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TEM P o ' '·IMetéorol6gico)
(Smtese do Boletim oeoreeteororõçrco. de
Ao SElXAS�ETIO válida :olé il<; 2:�,18 hs. {lo

dia 1 e outubro a 963
-

il"'RENTE FRIA: Em curso; PRESSAO ATMOSFÉRI .

CA MÉDIA: 1016.1 milibares; TEMPERATURA MÉ.
DIA; 27.2" C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 87.8%;
PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms:
Instavel - Nevoeiro cumular - Chuvas espar:;as _

Tempo Médio: Estável.

TRILHAO
JK INiCIARA CAMPANHA

NO PIAUí Govêrno não vai Rever a Cotação Oficial do nolar
RIO, 9 (OE) - Iniciado o RIO, 9 (OE) - O Minis- esse teto, de vez que ao go Dantas previra um de- nístro da Fazenda desmen- nêncía de rever as cotações

Rusch ao nordeste em cam- tro da Fazenda divulgará deixar o Ministério da Fa- rícít de 395 bilhões de cru- ttu por outro .lado de que oficial do dólar.

panha eleitoral, o senador ainda esta semana, a pro- zenda, o professor Santia- zetros. O gabinete do Mi- o Govêrno estaria na írrn-

Juscelino Kubitschek via- gramação financeira da -------

�::.':::'a"':;;e r.;�;,;m�um: �:iã�:��ns�ã::t�:�,!'i�:: Jango SO!I'citarl'a a TraDsforrnaça-o do CODgress'�concentração de prefeitos o deficit orçamentário será .. U U

��an�o:.te p;�:::�;nt:.'=� ::::::':�d�]::� ��:�:LP�� em, CODstl'tul'nte Afl·r·Dia Depuladoprogramas de metas na que se informa, o deficit ii
agricultura, cuja elabora- deste ano atingirá cêrce de

ção em fase final do qual 300 bilhões de cruzeiros. O SAO PAULO, 9 (OE) - O procedente de Brasllia ruo a próxima medida do Preaí- solicitação ao Cor.gresso

o ex-presidente tem dedica. professor Carvalho Pinto Deputado Ortía Monteiro, mo a Guanabara, disse que dente da República, será a para que se transforme em

do todos esses ultimas dias. manifestou-se satisfeito com ao passar por Congonhas,

Racionamento continua
severo na Guanabara

RIO, 9 (OE) - O coor- to de estudos o aumento consumo. quando então de

deuador de energia elétrt- do corte nos circuitos para crotré sobre o aumento ou

ca almirante Migéul Makal- 1 hora. Disse que na pré- nêo do tempo de duração
di, declarou esta manhá x�rr>a zn feira a coordena- dos cortes.

que ainda está sendo obje- cêo rara um balanço do

Reforma ministerial: ainda nao
BRAStLIA, 9 (OE) -

Não há perspectiva ímedía-
ta de uma reforma míniste- _T:B!! _hoj� o líder do Govêr

riaI. Isto ror .0 que ,deela. no �ãmara, sr. Tancre

CIo Neves, que despachou
c .... 'TI o Presidente Goulart
nn granja do Torto. Na

oportunidade, foram trata
dos vários assuntos, inclu
sive a tramitação de proje
tos governamentais na Cá
mara Federal.

não iam

Lacerda
�e;r s���!�:.t��l�;(l:e�:�: --A-D-t-�--U-E-R-D-E-I-YO-U-.-O-.-,-r-nl-IC,-[!lif)-.-�e' � tro�:' :��as, s�:;� i(\ ��..

:�e:';'omov;mento de ',el DE MINISTROS
BONN, 9 (OE) - O Ohan- dida do Chanceler. Esta, se

CONTRABANDISTAS NA �7��� ���r��uA11����er 6;�� ;:��a��a r������ainSt���:
MIRA DA POL'ICIA

selho de Minl,(m" antes
de se retirar de suas run- -:;;---- _

RIO,9 rOEl - As auto- trabandtstas de
. .

çõcs aliciais. Acompanhado Se(rela'río d L dndaues da POLINTER e do atómtcos. l\ qWlclri���e�I�: ��lr�:�dt,S�C��s;:m ��d;� e acer a nao ML\MI,9 (OE) - O ru- madrugada de hoje, o rto-
Serviço de Rcprc�;."iio e tem sua base de .!ip,,[Ut';I)CS t 1 l racão Flora, atravessa hoje ra arrazou a ilha de Mula-
Prevenção das lnrrm;ões no R.iJ:> e em S. Paulo. há c�� °d:cn�:�:el� P�:�i::: V It

'

FA8
as Bahamas Sul Orientais, guan. não havendo ainda

centra n Fazenda Nacional, muito opera em estreita Ii-! O ara para a em sua avassadora rr-arcna informações sobre vitimas
estão in"l(cstigando as atíví- necêc com quadrilhas dos ���Jae r:�����resdeCi���:��� que já ceifou cêrca de 5 ou danos.

Combiíslivels "vãO âõnieniãi ::��'=:: �:i4��.�-�-i�-'r-f-��-:-��-I�-a�-:-;:-�-�v-:�-:f-:;-.::_,�_��a:: -m-i�II-�-idO-a'-v-i-rs-;-r-�-b�-SO-�-�V-P-i-N-I�-I�O�RASILlA
e:I�;e�a,(�!�er;: !�:�7. do petróleo. A afirmação é çamento. Todavia, não de- 7 MILHÕES fSTADO DO RIO: BRASíLIA, 9 (OE) - O dos imóveis dos IAPES de

ção dos preços dos cornbus. d� presidente da Petrobrãa, crarou de quanto será a CARNE NO CÂMBIO NEGRO ;:es��::ti�oda c�:Ú:�i:e:� �:::����s�osO se��es����i�
tíveis e outros derivados �ill�":. om:�Sme�t�à\eAtl:�� �:;�r�:o�i��� v;��n�ouee: DE DOSES bras dos colegiados dos do Banco do Brasil, tum-

;e��=r��V:lqU�:: ;:� o: ���i�Oa".doenPaelndeded::,eCt'06nle'Oe.. RIO, 9 (OE) - Mais de bO��� :o��i��a-se�do��e�e �;d�â��j�ar:g:o.vontade e ����i���osdeb��en��e:id!���a� bem participa da reunião.

... ...- 7 milhões de doses de vaci- dida no câmbio negro em -:--_--:- _

na Sabin, já foram empre· cidade fluminenses visinhas

M d-�:�: ��opr=:�ri�ont�: �: R�u��a�::�iro,e���a�t� .'S 5a a9o ra po era' se ra paralisia infantil. A lnfor- terminação da SUNAB os

mação, é do Ministério, açougues não podem ven.
tendo o medicamento sido der o produtos as 2as e 3as

d p.ndotado de 61 p.,. cá.. foi",. Ape,., de ,e< válida

reza a em or tu9u e'"sautorizadas, a Grã-Bretanha
não m9dificará a sua atitu-

também para o Estado do

de com respeito a declarar
Rio. A tabela da SUNAB

invalidades as prete;nsões "FL'ORA" �:� v�:a�:�dO fl�:&:�::s� CIDADE DO VATICANO, em diversas partes da Mis- G::DADE DO VATICANO,
da Venezuela que reclamam 9 (OE) - O Concilio Ecu- sa. Ficou decidido que 9 (OEl - O Concílio Ecu.

:en�:�a�: !���l�i:as��: p�� CONTINUA POLICIA ;;:��� :��;�aU u��je s:r�� �:��d:e;n:::a:: �1::diO�o;
conversações entre esses de propostas autoriznndo a da região, n critério dos

����es P:�����ma�::e���da� MATANDO FEDERAL �et;�::ç:� dl:��!O��S ln:�� Bispos.

ministro de relações exle
riores Marcos Falcon, é es·

perado nesta capital para
levar a efeito as Soluções
com Lord Homme, em mea

dos de novembro próximo.

