!lturêza"Se entenderam.
Cessaram as chuvas. O céu a1indou-se. Veiu o sol. Aqui

em Florianópolis e em todo o Estado as noticias sObre O

tempo são auspiciosas. Secam as estradas.
As máquinas trabalham sem cessar. E tudo 'vOlta a

nor:nalidade.
Também a situação politica do pais segue o mesmo ru

mo.

O bom senso está tomando seu lugar na mente dos ho·
mens. Graças a Deus.

Ha determinada vontade do acertar e os entendimen·
tos se processam sem maiores eSforços.

E que todos anseiam pela paz, que é o único clima pa·
ra o transito do progresso. do trabalho e da bom entendi-

men���ida a entriga, que é processo usado pelos maso'
queiras, os confu.sionistas e os deturpadores da verdade,
tud ....

' volta á estabilidade e á ordem.
As eleições em todo o território catarinense correram

num ambiente pacifico, não havendo entre os partidos
militantes na esfera politica, nenhum incidente que pudes
se agravar a situação.

Os catarinenses se felicitam por issO com justifica
das razões.
�

Nota,se confiança em todos os lIetores da vida na

cttinal e trabalha'se para repor a máquina no seu '""éa-'
minha natural, p�ra que o Brasil continue sem mais pa,
radas, que muito foram as que o fizeram estaclonar_

Por isso é que sou otimista, porque creio n08 homens

que à ultima hora sempre encontram uma solução plUri
fica e segura para dar ao povo a paz de que todos neces

sitam.

WASHINGTON. A srt:1.

Ieda Maria Varg-ns l!,;ll'

gurou uma exposIção rle

-escultura Ilrttsil-eira, exp')

sição esta que esta '-éC�'

bendo os mais calnl'" i,"� e

logios do público
Mlss Univer"o fJI a T,':ll

cipal figura n'J :1to il':1u

gural (la (.'xno-;i.}ão '11 'Ir

livre, no Duno�1t C:T:",

um dos muitas p.\," 111:,.5

da. capital federal no!"t,·

IC em 'Va"h!n!-(IOo,

)ldsroB.

,

PERDEU-SE
SITUAÇÃO

. TENDE A NOR

MALlZAR·SE

.EM HONDURAS

llOrlnnei:o de Cr; HI,2(i0.O<l n,,�

;imecliaçi'('�. C'ap6e'ra. Estrl';t"

"'1 H,tlrro ti" l-"á'j'II:t, pcrlen

Ct'ntc I1U J;cr, .'d"In., r I, �'- \\ 'III

deflr. 1'"de_St· a q<l."" .'oeo'l

tr:lr o r''''{ir tle cntr,·ltar ne�t;1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



k Florianópolis - fl/lOj]!)6;1

AS

- Osvaldo Moritz -

Nesse nosso comentário, analisaremos super Ii
cialmente alguns aspectos ligados ao parque indus
trial brasileiro, no primeiro semestre de 1963, setor
êste caracterizado por uma quebra na tendência ex

pansíonista.
Os reteres que motivaram esta quebra na taxa

de expansão, entre outros, podem ser resumidos:
1 - na ligeira recessão econômica verificada em

decorrência da potítlca governamental anti-inflado
nista, limitando o setor creditício, originando �ma
retração na produçüo industríal.

2 - no agravamento, neste semestre da crise de

oferta de energia elétrica, refletido no racionamento
de eletricidade no Rio (por um sistema diário de
cortes) e em São Paulo (com corte eventuais e rea-

{ritos).

Ata da Assebléia Geral Ordinária
realizada em 15 de junho de 1963

EXPRESSO CRESCIUMENSE S/A
Aos quinze di�� do rnc-,

de Junho de mil ncva.x-n
t(JS e sessenta') três. ua

sérle social dn GUl'llP(lf,hiEl
à rua coronel xrarcos R:'
verte. nv 560. l1C'tU cra a.:c

Ile Criciúma, J;:"tndo \!{'
Santa' Catarina. p:'(',;e"� 's

acioniSb.'; l'Cp"esenl ln,:.:>
mais de um Qua:-tn di) CE.

pital sucial. c, nfllru2 ...e

verifica de SUl� asSin:.:.l

ra� lançada" no "LivrJ 'I�'

Presc-nça de A{!j'lllst:::� '.

rí'aUzOll-';c a 'prt'sentc a -

semblêia gelai o]"di'l'l�:a

dest·a Companh!'l.
O sr. Clélio NivJ.lctl) C -:1'

pa, diretor-prl· ...Hentc, Vé

ri ficando haver númep "'

galo assume a pr,�idêllLl:t
d:t A"semblêb. �()nvict'1I'I{o

para secreta_iã_l:1 '�l :lC,,

nbtrt João Alfredé), Cl:�\

Po,;. Constituida. assj'll ri.

Mpsa,
.

o Sr. Pre"jd('nte �{e
clara in�taladfl a a"S�'ll

bléia geral e c')municn quC'
e"ta se realiza a·fim {le /Ie

liberar sôbre o rl'latórlo, o

Balanço Geral e a con;'<1-
de Lucros e Perdas i'''f

rentes ao exercício de lf52
elaborados pela ,1[rdo:<rb'l e

!lôbre o par(;!cer dI. Cous";
lho Fiscal. C'onforOlc !'1\
declarado nos a!"luncios r:.}
crnvocaçào publi�ados no

Diário Oficial 'in Est.�llo.
em ",uas edições :>1 de M�to
e nas de 3, 5 (! 11 {Ie J'I
nh� e no Jornal "O E:;:J.

do", de FlorianÔllolis 'l.'';

c/lições de 7 8 ; 9 dC Jl,

nll0, 'todos do c·;:rent;_ a-

no, cujo texto ;' lido pe;n
Sr. Secretâ:lo, juntamente
('s documentns "'1ele r )!�'
ridos.

são aprovado.� POr una,,:

midade, abstendo-se ue 11.)

tar os membros da DiTf"� _

ria e do Conselho Fi;;"1.i

A seguir xâo -cnvi.unos
os srs. Acionistas a uro

cederem a eleição da Neva

p;\'eloria ,e J:;." n·)"\I03

n\t!l)un,s do Consl':lho F:�
cal. Procedida a eleição V;1-

ficou-se terC'm sidos reclpi
to� QS senllOi'es Clélio Ni
va:do Crippa, p.a:'a Dh·eh.!!:

Presirlente; João CalT'p,�,
para Diretor-Comerc� l! e

Frederico Casagrand('. p:r 1

D:rC'tor"Gcrente; tr;Jos \'l�
sileirtls e residente ne,,�a
cidade. Para o Cons.:-!'j)

Clêlio Nivaldo Crip:M
Joio Alfredo campo�
Frederico Ca",1granil�
Walmlra BII�faro Cvu-

pos

NADA DF
RERrHSI

VATICANO 7 (OE) -r Re

conhecendo a hecessidade de
rever sua atitude s6bre o

problema do contrOle dn. na

talidade, o Concilio Ecume

nico incluiu êsse tema en

tre, os tópicos considerados
de grande tmpcrtâncía que
deverão ser discutidos no

último das dezessete teses
constantes da agenda do

seu atual segundo periodo
de sessões. Embora o pro
blema não deva ser debati
do pela assembléia antes de

1964, fontes dignas de cré
dito revelaram Que o con

tróle da natalidade poderá
ser discutido numa tese se·

parada relativa ao matrtmô
nío e à castidade, bem
como na que. diz respeito a

qualquer sacramento Que
inclua, também, o proble
ma do matrtuiônío.
O assunto, aliado a outros

acontecimentos que fazem

parte da ciência médica.
constituí a. base das discus

sões atualmente em curso

nos círculos da Igreja Ca
tólica relativamente à pnst
ção que se deve adotar pa
ra com os recursos medicas

empregados no terreno do

•
controle de naclmentos. Nos
Estados Unidos, Grã-Breta

nha. América Latina, tndía,
e outros países prosseguem
os debates sôbre o assunto

reforçados pelas esteusuces

referentes ao aumento de

mogrétícc e às exigências
impostas à consciência dos

católicos pelas rígidas leis
eclesiásticas a respeito. Por

isso mesmo, espere-se que
o problema venha a ser am

plamente debatido no de

correr dos trabalhos concí

hares.

Um prelado brasileiro,
Dom H\ildt!r Cfmlal'!l., Bispo
Auxiliar do Rio de Janeiro,
manifestou-se da seguinte
forma. sóbre o momentoso

problema, "Gostaria que a

Igreja organizasse uma no·

va comissão· encarregada de

preparar o material relaU·

\'0 a essa tese, c que no

measse elementos seculares

e nüo apenas sacerdote -

para participar dessa co

missão.

Qualquer que sejam os

resultados dos futuros de

bates sôbre o assunto a opio
nHlo predominante é a de

que a condenação funda
mental dos métodos anti·

conccpcionista<; por parte da

Igreja será a mais, variada.'
Entretanto, certos observa·

dor.es esperam pelo reco

nhecimento' da necessidade

de enfrentar o problema
mediante uma declaração de

apoiO ao prosseguimento
das investigações médicas

sObre o assunto.

O Catolicismo sempre sus·

tentou que o matrimónio
,

existe sobretudo para aten·

der à propriação da espéCie.
Em 1930. Pio Xl afirmava
numa famosa enciclica.

"Qualquer que seja o uso

do matrimOnio exercitado

dE: forma a frustrar dellbe·
radamente o ato s'exual no
seu poder natural de gerar
vidas, constitui uma ofensa
contra as leis de Deus e da

natureza, e aquêles que in·

tervêm em semelhantes prá.
ticas são culpados de peca·

do grave".
Embora a atitude da Igre·

ja não se tenha modifica

do, muitos católicos solici·

tam atualmente a sua rede·

finição, pois desejam saber

até que ponto são aceitos

pela Igreja os progressos
,

da medicina nesse terreno

Que não aCendem a lei na

tural, sempre intransigente·
mente defendida pela fé.

Ainda recentemente, na

Holanda um Bispo cató!ic.o

progressista afirmou que a

questão do contrOle da nata·

lidade é assunto para ser

Exija em seu cat"�o entregue a consciencia de

Lona de freios "COLADAS" cada um. "Todavia - obser·
- eC% (;,,,ls no aprOV�l" l.- vou um porta·voz dflS Bis

(J',ento das Lonas pos holandeses - isso não

quer dizer que o hom�m pó
de- fazer tudo quanto quei·
Era, pois a consciência indi
viduaI deve submeter·se 4ft
lei divino e a.s irp;truçõ_es da

Igreja". "O principio básico da lei

Nos Estados Unidos, o Dr. natural Que compreende o

John Rock, católico e gine- objetivo primordial do ma

coiogísta de. nomeada que t.r+mônto, que é a procr-ía
contribuiu decisivamente < cão, não pode ser alterado.

para o aperfeiçoamento na Qualquer 00"0 progresso
pílula antí-ooncepcicnistn', cientifico que pretenda our

suscitou acalorada centro. lar tal princípi-o não será

vérsta com sua apiniâo sõ- com tõda certeza, aceito pe-

bre a moral. la Igreja."

Na Grã-Bretanha. uma es

cola progressista de pensa
menta católico propós a

criação de um centro mé

dico católieo de Investiga
ções encarregado de aper

retcoar o' contrõte da nata ..

,

lidade denominando' "Pro

cesso ntmíco'" baseado no

período emquea mulher se

torna fislol6gicamenfe esté
ril. Comentando o assunto,
assim se manifestou o Arce

bispo de. Nova Orteans. Mon
senhor John coov:

No entanto, o Arcebispo
observou que certos méto
dos cientificos "que não ím- -------------..

pedem o objetivo essencial
do mat'nmônto" poderiam
ser" aceitáveis, assínalando,
porém, que pretendia rere
rtr-se aos processos capa
zes de fixar com maior pre
cisão e regutarídàde o peno
do de fertilidade -Ieminina.
e não aos métodos anucon

ccocionaís que tornam a

mulher estéril por um pe
rlodo limitado.

�'LIVI
TÔDa
SUl

ROUPI
EXPOSICAO DE PINTO

RES HOLANDESES

�O MUNDO·DAS ARTES
da atualldejlc. Os cór-rs
f( r am cantados pele r:,�1)
como lima ccngregncào.

O Museu de Arte ne'e.v

do em xove orrcãs. t.ut-ta
na. Inaugurou uma exn ,

sição II":' 'Dez Pintores (;()�

temporâneos da HOlaw'.,t

Sul". Enviada l"'!'!gil1<11'llc'l
te da H�lam1a para a.� '\n

tühas rroiendêsa-. Foi ,'

rerectde .ao MU'M'U Delga,'a
devido à -oia proximídarl-r
de Nova orteãs. A mU"1 '''1

consiste de-.. 38 obras "C',J.,!

sentando vários e,stilos in

ternactcners. do século XL:

A coled.o . é pat roctnnda

pele E�critóri:o Cultural t:'l

Holanda cara o Surtnã e

para as A-nWha'S Hclan.to-
. ,

"PAIXÃO DE SAO MA

TEUS" PF.LA TV.

A ópera da NBC (Natl)

nal Brcadcastin.y; C::l'nj.)ll
ny) a!>rcsentou uma V'1[

são da PaiXão de São '11:;

t{'us, de Bach. par uma C.J.

deia nacional de lelevis� '.

Jrhn Boy<len cantau o pJ

pel de Jesus e John Mp

CoUum Q do Eva�gelista. ')
C'ontralto Maure·'n F(){rQ ..

ter .. o !õoprano Judith Ra,;

kin, o tenor Ml.l!cry W�l

ker e Q baixo '"lnl,.ti

Gramm cant·ara'fl os s'J!o,;

Kirk Br.owning. iiretul", ele

cidiu dramatiza� as 91'.0,

S09S e emoções ,�m vez d,�

situaçlie" reais. Alf,-cd

\Vall('n�tein f(j n rege'lte.

A hi'Stôria foi apre�enl<l:i'1
numa serie de qU<ldrr,
dramáticos ligad0s ]><'f ,d

lav.:-as do Evans-e1i5t9. . lO>

apareceu ccmo llm c1.iri"'lI

NOVO PROCESSO

CINEMATOGRAFICO

u:u nova pro-es-o ('!�H'

metoerànco para t.qa

grande. que produz (f et�:
to do Oínerama som a .mn

eem tnpa rtite. f'li aperfei
çoado par Rkh:lrd ver ser
e Carl wm'ams. prores.,o-
t es da untversntnce da L'<J
lIfórnla cm Los Angetos. 0
urocess« é ctuunado "D!
monsão 150" c .t-a uma ú
nica câmara e pr'.)jet -r
usamta uma tela curva coru

arco de 150 graus. Os fi, ..

(11e,.. l>qdeul <er feito. pelo
1111'Smo pr-eçn que custa u-·
ma p:oI!uçã::l comum d�
70mlll (' a instalar,ão da !,,
la e or(ljctor é barata. Cs
crladOI'es do no ...o pro,: .... .:-

50 a��ll1arRm 'lcord.:l COI:]
() produlor Louis de RO.!�l('
mont I)R:a a proçlução de
trê" filmes a serem "St.·'''l
dos em 1964 na Feira :,ltln
dial dc N:lVa Y�rk

BALLET ESTREIA

MUNDIALMENTE

I:::IIIRMIOS CLIVIM I
OS MELHORES ARTIGOS PARA O SEU LAJit I

RUA .JOÃO PINTO, {')

VENDE-SE
"Movimentes :)tlra PH"ú

e Orquestra". es','eou m,)n

dialmente com o Ball(:'� da
Clda(]t> de Nova york. O�

p:il1cipals Interprete" (1,\

ballet dé Balanchine fo

ram Ja�Ques D·Amb"':."c �'

Suzanne Farl"('11. Alem di;,
dqls b,dln.rin�� () baile: Ít":ll

sei:-> bailarinas -1u� gera!
mente os enquadram ·'1.1

grupos de três. A partitura
e de I�or Stravin'-'ky �ue '1

CCIJlPÔ.� em 1'59.

soda cáustica

FABRICADA NO BRASIL PELA

PRIMEIRA VEZ

elA. ElETRO QUíMICA rlUMINENSE
,

Embalogem Industribl:
Socos muhifolhos (Papel !!fi Pl6slico) de 50 Quilos

Embalagem Doméstica:

Caixas de pop'.llõo com 24 pOtot!'..s pl6sticos de 1 III !b

Repre�entontcs poro os

Estados dEI Santa Catorino o Poron6

BUSCHLE. & LEPPER S.A.
!))urpenou • Curitib'o

Mais um IApicultores I
Curso para ;

3 - as empresas industriais, devido a contínua
cesveiorieecac da moeda, estão cêrca de dois terces
de seus recursos disponíveis em capital de .giro, en

quanto que somente um terço em investimento.
4 - os constante-:" congestionamentos dos portos

do Rio e de Santos Que dtmtnuíram de muito o recc

bimento de matéríus-prtmas e equipamentos, princi
palmente as prcvenrenres do exterior.