Paraquedistas
CCJrlo�

RIO, !} (OE) - Condena·
de COl todas as áreas O

ItW,�,...,.:l";'-It>�.).,,�.
dor r.aceree.io Comnndante
paruquedtsta, confirma a

cnerecão. mas nega para

previllência Socl'].l

(A. C. Brito) pg. 5

Esporte pg, 6

MiDislro Milton
leite da Cos!? e

DL Rubens da
Costa homeflil
geados pg, 8
Vitral (R. Calda.�l pg 2

Ilnformação Li·
terária (Salim
Miguel) pº. 3
PoJiticll Econômica

(O. Morit;t) pg. 3

O Ensino Tétni·
CO na França
rpg.5

Vigiliatura. Parna:;:an<t

(A. S. Thiago) pg. 7

Frechando
(Guilherme Ta!)

I"ú)g.8
-. ;

�

matar

CRISE ENTRE A VENEZUELA
E A INGLATERRA

LONDRES, 9 (OEl - Se.
gundo fontes diplomáticas

AÇOUGUEIROS
CONTRA
SUNAB

MIAMI, 9 (OE) - Cêrca
de 100 operários que se en

contravam recolhendo café
nas zonas orientais de

Cuba, peréceram em con

sequência do furacão Fio·
ra. A noticia, foi divulgada
em Miami, esta manhã.

SAO PAULO, 9 (OE)
OS açougueiros da capital
paulista, tentarão mostrar

hoje que é impossível se

guir o novo tabelamento e

o critélio de distribuição

�a.�����OVi�� f:idOS:r� _

retalhado no tendal único� l
d:a a��:���::e� n� �::::: I ..�,!��� DE C�fÉt ,
em ab.,teoimento, da COAF, I ENT40 PECA LAFE zm' j
Departamento de Produção '-__,.-------�.
Animal e espeeialistas do

Ministério da Agricultura.

PLANO
RODOVIÁRIO

BRASíLIA, 9 (OE)
Será dado impulso final à

execução do plano prefe
rencial de rodovias do 00'
vêrno Federal, amUlciou o

Presidente João Goulart.
Até o final do Oovêrno do

atual chefe da Nação, esta·

rão concluidos mais de 10

mil kms. de. estraãas Par'.
mentada,s.

_ .. ��"" ..

I

CÂMARA DECRETOU
IMPEDIMENTO DO PREFEITO

ATIBAIA (SP) 9 (OE) - PreIeito Geraldo Cunha·Bnr·

tos. O impedimento do Pre·

-felt.o, se prende a irregula-

ccoientansta costartquenno
afirma que a Costa Rica

não está ameaçada por ne

nhum movimento militar, e

que reina a mais completa
mes", por ter o jornal nor- ordem no país.
te-americano em recente

__ � � _

editcrtal, anrmado que a

MAC MILLAN SE RETIRA�A'Republíca de EI Salvador e

a Costa Rica, estão ames-
-

çadçs por golpes militares.
Manifostundo que o grande DA P O L I' T I C Adiário novaiorquíno carece

de i.'l.!or� e raa. uma

aürrnnçêc irresponsável; o

EDITORIAL DO NEW YORK TIMES
REPERCUTE NO CARIBE

SAN JOSÉ DA COSTA

RICA, 9 (OEt - O diário
Ln Nacíon, que circula nes

ta capttat, censura com

veeméncta o "New York Ti-

LOr-;T>RES, li (OE) - �

"Premier" Harold Mac Mil

JORNALISTAS:
REGULA
MENTA:CÃü

BRAStLIA, 9 (OE) - Co

=en8�snírQãa�rin:�I��t_
vo projeto que dispõe sobre
a regulamentação da pro
tlssão de jornalista. A ín

formação foi dada pelo Mi·
nistro do Trabalho. sr.

Amauri Silva.

Assembleia Constituinte, pa
ra votar as rerormas de
base. O pasíamentar, que
tem mantido frequentes
contatos com o Presidente,
inclusive após p episódio
do estado de sítio, disse

que o Presidente pensa es

tar com a maioria do Con

gresso, para levar seu pro

pósito adiante.

lan. poderá se retirar da

politica, em virtude da en

fermidade de que padece
co-no se sabe. o Primeiro

Ministro brilãnico, inter

nou-se ontem, afim de se

:aRAS1LIA, 9 (OE) _

Acertando todos os pontos
divergentes entre Câmara e

Senado, o Orçamento da
União vai ter agora vota

ção normal com apresenta
ção inclusive de emendas.
A informação Ioi prestada
pelo Deputado Paulo Sara

zate, presidente em exerci
cio da comissão de Orça
mentos da Câmara. No en

tender do representante
cearense, mesmo com as

emendas, os deficits não

atingirão ao anunciado tri
lhão de cruzeiros.

ADIAMENTO
LONDRES, 9 (OE) - Os

líderes do Partido Traba
lhista de Londres, decidi
ram adiar a discussão de
informe Lord Belling sõbre
o caso John sroruruo.. O
adiamento, decorre dn en

fermidade do prcmier Ha
rold Mac Millan.

submeter a uma tntorvec-.
çã.) cin.irgica. Familiares de
Mac Mlllan adimitiram no-
je a sua retirada

públtcn.
da vida

EUA NÃO SUPRIMIRA
AJUDA AS FILIPINAS

WASHltfOTON, Q (QEh
L �01 eiesrricntRtu etll f,)R- ����!:u::o St.�UdR à��I
tes filipinas e norte.amertca- reconhecer li Grande Mal';·
nas, que o Oovêrno dos sra.
EE.UU. tenha pensado em

"flORA" CONTINUA EM SUA
MARCHA DE MORTE

BRASíLIA, 9 (OE) - O ---------------�-

Senado Fed.,.] deve" di, FERRO - CONCESSÕES
cutir na próxima semana o

�:��:� qu: %�té'i:, po:�;: SERÃO REVISTAS
parecer contrário da co·

missão de finanças.
BRASíLIA, 9 (OE) - Foi

publicada a portaria do

CUSTO DE VIDA AUMENTOU
4% EM SETEMBRO

RIO, 9 (OE) - O 'Custo

de vida acusou um <!.umen·

to de 40'0 em setembro ul

timo, segundo pesquisa feio

ta pela Fundação Getulio

que em igual
1962.

período em

Ministério de Minas e Ener

gia, determinando a revi
são de tOdas as concessões
para exploração de miné·
rio de ferro no país. A me·

dida, tem por objetivo, con

siderar "caducasH as con

cessõ>'!s feitas irregularmen
le.

Vargas. O levantamento

CONTINUA GRAVE A SITUAÇÃO DAS
REPRESAS PAULISTAS

concluiu ainda t.er indice SAO PAULO .. 9 (OE) -

O nível da reorêsa Billings, atingido a marca dos 7%,
caiu na manhã de hoje pa- Cicando impossibilitado de
ra 1..0,75%. No a�ual ritmo fazer funcionar a hidroelé·

do de escoamento, dentro de TIk:a ,dI'! Cllh!'.tl'io.

5 dias, o reservatório

aumt>nlado e"m 51°/0, no pe-

':"loào ent.re _janeiro e o mês

paSSAdo, 19"ó li nUIÍS

mênico aprovou hoje por
maioria um.!. série de pro
postas que autorizam a 111·
troàução de linguagens mo·

de!"nas em lugar do Latim,
em variadas partes da MiS,
S;:J. 8 emendas separadas do

documento sobrc liturgia
da Missa, foram rati!ica·
das na sessão de:;:" manhã,
peja gran(le maioria dos

pl.'rticipantes do Concilio.

OUTRO
DESASTRE
AÉ'REO

terá

MARSELHA (França), 9
(OE) - Um avião de trans

porte dinamarquês caiu e

incendiou·se pouco depois
da ter decolado do aeropor
to d::J Máhinhám. Conduzia.
um carregamento de gado
dinamarquês. As primeiras
informações dão (:Cnta de

(jue todos os sei� tripulan
tes do lW_arêlbo morreram,

/f

ij.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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- Prof. Paulo Lago - Prof. Fernando Bastos
- Prof. Alcides Abreu - Pror: Othon Gama
d'Eça - Dr. I\IHlton Leite da Costa - Dr. Ru
bens Costa. - CeI. Cid GO:1zaga - Major lIde.. Ironso Juvenal - Walter I:.ange - Flávio Alberto
de Amorim - Arnaldo S. Thiago - uoratécto
Soares - Prof. OSmar Písani.
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I
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•

ICrônicas
Silveira de Souza - Ertson Nelson de Ubaldo
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Arh's (. Literatura
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cisco Hamrus - George Alberto Peixoto - Lín
doJ[ Bcll - Rodrigo de Haro

Notícias da Policia Militar
!\[ajor Ectmundo de Bastos JunIor

Comcnt:írh,s
João Nilo Lmhares

l.lIrnrlllaçào ."�ricnlJl,
C .. Iamunda

HEP!·ESRN1?""ITES
aenroseora-õos A. S. Lnra Ltda - Ri(l ((,U) H.
Senado)" Dantas �r) _ 5" nnrt-r- -

Siu P;lUI\) - Rwl. Vitr'!"::l li.;; � cor-t. 3'":
Pôrto Alegre - ;:>j{OP.\L _ R. Cel. Vicente, ·tfifl

Relo lT"rj:ml1h' �m' _ Rua c_._; carrjõs, n-

�w
Agentcs e l·(On·'·�l'nnr',·rtl('.<; em todos os munido
pios de S;\n:;( C:llarin�l - Anuncios medianl�
contrüto (h' ;1<"r)�d,) 1")111 .1 t:>lwla em yjgor.
ASSINATURA ANUAL CfS ·tOOO,flfI - VENDA
AVULSA Cr� 20,00.
(i\ dirl't;'ãn não �I' re�llons;lhjJi7.;1 1ll'1')� I'um"'i!us

I'miti�t!" ll''1' art�f)s ;1�"m:I(I(�>;'. I' j �! I

MARCIO IVENS ",r. Dllrval de Freita" No-

:(,nlla
Faz anos lla data de h',- dr. Constantino Dim::o' s

je o 110:-,,0 e"timJdo co"- �r. Felix Brandão Snbri-

terrâneo residemc no R;o nho

de Janeiro, jóvell1 !lCll� sr. António Lüt!Ío
Patrianova. Que grav.! n.1. (Ir. Jócio Caldeira. d>'! A:1

�iIip,; com o n:Jmc ar�:·- dtade

tico de MARCIO IVENS e jovem rlaury Jo"e Pi'1.-

assim tambem s� ap r:;r;n

ta na TV da Belacap sra. Seluar Silva MUl"!.i
'A ef.eméritle· de'.,cjamc:; sra. Susana Koerich

ao nosso prez:1(lu .:Im,Q:�' srta. Olívia Ayres da 1.uz

cantor Márcio Iven". srta. Sandra Regina F
. mais sinceros augúrios nande"

muitas fellcldadE!s! srta Dtlza Vieira

sna. Olga Ventura

ar. Francisco I\.ttofr

soda cáustica.
I�'

CRISTALIZADA EM ESCAMA,

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

ElETRO QUíMICA FLUMINENSE;
Embalagem IndtJstrial: '\1�

'.
Sacos lnultlFolhcn (Popol c Pló�tico) de .50 Quilos 1i

Entbolagem Doméstica: �

v co/71eâ?7edOS ,Sociais
"�J\I U{�l-�

A MANSAO- DOS REICIiOV� RECEPCIONOU
CONVIDADOS - O CASAl 'EVALDO MORITZ,
HOMENAGEADO HOJE 1'40 ClUBE PAINEIRAS

1 - Muito comentado o jantar da

Associação do Ministério Público sdbado

no Querêneia Palace. quando foram 110·

-nenegeedos os srs. DT. Milt.on Leite da

Costa e Dr. Rubens Costa. O governador
Celso Ramos esteve presente. ao aconte-

cimento.

2 - Continua obtendo sucesso no

Rio, o cantor Ivens Patrianová, agora
com lançamento de um L.P

C;uarda II Zelar pu� NOII�a Tcr_ ;rinho agradl'�" V, E:.:n. de",to.
r'l o :1, IIPM Oeclarou' Guerra eamento provIdenciai "alentes
lO Yeneeu o Fog,,", o jorm,1 bomheiros soh Comando extra.

"1'tlJTl'tJl:Il_Verde", edlhul"o elll flrdinlirl'o Cap. Armand,' F, Ca.

ü1noinhas, lIublicoll O Sl'guinte do>!o I,t CordiaiS ·SauJ!I�,i,'... Nj_
artil("o: "1'1lmO!! s-ld9 procueanos �nldo Simiic� de 011<''''1". 1"1'_

.pOr v'ír!lI" PIIISSOll3 iI"P. tem-nus
pedido pnhllell�iíes ,tI' I"ofu"do
IIl("r�CílMn(o IHI" II.r"'·B J Ra�
talhão da j'Blieia )1,11'11'::' ,d ....

Santa Ca1arJn'l, se,J/I.do n.'I"

r!rlnde. pdo aQ.�íIi" !l�r.h'i".,. ---------- _

flue II referida I'Or[l')"I':';' l1liH�
tnr tem rI"rlu no eomhato "" 10__

go Que no" illtlmu, rI;,,� tem
a"r�irln rt"S JOc"1!dad,,s.,,� muls
<Ih·"rs"s d"RII' (' <los munlcípJoa

"III,rrJIl'II ".erd,,�t .,.. ..f!lc" ""iin
<In :to 81>-'1.
!ilob I) litaln "Qual Anjo ,;a

9 - 'I'ambém participando da nova
Diretoria do Clube da Colina, (Lira Te.
nts i os díscutídos moços de nossa sacie
-dade: Dtto Gama D'Eça, Carlos Augus
to Hülse Schmidt, Aquiles dos Santos.
Luís Armando Wolf e Marco Aurélio
Bonbaíd.

\'iSiah(l�

"Ef'·li'·"mí'nt ••
, ,�s.<" ll);'r:,dc�

dmenti', ju"ln "",inceru, não
de"e sr, de 1(11);' pCo;''''I, rI::- um

I.rnl,ri .. t"ri" 'Iue "iu snlvns �""s

matns, nem de um zrupc, deve

::;s (�,,:o::,"o (,:.:se �:w'::��"�;::
"''''sSn Blll"lh'-iO", " r ... :.::" (,olvc "
Ih'c�'e n'lI"útl" t",f,'i ao<;�"s

",,,{as, e ns dc�t:. ""'1.1 1,ln• .1.lIi .•
":I, a ci"�,,� c n"da ",,,is, ('!;:m
d" para """'II terno .'

t� UnIa situação de 1I"'"I."lto e

d� ml�"·ri".

3 - Na mançâo do sr. Augusto Rei

chow na cidade de Blumenau, no último
sábado aconteceu jantar americano re

gado a uísque. Foram convidados do sr

Reichow o Prefeito Dadinho Canzíaní

jornalista Rogério Martoranc, cronista

Gilson Heüse, sr. Carlos Eduardo Hüne

beg, sr. Edú Canziani, sr, Delfin Peixoto

Filho e o sr" Julio Reichow.

4 - 'PAINEIRAS: Logo mais na sede

social do Clube Paíneíras. em elegante
cocktail será homenageado o muito sim

psitico casal Evaldo Morítz (Enezita

j - Circulando no Rio e em prepa

rattvos para o baile das Debutantes a se

1"8a1'7,. r sábado na cidade de rtajai. a

sra. C .>sar Ramos (Lucy.

I 6'i�'Ai'�� "Mari. �OUSenl'lOn,
também vai participar do bmle das De

butantes na cidade de Joim:ille dia 19,

10 - Jã está de volta da temporada
em Curitiba, a moreninha Leta Medei
ros. A moça em foco está sendo nota
da pelo seu novo penteado.

11 "". Também festejou aníversario,
a menina Marelí de Fátima Ferreira
Seus pais. Sr. e Sra. Osvaldo Ferreira,
receberam convidados, para a festa. de
Mareli.

12 - No prõxímo domingo, no Clu
be Doze. de Agôsto, às 15 horas, aconte.
cera festa infantil com a colaboração de
todos os educandários da cidade. aeser
va de mesas na Secretaria do clube para
° movimentado "show" Rapsódia Infan
til.