'

OUtras ctrcunstãncías contribuiram, para a quo'
da na taxa de expansão, mas as citadas acima pe-
sam em grande escala,

'

Na verdade, a despeito de vários fatores con

junturaís e estruturais Que iníluenciam neste estado
de coisas consequências da própria evolução por Que
atravessa o pais, houve setores industriais que arcan

çaram razoáveis índices de expansão. Situam-se nes

te grupo as indústrias de petróleo, alimentação, ma

terraís elétricos, borracha sintética e outros.
Mas foi na área das industrias textil, automobi

listica e metalúrgica, que a tendência da produção
declinou de maneira mais acentuada, refletindo nega
tivamente nas quantidades das raatérías utilizadas
na confecção daquêlea produtos,

As autoridades governamentais ao lado dos Iíde
res da livre emprêsa, necessitam elaborar programas
objetivos para a dinamização das atividades indus
triais do país

Fiscal foram· tambêm 1'0.

e!eit.o" o� sen"!lores J�ã;)
Cnrlos (\� Campos, An'. in!')
Seralim e Ivo Zanett p,t
ra efetivli's e. Leopoldo G';!
marães· Ameno!' Longe e

Paula A!thnff �xlra SUpl""l
les, todos brasileiros e r,:;

�idente,; l1c�ta .:Idade, l'iI\!

Pl'o�eguimento foi pr0r::<
dids a votação ]:Jara 1i:: 1-
çiio (:JS honorário.:; da Dl
rettl'ia e membros do (.:f)\t
selho Fiscal, pa�'a .() t 1,

r('nte exercíCiO. hav.� 1·1')

sitio estabel-?cido (JS h '::0:'

rário� men"ais de CrS

<15.000,00 (Quarenta e du
co mil çruzeiro.s) para c ,

da {I:retor e de CrS .

1.000.00 (Hum 'nU cruz":
ros) para cada :nembm f

f.C'tivo do Conselho Fis�ai.
Nada mais havendo a

tratar o Sr. Pre�identa ri"'·
clara encerrados os tn"u-
1hhs da A�<;emb!êia, sol:d
lando ao Sr. Secrdá�ia
Que praced('sse a Javni��:::-J.
da pre.�ente al;a. que depni,;
de concluida foi lida. rat, ..

ficada em seus têl'ma<; e
Terminada a jeiturr. C�." a"ilsada por toel'JS os plf

rlocumentos acima mI'! 'do- SC'stes.
nados, o s�. Presidente ,J..,je In'�--'
o� mesmo� em discu.",),) Criciúma, 15 de Junhü
Nao havendo t)bservagü·'S. de 1863,
os referidqs {':)Cume",":>

Secretaria da Ag,lcul-
tura atf<lvés do seu Pr'),'i'
to Auicultura· vai inici:>"

n::: di� 31 de outubro dr, :0-

no corrente, mai� um :�'r

50 de Monitore:> Apicolas.
ê_.;te é o terceiro cur.�o prr't
Uc:} C\!, apicultura.

A finalidade cducaliv.l

do curso ê capacita: !il€

lhor os aúicuItorcs de S,l'l

ta Catarina, Que volur,t ... ·

riàmente procurarchl m.,

trícula no curso.
'

O financiador fiO Curs')

de Monitor Apícola e J. Di

reto;n'ia da PrOdução An:

mal .da Secretaria da ,\

gricultura.

O numero de matrícula

�.crá de dez apicultores
Que <levem ser "eleciona

dos no numero total de

candidatos, .em cete mur.i

cipi'.),; bon:-; produtores de

mel de <tbelha. A escol!.):"l

do mês de outubro para
inicia ·do curso COin('iàe

justamente, com a prmlf'i
ra tempnrada apí.cola do

Conforme manifestaçãn
do dr. Luiz Gabriel· em �Ie

daração a impren'la, Sl'::1
ta Catarina, é o E,;b.jQ
brasileiro _Que mais produz
mel de abelha. e agcl·.!
com mais recur30s, mnis

equipamentos e tamúrm

aperfeiçoamellLo do t";rl:i
co Hcrmutll Wiese a p:,)
liuçã� deve duplicar. 1}1,1-
que o e.uicultor cat:U'ip",l
se- vai te&._mais �SSist,<.....r.Cia

Dois lindos f' apra:dvf'is· terrenos em altos RiiJf'il':lo
ela Ilha, com linda l'h{ir.an\ ('aela, água corren!". luz eJé!r!C'f)
( linha (Ie (!DiluiS 3 vezl's ao dia. 'l'l"atar com Mm)'Opl Vil'lra,
próximo no. (":Impa (\(' F\ltobol do Bandeirantes

-�---------_--
_-'--

ANOTE - GUARDE - VISITE

DURI-8LOCOS
ANOTE· as vantagens: mão·dc-obra ê reduzida em

70",,; o tempo de construção é 70�Íl menor; malt'c"fo.\l
mais barato e s6 prcdsa de 2 a. 3 mm_ de rebOco. A-,;

paredes não deixam passar r.llido, umidade ou (":1101' f' têm

durabilidade ilimitada,
GUARDE o endereço: - Escrit6rio à Rua Felipe &-h·

midt 34 1 a.ndar, FÁbri('a etn Coqueiros - quase defl'Ontp fi

Sal3"a.
VISITE a casa modélo, ao lado da rÜb1'Í('il I' epdHlcl'!

se pessoalmente. d€: que você nresmo já \)l)(lf' ln!citH Rua

construção.
DURIEUX & CIA, LTDA

Fabrica de blocn,; de cimento _ tijolos (II' ('cmf'1'f'fn

com encaixes -

CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE
SANTA CATARINA

Comissão de Compras
EDITAIS DE CONCORRENCIA PÚBLIC,\

A Caixa Econômica Federal de Santa Catarina, comu
nica aos interessados que está pUblicando no "Diário Ofi
cia! do Estado de Santa Catarina", Editais Ptiblic3, pur,
aquisição de materiais, destinados â reforma e all1pliaçii
do Edifício Sede d<>, Caixa Econ6mica, cfe. extrato abalx,'

EDITAL N 4/63 - (300 ms2 de pastilha cinza
esmaltada

(1.000 ms2 de pastilha btan-
ca fosca

8/63 - 2.000 ms2 de peroba Stnn·
dar 7 x 21

9/63 - 2 ldois) Elevndore'l

Ruy José da Silvo,

PresTde�te da êomiss 1) d1'!�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



QUARTA PÁGINA

Ru ia .eontinua fiel. a politica f: -fiEl? AGo'-s'fD1de estimular movimentos &, ,DE :z:;
revolucionários PROGRAS:A DO MÊ�

MOSCOU - O Partido Comu_ Um artigo publicado no "Peav personalidade".EUZABETH ARDEM NO BAILE DA RAINHA PltOGRAMA DO MItS DE OUTUBROnlata wovlétlco del:.;ou bem et .. _

ropara os chlneseRcOmUnletlls

que ainda continua parUdirio
de eRtlmular aa revoluções no

exterior e qUe sua politiCa de

cuexllltênda pacifica com u 0_

cldenl" tem por única flnal"_

"ade evitar a guerra nuclear.

da". o jornal do Partido Conu,

nlsta rUSSo, crlllcou II Chlnn

Vermelha por afirmar que "a

rUHaqS huvlam abandonado li

promoçãu e o inunUvo às re

"olu�õel "aoclaljataij" em 01.1_

trollpaísel•
.

o "pravda" refertu-5e indl

retameRte aOS ataquea ('hint'srs

eenrre o primeiro ministro Krus

ehe,·, que até all.'Or" haviam �I

do oCOltlldóH nOS leitores eus;

soa. Diase que oa chineses vlo_

IIl1n um princípio básl,.g do mar

lIlsmo_lenlnismo ao eretu,,'

""taquea lI"m runeamente" con

IrA os chef.!s dila partido" co

munlsfltS de 0.. lr08 paíMeS" i_

nidar ii cria ..ão de "grup08 an

tlpartl<'.,iIirios".

Dia 13 _ Domingo _ Festa Infantil
Dia 15 _ Terça-feIra _ CINEMA _ Intriga Interna-

cional

Dia 20 Domingo _ Encontro dos Brotinhos
Dia 22 _ Terça-feira _ CINEMA _ O Grande caruso

Dia 29 - Terça-feira - CINEMA - Festivâl TOM &

JERRY N· 9 .

DAS DEBUTANTES

NA NOITE
de segunda-feira, á convite do Dr, V<ll
ney Golaço de Oliveira, participei de um

elegante jantar, no seu ccnrortevet apar
tamento em que fêz parte um grupo
muito "top". Foram homenageados: Sr.
Luiz Maria de Carvalho e a bonita srte.
Neuza de Mattos Veiga. Destaco a sim
patia da Sra. Carmencita de Castro Ne
ves, sogra do anfitrião; a Sra. Rosa Kon
der, uma das mais inteligentes damas da

cidade; a elegante srta Nice Faria o casal
Dr. Fulvio (Lecníta) Vieira, ela muito
elegante de "chamísfer" azul; o casal De
putado Fernando (Bernadete) Viégas,
ele sentia-se cansado da campanha da
Ultima eleição; o Casal Dr. Newton (Elia
na) Cherem, ela, muito elegante, trajava
modelo verde com jóias modernfssimas;
o sr. Roberto Luz, em estilo "britânico",
o Sr. Fernando Faria, que tinha viagem
marcada no dia em que o Presidente pe-
diu "Sitio" com isto dlslstiu d,a v1apm
e o Dr. Nelson Teixeira Nunes, como' O CASAL
sempre em grande "coseur". Aos "convi- Klaus Herlch (Halysea) Maschske, que
vas", foi servido um "strognoU", à "Baiu- está residindo nesta Capital, há poucos

�q;:a::�:atO:OsoD;'o��::/���., .=td��fZ�=::rd;n�:rsá;:�ri�� \'::
de Oliveira. bonito DKW.

Lauril1do, será corOada "Broto da Pri .
_ o:'artlgo constituiu um re�n�

mo de outro mais longo publi_

eade n" ..emana paslada roa r..,

via� ··Kommunl!t". O "I'rav_

da" arirn.ou que "o Partido

<':om1lrtist" soviético" o pu,-o

&ovlélico promovem 8th'ament.·

e desen,-oh'imento de eventuM

re""ludonárIUll além das fr,,"

Icirasde nO$8apÍltrl,,".

mavera".

DR. SEBASTIAO MOURADr. SANDRO

MASCARENHAS

NOITE
de Estradas" da cidade de Brusque, u

dos sucessos da noite do próximo di
nove de novembre no Clube 12 de AgOs
to.

CIRURGlAO-DENTISTA
CLINICA DIURNA E NOTURNA

Ex·Dentista Ou eennnunc Cumürano PIO Xl1 de S. Paulo
'rretamento Indolar pela Alta Rotação _- Prótese

HORÁRIO: Das 8,30 às 11,30 e das 14 às 18 horas

Z s -r-s t! ti- F1!:lRAS ATÉ AS 2U.30.

RUA NUNES MACHADO" 7 ESQ. JOAO PINTO

CIRlIROIAO Ol':NTrSTII
Ex-Esta[lárIO do Hospl

tal Naval em ctr:lrgla e {'"

ctce de cõce. Modernísslm'
eoo-uttórto futura.m�
� .

'.11. eufórica - Alta tQ-

�Io.
.jrtgudetr- Sllvu Pae

u {TelefonE': :l552
("Pl\rARA r ....... Ii'..,p,,�.

--xxx--

INFORMOU
O DeputadO Aureo Vidal Ramos, que o

"Serrano T. C. de Lajes, será inaugurado
no fim do corrente, com grande festa.

snOR0801
80 CHE ZITO

Afirmou Que _ "ao COn�tru\r
�0"J hUo o comuniamo na U_

nià" SOl·létln, mediante alia

influência no rumo dos ac"nte

dIR1"tOH mundiaiS, ao apoiar

cu'"ft nu"mente e proporeion..r

l�siJF'nCla aOll mo"imentos rOl

"olutlonárl"s" llberl"dores, O

I'n\·tMo Curnunlsta sovlétil'(I e

,
(I POVO trabalhador da Uni;;"

Sodl!tiea fl\�e\n uma eontrlbut

(ão ef"th'a pllla a causa da re

,·oluciio mUndial",

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

--xxx--

0"_ EDI'J.H
Gama Ramos, na Legião Brasileira de

AssJs�ncia, em grandes atividades para
o Natal dos Pobres, confeccionando bone
cas para as crianças.

�niversjdade de $é:ítla (�Iaril'!a
UiVllll.O IJ;E MATERIALGenerál

Cancelou

Viagem

Dr. Ao EDITAL N' 23/63

CONCORR1!:NCIA PúBLICA N° 22/63MO!ii\(.'�h."
CLtNICA DEN1'ARI �

l,aLament(\ uea ereecõe,
".(':� Pro adultos I

crianças pelos metodos cU
D1�o '" I!\l .. I,

de próteses parc1a1a e se
lalL I.

Atende diariamente das

8 às 12 e das 15 as 19 horas

PROPOSTA PARA O DIA 21 DE OCTUBRO DE 1963

O Diretor da Divisão de Material da Universidade de
� anta Catarina, devtdamênte autorizado pelo Magnifico Rei

lar, faz ciente aos Interessados que se acha aberta Ooncor

lência'Pública, aprazada para às 14,00 noras do dia 21 de

outubro de 1963, para -aquistção de materiais para constru

tão do Ginásio de Aplicação da Faculdade de strcsorte.
Ciências e Letras desta Universidade.

_"'·"',"hll..,,:ZVifoall'__·W_
Divisão de Ma�rial, em 1· de outubro de 19f;:l.

CIDADE; 1.IU i"ANAM'\'

8 (OE) O GaL Entlre O'

tiara Comandante UH

Cher� do Exército n.rtc

arrertcanos na zona a I f_; ..

nal do Panamá. eanr-u ru

à última hora a visita

que deveria raeer ao Bu

an. segundo se inft;-r;ut1

devido ao �edido do eata

betecírnento do estado (;f'
sítio no país.

o Jornnl menciOna o arllllO

e ar;rn'a ",UC (I.� ComuniSl a

ehineses prejudiCam o comuu,s

n.o no mundu aO "assumirem a

pouco di�nn mls.são de justifi·

(nr Os erroll, as dlst<'fliÕeS e

atê mesmo os crimes de S.talin"
Adiantou que oS chineses de�

fendem o "vergenhcso Ienême-,

enuendrndo pelo culto li.

ESTA

coluna, vai promover quatro brindes pe
ra os alunos da "Turma "Radar" _ os

r- e 2" COlocados de cada sexo, nos exa

mes finais nas escolas em que estudam.
E por sugestão do colunista o aluno re

provado terá que ser desligada da tur-

�2'4'6·!eiras.ELIZABETH Arden, famosa e ccnhec',
díssima perfumaria do nosso "grande'
mond" social, vai acontecer no nene da

-

Rainha elas Debutantes de Santa Catari
na. Uma promoção da Drogaria e Farma

eis Catarine.nse; desta Capital.

', .....;l11"lV�Il"'"!.f- ;ow b()·
.• .en.eae

';ún!óultórllJ I!:mflclli J u JOSO� FORTKAl\1P

Diretor.r 8fU - 601 QrtIS
Nln'o'" �".. Ih' 9/10/63

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

posso melhorar muito, eu e milhares de -outràs crianças defeituosas que queremos ape
� uma oportunidade de reabiLiu5iQ �. eeaIiI • gCIlte, ajude a nossa Gtnrp:mha;-

D. BETf

Cavalcant.!, no Instituto de Beleza "Tre!

Joly", está acontecendo com muito

vimento da pele e embelezamento ..