"E�hS us· r"ziít·� .I��t" ... li"has
di'MI' j"rn:,I, 'f'''' SCu'l)r,' J",r_
Cur"" rCI,rcS,'nt"r " "�'l>."ml'''_
'n da colcli\'i,l:Ldt, �a ...oinhen�c
tornan(lo�s" ee« 11'<:";,.ill"l.' j"ter
prel".

próximo
--�xx--

7 - Festejou aniversário a linda me

nina Eleonora, filha do casal Sr. e Sra.

Dr. Nilton Cherem (Eliana.

"'\'I"i fiCIlQl, .pcta, '!In

do 1'0,'0 de Canol"h'IJ.
nifeslilção de gtatifl:io "

pres.,ii.o {le eseima 'lO ilu�!r,� 'lU

comandant ... )lajor O';cio J_;,g"tI
e a t"""" tiS inl,;;:r:mlCo; <l" ,',,_

l"roM' n,,(alhii.o, 'IUe (j'lal �njo
da �lIard'l de nuSh" f,-n'" (I�ela_

13 - Teve inicio ontem no 'I'eatro
ÃI�aro ele Carvalho, o primeiro "Con
curso Estadual de Piano". A promoção
do Departamento de Cultura do Estado
estã sendo assunto 'em grandes reuniões

14 - Agradeço a gentileza do Grê.

:�vl��t�dant�::os d�j=n��!e1o
pr?ximo �ado nos 'alões do Figuei
rense Futebol Clube.

rOU 1-:uCrra(,"cnceu of" .•w!".

Semin:írlo ri" Pre\'l'n,:,iv C Com_
bato II In�iin<lln� I-'lotc'i(:lis.

} \.._,
,.Atendendo "" �un"itc (orlnu
ndo pelo C""etn"dor Ney Bta

�a, d" Par"ná, "u (;oveTnador
Celso lbmos, " Com:mdo f;ctal

desig'n .. u o Maj"r (.'"rlos "II:�G
de Souzu, Cml, d" C""l'i' de Bom

h('ir05, (' 1. Ten. Saulo ��Ull("

de SOIl�'I. pata nssjSlir�I" "0 Se
minúri!> de I're"en.:,'" . Com_

bate n Incêndio" �m l·l"n·sta�.

15 - Sábado O Lira Tênis Clube em

noite de gala festeja os 37 anos de sua

fundação. Miltinho. o cantor da brrto
lândia, está em pauta no acontecimento.

lC"liz,"lu em Cllritih�. de t. a
8 - Muito comentado o bonito con

junto em custosa renda, usado pela Sra. 16 - Em grandes prepnrativos a DI- :il;IU d:rr:I;�:'Ie��m Il(�rt;::::',i;�;:�:
����e:���n, eem::�:�ot,e �:�niã� s�����t� ���o��U=lo q��e;:!li;��_�:_l��� �r�:jr:�� nos qUe ese;,'cram Cn. n�ü" no

"Lenzi". dias 12 e 13.
Rijtlldo do p"ran� pnf (ll'lIsiã ..

=M·OSlCAL.B==AR ::,:,,:::'�,:�.,:::';:;:'o_"""
",.

t\otoridadeli 1'01i�j'lls

Foram deslgnado� I),.I.(·I::I";,'S
....\RA t)l\1 BOi\l PASSA TEMPO CO�l SUA FAI\'lfLIA _ REUNIõES SOCIAtS .... de PoliCia: de Major Viei",,"

DANÇANTES - ETC,

W,.ld�miro C:lrdoso d� �ljiu:
tle Riu Fortuna, O J, Sgt. Osmar

Ota"ju, (Iue foi dit!p"n�:,';') d,o�

flln(õt''!_ de Subdelegad·) .1,' 'I"rt'

,1<0; de i\I_le CastelO," ::. �;::'

Vitor Mendes;
prefeito de Uio Nej:("ri,.h-, A>!rl,_

11"'",t'" A�ão dr> CH

DI1N�:'\;'\'TES COQUETEIS - FESTAS DE ANIVERSARIOS - CHA

A,'VII-\R TERREO 0.0 ROYAL HOTEL - Te!. 2:'>15 (Portaria)

CINEMAS: ( ARTAZES DO DIA
- CENTRO-

são josé
às 3 c 8 hora.,;

Charlton ffi:!stnn
Lisabeth Scott

CIDADE NEGRA
- Censura; até 5 anos _

rUz
as 5 e 3 horAS

CHARLIE CHAPLIM tCarlitos)
-em:-

NO TEMPO -DE CARLlTOS

CemUl'a: atê 5 anos

rox,
ás 8 horas

Anthnny Perkins - Melina Mercul"i

PROFANAÇAO
C�nsuta: até:.: 18

--BAIRROS -

A respeito da aluaçá,) do con

li"l("c"te do Corpo de :Nombet
roS "ue, pur dt'terminuç�1 I d·�

C",""nd,; (;l)r:lI, d,·ôl",.tU,��1) jlD.

ta o norte do Estado, ,. �fllll de

coopcrar n" e"tin�íio (�f" �tand('H

inccndi"s 'I"e laVraV'll'l llrind

l"tlmente no mUn""i,,,o olc ·mogloria
ás 8 horas

BRIGITTE BARDOT

Michel Subo!' NADA DE
RfBITES!

TORNEIO DE -AMOR
- CinemaScope -

- Censura; atê 18 anos -

EXija em seu cat!'O

Lçma de freios "COLADAS"
_ 6C% meis no aprOV:W 1-

menta das Lonas.império
ás 8 horas

Randy Sparks
Venetia Stevensen

CASA DOS fREIOS
Rua Santos Saraiva, 453
-. PlSTREI'J'O

CANAL DA MORTE
- Censura: - ate 14 anos.

rajá
ás 3 !! 8 horas
Jame::! Darren
Devotah Valley - em....__

FERIAS NO HAWAI

�egrlnho. recehcu- .; Cei Ruy 5
tockler de Souza". $Clltrint" ra_

diograma: "Nome pD\.,) RIo l'/c

CLlNIDA PUT.AlUA
L'!atlUlleDto dU atectUer

da bÓCQ em adultos '"

crianças pelol! metodol c11-
nícc e ctrureico. ContecÇ8o
de proteses parcial" e to ..

-
Atende diariamente das

8 às 12 e das 15 as 19 horas
às 2' 4" 6" feiras.

P::tcIUSIVlUbetll,. eom bo-
reuc MUnicipal". ru marcada
Exclusão i)isdplin"r ccneuítonc: EditlClo .ru-

o �:� f�::�:O �:�:�,�i�:::,'.'te a��;-c:��.t1JS
- ,"ar.

•
JOGO

Raul Calda.Oi f"

A tarde começava' a ficar sonolenta. e os que não
estavam dispostos a interromper a animação, ínven
rava:u coisas - jogos e brincadeiras - afim de aJiJ
dd·!a a continuar transcorrendo sem monotonia Ou
tros dispersavam, dando vazas a. um cansaço, que a

�"'t,1S alturas, tentava dominar O ambiente.
- Que tal uma partida. de bolão - sugeriu um

dos emendadores.
- Ou um joguinho de dados? - aventou um se

gc-ico participante.
E os remanescentes do festivo almoço aceita

ram, sem titubear, as novas perspectivas surgidas
dentro do período. que necessitava de um leve impul
so para voltar a ser agradável. Todos, naquele instan

te, queriam ver o tempo passar Jogo, pois nessas

ocesíõea a tristeza e a alegria. andam juntas e quase
sem se observar, lima se transforma na outra.

Lá se encontravam êies. agora, quatro numa

cancha de bolão, enquanto o restante disputava um

"seven-eleven".

A bola deslizava suave ou abruptamente sôbre a

linha demarcada da pista, como um cruel torpedo,
em busca de -seu alvo em bélicos mares, alcançando
os nove. paus de uma forma brutal, os quais rece

biam passivamente o tremendo impacto. A categoria
dos arremessantes, diga-se de passagem, não era das

=�=d:e=��o;l�=o:;:qle:�::---
compensando as "bandas" (linguagem bolomstica) de

seu companheiro, ao passo que os seus adversário:

equiparavam-se, conseguiam com a mesma facilida
de nove ou zero. E a partida prosseguia, - enquan
to os copos de, cervejas confundiam-se em cima da
mesa - apresentando uma :;;equência de reações,
por parte dos antagonist\lS, dê acôrda..com o suces

so ou fracasso obtido. E sucederam-se vibrações,
xingações, gozações. lamentações. "Eu não compre·
endo como não posso acertar, reclamava um dos

contendOres, (que fazia da pintura o objetivo e a

finalidade de sua existêncial esquecendo-se dos pro
blemas artlstlcos, estéticos, pictóricos, amorosos,

que normalmente o perturbavam e concentrando-se

apenas naquilo que pa'ra êle, no momento, era o mais

importante: derrubar, ou pelo menos atingir os nove

bonequinhos, os quais já pareciam se divertindo às
suas custas. Quando conseguia um ponto razoavel,
o artista exultava, fazendO de seu exito uma faça-

I nha sensacional. Os outros, seguindo o exemplo, não
ficavam atrás e também procediam com o mesmo

.euforismo, enquanto os dadisticos fixavam-se total
mente nos dois pequenos objetos, que representa
vam naquela hora dinheiro, alegria vida
e um entendimento inusitado. Suas faces de

mostravam o ardor e o empenho com que
essas atividades e cala lance desper.tava sensaçQes
diferentes, deixando cara um integralmente absorvi

do nos números indicados pelos dadinhos e dando a

impressão que não existia mais nenhuma preocupa
ção, no mundo, a não ser aquela. Naquêle momento,
ninguém se lembraria dos rumos políticos governa
mentais, nem dos deveres mQrais, das obrigações do

mésticas, das leis, ou dos males sociais e outros

assuntos transcendentes. A vida resumia-se àquilo ali.
E dessa forma transcorreu a tarde porém o em

polgamento só arrefeceu apóS o Jantar, quando as

mentes começaram a ficar confusas. Alguns bolsos

vazios, os dedos e as pernas doídas dos bolonistas

contribuiram ainda mais para o encerramento do
movimentado programa.

A tranquilidade chegou no início da noite e como

um passe de mágica houve o silêncio aterrador, no
local onde horas antes predominava a animação e o

barulho.

Missa de 1.0 Mês e aniversário
Vva., filhos, genros, noras e netos de JúLIO ANDRADE

DA SILVA, convidam aos parentes e aa:dgos JijJra assistir
'à missa de I" mês e aniversário, que mandam rezar em
sufrágio de sua boníssima alma, sábado dia 12. às 7 horas
da manhã, na Catedral Metropolitana.

Antecipam agrcdeclmentos.
Florianópolis, 9 de outubro de 1963.

11-10-63

DR. SEBASTIAO MOURA
CIRURGIAQ.DENT1STA

CLINICA DIURNA E NOTURNA
Ex-Dentista do Seminário Camiliano Pio XII de S. Paulo

Tratamento Indolar pela Alta Rotação _ Próteu
HORf\tUO: Das B,30

.

às 11,30 e das 14 ãs 18 horas
. 'S 4's e 6' FEIRAS ATÉ AS 20,30 .

. ;?HADO, 7 ESQ',JD,'_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



e esus Cristo
dos Santosdos úlJimos días

TRANFSRi'!:NCIA rMÕeL "e tal devoÇao ;1•

uma -lIaIusa. Dara eompte-

11!�.P.••r:;JJ"IlI!I.IIJ. en<lel' tal;,: razões as iles-
�'" tlem que e:tamltlLl' :1

lneIlS8.gem que eles tra

sem.
Você c( ncordarâ

Deus é o mesmo onr-i-i.
hQk e para eemore. l'N"
tanto se :t:le deu I"eVl'Id.('l'J
e apareceu aos nomens
multo:; ano" etea-. tle ro
de �etat-se ainda h'Jip �

revelar-se-é no' futu,ro
Seu Deus amou tania II

gênero humano nas ep.l
cas bíblicas ao ponte :I�
rernter as sua-, "UpU�'li
por um eure. t1c ter-a o

mesmo amor a nó-. atu.rt
mente que também -om 'l';

Seus filhos. que não neve
mos esoerar a-, mesm-o,

ben�s- que foram ,I2oi:15
aos povos antigos?
Crendo sinceramente

na. grandeza de amor e ,In
amor e da mtsencordta de
Deus- um rapaz chnrnado
J:seph Smith. hã rnats .re
100 anos atrás, rervoro.ei
mente errou, pedindo or".
emacãc para encontrar �I

verdadeira Igreja de peas:
Em resoosta á sua pedi 1:\
êlc recebeu revejacões do
Deus tnrcrmenco-o de Que
fi verdadeira Igreja ,te JE'
sus Cil�to não estava en .

tre as munas Im-ejas e ser

tas existentes sóbre a f.\::"
da terra. Foi-lhe ditu
devido ao, eece+»
homens a verdadeira
greja de J0SUS Orist.a tinta
atdo retirada da te-re OfJ,!

co dCDOi� da rnnrte ,I"
Salvador, e que era neces

sário restaurú-ta e rcs .• \

betecê-ra sôbre a face -::"�

,"'\OrlnllópoU ... ;

- Osvaldo Moritz

Considerada a primeira doutrina que se cmpe
nha- em não ser domrina, tntrodueru nos meios eco,

nõmícos a teoria com valor considerado.
A lOstôtia Económica nos enstne que a nsíocra

ela surgiu na srcnce no século XVIII, época em que
o Mercantilismo, associando o conceito de rtqueza
ao de acúmulo de ouro, dominava o mundo. contra
tiando a esta cnsorona dos mercantilistas os rtsto

cratas, as manufaturas eram incapazes de criar xa

nõmíce não vinha dos homens e sim das leis' natu

rais e que a riqueza estava na terra. Assim como
existe um Direito, uma FilOSOfia, uma Politica e uma

Região natural, há também uma economia natural e

que o estudioso dos, fatos económicos devia procu
rar associar sua ciência às leis naturais.

A contribuição do pensamento económico fisio
crata, foí em muito semelhante à dos clássicos, de,
senvolvidos na mesma época na Inglaterra e que
culminou com a Revolução Inciustrial. Advogavam
estas duas correntes das doutrinas econõmícas. a

plena liberdade na ordem econômica, opondo-se à

qualquer intervenção. Os liberalistas franceses se

notabilizaram pela célebre sentença, discutida no

mundo econômico, "laísser taíre, lalsser passer".
O ponto de discórdia entre os clássicos e os fí-

o srocratae. residiu no grande interesse demonstrado.
por êstes pela agricultura (enquanto os clássicos se

preocupavam com a indústria) pois, diziam êles. é
somente na agricultura que se pode diferenciar os

bens produzidos dos bens consumidos. Para os rtsto
crates. as manufaturas eram incapazes de cíar va

lores novos, apenas reuniam valores já existentes,
trenstormeneo-os.

O pensamento fisiocrata tomou grande impulso,
a partir da segunda metade do século XVIII com a

publicação co livro escrito pelo Da. Quesnay "Le
Tableau Economique". Nêsse livro, foi introduzido O
conceito de "Produto líquido" e analisado a sua cir

culação entre as diferentes classes econômicas. En-

I
tretento. Dr. Quesnay não aplicou a oírculaçâc da
riqueza dentro de cada classe.

I mo �,:��:c�:c:�e��:::;/���:'g�aO:��i���nç:��
I pensamento económico da época e alguns de seus

conceitos, aproveitados e desenvolvidos por escolas
surgidas posteriormente.

VENDE-SE
Dois lindos e aprazíveis terrenos em altos Ribeirão

da Ilha, com linda. chácara cada, água corrente, luz elétrica
f' Unha de Onil>us 3 vêzes ao dia. Tratar com Manoel Vieira,
pró:dmo ao Campo de Futebol do Bandeirantes.

ANOTE - GUARDE - VISITE

DURI-BLOCOS
ANOTE as vantagens: mão·de-obra é reduzida em

70°,,; o tempo de constnlção ê 70�" menor; ntaterial
mais barato e s6 precisa de 2 a 3 mm. de rebõco. As
pa.redes não deixam passar ruido, umidade ou calor e têm
durabilidade ilimitada..

mid��A�!:r��:���;:e; 6o��!����0� ���/:!��n��h�
Salga.