D. TERESA
Gomes amanhã, recepcionará 88 ®mas
patronesses do Baile da Rainha das' bé
butant.es de Santa Catarina 1963. --xx'�

CINfM/ü: ( AR1AlE5 DO DIA
- CfNIRO -

_ BAIRROS _

'io José
ás 3 e 8 horas gloria

ás 8 horas

Randy Sparks
Venetia Stevensen

CHARLIE CHAPLIM tCerutos)

NO TEMPO DE OARLIros
Censura: até 5 anos CANAL DA MORTE

_ Censura: _ até 14 anos.

rllz

L
ás 5 e 8 horas império

Anthony Pe:klns - Mellna Me.rcu:-i
ás 8 horas

Sophia Loren

Anthony PerkinsPROFANAÇAO
Censura: atê 18 anos

mIE SUA CONTRIBUIÇ10 PARA A CAMPANHA PRÓ-CRIANÇA. DEFEITUOSA, 1 ENTIDADE FILIADA DE SUA CIDADE:UMA SOMBRA EM NOSSAS VIDAS
_ Censura: _ até 18 anos.

JOxy Associação de Assis�nda à Criança DeEeituosa-A.A.C.D.-Av.PtoE.
Â'!I�endiD:o Reis, esq. Pedro de Toledo, - São Paulo.

\ASliOCiaçio Casa da Espel'lnça-RIla Imperatriz Leopoldina, 9-Saotos.
Associaçio Nossa Senhora de Lourdes, anexa à Su. Casa do Mi&Cti.
córdia - Av. Clá.lldio Rui�. <4sta, " - Santos. •

i\ssocia<;ão MiI,eira de Reabilitação - A_ M. R.. - Avenida Manso
PeDa; 2698 - Belo Horizont�.' �

�5QCialioPataÍla",*�cl\<,.ili...ão-.U.It-:I\.I""'i"o8�",0I<itióa.
-��,/',-;,"'>-'''. -

.
,-

,-
.

,- .'

AssocÍAçJo Pernambueaoa de Assist!oci. i Criança Defeituosa -

Rua do Espinheiro. 730 - Recife. ....

Associaçio Sanatório Infantil Cruz Verde-Av_Jandirn,lOOl-São Paulo

Associação Suara Catarina deRqbllitaçio- Rlla Gal. Bittcowwt. 102-
Florian6PQlil.
Instituto Baiano_,de Fisioterapia � Rew:n.atologia - Av. Getúlio Vargas,
54;4-,Salvador.·. •... '--t. r'
Sociedade�tnpin'eira. de RccIlpc}'aSão ila.CriiJlS-a Pu:alíàc.a.-:B.ua Lusitana. _

..

';.....:.Jó9��'�' -0- i.. / .�;�(.- !'i1.� -otJ'"�&';�'ià '-'lA ,,:.:-;

raláás 8 horas

za TRINDADE ás 8 horas

-L.!!\ _

Suarez - Ja.yme COma - Mfchner Redgrav� _ Lltl.11 iI'i:'Ç.
,{;. _ �m - :�t.: ,- t<nl .-

l Ú��:�=�;���j���rr:�i,:A
MASCAR.\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�TS()ciALPAINEIRAS=-Campanha dos 1000 com a finalidade de preencher seu quadro social,
_.------,�'------------------------------------------------------------------------------------

Pelos Municipios:
I\OTiCIAS DE

�'íi
.'

�:\l .A
�. 'QUINTA _ PAGINA

LAGES
E>icl'eveU:

N._L::'VN HRASCHEl( Co:te�la
da TAL � Cruzeiro dO Sul.

dos UI Cir":UI06 50eiai� tlll La sa da Serrll. lia cerh"l11l11l8 do

Regisl,ramo� com slltisfa�ã"
o nnivcr",ário dia :lO ". plU"sado
do aball"lodo C hum,mitprl" ndl

dito Dr. João CO�tu Netlo,
Nata data o Ilustre aníveraa

rl3nte recebeu <,1oquen4>s pro

gtll. Em SUa residônc,,", o alll

vtrsariante- obsequiou a tod05

que foram cumpfin,cntú-Io.
Daqui desta coluna "nviamos
o nosso abraço com vótos de

muUas felicidades e multas

Ilnoadevlda.

enlace matrimonial da Srta. Ro

sy Maria Vieira Lhbón, lilh.a

<lu caBal -ar, e 8ra. Antômo Ra

moS Lisbôa com o jove-tn Pé

rieles Assad HaSsum (1Ih<l do

CIIBll1 3r. e Sra. Pedro HaSBUm

(São Paulo), Fo:lm teetemu

nhüs por parte da nOLVa, no IItO

religioso: sr, Antenal' Vieira
LllIbOa B8ra.; ar, Hildebrando

)..-
cuia de amiude e estima de lo aCOnteCimento social na Prince

,'as de npre�o de seu vaetc dr Conatltuírem um relevllnte !'Iilton Reis e ara.; Sru, ElclI

.

PREVIDÊNCIA SOCIA� 1II'
a.��

Li"bôa Botini B jovem Antônio

Lisbôa Filho. No elvel ; ])r.
Galeno Ramo3 Vieira e 8':'a. �r.

Benito José BeruUi e sra. Do

nOivo. no Ato rellglo.c: Dr.
Wladimir Abnd II erea. Kate A

bud; ar, Elia" Cury e 6l'a. e

5rta. SUmary Halln e jovem

Paulo Helin, O ãec religioso
foi oficiado por S. E"(�i!l.. Ro!j

O Uiretor Gernl do Departa 7) Determinar que não hara ma. D. Daniel H03t'n, Bispo)
menta Nacionnl da Previdência acêedo cam de"edores re�ncid.m Dloeesanc, As lamjltas LisbOa

Soci81, tendo em vista declijiio tell, cabendo ecmuntcar aO mCI! e HMaum recepctoeaeam <15 cOn
do sr. Ministro do Trabalho 11 nlo órgão qualqUer atraso em vjd8dos de Rosy e Pérfcle�, 110\

Previuêncía Soelal
, exarado no Saldar parcelamento, Sem pre �alõea dO Clube 14 de Julho,

processo MTI'S 301 261/62 r" juizo da Instaur8�ão ou contl onde junto n bonita deecração
lat;,',O ao Pedhlo da Federl.<::io nuldade do prOcesso de cobean- altndn �o esmerada servl�() de
d"s l','abalhudoreB llaS Indus ('a executiva. bar e copa, aconteceu ve rundel

mas do Estado de Alagou, no li) ltigorosa obse"'iincla ao ro deSfile �de modas. A suave

�en�jdo de ser concedido aUmen dIsposto nos decretos regula músi�a do conjunto "Slncopa
to !ias prnos de parcelamento m�nlaru da matéria, do" do ClUbe e ° eimpetlcc am

para pagamento de Contribui (as".) Dante Pellacanl. biete prendeu convid'lIdoJ até

�ões alrasadas Uma ,·e:l: que a

quela auiortdade ao d�atenaer
o que pleitea"a aquela Federa

ção, reafirmando anteriores de

tcrmin8c;ões, recomenda Com lIr

gência aos Institutos de provi

"Quem deseja usuhulr direi
to", deve começsr por cumprir

SeUapróprlotldeveres".

INSTALAÇÃO DE 17 NOVOS
POSTOS MEDlCOS:

.• 1) ACeleramento d ..s pr''''i
deneias para prceeeec crime

por apropria�ão indébita de

todos os devedores da Prevldên

Lemos que o Departamento

N�clonal de previdência Social

aprovou Plopos�a do s�. Dante
Peltacanl, autorizando a insta

Illta$ horas da noite.
Toda o serviço de b�r il \CPE'

foram feitos pela fsmoBB equt
pe do Servi�o de Banquetes do

Querêncla Palace Hotel de Flo_

rianópolis•
Dllqul deeta coluna envin",o!

mais Uma vez o nosso abraço

de felicitações aOS jovellB nu_

bentes e aua aeue íe!i�es puie ,

NOS TEMOS
�

APE(A til
tão brasileiro
quanto Brasília II

de que você precisa!
No qualidade de revendedores auto

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

peça ou o acessório que procure, a

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

ca IH. E, no caso de qualquer con

su!ta sôbre O seu International, tere

mos o m6ximo prazer em ctendê-lc.

Representante IÕI nesta cidade
G. SOCAS S/A
COMERCIO E

REPRESENTAÇOES
rcJLVIO AOUCCI 721 -

ESTREITO'
Um terço a vista e o. resto

12 cresrcçõss júra.
-:i� "Dp.n.� 1 �

Dra. IARA ODllA NOCETI AMMONNoticias de JOINVILLE CIRURGIÃ DENTISTA

CEL. REMO RO(:HA

ASSUMIU COM.\NDO DO

i3° B. U.

çalves e Rodrigo Lobo «re

putados estaduais), 0-.
Nilson Bender (vereador).
Wolfang V:>lgt (presídente

Teve lugar às 10 horas

a solenidade de transmn
são de comando do 130 Ba-

tio Corpo de Bombetrosj .

Herbert Zimath (presiden
te da Associação Comercial
e rnduscten . cerrõs Cordts

2) Deverão as autarquias co

mUnicar ao Conselho Cootdena

dor da I'revidêncl:1 SOcial, men

salmentc, o andamento da8 a

ÇÕe� executivas.
3) lnklar nli al1u.:",,de. eobCl

ça a cada mois. Huhsequente >Lo

cla.

"enddo, IiÕb'e contrlbuiçõea em eficiência criadora c em Deodoro, 50 um Jantu 4e con

não recolhidas. perfel�iio, ia medida qUe o ho f'aterni:&ação pelo tr�nji:u�ao
4) Comllnjel'Lr no mesmo ée, mem ama o 8eU trabalho. da efeméride, Durante o i.&a-

A seguir. no cassino düs
oficiais. apresentou-se a

oficialidade da unidade a J

nôvo Comaridan�. Saudeu
então o Qoronel Remo Rc
cha os oficiais "o 130 BC.
abordando aspectos da vi
da de caserna, da admin�5-
tração e das funções das
fôrças 8..!'madas, como i1's
trumento mantenedor d '3.

ordem, da paz e da Cl.n
córdia entre os brasilei.os·
Agralleceu a presença ':la

sociedac;e joinvUlense, ma

te.rializand,Q êste agraded
'lnento num abraço ao p�e
feito Helmut Fallgatter.
Seguiu-se coquitel ofer'

cido aos presentes. falvn
do-se ouvir, em ml1ne "lo
Prefeito H. Fal1gatt�r. .)

d�putado Jota GonçalVes. SALA' -14i.TOS DA CASA NAI!' _ FLORIA,.()!
em feliz improviso, Tflm,,;- POLIS _ CÁIXA POSTAL 97 _ FONE 3912.
co.l·reu a solenidade num
ambi,nt,. ,,,,,'o , co,"al, A HORA PREfBITERIAN-Arecolhendo todos os presen J
�õflmn imprp�, a :h Ouça todos os domJng.:..� pele ZYT - -25 Ró la oJta
].l�('�onalidade .JJ nôvI' Cu Garibaldl de Floriflnópolis RS 1·3 horas e 30 mIriutos

"pl:'tndnptP. dw 13' BaJ.'llhã.Q A. HQR-:\ ·PRESBIT�RIANÁ"::',., Agradecerros p :lU,dJ"oaS<:l�Qr�,F:. _�.�-,--�,...,
sintonlo· " ,.

I..;_"'i...=:iiii�====;;:;.:::;;���==r:..:;..__:::__�:__�� �.ff::..'�_
.•

_._,_,;..'�,,).i,
.,

_

gão a� diriculdad�s que vlcr en • Nenbum homem será ca

contrando, para a eXeeução <1e paz de amar o seu trabalho, se

um plano rápido de cobrau(:1. êsSe não o valorizar, não O ele

5) Comunicar a todas aS "m ver como peSSoa humana.

prêsas devedores Que não nave • (J' melhor proCeuO para la

ri mais translg�nela ou paree zer com que o trabalho sej!!. ee

lamento, �aiIQ não ponhsm cm Uma é hUmanlzá-Jo.

dia suas obrigações. ·(Prlncípi08 apro"adas p .. l ..

6) Determinar eca 'JnaUlutOs J(lo Iteuniáo plenária do lndus

qUe rN'italizcm s.us slstenlaS. tria, realizada em Recife, em

� ri�calhação, para evitar a 19(7)
bUrla.

DEPARTAMENTO CENTRAL DE
COMPRAS

Edilal de Concorrência Pública
N, 63 - 09 - 022,

o Departamento Cen·.r�'

de Compras, torna pühl!<;o
que fará realizar, no �Ia

30/10/63, às 15 horas, lia

sua séde. à Praça Lau."
Muller. n, 2, CONCORRtN
ClA PUBLICA, nas c�nal

çóes seguintes:
I _ OBJETO DA CON

CORRt!:NCIA

13 horas do dia 30 de ou

tubro de 1963 m�diantc .c

cibo, em data que menck
nará data e hora do rece

bimento. assinado por fun

cionário do Dep'Elrtamento
Central de Compras.
c _ As propostas serão

abertas. às 15 horas do �Ja

30/10/63, e na presença
dos proponentes ou ..eus

representantes legais,VENDA
1 _ Onibus, m<lrea ! I'rd,

motor n01883. ano HI48
com 8 cilindros e 85 . BP.
em mau es�ado rle con3er·

vação, pelo preço basa UE::

Cr$ 150.000,00 (cento P. c r.

quenta mil cruzeiros) U,.

nidade - 1 Quantidade -

i
OBS. O referido nlbus

encontra-se à disposiç3.:J
dos senhores Interessado:;
no Departamento Cer..m1
de Compras, Praça LS:üfO

Muller. n, 2,
II _ FORMALIDADES
1 _ Os interessados de

verão atender as sf'guint.es
formalIdades:
a - apresenta!' decb�;l.

ção de conheclm('nto e sub
mi�ão às normas do r:1l:
tai na 001-28-1963. puh:i
ca no Diário Of�clal .,0 ..

7.226 de 6 de f,:,verelrn de
1963;

;m _ JULGAME:NTO

No jUlgamento da cor,

corrêncla serão 'lbservadas
as disposiçães do art.. 23 do

Regulamento aprovJ.do pe
lo Decreto nq SF-25-08�6t,
382.
A concorréncia poda.a.

ser anulada.. uma vez ",-ue
tenha sido p<eterioia 1or
malidade expressameote
exigida pelas Leis e a OITa;;

são importe. em prejuiw
aos concorrentes, ao EJta
do ou à moralidade da Cca

corrêncfa
.

O Dep�rtamento Central
de Compras. por sua Co
mIssão Julgadora. reJe:-

va-se o direito de anell"r
a Concorrencia, caso a!

propOlitas apresentllda.;
corrt>spondam ,aos jnte"�3-
ses do Estado.

Florianópolis, em ;lu oe

'lletembrl"J ele 1963

A crü:nica publicada, na el\i_

1:aO de ontem, i quarta página
de autoria de IHamUton A"'es

50b o litulo "DESCOBERTA

DO ETERNO", teVe, por um

lapsO, seu !lnal qmltido. EI�
por que o título e o texto nio

apresenlam muito sentido. O

autor não pode, porfahar-lhe
o orlglnnl, recompor, em todos

os seus têrmos, o fêeho do I\'U

trabalho, mas pr�Sume_5e !lue

seia o Que ae "e,ue:

"Na hora fstal, quando os h".

mena se 4jsPllsertm a prel8lo_

nar os bOtõel,' .41ee"e.deando
a destruição do lI\1Jndoedacl

vUbação, devla.m, antes; fazu

um pacto: o de, prllllelro, ouvi

'em de uma criança de ofto a_ ----------��------------------�

nds a magistral obra de Bee

thoven, "pour Ellse", e; em

8egulda, se não .enti.eern. um

pOuco de repulninda e ueo pe

I" sua eStupideZ, poderia.

trucidar_R 1 vontade. Ao de

dllhar a m�nln. o teClado de

leu piano, Já com tlinta c.te_

"oria, pensei que o eterno se

traduzia nll múelea de Bee
thoven, que deveria eIItarali

«mosca, pelo menO, no eIIpirl_
to e n'a beleza dr'L1a ohr>!.

pe 1Jsa�.m da palapa dhe�

oradores enalteCendo e traba

lo do viajante comerciai do Ora

eü, Nós daqQj cUO'lplut.en�a
mos todos 05 vlajant"'- dHeJaa

do_lhea multas ftllcldades em

SuaB InlclaUvse.