•

vtsITE a casa modêlo, ao lado da fábrica e certifítl"
se pessoalmente, de que você mcsmo já pode iniciar sua

con..;truçio.
DURIEUX & CIA. LTDA

Fábrica de bloco" de cimento - tijolOS de concreto -

com encaixes -

Dra. IARA ODILA NOCETI AMMON
CIRURGIÃ DENTISTA

Atende senhoras e cr1Clnças.
Método pücol6g1c., moderno-espeCializado paro cri!']n
,as
Alto rotação.
Aplicação tópica de fluur
Arende s6mente com hura marcado das 8 os '2 hor�
e dBs15 os 18 hürO$
Pu" 'rn-. lorae 30

BAR VENDE-SE

Recebemo.;; a noticia que
E"1der Leland Darrell Tn·_,n
son. um missionário da I

greja de J-esus Cristo dos
Sam o� dos Ultimas Dla<;
foi transferido cara cuu
t1bo.. Elc queria agtadeé!'!f
ao nove de Jf'lorlaniipo'.<;
pel� ajuda que .recec.u
trabalhando ne-sta cld'l'l,"
Ele nos cüsee que foi rere

bido com muita hospitalt
dade nos lares desta cída-
de. e «eselê agradecer os

que estenderam a corte-te
para ouvi; a Men�<I!rt':11
reüetc-e. Que i!k trcu-cc.
Embora E!der Thon-. '1

terra.
Estes 15.000 jovens m!s

"I-:;mi.rlfo'< estão viajau.Io
pelo mundo Inteiro para �I�

nunclar o tesnrtcar (PC
em 1830 Deus restau.cu
Sua Igreja verdadeira ' (.�

--DEPARTA"MÊNToCENTRAL DE
COMPRAS

Edital de Concorrência Pllblica
N. 63 - 09 - 022.

tôdas as classe:> e lugal"c·;, bre a terra· atravê,; de 11l!1

principalmente da Amê�i- profeta verdadeil"O. Esta
ca do Norte. -onde estiv.">- Igreja estabelecida nov3�
ram ativamente l?�lpr.!rI1::- mentI' aqui n., mundo ,"b
d"3 em oel1pn«:'-,es I)flrm.-:,Js" �II!eIt-o {fleJlt�. dt· .....1-
como. industriais, faze>ndr-\ S'J Pai Celestial . .;endo C.�'

ros. ca...---pintdros. etc. mada e e,>colhlda por l'.'ç
Tào '-incera é a sua ('reI") me!'mo, possue autorid�,d,'

ça na verdad('. que c'-tc� divina para batizar e �?1-

missi'Jriârics estão <llfn:}· liZ!lT tôdas as outra.� (':(i,�- ,
dindo. (' seu testemunho nanças religksas em �"u

ii "ua oróprlo cu!'ta. ou pr.! n�me. Ela ê (Iirigida p'lr
10' auxíli'l qUI? rf'cl'bem c!� homens escolhido" e Inspi
Seus nais. parentes ou an'i rados por Deus que rec";,

I\.c-.;. Ele"" são M'nistr"s ú� bem ainda hoje l'evel<l�'i.,'
<lenado�. ma� não �N'cne"!"\ para guiar a v('rdadeir:l 1-

qualquer salário. ohede�Ell grda de Je-.�us Cristo ('

do a admcC'staçii.n Ile Cri __ xbtente ag-c-ra na t�rra: .l"

t'l: "De IU'sea r{'Cebp!'TP IGREJA DE JESUS CR!f-
de r,raça dai"'. TO DOS SANTOS DOS U_-

Muito!:' ,quer�'m saber�" TIMOS DIAS!

OM'GA _ P"',,, '0 50"'" S"n. po", "'0'"'''' .0"0"'•. C eeeb,o • 5"'0 - 1Il#'

desejasse ficar -nats .C'P'

po aqui. mas êle fOlI cn '

mado peles lideres d:::!.!-
greja de Jesus Cristo oa-n
trabalhar num outro !11_
gar xõ- eesejaroo- p.l:.1
êle bca ec-te e renctdaôa

de ser desl'mpe.:"lhadn rOI" ri'i.e,.:. a qUl'm essa !;\,,:;,,':1
e,crlt('e.� que ali':"!m 1t p:.�,- obra _ "TRINTA E Si-�-:E
bidad.' indif:OC;"1sáve! �, POETAS FLUMlNENSl:.�;'
quem quer oue faça m.)

_ rôra p'Jr um do� �f:tI� rc,pe,to d�_� qU'liS A ·tin:r
rln letras· notório s::\'lc'· aut::cs d'-,reclda. Nune"'. dellca,l., c:lnto�' f!".l
em mutérl;l I!� fil()s{lfi� Trabalho (Ie equiT)'!' 'll.i;'! mÍl'.;_nse hoje .ll'tl'lgf'n:itiJ
de nsicologia. de urte. tem íl virtude de tr.lzer. pa fez intere�s:mt(' 'C"lnfcrt'"1-
que a bem Qoue'J" int�l(':,- l'a o mundU dfl'; 11.'1",13 c'a na Fcderação dal:! A';\'

mét,:do de há muito L'- clE'llli,,·-; de Letn� d) n 1-

cor..he�id'J indi�pen,,'n"i -iI. i\Ieln s de Camagalo

:�sal_)I:���'I���ad�lSe ci��,�j:�,,: ��" ����'\I.l""ST���e;:lot;II·I�,i;; .:(j,�
çõe,.: !)oética.� n:;',} é f"ut(l li Cantagal'J s<'jam ,� ,:.

ele c'Jmnllação. de t;l\� H' hiás prd'l" de '3antn C;..·

encarrl'gaS,.:e um e�nit('r tarin'J. tão abundanH�" e.n

Tenh::J- p'Jrém. com" ó"- alheio a qu"'_i�quer 1\f"3�<lS Hcrestas e 1':1:11
ver sagradO. a �lue �l' d'- de amizade com (,S conto é de;.; mais melodi-,-
ve submeter tacto 11'}!l1' il1 e�cClhido�. E' ..�Im. Tl's:.::la- S'J� .• '\rthur Dalmas;.:o, cm
ele letra..;, mesmo quI' ,; -

do de c'Joperaç;;') lIU!!,i<_!C'n Solidâo. traça uma b_'t:t
jam ('''t3S bem peucas. '1ps tc dêssl?-..; 37 podas: "Um p::trâfrase ao célebre Ir
de que milite na impú·n,,�· apêrto de mão a'lS 1'0"l,� j]e Rugyar Klppling: ,"Se
dizer ;l!\\"uma cnl:>a a '(',- Mai')re-_, aos PO'!I"'-' 1\,cno- v(·cê· irmã()./sor�e 1u,lo ';;-13 hnra", rio dia 30 dc I'U- peiw d�s liv:os. que lhe

res; dos c�n->agradDs to c1.llad�./C'lm r.es.ign'l.çi,'\tllbro de 1963 11l"!c!t.:lIltc .C- dêm a lc-r. mesmo Rlle ."'�-
que. um dia, i:').o cOn:-:1- Ic não tolera que sintar.';cibo, cm data que m('nej,,- ja de em9réstimo. 1 .. ;<;·)
grar-se. ou aos que ni.; i- de si mesmo. nt'nhum lir"narã data e hora do r('c,', constitui .}razer des('on�c- rão c()n"agrar-�e r.'lD então dê;me (J braço, a-bim('nto, asslnadJ p"r fllr- ci(lo da ... �Imas que �, or-
('fi. ". diz. prefacian,1"-;'. migo·/e enfrentemos jun;

.

c1,.,nâri0
do

De.).ut1n,.e!lto I
gulho

t').111.a .f'n,.;lmesm�;- Lyad de Almei!l\ t:::�/a am:ústla Infinita. oeCentral 'de Comi->ra". das. por que amda des�'1- O Inicio. Dort:lnto. el' :::er só!" Brasil dos Reis é
c - A� propostas s'rãu nhecem o sabor do ne.::t 'r parabo na Terra, pois ,,,- um magnifico sont->t!;lt1.abertas· às 15 horms do ,:la fabrlcad'J Delas rtbelh:ls ':? rá a Terra um parai'» Um dês"es ;;oné/)s tem cr-30/1063, e na p�e<;f·n,::1. . HinH'to e

-

go.�ta�l daq_u':=l quandO os poetas gcst:ll'l'll'. mo fêcho: "O vinho capl-do ..; proponente_", (lU nutrição que apraz t:m'o com') 0'- anjl!s de Deu. ,\, t:::so do teu beijo/hei der"pre-se01antes legais. <.lO rei dOS infern'J:;. segu::- viver' ted6s juntOs dan,]::: beber ntl taça :!e tU<l. bo
do o deooimento d�' D,';'- a05 homens o bom ex(m·

,
ca ... /Isso cu te juro. tOi..-

te, aquele tri---te rei r!pe pio da camaradag�:n !r9.- to de dC''-'ejol''.
.viv(' Iselado no centm Qll terna e não dessa �am<!.- V.cz por outra. ha falha3 flor ...