Estiveram em La!l'� em '(ia

gem de rtcreio semüna paS5Ud",
o benquisto c"s ..1 de: Cllxil>� l1u,
Sul (RGS); �r. A'rlin'J� Di8sa,eó
e da. Carlota Bis&?c<.l. Eu, qUe
tive a hOnra de se'l' vi�ituoto f.!e

las d:istintolr amigo!, daqui lJ'e
desejo,que tenham feitO UIT(I

bôn viagem e bréve regresso a'

Princesa da Serra.

Descoberta
Do Elerno

EDITAL
EI'n cumprimento a dect

são- do -Egrégio Conselho e

dísposíção do Regulamen
to da. O. A B., convido os

senhores advogajos ab.n
xo mencionados, para, oco
tro de tctnta (30) otaa,

.

contados da' publícaoâc
dêsté edital, comparecerem
a esta Secretaria afim :!'J

resolver assunt-o de saa

ln�es§'e.

�.cà�ió: Zélni6 'ia Silvo. -

Aldn Pedro Dlttrich _ A.
fredo :Ba=bosa Bom - A·

lolzio Callado _ Amacri
Guimarães Born - An!l.t<i
lio Pinheiro Guim.arães ._

.

An�enor Tavares - Aatô
nio Carlos Guerrei"o de

Carvalho - António Bo,J.
baid _ Aquiles Garcia -

Arão Rebelo _ Argeu Go·
dinho Furtado - Armar.

do Calil Bulos - Arffi'::.n10

João Cleto COrrêa Mourão
_ João Luiz Neves - João
Almir Silveira João R'tb.-\s

Ramos - José Padílha da
Silva _ José Lopes -JOl
Sila _ José Lopes - Gor

ge da Luz Fontes - Ju.:e:l:)
COsta _ Lenoir Vargas FN
retra - Luiz Henrique
Baptista - Lourdes M'l!la

da Silveira Plazza - Ma

ria Helena de Camat"g,)
RégLs _ Maria. 'ie Lourdes

Me«elros Vieira _ MáriO
Clímaco da Silva _ MitLJ
Mafra - Moacir- Budant
Moacir de Oliveira _ Na

poleão de Oliveira - Ney
Aragão paz Nelsl)n Dondo
nl - Neroci Nunes Neves
- NIlton Bussi - Norber
to Ulisséa Ungarettl - Os

ni de Medeiros Regls _ 0.5

vaI Perel::a Baixo - Osval

do SIlva Saback _ Orlan
do BértoJi _ Orlando
Francisco de Souza - Or-

Atende senhoras e cnanças.
Método pncolóçrcc mcderno-especsaltzodo para crion
çes

_. i ,.......:d,'"
Alta rcteçõo.
Aptrccçõo tópica de ftucr.
Atende sómente com hora' marcada das 8 às 12 hor"
e das 15 as 18 hcros.
Ruo São Jorçe, 30

Recebeu; Coronel R'lL'l1) -----------------------------

Rocha do Major certes
Lopes Cardoso o comando
desta briosa unidade do
Exército nacional. em mn
te à tropa, 'dentro das for
malidades de praxe, com

�e .�e ,espada, revista .. v,,:
tropa. -cottmandc com sau- _

dação do nôvo comenden
te, tudo no pátio interno
do Quartel. Seguiu-se dt;';;
file de todo o ereüvo do
130 BC" em frente ao pa
lanque armado no oateo.
no qual postaram-se as au

torídades presentes.

Hélio Rolin (do correto
Tupy), Wolfgang Br:.os!g
(diretor da Radiofuson:.).
Raul Fagundes Idlretcr
do "Jornal de .rotnvme -j .

além de numerosas sennn
ras e senhoritas.

BAR VENDE-SE
Por motivo de mudança vende-se a prazo ou troca-se

: or automóvel. Bem movímeatado. BAR E LANCHES BAK
uEIRANTE. Rua Fúlvio Aducci, 742 - Estreito.

11/10/63

Curso Preparatório Conlinenle ...
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFE,SORES
DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GINA'SIO EM UM ANO)
PRE·GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
DATILOGRAFIA

Em seguida, na. sala de _ Baseado nos mais modernos prQCe5S0S pede-
comando do 130 BC, o C-J- gt.glcos.
mandante interino. Major _ Dmg'ldo pelo:
CarlQSLopes Cardoso. sau- _ PROF,. VICTOR FERREIRA DA SILVA
dou o corenet Remo R,,- HORA'RIOS: DIURNOS e NOTURNOS
cha. oportunidade em que f-uça sua Inscrição à Rua Dr. Fúlvio Aducç'l on
o nôvo Comandante inau-

ga 24 de Maio, 748 _ 1. andar,
gurou na galeria de honra Equipado COO1 mÓQuinas novos,
daquele Quartel a f,ot,ogt'..t- _

fia do Coronel J�é Cu-
neiro de Oliveira.' que até
hã pouco comandou o lJo
Batalhão de Caçadores.
Após, no auditóriO, o nõ

vo Comandantfr dirigiu-se
aos Sargentos e Sub-Tem,!!.
tes do 130 BC, prcduzin:l0
notável peça oratória. �a

qual ressaltou, especlal=nen
te ,o papel das f5rças ar

madas na atual conjunt:l
ra política brasileira. a

pontando as responsabVi
dades que nesam sõbre os

ombros de todos -os milit.l
res, na luta diuturna p,�r
uma paz constante, e p')r
uma famíHa sólida, pro�
gressista e unida.

RADIOS E .ORNAIS
REPRmNTA(Õ[S A. s. LAU, h634 anos proporriuando a mah
aliciente (oberfurll, publidtlirio a jamais lIe Iodo o Srasil, ampliou
suo equipe espaciaUzodo eo(eifa novaSrePf8S8nta,õesderlidiosII
jornais. Poro obter anGnlios da S. Paulo II Ria (os principais cen·

Iras publj(illirios) (anlje a suo representa�iio a maior firma do 9&0
oero. f nole: só operamos (om UMA emissíiro e UM jornal de
cada (idade. Pela informa,ões nbte jornal ou estteva para

REPRESENTAçÕeS A. S. lARA
R. Vilória, 657.(Dnj. 32·Tel. 34-8949·S. PauloSilvio Carreirão - Attillo lando Giovanettl _ Or'.r.n

João Andriollf - Carlm; Cardoso _ Othon O'Eça.
EduaTdo Viegas Orle - C! � Pedro Reis Junior _

di José Goulart Claudlo':;::I, 'RIcardo Luiz Holfman!1 -

Cost", - Dalmo Vieira -- Robetto Tuffl Mattar -

Oib Cherem - Egon Jo�é Rogério' Fagundes _ Ro

Voigt - Elei Irene Mar- gérlo Stoeterau _ SIIVID
"aI Boabald - Elgidlo Lu- Ney Sancinl - Túllo Ce
nardl - Ely Ralskin - sar Gondln _ Umbp.rto
Euclides P::ade - �'élix Ramagem Paz _ W.aL�.er
Back - IFrancisco Vos- Wanderley - Zeferino An
graus Coltinho· - GetúlIO gêl0 Piazza..
Antunes Vieira _ Ham:1-
ton Caminha - H'lnl

Buendgens - Hedcio Rp.:.s Florianópolis, 7 de ou-

Fausto - Heny Mary lJH- tubro de 1963.
debrand Govêa - Her-.:i:io
Fronza - Horádo C'l\_)cai
- IgnáCio Del' antônlo - Al�amiro SU"Ja Dias .-

João Batista Ribeiro Neta Diretor de Secretaria
- Ivete Valback Batreto lO-lO

Deparlamenlo Cenlral de Compras
Concorrência Pública 63 - 09 - 022

AVISO
Comunica·se aos interessac10s que o veiculo. objeto

d� Concorrência Pública n," 63·09..022, encontra·se à dispo
sição dos interessados à Rua Max Behram, n." 1,634, re

sidência do Sr. Ede Rosa.

D, C, G. em F1.orlan6poll� de --Outubro de- nl63
(a)- RUBENS VICTOR 1)1\ SILVA

PRESlPENTE
,

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

longe da zona central da cidade e com algUma área de terra.
Favor fonar para 2007 por meio do qual serão combina·

dos detalhes necessários, para concretização do negócio.

Aluga-se Rua EsleveS Junior, 34

QUARTOS COM OU SEM PENSA0

RU-MARCAS E PATEN�'
AgeDle Oficial da Propriedade Industrial
8eqt&tro (le marclU, "atente, lIe tnvmç40, nomu co
...erctats, tUulo.t ae estabelecimento, tnrigntaa, !r(Ue. 4t

propagan4a e marccu: cU e":tpOrtaç40.

. Rua Tenente 'SilveIra, 29 - l° andar -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE, , GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORADORES
- RUI LOBO - MILTON F_ A'VILA
ORILDO LISBOA - MARIO INACIO

COELHO - MANGONA

SÉ:::GIO JOGARÁ

Segundo nos informou o preparador
físico Edg"'r Arr"r�a Salomé, o técnico Val
mir D:� c"c .... 1 ....rá SérO'io para o choque des-'
ta noite cam o Pa.. la P-.affiGS. O plaYer, que
foi retirado do grl'lmado an ser atingido por
Gercino, no encentto da rivalidade, sendo
hospitalizado, já se restaheleceu da pancada Ina cabe�a, e�t,�.n,.:Jo apto para integrar ô qua
dro do vi:�-ril_ i1'r n� m�+eh de logo mais c{;rn

Io tricolor da Pr.:a de Fora'

�ilio MineiTa pOis "ómertte

está dependendo da autori1:açâoTAÇA EFICIENCIA

da C.B,D,
0& o:lubeS que dlMpuhm

Campeo�ato m.':tr<>polihno d"

UECUO DO TORNEIO

futebol encontram_se cOm (IS

Taça Eficiência:
pecialmente na "'apitai, focl;&n

(lo al',C.!'. li transferir seguida
lIlente 09 jogos pela IDa. roda

da, pre,"e_se que o Torneio.

Que reunirá. as grandes forç�s

lIo futebol catarlnense" tam

bém aofra transferência poi� a

prInCipio a data esta fixada ,,�

ra dia 3 de novembro.

lo. lu).!ar: Avaí COm 96 pont'13

:0. lugar: Fif\"ueirense com

89 "0 .. t<;l8.

So.IUfl"ar: Postal Teiegrá';::o
com 82 pontos

.lo lugar: P""la Ramos e S,ío

Paulo com 50 uontos.

So. lugar, Atlético Com 46 pOR

60. lUR"ar: Tamandaré com ,12
'l'nEL'IlAltI OS CLUBES

1I0ntos.

roo Iugar: Gu::r::ny com �4 Oa ...Iubes "áati"oa da capital
puntos. cont:nUam treinando com a_

VAl ESTREAR fin·co. Preparam-se assim IIS

O '"angue!ro Idêllio que pet_ guarni.. iie.s do MlIl'ti.elll, Ria_

tenceu vArios anos aO Clube ehll.clo e Aldo La:r" visa.do dft!

"'_uUco ��"rdlio DiaS, foi tacllda IlpreSentac:ã� na �ta
tra"sf�,.ldo JlP.r:l I) FBporte Clu do próximo dlll 13 de ..ov�mbro

na r�ill olf....ntn. da B-t_ Sul.

Após a realiza�ão da segun_

da rodada d? returno do eam

peonatocarioCa de futebol, e'$

como se apr,:,sentam os "lnb,,�

na tábua de elassíflcacüc :

10. lugar: .Rangú·· COm .t 1.l.j'.

20 lugar: Fluminense e .f.Iota.f'J

go com 5 p.P.·

Soo lugar: Flamengo Com 6 P.Ô'

40. lugar: l\ril.iórjca com S P. p.

50. lugar: YaScO com 11 Jl li

60. lugar: Campo Grand(l e (J-

l'Iascores azul e branco.
x X

O campeonato guanabarino

"em a diretoria do Clube

Náutico Francisco·rtfartlnelli dc

receber convtte lIam parl.icipar
de uma regata internaclunal na

ddade de Palsandú, no Uru_·

)tua;' A reeata está pre\·jst:\
para o próximO dia 2.t de 1\0-

\"embro, d ..wmdo o clube cab

:rine"Se cOmp�TeCer com os har

coa de Quatro Com e Oilo.I1·I_

gante.

laria cOm 16 P.P.

70. Jugar: São Cristóvão eorn

17 p.� "1
80, lugar:· Bonsueesso e [>orl'l

guêsa com 22 P.P.

'0. lUgar: Madureira com 23

100. lugar: Canto do Rio com
_

"" equipe, por cotnetaêncta a

i"'" 3tualmente assistente téenk()

25 P.P.

X X

OS Jllg08 que darão Sequê.n�ia
110 campeonato florianopolitant>
de futebol" em sua déáma ro

dada do returno, ·de\,er;'o �cr

realtzadoa amanhã e quinta fei
ra, ambos no ..st:idlo da Federa

ção Catarinenae de FutebOl.

"-m� ..hã est.nÃo Jlfeliando Fi

gne1r"nse e Paula Ramos, cm

�otejo de boas qualidades tér

nf1!as enquanto que qlli ... ta_rei

ra deveriio lutar Aval, atu3llí
der e Tamandaré, num prél;.>
dos mais difíceis para o clu'"'e

Adão para
técnico do
Wanderers
treinador ga\'cllO Adiio

Nogueira vem de receber cOII\·i

te p�r" dirigir a equipe do
de futebol e"t:i com a sua tn

_

Wandere� do Uruguai.
ceira rerludn do r(lturno ,,��i!l\

distrihuida:

Bonsuceseo x Bangú, hoje.
Qllinta_feiu: São Cristóvãu x

Amértca·; .\-1adur";ra X Botafo_

gn, Flamengo.� Portuguêeu,
Campo Grande'" Olaria e Va�

tO dn Gama x Canto do Rio.

-s: X X

TURIM - Paulo Amaral ncu-,

ba de i)\comll3iibiljzar_se com

o Juvcntus por cauau de uma

deslntellgênci" Com O veterana

iOI;"dor Giampero Boniperti,

mesma pessoa que o co)\trat\)lI
...

hã doi,. "nos, e que ontem,.en
tregou-dhe um frio "bilhete a

211\,'-e ainda informou Que o .

Presidente do Clube n5.o pod�_
ria reCebê-lo, Jlara maiore"

�xplicaçõeS, sob alegação de

que esta\·a muito ocupadu no

""omentu.
A razão para o desentendimcn

to qUe precipitou a queda de

l'aulo Amaral e a conseqUênte
rescisãó de Seu contrato, foi

llma intriga de BOniperti, jo

gando O atacante espanhol, De�
Sol contra o técnieo.

Campeonato Bancário de Futebol

BanCo do Brasil

Vitória do

Paysandú

I'roturado I,ela reportage·n�
no Ma de hoje o conheCido

desportista con;firmou a no�i_

cia adiantando que poderá 'l.,ei

tar o COR\-Ue desde que !:lua

eit\),,�iio fundo·nal "enha a pO;!f

millr.

Em virtude do estadO ;mllfa
ticivel do gramado, a rodada

Que daria 8e(luéncia aO cam_

peonato bancúrio de "ute,",,,1

foi transferida.
Teríam.fIfI ,'lta 10portunidatlC

OI!" enwRtros que reuniriam

NaCional do ComérCio x Nos_

sobaneo e flanco do Brasil ,.

jj Ineo•
A atual classificação é a �c-

10. lugar: Crédito com O P.P.

2c. lugar:

com 7 P.P.

Soo lugar: Nacional com 8 P.P.

10. lugar: Nossobanco e Banco

dO Estado com 12 PP.

50. lugar:
Com 1·1 II.P.

o campeonato bruf;quense "e

futeb,)1 f.4v"- COm') prln"".al·.>o

tejo em mais umll rodada dis_

putada na tarde dedomingO, "

que reuniu Paysandú e IJsaty
de·8;;'0 João Batista.

-�I
A� b;,se" <Iue foram ofereci-

das ao treinador pelo Clllne

uruguaio nio f()r�Rl

60. lugar: Banco Inco Com 1'{

Fa:r.endo alarde de um ruto

boi objetivo a eqUipe ah'i-"er
de triUnfou com refntlva fa_ .

-

I
,,,",d. diante do d.b. "'," I CHBW,HO. NAO,
no por 7 x 1, marcando assim

1 C A li E ... I '!' O !
amaiorgolead8docertaml'até�_ ..

n momento.

Missa de 1.0 Mês e aniv'ersário
Vva., filhos, genros, noras e netps de JúLIO ANDRADE

DA SILVA, convidam aos parentes e.amigos para assistir
à missa de 1" mês e aniversáli.o, que mandam rezar em

suftágio de sua boníssima alma, sábado dia 12, às 7 horas
da manhã, na Catedral Metropolitana.

Antecipam agrr.decimenti:ls.
Florianópolis, 9 de outubro de 1963.

FURACÃO VA'RRE O CARIBE
HAVANA, 8 (OE) - Me·

didas de emergência com

relação ao abastecimento
de gêneros alimenticios e

agrü·pecuários à populaçãD
de Havana, foram tomadas
pelo Govêrno cubano, como
consequência dos desastro
sos efeitos do furacão "FL()..
RA" que varreu o Caribe. A

partir de hoje, a distribui·

çilo de carne em Havana,
será redUZida em 50%. Tam"
bmn o café será racionado.
1-"1"3. fazer face a falta de

(:f\fé. o Governo cubano

a mais antiga e afamada fábrica de
motores Diesel do mundo!

VAi recorrer a União Sovié
tlC;l. que vai fornecer 5 mil

tom'ladas 'de café adquiri
clar. no Brasil.

fRADIÇÃO E C;_';�UDADE!

MOTOR��

COCITO IRMÃOS TÉCNICA E COMERCIAL SoA,
- 12.1 "rn.!.. -1'0l!_8S: 37-8571 (R. htarn!) e 33-2296 - Cx. Poslal 275· End, hlegr. "CQCITO·'

.1:)·605·", . ex. Post�1 j�;64 - Elld. felogr "!TArQA!'r
: c�. Po�.t�j 1550 - E�d, "IIlca:. '·ITÃPOAN"

Florianópolis. - ll/lfJj1963

48 ANOS DE LABUTA- CONSTANTE EM

SETOR DO� ESPORTES

PROL [)!; SANTA CATARINA NO

;,

OUT'RO QUE O METROPOL
DESEJA: FAGUNDES

A diretoria do Eapo{t(l CllllJe

MelTopol voltou agora suas vis

tas para o atacante gaUcho 1'a

gUnde-s" atualmente \·inculnd"
iI equipe do VaSco da Gama

puru a G"lIn:,bara��r. Uilô�

I-'reit:,s que tenlará truzer Fa

gunde� para "

-- 1 Mo.:!fl' Bor9p.,
Apõs dezenas e. dezenas nação foram da,� mais Iv

de treinos em conjunt.�, a Uses.

setecão catarínense de 1,1 Hamilton Berreta em

tebot de salão enfrent a contrapcsícão fOÍ arbitro

grave problema. Depois de da maioria dos cotejos e

coordenar SUM peças. com come desportista natura!
sacrifícios de atletas e mente soube tirar suas

treinador, além de direto- conclusões a respeito dos

res da entidade, viu-se a valores que viu desfilar
nessa eepresentacão de n- em todo o transcurso co
ma hora para outra rtes

lalcada de três excelentes

valores que .ümínuírá te

talmente a força do ceie
clonado.

11·10·63

Inicialmente. surgiu o

problema do treio1.do.r Que

não podendo seguir Cl)l'l n,

delegaçào, foi .obrio;::,)d'l a

deixar .� cargo, passando"o
para I) esfOl:çado Hélio ihu
lino do Caravana do Ar.

COntudo, a�ós tudo ace"

tado a cris.e politico m:il.:

tar que envolve o pa.í:�,
não permite que milital€3
se ause(Lt€m de �uas unida
des militares razão pou;ue
Enio, China ambos do Ca

ravana d.o Ar e César <'Ia

Bacaiuva, ·não pude�am sc�

guir Dor Dertencerem o.:;

dois primeiros a guarri
ção militar da Base Aér.ca.
enauanto que César ê da_
M!I."'inha de Guerra. Con

tribuindo para o deseSpe
ro dos caUrinen'Ses o treina
dor também por servir a

Base ·Aérea de Flo�ial1ó?')
lis se _ viu impossibilitado
de seguir.

f:t�
·

�J�� � ��ul� �am�� �n[On:ro �� Ir�n��� atrativo�
Figu!;:ns�U?'�e;::'� ;:��er�:�:s�:��:1 Lança·d!l o nmme do Jo'rrre Cherem para cnncor'rer· as!:ito�:\!�:'::�;;J�c:áe��::�: :;'��OB:�I. 1b

_

lU
_

11 �
_ _

tJ
,

caiuva, dada a ir1;ortânci� do confronto, a-I .,::%;�::t':;'·F'::":�:::;� :::t,c,"�:::::,,,,�::::":: ,�: ele·lco-es da nCESC ":';:::�;;m" ::d"�"'
.. ,od .. "'" ,""0 �, .. ,-

purar uma boa arrecadação. com o Objetivo de Rer lança- lan"ado à pre�id"nda da n.,Ss:\ J.I t'andidatura do dr. Jorge Chc-
J

Alvipretos e tricolores, no turno susten-
i ::. :5:::��;:�nrad�0 p�::I:��:,: en�ld;:�eça:eeR:�8<�:. nome do dr 1:i>;trar que as atuais cabines :::. :08Pr�:�:i�:: d�9::::�:.�': �;;;::r c::":l'�,,�s:::rã:o ��el]:;�

taram um das melhores embates da tempo-
I esportivos de Santa Cataeína Jorge Cherêm, emhora JlrCnHl_ du ACESC, Iocatleadas no ee- �: �:l F:�bO;.,sft:::mo c:::t::::; de Santa Catarina, que fat,,�- iI ,·undidntUra do dr. Jorlte-

rada, ao final lio qual não houve vencidos às elel�ões que tranSCorre�an\ tu ro, devidO a distância qUe tádio da Fed"ração Catarinen_ atestar aSila capacidnde de mente o COnduzirá ao pôsfo C111'riJJ! .

...:....q r=·;õ �� nte-st'!'a"-

nem vencedores, Um empate de um ténto! em dezembro próximo para >J. nos separa das eleições, Cstâ mh:lmo da entidlHle Que COngro:! te da ,\";!locia"ã.., dos Cronlstas

coroou as esíêrçcs dos vinte-e-dois coteja- nô�S:o::tl::�:;. d;�r;:as�:�rém :i::en(�: q:a::::i�i�it:: s�:P:: MARTI"NElll CONVIDADO PJ�R.A �:'o:, n;:t,�� d::,.:r::l:�:S ne:p:.�= :"�',:::u,�0:U1d:SI:�I:�:� ��I�a:I�:�;
dores, '"' po< ""t 'm "m, p,,"- """<"0 d" c",'>t,. E",,_ SE EXIBIR NO URUGUAI

d .. ".",n.-, de "",,,•••nd._ ,,,-,,,,,,,. oi" ,,,t"",

Esta noite, nôvo e sensacional choque gern das mais destacadas à frllo ttvos dc Sanla Catadna.

O público presenciará, CDm ambos os qua-
te aos destl�oa da As�ocia<:iío I';,ra lembrar, dc"emoS ro

dros procurando levar a melhor, sendo que
O Figueirense ainda aspira o título e o Pau
la Ramos o segundo posto. Uma derrota na

noite de hoje e as coisas irão por água abai
xo para o vencido, naturalmente. José Car
los Bezerra será o mediador da contenda.

As duas esquadras, salvo alterações,
formarão assim:

FIGUEf"DENSF. - Domi: Marreco, Zil
ton, Caràzinho e M'"'JloeI; Valério e Ceceu.]
Ito, Sergio, I:eL-ho e Noronha. .

PAULA R:MOS - Pamplona; Her
mes, .T. Bat::tn, I'.7erYe Hamilton; Eli e Amir
(Adilson); r,I�'" io, Valtinho; Rogério e

Maique,
'

Cerno rc" - 'na!', jogarão as equipes
de juvenis, devendo o Figueirense defender
a lider-n-o Cl � ccnquístcú através de seu
triunfo sêbrs o P v-í.

Pré-o- Cr'\ 200,00 para as arquiban
cadas e Cr$ -s 00,00 para as gerais,

Resolveu· então a F'edE;
racão Catarinense de Fl1-

tebol de Salão apõs rápi
da reunião, convocar C·l

tros .plementos para 'Suprir
a faltR danupléS aue n:io

pude,'9rn seQ"uir. Ca.vallaí;'li,
o .jovem vanguardeiro dJ

Avai que é _tambêm um

do!' bano: .ioQ"ad0f'Ô's do e�

porte salonista, foi· lem

brado f'nollanto o inte1.::ol'
forneceu dois ou tres clc�

campeonato e por ocasião
do Torneio Ivo ve-ena. rna
lizado em nossa ceou "\1.
Hamilton .aerretn.. numa

emergência desta naturez.

deverá realmente ce-te
car-se poís conhece nado
atlêta e I;abe de suas cop

-dições e qualidades M(:;')

mo C:lm a sclecão enfl.:!

quecida com a impossibili
dade de Mntar com EI'.iO
China e Cesar. elementos
de poderio técnico re3pE';.
tável, Hamilton Berrr;>ta
reune condições para b!·'
lhar como treinador. No::;so
crédito de confiança àqw'-
1e que num campeonat.:J
brasileiro, fase eliminatê
ria, terá a responsabilida
de

.
de dirigir técnicame':1te

a seleção (Ie Santa Catari-

Com a impossibilidade ele
contar com aqueles vab
res, acreditamos que o tn·i
nadar. enfrentara () estaLo
do Espírito Santos com (1

seguinte equipe: Marco no

arco; Érico como lateral

(lireito e Cabrera. at.Uf1.I"30
pela esauerda; no ataqu.e
revezandO-Se contínU'lmEn
te teremos Maurilio e M':!

limo Ésta eQuipe em vári.-}s

treinos al)rovou intel"l"ntl
mente e 'deverá �er lllan- ..

tida já aue Enio. aue era

t.itular absoluto e China e

César, faram .1fastadcs CD.
delel!:ll.cão por razões li

explicadas. Vam.os \';ua�
dar a estréia de Santa Cf):
tarina e torcer pelo S{'11

�ucesso. na grande lutR. no:!

la. classificação.

secutivos.

mentos para () �eleciolla-

do, aue t.erá que re91;z<l.r A maior tran"Sacão �:o

tr.f'..� :!)llrtidas em dias con- futebol cat<lrinense foi ��-

rificada dias atrás, qU-'l.'1-
. - do ':' avante Idésio foi I"1e-

Como treinador foi (1� gôciado pelo Marcílio Di_.s

ponta,lo o "1". HamiH.()ll Bel' no MetroDal Dela sarnI!, de

ret·a numa acertadíssima CrS 5.000.000.00· CO'.ll o jü
�{ll"f'ii{l p9ra I1lll imna.<:,e I"at]ror recebpntio eIS

r�if'do em cima da hOt·:}. fiOO.OOO 00 a t.itulo de lÚV:1,'.

Fl""'bora o sr. H!l.mi!t.'l:l

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



PORTO PRINCIPE, Ha!

ti 8 - De 2.00 a 4.000 pes-'
soes pereceram em CODll"

quêncía do furacão ":rJc

-e'' no Haiti. segundo in

formou um funcionário do

govêrno haitiano. O mlms

tro de Saúde Púbüen. Gl

rard JIMiIJJiea... �
que 1óf&M �(f19 ttfMMl
mente •.• JIIOfIoa • ..
a ci".ttIIal JkfCfe:tt...,.
a 4._ tttiftlU • aMel:It'd

teu sfIIda ... .... . ..•

100.... _1_
'Sem k49� f1�

cu1ml qtle em multas r�

_s a _"tição de gre.n

Ja». fábrbs • 'l'lftndM a

UIli1u 90 por canto. ante

riormente o cálet1Io mets

elevado sôbre o número

de vitimas havia sido a

nunciadO pela embaixada

-.... ... W_.
IJIIO""_tot....."'"
., _ MoI_ DO SI'1J.

......,... 4IIge que 8�

.,_w """8 MIfId& II Ma.'i

fIIII, ...." :ifIt.adoe 'Unklea �

.............._ ..
RS"-dtá «t1fMtAtJo II

traltalhar ai:MJlhã pela mil
nMé. Ul'D ptWta-voZ" da or

IJanblaç" de earídede ...t>t

te", em Roya. York 'Ahu

eoM :PhiJJ� pelo I k ..

fone.
MIAMI, Flórlda, 8 Cllb:l.

86fte o tM.1s tmfonnéo
etrJ:báte que qttatctuer puk
jamais tenha sOfr(!o pllr
cstrsa de um 1'ttra.eito. Os

�nos oca.:jonados na Uj'tg

pelo furacão "'P'lo:.a" etrn

gem proporç6es de desas

tre eeceômreo para o te

gtme con1u�ta. .4.. .ereeade

EDITAL
C•• "..... .,a.,..,..

ckNI os abaiJ.:oI relaCionado'

p,""* 4arIro .... ilu, .. � ..

tardeat.adata,v!rem".�
tia deSta ptefeltuta preflllar f'II

t1l1rHtlllfiltO!>:

JIo'UJlERO; NOME; ASSU)iTO

3S.ui/63 _ 0161_ B, Vlein

"IM - lMfIII .......
neeenre FAti!vãÓ Luiz) -

-'l'ftttflif.6dII.......

..,.,,, _ Odilon B, \'leita

(GeJlel'OlIo SlI..dra de Soula)

_ 'hansf. Tet'reltO
3;S6/63 - H8�CmO Luz FUhG

(� LUl.. BodrlPcs} -

(Emere.ciuJ. RMIIOIJ Florllmo)' 3i35ki9 - J,ldJ. MII1Irlcla 111111

_ TnIIJf. T6I'po fMWIII � "l!JW:fIlio Btol_

(RelnaJlo Cld'dWo' !\la�lttdoJ lo) ..... 'Iranltl 'l'e!'l'eItO

_ t'ransf, <J:e"enO 2128/83 - � Maria da Laz

3A54/63 _ Odilon B. Vieira - Tr1rnsf, tetl"4!1M
Ourival J08é BI�eal"olU't'
_ Tranal, c- Madeira.

9623/63 _ Odllo,. B. V1el'r..

(Cooperativa Vntt88 Limitada)

_ Tranar. Cua MatUIta.

3126/ Odlfon B, Vieira fMa

neel Alaelda) _ 2'l'IIIn.f, C:;I�

88 H_Ira.
9137/63 _ Odilún D, Tmta

(ARtellãli Dili' Jíeufio) -

Ttllm, Tl'rfe1'lO.
372D/83 _ R�lfo Laz Fruto

(f.eonot Ifaria l"lda e oafiõS)
- 'l'rnnsr, Tel1'eno
U.(0/63 - Rildeprd ê. Damá.

3240/61 _ Odilon B. VIl'ira .\.\1"

lete)fviao Clrimbelll Brasil)

32.13/63 _ Odilon B. Vieira

(!Mart. EVIInpllsta rerl'ira lIau

Sen) _

TranIII, QlIa MaillH,
3DS/1I .... 01111"" R. Vlei�a

(c.,r.e. IItfva)
..... 'traRd, Tet'l,.,
31tilflfl ..... 0"""' R, �ta

DIffty Jeranlmo de Antol'lm)

Trailer, ('1I'a Madejra,
41$8/6� _ ndllon n, Vletra

(EDIi11o nul�ão de :KedlE"lru�)

Tramd', Ter1'MIo.

.10 (BeJlljllmim Slleft"lmlllln) Tran.f. Casa Madeira,

Transf, TerreRO. 375/11' - OdtlOn B, Vieira

3305/63 !'Iiguel Squza _ 1bt(Uif. WilkdD) -

Tnmllf, {'alia Madeira,

J08.(/63 - Jaime E8tefano Be

'I'ranllf, 'rerreno.
na/63 - LalU'lndo Gon(8h-f"

PIAUIiII (D(, Jkr>....uh"Stl

mu Ct.lto.a-

3490163 - SttrnII Santea dll

st__

'l'I'WIIIII', Terre1l6,
38H188 Vai.e... M�.I'" Vid

TNtRlf, Tetl'filo,
1379/63 _ &llder_ Z. DaMá

lIio (Menor Joio CarlOII djl Blli-a
- Tran1f, Terreno
39IU/63 _ Bil4enrd Z, Dalh'

3246/63 - Odilon B. Vieira

(Lais Glac&lllelft)_
- Trand. Terreno
3851/13 ..... Odnon R, .iell'a

d> -�

- 1't8lUlf. orerreno
3855/A _ "lo. B. VI"ra

caqp CrP. .a Silv. 8/11)
T....� ftidiC'

....... - lIMeISrd z, u.m..

flo_C4!:t'tIdIo.