Terra, eternamente de"n- radagem qae a" más p::o> na revhãr.. N') 311i1lf'iO EtlUlll"llo

LU�'<':
00

rando numa (la.3 bÓC1<; ,I xõcs suscitam, I�vand(). ')" "HODIERNO". de A. E. Francisco Pim 1t('l.

�;:���:�. !�ddaeS :�t�:; I;�;� :��li!mao" �:�t(�o�e;('�:� :�:.��:�:} ���ê:t':��PI���o�,� ��sP��h;i:'Oc�ri �osU;:·pers')nagen,- tenebrosos na e êstes. ii atitUde de t!:3r, lt'a-sc o admirúvel al"- zoâvei..; DOC'tasi alguns.Hb.tória tenebrosa .!,,�t \ â fôrça, aos primei ·os.. o xandrlno de Guerra J!1n- excelentes. último cl�n�isera humanlda'de 1.,." que estes egoi"tlcamen;_ç quciro - "nas pulver!.r.;"I
cruclflc-a JC!lU.' I' glnrlfj-'a e�condE"m. <;ões bal"âmlca� (la 1t.z"
Nero Sim o bom ex""mpio :!':l1 - scm estas anotaç6f',,"
A minha felicidade e ',- de vir dos poetas q\1(' �.lO gramntlcais pat1l lhe �a-

si-te em sentir a fe!lcilOl'.- o "ai da Terra... rncterlzarem a prdce1.>r-
de d�s outro�: por lODo grupo dos 37 p()�hs cia de alheio autor ..

vivn no convivlo das M·!- flumln€nses faz parte \",1- Celso FUrl:jado de Men-
sas "do.,: habltante� ,', mar de Abreu La<;�J.",'e Ilon«"l apres�nta...se, ne_��;3 vai Cifando atrá.<; ... "

Pamaso· que dizem c]lft- que contribui para o c):\- e<.;pécie de antologia p�j,�s "DIVINA MENTIRA",
mar�C' Poet<ls e- que :'abe'11 junto ha=mônico e f�117., próprlo� autores orgo.niz:l.- 110 Gomes pergunta·fabricar. como as abelhas, com ,..('(s bOns soneros. I'n- fia. - o que lhe dá oriKina· início do sonew: "'Isto
o doce mel colhido da.., r"-l tre os quais ·'Mater". ,'\1- lidadc. cOmo cultor el') nmar?". para nfirmar,rC'...,. . . jo fêcho Ile ouro assinala hui-Imi nlDÔni.cO. R:n "Último terceto: "E rlellNãO) comDreendo ::�;d,; a. �rat1dão fie quem s\ll)e "HUMILDADE" "lSSim can- me tudo que POdia dar.
um pi'eta bolado. a Vl\'�r Orar à VirgE"m Santa: b:".. E as. ('"treI8� fl)'é'- Jncy PaeheeD, eom 0<;
ruminando ,:15 d�lIcle-.; '-(' - "Mamãl' ·'.!>tti bO.l ram-!l(' JX'qllC'ninaMO��'1 sOneto,;. os :-;C'lt.;
que faz uso egohllco. ill- 0 CII vim lhc agr3dC('f·r qUf' (l� hOml'n.'l/vi��f'm .1 KAIS, tm.lfJs os 37,('"nvenh'nte. 0'* o ou.. é IE. lC'vantando r, I"·V'·. hclMl::t ,I�" c"n'· ...19('õ...

..

bons OOO't8S (' amigosb'lm também deve eabf� l\ pôde verl1que a Mat!"r 0')- DulC'e (\(' Mdlo M->!I��- dos OUtro.; - (J que ma
j)'r lol"08a lhe sorria". Mór prefere a poesIa 1�.�, vaIO[' sabe dar aos !

Há no liv.ra taato o %- eritlv3, em Que ae """e\Jela.

IH _ JULGAMENTO

No julgamcnto (la qll",

corrência serão ·1b"'c: "<!.das

,tS dlliPl;siÇOC"> do ar'. 23 (1<'

Regulamento aprov.ldo 111.!
ln Dc,::reto nO SF-:!;;-Or,�a�,
382
A eoncorrencia Jlo_l';'u

ser anulada. un1<1. ·H'", ..:Ul'

tl,nha ,;idn 1'="ett"'rt.l:l !nr

malltlilde ('xpr',�;i:l'Jl.�,1te
exilPda peles Le!... (" a ""OI':

"ão �mporte em pre�u:t\J
ao.<; ccncorn'nles. 'lO E .ta
d, ou à moralidade da C· ,1

corrêncla.
O Departamento Cen'r.lI

de Comp:-as, por l"iU.l C()·

mis,:.ão Julgadora·
va-"e o direito de an lld
a Concorrenrlll, CMO (Ir

propc"itas ap"f'�('nt!ldJ
eorfl'spondam aos Int?:,"·
�e" do Esta.lo .

Florianópolis. \Cm ,;\' (1\'

setembro dI' 1963.
fRubE"n"- Victllr da �i!

va.) _ P.residente

Vll!GtATURA PARNASIANA.
<'xrnli�t; mas em

t',v1AS" 1,,\,,'t1·-(' i ... ·•

\)1:11\ st.:n�unli�ta:

no nevo campo etc trato ... -

lho.
Élder 'j'nomson e um <!"s

15.000 jovens mtestonén.e
da laTeja que Iempornrta
mente deixam de lado suas

profb-sêes e trabalhos.
estão 9.::esentem"nte ln

balhanrlo em muitos pata-s
lia mundo. :E:1.('s vem de

O Departal1len�o Ccn','l,'

de C{'mpra3, torna púh:.;'·,)
que farâ fl'aliza!·. no �ht
30 10/63. às 15 'lor3s, 11.3

sua sede, à prac'] L,llt'"

Muller· n. 2, CO�:CORRf;N
CIA PUBLICA, nas co;--,',:

çõ("s ... ('gulnte�:
I _ OBJETO '1.-\ CQi-�

CORRÉN\"":IA •

VKNDA
1 _ Onlbu.". m�lr,'!l. 1: rrl,

motor n01883· ano 1:)43
com 8 cilindros e 85 HP
em mau estsdo de Con3l'l"

"ação, pelo prer:o bas.' (l!
CrS 150.000.00 (cento f' c 1.

quenta mil crllze!ms) U
nidade - 1 Qua,l'ld:lde -

i

OBS. O ref('rido ni�u3
encontra-se à diSp"f::�'-�'
dos «eIÜlor- In'_eres __ ;!dc,
no DeJ;larbmento Cer..:'('
Ile C,mpras Pral;'a . LJ",l'('
Muller· n. 2.

II - FOR�ALIDADE..�
1 _ Os illter�s�ados I'l·

verão atend"r as <;I"gul�tes
formalidade,.;:
a - aprescnt"l: dech:a

cãa de conheeim 'nl(, e ub
mi-são às. norm:::s !.lo UJ:
tal nO 001-28·1963· ptlJ->
ca no Diário Of�t!.al ú ...