:t82t/.1 - Indoe DaUll: S;A

Cfllttert1al - RefifJcaçio Lan_

çamenlG,
:J8i7/61 - Llldmar Te��ra de

Frelb. - CoU't. Cua Mlldclra

697198 - Manoel Roc=ha_

1110 (Pedro Antôftlo ('�Ihl') Cond, (;aga Madeira

_ t'h.nst, Terreno 4098/63 - A Assoe1ação RetIC_

S4flIU - Relci.o Lu Filho f1ciente "SUI'-o Zlta" -Coaa"
J.l.. Gomes LiDII.reaJ _ Case MldeI'lI Pop.

TI"IlIll'i Iznoyel. 11780/0 - Waldenoii.r Fetnan_

8»/13 - Rfhlepnl Z. n..á lIes de AleJlear - leHnçiO ••

8� (Manoêl Antan10 ti" Sitn.. !mp"IO P�lal

toe) _ Tranat, Terteao, U16/A Dfq Maria Gan4e1 _

uti/n - aetdJH L1nI mo - CettIdio

Odete SlI,..} _ 3494./63 - Jorge Ah-e5
"I'_r, Terrfilo.

- Certldio

I 4032/63 - OdIlon B, VIeira 4160/13 - Rerct110 Luz Lllho

(Natan.1l' PedrO doa Santos) - CVtIdio

- Tranlf. Terreno 3888/63 - ACelon p. da Cmlf'I
4115/63 _ Odilon B, YJelra - Certidão

(iVadlr do Es»ír:lto Santa Rosa) 3209/63 - Roreillo Loz FIUto

- Tranllf, Cua lUadeita - Certldio

4025/63 - ,OdiloD D. VIel1'3 3903/63 - Rel'llH)genea LiRo

(Sodt"dade JoseIl!'lt09 de Criet.. da Silva

- 'lTan�r. Terreno
- Ceftldio

4t17/63 - OdilOD D, "leira 41i6/63 -Blldegard Z Damaslo

(Esperidlão' Belou) - Certidio

T1'aRllf, Terreno,
3987/63 - Od1loa B, "jel-ra

JoI« DIa. Oe Oltteltal _

'l'fttiM. Tlllftao.
3753/63 - Odlloa B,. Vfeira
(Hildebrando éarJo. .... Costal
_1'r_'I.�
3864/63 - HerdUo .... PI1Ito

('l'elma Redna fa Ce.ta) _

Tnuur. TerreJlo,

3865/63 - Luz Fl1ho muey
B. dos Bantol SIM)
- '!'raRlr, Terreno
3285/63 RefCfUo Lac Filho

"Vabnor f'raD1QUII SIM)
'rranat, Prédio

354.7/&3 - Reitoria UnlVt"1'8ldIl
de Suta Catarina.
TraRllt, Prédlo

asU/U - BereDlo La. Filho

Palmira Pra:ceree de OU..eirt&)
- 'fraD'f. Telrelto
IMI/I'- tMfr.tI B......
(M.,.. J.... tortM)
TtIIUIf........
41Sf/ft - �IOtii 8. Vletn.

(Slhrhla terralr. de CaapaI)
_ "''''. T.., •••

\ 2�'::�:i�;:nnO�:0__
�

B, Vieira

- Tl"ans[.�TerreDO
.
,;..r,:,.-'-';

31S8/63 - Valdevino Alve' do

Naaclmento
- Cettfdh
3395/63 :!I'otlllll Mal'hado l.,'erei
ra-CeI1Wo.
34'S/63 _ Frandaco Lnlz Fer

......

37&t/63 _ Odilon B, Vieira

- ClI1ldio

4tMt. .... Ofllllft B. VIeira

-·c.rtldlo
.'IM - .,...... Call1ro

-certlAIII
ÜÜ/H -. Klt'atla A. Lacerda.
-""""'"

:ta!!Ja - ta,. Ballatott
-"'............
1617,. _ K.ria AIúIia .._

•.... 'VttIrII-�d.Ne
......
../ti - "-ellt GO

-, -
l1li111 O....... .. Otmln

_.... -

--.-...
3ttt/U _ 1.. can Iodta
- ,lide c..c. ...

3618/63 - Repreaenla..-ã'l Grá_

rica Sou.a, Leio _ l'ogamento
»'18/63 Wlhuar Banriqlle B.
eket - Coast, Prédio e ...

_lo

""/U - FrOIdlld<"S Br._

lIe huta - �oIftiio
J2It/63 - DetneTV'll lIInu1.a _

Ctinst. Casa Madeira I-B

1201/63 - Alvaro vnalQ Nelo

"':'" Ileqaer uma plaota Tipo

Popular
3985/6S - JOSe Clprbno dll

SlIvlI _

Const, Ptêdlo

2943/63 - Ollndlno Manoel da

Sih'a - Consto ('III!':! �Il"eta
TIpO li_R

3493'63 - Frllnnco ROrha Ju_

nI(\r - Consto Depaslll) de Ma

deira,
!6112/63 - Kaul "'ma�lno da

Sfh'elrll - CO_i. C�:O Mll<if'i�

ra Tipo 3-R

3973/63 - Qulnlil'l" !'fI�u,,1

Berto - COMt, C!l8lt Mndelta

Tipo 3-R

U18/63 - Jos'; Fernl'.ndl'S La_

urda - C"nst, Casa !\Ind"'ra

Tipo l_R

3650/63 - Waldeml1'll d" Coma

-f;el1idiio

369;;/63 - mld.,g .• rt 7., 'lama

9io_

- CeJtidão

31"/63 ..;_ Celso f'urtad', __

Pede R"""nslderllo;:ão LIIn,:a:n'n

3fr.Ii/63 - João M,,-.. da SII
v. - Coall. de P1"HIo
37111/61 _. Selvlna MII"Tlne
Candtdn Coaa'. Caa Maddra
T/DG I-B

1337/63 - BIIneo do BTaIliI
8/A - Palie Caneel!lIIeDfO do

-.
JUS/63 - AnUI da 9'l1va MUR
..... IAnllA�O,
C..utJeG ,outrolllfm. qDe fin

'0 o pruo IndleadO: _ lfIIe

-ela preatado qaallUfD'" I.for
IIlI�i'iII por pUh dê "eI"", C9I'I

YOf'Jldoe NI'f o� 1I"'1I!II ..

oe.o ..,.u....,. 1III ..1da ...

.... 1111'" O .r'lll'lI:" -a.ko

.. UfIto 1171, da LeI 110

14. de flmntll
' ...

�erttG de Adllal"lrua_

010, 25 da Setembro de 11U

nUF

da& IJOJbeitas d.o paII, in
elusw. • vital coJheltla de

lçucat, �ável fiara

oGmen18r, GOm a fJ

... 8(rfiéilba. f&J destfUl

da pela. chuva. e pelos ven

tos, seguJ1d:l informou on

tem O :lrmttoto Maelrmel

.t.__.... ·UIl-
RA). E M botaS mato! "1!�

d"t! o furacio hOl1tltlda· _
jA d� 111ft saldo de

�::(t.&,= p==rtt e:
ld teg'lo dás' Ca.."'afbu. a,�

t $!!I ottáttttnblt ltôI:We> CO

c:ttf.0 quatto ma eeeee-

Em Mtfttnt,· ErnUfo Mune!

Prn 1 tttandtt, ex�dell!pdo
de Cltbft no 'Conselho tt"!

!'Iegut'ança: das NRçm Uni

das e atualmente dlngt'n

� antlcastrlsta. deelar<JU

o seguInte: "'Em quatro

etes , êsee f'nr?cão oc':lsilJ

neu n1a'�res rlalrJ$ pll','ll a

eccnromla -de F'del C':l�I!'')

do que 1)8 anticollWAlstas

pud�ram oe. <:lonar C='l

quatro afl�s de �"I)f'f","" ....

A nafurfia é maJs fO!'te

que o h'm_m. A fc�n '1

cubanl\ iá !le encontr�lI3.

em 11 tuação fI;;!""�p"'''''�''�

Agora a: si1tmCM' p'l,kr�
l'er iJio.lu<:{entáv·d"

Inf,0'l'IDlH n que C"I;�:'O

pntin de' l'bvt1na ;':::Jrl.

vis'tar a ;lroYincia de L;,;

villaJ � :n�oecknat

resul�adcs d", catt�'r f"

A Rádio ce 1fato'::lna n:!{1

reveluu qual en �eu !:tltl'1

ro nem qual o nlrjc ql'1'-' ".

tilizava r-ara ef.e;u:lr :t

viôgem, mas :J or l!�,�!rO

minhtro rrequ!'ntem�n'e
utiliza um j;p0 f:m sllas

viagens !:ela Ilha O rádiO)

amatllJr de Mia-ri, Ch", ;(!"

Champ�gne, disse te!' 011-

vido uIDa chamada de U'1):)

e�tação de onrla:; rurt=1..

da comlJ?nhia de t('leir>

n2S da nrC'víncia de O:'cn

te n!'dindo vacinas !';a."a
c')�bater uma possivel �

pidem!a de tifo. Ch7mp"'�
ne também infennou �c:

a e-"tacã? m!tTt fe::;tadn

QJ.le,....ôL.t·�_x::n:.l]l�
é a tinlc? (!ue p:o:rorrf!' tó

da a ilha, está inundatla

e intran�ilãvel.

A'i InfQJI'1'açõe3 da rad'o

cub:m, vntam um quad:-o
de caos e destnrtçio naJ

pr�v!ne!as de Las VUla.o: e

Or:rn'e. que t"veram qu�

J'upcr+ar a m'\jr-r vlo'er.. �'l

do fu.acã'l '-Flo�a". ��!;as

inf""maç)é's fabm (Im i

r.undações devJ t ...-::ml.':,

ca:ag e ediflc·.Js 'ie5!rui

dos, oe a evacuação de anro

ximar'amel'le 3') JOO 1)"'5"

Eoas de Smtlag,1) :le Cuba

(' Vlctcrla de L13 Tuuas.

rnJrtes em Cuba, que �

�oma'll às ocorr da.:; na

Haiti; dua3 na J3Se na"ll

nort-e-am2<.lcana de Gu H1

[mo
e OUtl'tkoi 17 d'a .

det'Tobag.o. que bt pxa.

e. uma semana a-r

pertou 08 primeiros i n

,.ctos . do fllracio eJlU.o
recém formado. tnrcrmou

se ainda que nas prcxírni
dàdl!& da o.08\a mI de' OU"
ba �ecel'Hh df.� bat

cOIle' �.,'
Moavotr, & _ A agên·

da ftfJtIctoea -Teso" Inter

n'Ift trtml cteMJ3.oho de U.

v'*lra que CUba rõre a ;"0-

�Maq:j,_'ur:;:s'���:;�
que um hrracão de tre

riJetJdo t)O"1er destra' v')

dQftt.lrma
-

bramando s6b':'1.!

d pah", ae,:eseente.:adn que
mats da metade da.s gran

íaa da mta. tinham Fldo

destruídas. Bem "ar cifn"

exatas, -rãss" deelJr')u

ntrmero�� b .. ; ....q- .... ,.� �

no:. Enorme mMleto de

pré!!'!)! foi d s. 11 C.

'milhHeil de cubanos

f'caram de-"amp:a.ra.-

noo: t�caram de •. ,.. '.2.-.

d[l!l, d,�s qua.13 dr:t"nas Q,1'l
lP'f.J..lh2r�S tiveram que �e-:

f'VaCuad.'ll r �!I. 'U u:; Zél

n:ls".

II sessão aolene da

da U· Conven�iio

bltad.al da Cimara JüoJor O

VI'S, AntÔ'll'n Gtlllo proreriu a

8}ffulnte oração:

Em julho do eorrente Ilno ti

vemoll a Ít!ll�idade de pattjci_

par de memorável condllve, em

'pt jovens de todo o Brallil,

�.Im clima demcclático e, aOb1'e

t 'do, de am!."d(', discutiram e

Lrmarllm p:>slçãol ,U"nte d.)9

n�11 .. ar:lad,,� a':,q'.<n108 li""

c'm maior ou ll'on.,r \:l'cnslda

dp, IIf'ige'" ii. naçi" h�'t.,lt'rll

ee tudo que podla!1l ree.&et !1I1

term� "nca1'fÓ!l, Tal. na(Õo!a

fotam cOnvldadal a �fetnaJ' ..
plInmentoll do t.pltal' e jlltNI,

Contudo, êSlII'II PII;SeI' lio el�í

veiS pra eutP'tetlmCI 4 aJ.l

da da AIIIoda1;lo lftoerttac,"JlI

Ile Fomento, aflUada aO Bllnr....

EmbOra êUn f.toII ,..se-em

tedudr o volllme do. emprHti

mOs, _Is o Banco em ,eu rela

tó'io ••ual que outraa fIIt6u

.�I na ·"'tação o�.

....... tl1le alrDDLalaa

�ea"qa.e ainda ...t1o ....Hfl

eadal e podem abao"'• .,. eIIl

préStlfll" do Buee. t.... ato

maill.tl".tnstl�·'"

medida em qae .dqull'l.m mat·

esttel'llllcta nO planejamento e

des_1'01..f",,,,to ,et"OII3m1co".

11 , .....,,1:... tt�f� .. � ",e,.o""'"

cuja crescente estabiUdade po

rll 08 i,"·elltlment .. � do n8nc6"
_ dil: o rdalorio, acrescentan

do: "I':�t,,� "i\"ersr.� tendêncIa\<

ent1'e oS 1"'mhrcs do n�Tl(") tor

nam dlficjl pred'ur o fumo ro

�uro du op�r�ç"'�� da Institui

o;ão, I'oflm, niio há moU""1J pa

ra duvidJlr d� '1",. " ,. 'n�1) C"R

IInullrá de1e...penhondo Um pa

IH'I ImpoTl.8IIte no fhranclamen

TAC· CRUlBRO DO SUL
NOVOS lIA'RIOS DOS CONVAIR 440

DIREtOASAO PAUlO E RIO DÊ JANEIRO
3ft" 56, e SABADOS - U.30

PARA

CURITIBA, SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO

r, 4a. e 66• as 11.45
DOM'NGOS 1445

PN?A
pmlO AI E'JEE

3a . 5a. e (ftB�rm �s 10 ....0
l'()h'·'·r..I"( ._ 11 g

T/,(. f;-""'P"O "() CIp - (E':��E "r·1A

BOA VPGFM

na cid�de de 1';''''0 Akll:te.

Hoje iniclRmo� outro eonth

ve de Câm:lrll JIi.,ior. s !k-<;nn

da Con"on�ào E�tadu"l.

Lti como aqui move-no� lO

me"mo flspírLto de unlão- R

meEmll vontade de truer à di3

oUssão OS rroblem,lS mai� cr<.l·

ciantes, para que sejam apr��

"lados I' (',tlIdado", e .;U.......t,,�

çi.o. íbulme,lte, OU poeta elll

pr�, �iCa p.eb proprill enfld"rie

ou, entuo, manireStaoll às aa_

torjdades cOfil'.,lfnles.

Bem U,St"nte e-ot!1mos do tem

1.1" �,a 'll.� T'''� �l,n,·c"�o�� �a·

t1üm ,,,,,'b pela COilll··.. "'n""

ç"". vali"'" """� I,el" �"I ...Ç"o)

d"'lu,,",•• un�"'''laII tie �

In:i,011.ãnc1a, du que própria

n.ente para "leSMai" O r.e·ldcr..

tO (llIe O n.,"IJeol" ui!!la, :-'iO

"o.<lemo' nGB olVlnar d:.oI r�spon

.nbll1<!a<1Cs qUe p�slIm nos nOS

soa ombros, nelT' ficaI ia mar

gem dali dificuldades q'l" no�

angustiam, Devemos, jSt .. �i""

nOs compenetrar de que tiOS jo

vens .(e nó' somes Ul>l.l 31lde

Jllde de jcvens) L re�"·vllda a

cle"uda mi��io dc Jef�ntle,' <oS

prin�lplos q'l:e mal� �e r:>adu

D"m com o e�:.â·�i) hj�tórico

)'111 atravessamo,.

A Câmara JÚni. r ,; Uma en

___ .c_ _

�"�unlfo o relatório, o unme

1'1' "e t'mJ'J'estl_s - Z8 - rol

"p""Xh,;"d"menle o lIIellmO dos

"Ilirnos anos,

o relatório do BanCO rl'ferc

se tamb�rrt a out�a!> 1f..�«jJS do

nunco Mundilll para IIC..Jl'ra,J" n

de�envolvlmento cconiimlco. E�

laa a1lvldalies cOmprel'n....m 3

to dI> desl'nVOlvlmento econômi ajlHla tftnl�lI, o preparo de e"

00", )) pecieHsla" no 'lIIfII4'nlD .cooôml

Ano Fisclll Qlle terminou

a 30 de Ja,nho ulUmo, o Banco

IlOneeftu emprêstlmos adma de

449 1Ililhõe& de dólarell; a As

IK.rfa(âo Internadonal de Fo

me..., e1'4dltoa lIum total di!

tM mllh6eS de doIam; e a Ctlr

poraeto Flnlnulra Inremado

nal, ou,,"a Instltulçio a�liada,

IIPrOVOU dolllo;:ões de 18 milhões

de d.\lr1'f'& pata <'oo"era1' no fi

'"clfomeoto de f'IT'p1'éSStl prl....

da. DOa paIReS em deSenvolvi
[lltonto.

o re1at61'1o aio di _porfân
ela ao tato de Da erupllittllltos

teriam aido DlgttO ...enores GIl

que o total empre.ntado nO Atto

'" l-ftn _ M 88211d

eo e aHI..i:fteia. II. pafses .em

b1'olI 1\01 seus ptó.,rloa ptano.ll
de deBenvolvllllento,

Coma parte de se"a edorçOll

p..i.ra b"nu,lal' o lnvea�ento,

do cllpttal privada eatt.ac<'llfO

1\01 paf.t". em desenvolvlmeni.;).
trabalha o Ban� numa propc>S

ta de elltalteledmento de 11m

�ervtço "81"111'1"10 de _cll1a

,ão I' arbltr:Ij.. em, q1.ie .c en�ar

regalá d. t'lI:amlaaJ' .. ce.ill

tos erttTe os aovem" o 011 in

't't"raionlriatl e_aUgetr08,

o IS- reI. torto do Btneo foi
..... Iglldo noa vtaperaa da &eu

nlão Anilai ConJllota dot 8aR

p:lhot .0 Covem'� do 8ao

lhões de dólares. ,Atrihui a .:ljfa/co, "eu5 or�(!_nlsmo" afiliado!> c

Já �'\l j êt·,o .."ju"·,'

são de ut,ert"r" li, (

Nadom,l. " ,,,édico I'tine .",' .lo

Gl:tu_ tOll� Brant. l"" <li�""r

50 coraj050, <1ef€"",:'" .' ",e",u

tese. "os "I'la""'" "'I)""'1t,'"

da n��istênCI·, c"",tituír'l\1l

rn"n;f��t.<:�flo dar.' ,)1 allpha

.�() t:c·t"l.
Niln re�t"m ·l,\,·i,�,,� ,]t 'lU"

" f,,-,e cJntU,·\.o"d,t I'.l� f.l"'·'·'·�

lor'u'.", e qUe "O ensinO ofiCIal

ulterior ao prim,irlo 8<.�lo--á

pnra 'lannt0ll, p"ovnr"m falta 0\1

in.ufk;'-.n�ia da racur�o" mas

n"s sabemos 'lu.. , infelilmen·te.
�íin pouco. OS braslleirOlf qtte

gOzam d"Ste privilégio, porque

n;io h.\ núme""O 8utictinte 18

"",."las l' gr8nde pll't. dali

'e'c .exi�h:ll são "x�loradaa por

lI'rticul"rc5,lIuccobram�
ol"iras fortunas pura mlnbtra1'

352t/63 - Maria nUtrll _ Lo!

glllzação de umll Casa �bdei

'".

2633/63 - Leandro :<I�'; :\fllr_

..... -U••lte-Se

2783163 - Luiz !'�eYtU1 Roeha
FreIre - Bllbfte-se.

ft!S/63 - Odilon ll, "Ieira

Deamembramento

3!68/63 - Mauro Stl'Ugo �<,alf

I,,,n�ão de Iml'JO>lte.
3629/63 - João !\h.I1!<Ut' Elia'!

Veri'lca1' i Are.. do _"-creselrro

320�/63 - Alpl Ltda. Com(!l"Clo
f! IndU9. 11It!no:ão de rmlJf'!lPo
3141/63 _ Dof'vtIlln� "achado Foram rcnfir.7uda! ;:01='

COelho - Pede De; ola 1.0
2511/63 - Se"'"m F�retTa da
Ctl1'ha _ Oemollo:lo
20211/63 - "'aurlno Mnlty e

::�;,;�-:·"::':�·"';""b Os empré ;tirraú: (O JCE dtdo
�;:;;L;:��:�;��;� pElo tanco munditl totaUzaram
:;:�:�.�:�::;: s:::,o:.� 449 milhões no i ��o passado
relra - Renuer Actl'Sdmu e

Al'cr. proa, U5
WASHINGTON, - A clientela

2525/63 _ João d!t SIIVII PtL
do Bllneo Internaeion.1 .e Re

rea - Tranar. cu. Madelra :::�::�:n es� F�m:!:Uf�::d:�
3188/83 _ IIIITlo M.elwlo_
_ Conat. d. PrHle

AllPm.. naçõeS tiveram tan

••,. _ Cell.1' .._ Gemea
to êxito na reconatru(io OR nu

_ CORIIL de Prédio
cleaenvolvimento econômiro

8141/ ....: A�IITdo CardOSo
que não mail aão elegíveis pu

_ Coost. de prMJo
ra ft"Ceber IIjuda do Bllnco. Ou

trall Já pediram lIHt u.nfO qua

an1c,5.

};ntêio, ponemos nós, prewn

lIo.l:.'t'r"<,silenciu .. dillntede.a

te qUa,;"o? Nilo. ("!lb_no., iii

to �im, com " nOs"a moddade,

com o oo!so e�fõrço, participar

do pro"C$�O evolutivn naelonal,

E "mbol"ll peq'Jcna, q6e pitSia

8('r, a nO"a p;,rcela de eG'Iltrt

bu;çúo, ... \u muito Blgniflcará

QlIlIndouoid"ade"utroll'�q
l"iros ll"atre�. que tentam, na"

rj.cu",,'â"cla malll "dverISI, t"n

ronlrar a solU(ão ealvlUlora. AI.

nhlj"\tém pOl1crâ dizB1' que 1lQ3

:;:�ti:::�,,::s f�:��m::seàesl:;
de coisuS, que cuidamO" de pe

IIl'neS probl"lIas qUllndo os

...rundes p"oblema' estava1ll a

,"x'.rlra nnSsa presença.

�:os acreditamos nas l1'lldt

�,�:�, da civili··'I';iio ocidental

.. nn" Irad'ções da cultura b'rasl

lcita. e dentro dplas sabe1'em,"

conduzir!lS refO'tmulações n

fe�siiriu. para que a aona. �{

trill t'ncontre OB caminhOll d,

que o Hrasll ,,,r.eri, !ne,·it.,,·,·\

:ueent:;n:':c�: :,::;:�d:"tl:;t��i�:
q!le-tcntam (i".�· I,

�ão, I'rovo"ur"", ti inJlll'·.·,·t.b·,'!

desizualdade s",c1al, 'IUc trnnS

fOrmOu em ..ui�"tir,,� \loir.u"

milhõe's de brl\s'kit"'�.

É " mon.ent" de .,11\"i,.-,pJ� o

-onsclho do I'1\(;n A\"r�", '1,,�

uí;ico r_eitGr ,:" p. n.:d .'., lini

versid"de CatÓli·',,- cio :t;o '''' J:,

ue_ro, que "<llll'1)",,<1J , f",d

clica 1>1>,t€,r IIt 'l,.,d,'r" ..... -."h·

"É mais justo {o :-tSte'n.' cccnO

mico que m�lllor l'�l"Ini·e n EU

per"�,,o d"s t'un,r,,,tc� en:rC ri

eos c mi��Ili�eis, ;nke :irtas

r"ó'-p,·'s e áre13 ,1e"f'l\·"rc�i

L;; ��-·:e l"'V()� ,1,,'-' \l,';l\viclo"

e s 'b,!cs�n,"d"id()s. A hum'Il,I

ct �e prccur:., en�u ..tiad"-,"�

cltr.,ertOS pnr" esta op�ãu di!

cis;v .. e é ,,"Ia ""funde hora

h!�tól"ica d.. t''l:]tu''"' "',ide,,tal.

SUa única "ulv .. ç;'O c<;t;; li" �o

ragam com que �ao�n reve-r

uma oldem de co\�as que, mui

tllS vê�eS, encobre .. deSordem
do.

e a iniquidade,
A pre�ença de V .. Es,ee

lênela neôtll se��ãO eonatrtui

para nós motivo de jn8tO tIjU

lho. Emno"sall
reunlõeflMIIIIt;II

:i:'�d:':o� ,,:::mPd:n�::o�:�
o',, I'rufun,lo lllterelllle, A�

dite \'0.'" Excelência, !leU mail

doto nl"rcarâ, na história"

f:"nta ratarina, uma etapa

Como jU3tlf1ca!" o exngl'rllOo

Indice de mortali.-i,.,je 'd,,,,:n

no nordeate bra_:' ·im. �iio

2.040 crianças qUe ·.'.10'"<''' dá

riamente, por falta ..e asBi ..ti:n

da, E é dO 27 unos, !lI En��, "

média de vida nO nortieste.

Como justificar " !llarmante

lndice de IInalfabc�timo .,0

Brasil,
erge uma. ação d ..'J, <1,

sa parte jUnto aOl! no,.,en� I'\!

bllcos brasJleiroa. Se nu,_"

trutura jurldica Já mio e"'H'·i

de com a e&frutura lI{)::iai, f� hc;,�-1t'ir"S ilu"tres Il qUe nol til

ç;l.mOs por moditjc......la Rui íerimc�, e de quem a mocl4ad·

B"rbo�a: em coment:l.'rio à Cons e81iera II Bolução doa ptoblenme

titulç60 Brasileira lIfirmwa: maia gravell da nacionalld.ade.

"As Constltuiçôes silo conse P1'ewdo' COnvenCioml18,

qUi,ncla da irres!sth'Ql e'Ç"h:o;:iio A CâmBta Jú.nlor d. rtotla

econômica do munde. A'I n�"'8 n6,o1l' qUIRdo p1'opIM • feal;'_
COn�tltulçôell têm 'I.jr<1� J'lor ção, nesta Capital, da IP .oon

normaS 1111 declaraçõe� dfl dirt'i venção E.tt.dual não ti!'V'I outrO

tos cOnsagradas nO j�"ul., dnejo senão o d. feria,,-- O

XVIII, Suai t01'lllaa Já nio C?1' mO'l1imento jóniO!' eatafl.n�

�ondem exlltamente "Oon' Que boje' um dotI mala �

ciênCia jul'ldlea do unlve1'�o.

A Inrlezfbllldllde Indlvldualtsta,

!!�'II' carta,lmortai,. mllS lIio

;,..111',,·ejs plgllmll cols", t�;n

� .. �e"er ('1l1l1ndo I... 111S.A pe

lo qUgdunte o 101 de leU tercei

ro 1&1110) ao fl6pro da sodalh�1I

ção que adta o munllllo".

Querem ]\romave!" II refo1'm�

,g,.il1a" mail não qDerelll mmUfI

!!pr O texto C'InBtitu";_onal, t"xi

�l'tI. a"o"lI. o cUTl'It1"'lmDnt<'l d. 1lt,,1'.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ao Dr.. ADERBAL RAMOS DA SILV'A
ontem efetuada, às 10 bo- do Ivo Silveira, presidente lecimento, seu diretor, dr. a oportunidade para trazer

ras, constituiu carinhosa e da Assembléia Legislativa, Murilo Mota, depois de mos ao nosso convivia o

consagradora homenagem do sr. nes. Ivo Guilhon, pre- convidar a exma. sra. Ruth seu realizador - que ao

ao ilustre homem público, sidente em exercício do Hoepeck da Silva a descer- realizá-la reafirmava ainda

em cujo' govêrno, há treze egrégia 'prtbunal de Justiça, rar o retrato do seu esposo uma vez a: sua qualidade
anos passados, foi construi- dr. sr. Ministro Nelson 8to- - o que ,foi feito sob ví- de homem bom, atento, no

do aquele estabelecimento terau, presidente do 'rríbu- brante salva de palmas - governo, aos reais proble
hospitalar. nal de Contas. de secreta- cm palavras eloquentes e mas da sua gente. Ccngra
O ato contou com a pre- rios de Estado, desembar- objetivas explicou os mott- tulou-se, ainda, o orador

sença do sr. Governador gadores, juizes de direito, vos da homenagem, discar- com o sr. Governador pera
Celso Ramos, do sr. deputa- oeputados, chefes de repar- rendo sobre a reestrutura- disposição manifestada de

-------------------------_ tições, exmas. senhoras, ção que aquele estabeleci- ampliar a assistência da

MOO te"
.

o P
..

b 1° te � de avultado número mento sofrera, nestes últi· Maternidade e concluiu di-

Inls ri U 1(0 pres a dEtamigos, admiradores e mos meses, em todos seus zendo da sua satisfação em

corretígícnãríos do nome- aspectos, visando a dar-lhe prestar aquela homenagem

homenagem a dols de seus :::::;t:U�I�:,r:�ên�t:; ���p�::e�:�n��!�ve:e��: reclamada pela justiça.

,

W ��a;��:d��ra�ternidade �n��:��a!��:das C��:!:Ui��_' !J����:nd�a �il�;' �:�:

mels dlOgnos representantes
Na "la nobre do estebe- to-mes, disse, aberta estava breu que a iniciativa da-

qu.ela obra, realizada duran-

te seu governo, partira da

Com um jantar íntimo Ministro Milton Leite da meros amigos que ali com.
então presidente da LBA

no restaurante do Querên- Costa, que até recentemente pareceram para a Iestlvída-
no Estado, a exma. sra. Bea-

cia Palacc Hotel, realizado ocupava as altas funções de ce . .I� sogurr o Dr. Rubem
triz Ramos, víuva do sau-

na último eãhado, dia 5. a Procurador Geral do Es Mai Itz da Costa, agrade-
doso dr. Nerêu. Disse que o

assoetacêc Catarinense do tado, e o Dr. Rubem Morítz couuo as nomonegens, re-
E'CU retrato, naquela sala e

Mini$t6riO Pública prestou da Costa, há pOllCOS dias Iuríu-se ao seu antecessor naquele estabelecimento,

significativa homenagem a designado pelo c.c ecrueeor {01"10 uma das figuras mais
lhe era confortador pelo

dois de seus mais dignos Celso Ramos para ocupar r cemínentes na Justiça de exemplo que pudesse orere-

representantes. São êtes o aquele cargo. Santa catanna. rer, às novas gerações. as-

.

Em nome da Associação, Além do Governador Cel-
sínalando o cumprimento

saudou os homenageados .!>:l Ramos, convidado de ce um dever. E depois (te

seu Presidente, Dr. Ennio honra, ccmpnreceram 0.5
reiterar sua gratidão aos

De .•nana ceveueeeí, Premo- n-s.: Delfim MáriO de Pá- l'cmotores da homenagem.

tor Publíoc nesta oapítal. «cc Peixoto, Hans Buend- concluiu. entre aplausos,

Ressaltou os relevantes ser gene. João Carlos Ramos, pedindo as bênçãos de Deus

viços prestados à classe e J.J.!>� A. de S. Thiago, Hêiio pare aquela Casa, para que

à Justiça de Santa Catarina aactncut de Oliveira. Almir O dr. J\lurilo l\1ota, diretor da Maternidade C.D., quando ela continuasse a prestar

pelo Mímstro Milton Leite .jmé Rosa, José Daura, dÍscursava à nossa poputeção os bene-

da Costa, em tôda a exten- Walmor Cardoso da Silva,
méritos eervíccs que já se

são de' SU� carreira, e quan- Fernando B'rínha, Jahyr Jo-
------�--------------------

telegrama. �:d:'�i�:�o,:"G:;;:"��. �'; ��i�od:�:�;'���;';��o D�::: PesqU·I·sas e experl"menlaça-o"Tenho tiosra comum- satisfação do Ministério doso, Cláudio Marques de

car vossenoía C;ima,''1 Mu Público ao ver á=desígnação Sot1za., Ney Aragão Paz e

r���;:p�;�;�<:�:::"�:�� ���::::::O:���l:::��:a:: ;::;�i:d�;ú:�:���; d:��

para melhor p' roduça-oreador Alex Flor senuuo
' te ..-essor. Agradeceu, ainda.

apresentar vossencta cnn-
ao Governador Celso Ra- --------

gr-atulacôes seu gest0 pn- moa, a assistência e dedica- O engenhetro-agrõno- ra colaborar no P!ano adiantada. pelo eerõrc-. do

trtóttca atendimento ex- çêo que vem

dispenSBIldO.-
-

mo Elcias Machad.o Lima. Global de Pesquizas e Ex- Chefe da Estação E:<pf'-

posição feita Pre!PllU:'O ao Ministério Público de Chefe da Estação Experi� perlmentação já em fa.,e rimental de Rio Caçad,J�.

'Munic;pal vg atrave$ fi� C:;::t!�la Catarina. Ao fuml, mental de Rio Caç,tc\or

cio 517 prop')rcj, nllr.d'J fel: entrega de '.Im dL5tinli- t órgão du Instituto d\Õ! Pes- ---
.. _._._.�

auxilio para manuLe:,ç;;") vo de ouro do Ministério quizas e Exp€nmt·ntaçúes

jardim Z'JOIÓglco Pu.!1f'rc- Publico, que a Associ8<'cão � I
.

Agropecuárias do Sul. cDm SANTA CATARINA TRABALHA
de propriedallc l,lntil'a olntava ao Ministro �.'lil-�.

�.' .

I
�

séde Pe!otas. comunicou

Weege simbolo trarikãD tO)) Leite da Costa. S6f"io
,

ao dr. Luiz Ganriel· Se· EM PAZ E'ORDEM
Histórica nc:.' .... a ter a Ct s-

Honorário da instituição. cretârio da A �ricuitura

peitosamente ver"�d',r Usando da palavra, o Dr. que· prosegue a ei1.!:I!:"la-

Man�el Cardow Presitlen- Millon Leite da Costa agra- NOVA YORK - ?r:c ,\.'11- ção do Plano Global de

te Câmara". dllC<aU �nsibilizado aos inú- te de Par,�· ch:..gou onle,',1 Pe<;quizas !lara Santa Cai
a Nova YOl'k o sr. Ngo tarina em regime de C:.lll

Dihn Ngo cunhad.o do che vênia.

Ce do Govêrno 'lo v let- Segundo o Senhor se-

n:::m ':0 Sul. -oeretârlo da Agricultura,
:junto com. ;0 Chefe da Es�

'J�I�ãOC�ç!��:ri�;�t�t}\tI��-
de uma equipe de tê:::ni

cos
. de ... tinaef'Js para ofe�

recer os element,os que in

kressam ao Plalla dr> Prs

Q,uizas e EX'p'edmentllçã,'J
do Govêrno de 3anta Ca�
tarina :Afirm.3 f.>ntrehr.to
o dr. Luiz Gabriel, q'lC' \)

engenheiro-agrônomo r!_

clas Machado Lima, já a

tua como técn\co c"r-he
cr>dor �a<:. necessidades
fundamentais para melho
ramento das safras agr0!l�
cuãrias. O que pret"!nde
levar ao Chefe da E�UIÇiio
Experimental de Ri') Ca

çador é apoio, cooperaçio
e um introsa'mento fun
cional. E isto é o que fa-ã
através da equipe de téc
nicos a ser designada, pa

A inauguração do retrato Silva, na sala nobre da Ma

do dr. Aderbal Ramos da terutdade "Carmela Dutra",

iI- EST-fiDrJ
•

- O MAts AIO [CO OIAilO ee SANTA (A JABUtI •

Florianúp()lis, (Quarl:!-Feira), 9 de Outubro de 1963

Presidente
Agradece

A Câmara Muuicip:t! OP.

pamerode p'::r ceu Presi

dente 'vereador Manoel

Cardoso endereçou .10 dr.

Luiz Gabriel- J seguinte

ATENÇf.O
"Negoc=o ele O�é!s;ão"

VENDE-SE U�A INSTALAÇAO C0M1'CETA PARA
BAR.

VER E TRAT.'\R A RUA JOAO PINTO N" 8.
... "I'RI�ÇO OE O{:MHÃü".

PRESIDENTE ARG�tW�iO
TOMA POSSE SA'B/-\DO

BRASfLIA, 8 (OE) - O
Presidente João Goulart en·

ilará mensagem ao Presi
dente Arturo IlHa. da Ar·

gentina; por ocasião da so

lenidade de posse dat:)uele
estadista no cargo de chefe
de Estado. Será portador
da mensagem o Ministro do

Exteri<;Jr Araujo Castro,
--------------------

que representará
no brasileiro nas cerimô
nias de P(}S�{l do novo ·Pre·
sidente daquela nacão ami

jIB. O Chanceler Ar�UjO Caso

tro, seguirá amanhã. para
Buenos Aires, devendo a

poso;e do sr. IlHa, ocorrer

no sábado.

Estad9 de Sítio em S. Domingos
SAN DOMINÇiOS. B (OE) que deveriam

....
ser efetua

- Novas desordens ocor· dos ontem. foram suspen
reram em San Domingos, 50<;. como medida de pra
motivando a reimplantação ('aução. Vários estudantes
do estado de sitio na Capi· )'oram detidos e alguns fi
tai Dominicana. Os exames caram feridos.

A rádio da oposição, ontem, ficou indõcil com os re·

sultados das eleições municipais.
Fez uma soma notável de volos pessedistas e udenistas

e chegou ii. conclusão de que a "itõria situacionista não foi

ampla nem foi vitória.
Essa soma é apenas gozada, porque não pode ser feita,

à vista da impossihilidade de serem conhecidos os votos

dos demais partidos nos diversos resultados. Ninguem ig·
nora que o apoio desses outros partidos variou II mais não

poder. Tanto o �B. como o )RP, o PDC e o PSP ora VI)

taram com o PSD, ora ,'otaram com a UO'IIJ. Os votos de

.A8curra. a rádio cnnmutl)IH1S para a UDN, quando o f(l·

ram para o PDC. Baflb êSl-ie exemplo.
Depois dos CALCIJU)';;;. "eio a choradeira: violêndas

n:llur.�a. das fiscais à� �oJjciais!
E m:'\lhl1nl� !','d:"ll:ldio. Ilf'nl1'lnl !lr�'!e�lo. nenhum pe·

:., ..... , .. � " !.,,, .. ,.;.I Fl"ilunll!!!

SAN DOMINClOS - A A��

�roclaçã'J, Médica DI>"ín.r.:-
. cana. cxoJ;tou (s 10 �d cm'

:I'C�ar����l;���mfl;J:r s;'�'���
ç" ..;, eXt)culand:::t Os ,:c ',

men/.ncia nos Ha.;pit:Jj., e

Centros de Saúde, ate q:.te

seja restaurado u G"vêr

no constitucional e demú�
crátic:J. eleito pe':) POVJ

o Govêr-
BRASILIA - O Trlbu::,.al

Superior Eleitoral. Dib jul
garã. na sessão de hoji?
mandado do' deputado sar

genw Garcia Filho. O jn!
gament'J foi adiado.
RECIFE - Técnicos ,�o
rBC seguiram hoje a praia
do Tamandaré em Pe�'

nambuco· afim de exsml

nar a situação do· cargei
ro AVARA'. O navio· estã
encalhado num banco de --------

pedra.'>. com gr9nde ca:re-

gamento de café.
�

BRASILIA - O Re:tor Pe

dro Calmon, da Univcl.':I·
dade do Brasil. presta�á
\depoimentlo amanhã, pe
rante a comissão parl9-
mentar Qe Inquérito qt:e
Investiga as atlv!dades da

União Nacional dos Estu�
dantes.

NITEROI - o..; servldo�e.�

e.<;taduaill. fluminenses es

'tão reinvidlcan(!o auroer.

to de venclment.os da ar

dem de 70%'. Memorll1l

nêsse :>entldo foi encami
nhado hoje ao G.overna
dor Badger Silveira.

BRASILIA - O Dlárln O

ficial rle hoje divulga a

lei já sancionada pe:o
Prl'sidestc (la República
in�tltulncf() 10 salário Fa

mília nara. todo<; os trabn.
lhadores. '''':",
'R10 O advi ....'H'n (','

Jlh�("m,;,nto lnF'1"'T'-u

Cursinho pré
vestibular de

Direito
.Teve inicio segunda feira

na Faculdade de Direito o

cursinho pré-vestibular sob
a orient2.ção do acadêmico
Jair Hamms. Os interes
sados poderão inscrever-s�
com o mencionado estudan
te durante o horário' das
aulas, isto ê. das 8 as 10
da manhã.

FOOUETE
EXPLOD!U

des governamentais, desde

que o Governador Ce.!so Ra

mos. dentro do que prefi
xou como norma de ação
para o quillquênio )961-1965,

Vivemos, em Santa Cata· conceitos ou restrições de

rina, em ambiente de traba- vistas em face dos proble·
lho e de ordem. Exemplo mas de ordem geral cllja
disso nús vem das ativida- solução precisa lhe tem me·

recido constante atenção.
É assim que. sem discrimi

nações regionais, as obras

da administração estadual

se \fao mu\!ipJieando. ao

�6��7��:a:e�s ��v��t;.ões. {�avem cumprindo, sem des

vios, sem tergiversações.
sem desimimos, o seu plano
de deSenvolvlmento do Es

tado.
Estas considerações nos

acodem à mente. em razfio

dos pronuncialTlenl.os que,

já por várias vêzes e em lo

efl.is diversos, saem a pú
blico, pela voz .autorizada
de representantes de diver-
sas classes, numa unãnime

consagração ao inabalável

propósito que orienta o peno
sarnento do Govêrno do Es·

tado. Com efeito, em meio

das agitações que parecem
caracterizar menos uma

realidade .social brasileira
do que simples acidentes

do crescimento nacional e

da experiência democrática,
a politica do Govêrno cata

rinense vem uma e só: tra

balhar pela recuperação
econômica, social .e cultu
ral de Santa Catarina, - e

trabalhar confiante nos des·

tinos do Brasil, sob a· mais

segura diretriz que lhe im

primem os responsáveis por

esta etapa de nossa existên

cia soberana.

Quem se haja ocupado
em apreciar a coerente li

nha de administração ini

ciada em janeiro de 1961 e

continuada ininterrupta
mente até os dias atuais

em terras catarinenses não

poderá deixar de admirar o

j'lquebrãvOl ânimo constru

tivo que se fa:o: evidente. dia
11 dia mais frizante. na exe

bução do Pl:mo de Metns a

que se propôs Ç). sr. Celso

Rumos. Tendo embora mili-

uma administração será

sempre' a que m..is realize

para bem estar do povo e

t:'rosperidade do Estado.

Homem de ação, prefere,
�s: dissertações doutriná·

rias ou devaneios teóricos,
� atividade objetiva, pni.ti- _

ca, que convirja na satisfa

ção dos interêsses reais da

comunidade. Disso resulta

Aliás,_ �p, pensamento ex·

pressa pelo Governador em

vários dos sçus discursos

que a melhor politica de

que o ritmo do trabalho

não sofre solução de con

tinuidade - e todos os se-

tores das necessidades co-

letivas experimentam a atua

_ção providencial do Gover-

no, que lhes garante não

somente a paz e a seguran

ça para o labor comum.
mas também os estimulas
da assistên�ia . oficial para
o êxito d�s iniciativas pri
vadas.

É, portanto, graças a tu

do isso que, em Santa Ca·

tarina, a administração pú
blica se processa continua

damente, acentuadamente, ao
impulso da autoridade go
vernamental que não deriva

para, o campo das estérieis

questões de doutrina par·
tidária senão nos limites

em que estas consultam as

realidades do povo. para
dar-lhes a cobertura ime·

diata que reclamam e que
contribuirá para acrescer

cm bem social e fartura a

comunidade catarinense. Te

mos um programa e um

homem à altura de realizá-

BASE AÉREA DE WAN- t:ldo, desde muito moço, na lo. Um programa que é fruo

DEMBERG (Cal:fórnia) � politira partidária - c com to de longos e pacientes es·

invejáveis e gloriosas tra· tudos de tôdas as legltimas
(flG(5e!1 de r::lvl!1TTlo e honrn. neeessidadel'l catf\l'Ínenses.

�lez - fl8m ns�im. cll!<l1 Um homem 011e pn;:<;''It1

l;·'l�a'llU'l"O vez por i:>so mCl'mo. pôde grande

e[, oU (�_uai��er yif.
� ülr.'{ C6íOSls1'riÓ� tttc-1

o dr. Aderbal R. da Silva ao agradecer, ladeado pelo sr.

Governador do Estado

sornavam ao seu crédito as

sistencial. numa expressiva
conmcurcão ao etuat go
verno de Santa Catarina

qUE' se vem consagrando,
numa obra de íntranquru
de de e desassossego no Brg

StJ. por uma administração
dino.mica e progressista.
atenta aos reais problemas

do Estado, que tem sido
resolvidos e esquemat.izados
com superior visão, sem

fraquezas e sem violências.

O ilustre homenageado, a

seguir, recebeu os cumpri
mentos do avultado núme
ro nl:' f1l1toridade� e pessoas
presentes ."

CONVERSA:ÇÕES FRANCO

AMERiCANAS PROSSEGUEM
WASHINGTON, 8 (OE) - sident.e norte-americano, a

O Chanceler francês Mauri- pcsiç'io da França frente
ce Gourve de Mourvill. ao tratado de Moscou, so

que se encontra em wn- bre a proibição parcial das

shington, manteve entrevís- I'''' o s nucleares. Acêrcn
t'l. com o Presidente John da unificação da Europa, o

Kennedy, e com o Secreta- Chanceler francês declarou
rio de Estado Dean Rusk, ao Presidente norte-amertce

tratando das posições rran- no. que o primeiro passo,
cesa e norte-amerícena, ano devería ser à da unidade
te os grandes problemas da er-cr r.rníca. A unificação po
atualidade internacional. ucce viria depois.
MourviJIe, explicou ao sre-

Continua a Vitoria Situacionista
Resultados finais de ma:s PSD 418 - UDN 383-

lO...m.un.i.ci.JllpS· TrpZilla - "TR 2a7 _� .,.A..l.paa
�SD 466 (candi�13t.o uni- eSD 1202 - UDN 1124 _

co) - Pouso Redondr, - Ilhota - PSD 1225 - VON
PSD 1666 - UDN' 1638 -- 1298 - Santo Amaro cta
Leoberto Leal PSD 302 - Imperatriz PSD 1380 UON
UDN 355 - São José '1'1 1285 - São Fnnclsco '!o
Cedro - PSD 620 - UDN' Sul PSD 1274 _ UDN
1056 - Agua do ChõlP':CÕ 1229 Faxinal dos Qued("s

PSD 624 - UDN 725

IRMÃOS GLAVAN 1

,
CONVITE· I .'

de.ç:;'am�: ;,f����;�����iS�eQ�:r�6�pa:r6���h��=: ��/�S:
11/10, cstar� em,11ossns r.ojas. a Srta. Jacy Maria Cor.
rêia, Instrutora de Economia Doméslica da BENDIX

Convid<l.mos a Tôdas as interessndns. para as de
monstrações exclusivas que serão realizadas naquelas
tiatas. acompanhadas de úteis e intere5.'?antes palestras
sObre as Máquinas de Lavar BENDIX.

Antecipadamente gratos pelo prazer dê sua presen
ça, firmamo·nos

.. tenciosamente
Lojas IRMAOS ""LAVAN - Rua João Pinto 6 A e B

9/10

Os santos. por evidente, conhecem mais os homens,
nos seus defeitos e nas suas virtudes, do que os pró
prios homens.

Dai a desolação do nobre senador Konder Reis ao

receber do deputado Fernando Viegas as respostas
abaixo, dadas a um telefonema seu do Rio:

- Como fomos de eleições?
-Assim assim!!!
- Em São Martinho?
-< Perdemos!
- Em Santo Amaro?

.r
"

- Perdemos!
- Em São Domingos?
- Perdemos!
- Em Santa Cecilia? ;r
- Perdemos!
- Em São Francisco?
- Perdemos!
- Em São João Batista?
- Perdemos!
- Em São Bonifácio?
- Perdemos. .. também ..

..,-,Mas não é passiveI! Perdemos em todos os san

tos! Cruzes! Credo! Estou abandonado pelos céus!

Que é que fi�? Meus colégios eleitorais vão .interpretar
isso como um aviso do alto! Todo!j os santos contra
minha fut4_ra candigatura! Não compreendo! Não

&.guentol Me segurem que eu vou t.er um troco
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