7_226 de 6 de f �verei". r!e
1963:
bl - Os envpl/):les. r"l1-

tendo propostas e dr(.u·
m(,nt(l,S. deverão ser ,�n

reg·ue. \l �t\l'ttl!Tl1"'nt.t'!
a�l(ral de Cl)mpra.:;, a}" i.,

ARNALDO a. THIAC .�;)

�ó :!�u.· m'lllca a1'"

pretensão d,> �e� um cr! �i

co-lIt.erâri'J - tarefa chei,!
dI.! re'ipol1�;lbil'dadc C !ln,

to ,Uieil. qUt' sOm·'nte !""-

p'Js,..ivel Cl nhecer. gra,' ,. [\

g,'ntileza dn ,listinto �-1 -o)

Paulo Gu:marãt':3 e D,;t!a

Vanny Lassilnce GU:.·1,'-

Irr d,'..; t"]:'l,,�it"),; ,., mo f\.li

Il1("lernbtas: \lI:\S, \,1-.,
gr:l. \'cr,.;t-jam �t;(lus "b. III
Amélia TOll'.ãs· rm ·'(',m-·

ção da minha 1('1"[,('. f,�

lu ae;radnvehn··nh·
melrcs de ·Callt\1).:lIO.;l

"1<"U- sC'lltill'Js/dl'n�ru u(

IJra�·c·; ,I(l ma,!"
l<:du:\rdo d�' Carv-l',\::J

cluebra O tabu" do pr!' ""�.

('('!tu.c rflz�se r.'em·:u:\\

rIOllií:t,l. (', mo dt'\'c r

Ln,)" O !l'J1jwm que ("llt;
'".1 �ÜIHT_'\'nlnt(' ". i""'

:llrl\)\1;,'"', ,_ elcv:t(!' s :-.
tuai� (\ dadJ acn'seip"·n
to lIn""uí-tico. nec("-.;,>�no
a l'miesão do pensamrn
(Q. oara que se extern(' ()

que vai derit:o {Ialm�\ :le
tedo 501" }x:nsantl'.

hutc,s :r,ol'His (\:1 c.�!1ê·"
11IHnÔlJ1:\ Em OI::NE',s �
OnSCUl1A as:;im ('ser,:- .'1':

"Numa \"101:\ anL"rior ';.l

l)l"('-ht�lulial dl';O !l'f

(J:J \111\ tôsro \'cJ::I't-:l.l'·.

Por motivo de mudança. vende·se a pra7.o ou trnNI.·s'
- �u�BeTt"""mo mt;l.ltndo. BAR E LANCHES BAI\

742 - Estreit;f

,.�,.1l/10/63
iiÍi__iíiiiíi:iii=C!i:������-- .�__"':__--=:'___"""';;'__::;:liiiIiíiiilliio/·.·i,.J�':;'f�•..uc' "Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



QUAn,TA PAGINA

Empresfimo da AID para água ACiad'Ciga���Ç��!�!�i"d,rnpazpa,"
� � trabalhar como balconista.

'e esgoto em Santa Catarina ':��:,::7o�:;��;�'�;:a�:�E�,��U;t�,�::�
NOTA PUBLICADA NO to de Agua, e Esgõtos, que lizadu como padrão para integral.

"WEEKLY NEWS LETTER'" virão a beneficiar mais de outros estados do Brasil. O Os candidatos deverão apresentar-se à rua João Pinto,
N� 39 DE 26/9/63, BOLETIM 50 M'.1nicipios dêste Estado. projeto foi orçado em 16, onde serão submetidos a teste.
SEMANAL DA "AMERIC/tN Técnicos da U,S.A.I.D, exa- Cr$ 8,000.000.oc.O,00 (oito bi-
CHAMBER OF COMMERCE minaram e aprovaram o lhôes de cruzeiros). e deve,
FOR BRAZIL", EDITADO Plano Catarinense e reco. ria ser Iniciado ainda êstc
NO 'RIO DE JANEIRO.

ft•.•
Tudo em 10 Pagamentos-Sem 'Acréscimo

Ou à Vista-Desconto Efetivo De 20./·
-=

SALAS OE JANT/l:R
Conjunto fónnica - desde 20.000,00' mensais ou à vista CR$ 1611.000,00
Conjunto marfim desde 16.600,00 mensais ou à vista CR$ 133.300,00
Conjunto imbuia -. desde 23.000,00 mensais ou à .vista CR$ 186.400,0;)
Conjunto caviúna - desde' 23.800,00 mensais ou à vista CR$ 190.400,00
Conjunto jacarandá - desde 36.980,00 mensais ou à Vista CR$ 296.ilOO,00

S1SnS'Cã'"ã'

.

DoRMITÚRIOS DE CASAL

Conjunto em marfim - desde 23.337,00 mensais ou à vis!..

Conjunto em imbuia - desde 26.470,00 mensais, ou à vista

Conjunto em caviúna - desde 27·440,00 mensais ou à vista

Conjunto em jacarandá - desde 33.510,00 mensais ou à vista

CR$ 186.700,00
CR$ 211.800,00
CR$ 21:1.500,00
CR$ 268.000,00

������������V����_·�"====�=n��c"
POLTRONAS ESTOFADAS EM ESPUMA
FINO ACABAMENTO - desde 3.500,00 mensais ou ú vi. ta

SOFAS-CAMA
EM TECIDO - desde 3.660,00 mensais ou à vista
Em plástico - desde 4.780,00 mensais QU à vista

CR$ 28.000,Ou

CR$ 2:':J :JR'�

CH$ 33 24�.OO

CONJUNTOS ESTOFADOS - F.STANTES
MESAS DE CENTRO - ABAT JOURS

PARTICIPE DO FESTlVft( CIMO
e ganhe nm �KW:-V�MAÇ (B.ElÇ.AIU.

cor�gelo·tDro equlDild)-

A PATRONESSE SRA. HRESA GOM'ES
RECEPCIONARÁ ..

- CONCURSO ESTADUAL
DE PIANO NO T.A.C. me?daram que êle rõsse utt-

LOr.O primeira ,mão, acOnte".. " " Tlo:_o1o Brasil", promovido pelo r."ft_

1 �rd(' as dam.. Pat�l'n�_ vado elo Dr. I'aulo (;ar, 'al, çOm �r.d .. JO»lé dt' ,\I ..Rea' Vô'hll de
"eII da feata. de eon",aternlzII_a .lepRI" 8.t. An:) !Telen .. Mlnl!ll, de 8", .. Horizonte, roram
(io das ilebuu.nt" de !Janta Ra""I, �.bad" PP. n:t re�ld"nda�ntreltuea 811 <:andid.ta5 daque_
Catarina 1953, serão re..epdn-do ça�.1 Arno Bauer. 'e Ccneurso, vallollol! brindes
da. �Ia I'atrone�"e, �ra. Tere- gentilmente �edldo. pela 'ndus_
O t.omes, em lUa re8Id�"<:ía. EM JOIN\'!LLE tr1a de CIIsBlm1ro Silveira S A
Na OportUnidade 'era dillcu".ida "c�'al prealdenle da êecle- de Joln.'i1Ie, Quem estava d�i�
o eeeeteetereme do diu n,h'eJade "HII.monla Lyra", IIf, AI-nada para O orereClmento 81m_
llO\'embro pró"'lmo nO Clube "I:?'jo Urban, orereeeu Um jantar bõltco (tOS mesmo., era a repre
dll Ag6sto", que vai acOnt�cer � êMt� (.:olun"'la no IIc.. lauran- dentante de Santa Catarina. 'u
em nO;le de "brack_l.Ie", uUma·'pombo". Entre Oi! preS{>nt�·� ta Dalva dos Sant08, destacad
promOçio desta Loluna, em b"-de!JI.<:BmO� o j.,,·em cronl,da �o funcionária do Uane" lnco de
tlet"ldo da ccnstrucão da nO"lIclal daquela Cidade _ Ralf lt't Uaja!.
léiIe do Clube A anfitriã .,r"-manu, do "Iornal de J"ln"III�"

�erá um "COQ". ia conv,od-,'Icot, combina0!" q c ,,� l)il)lo-
.... ""t' da� 1,,.trJi1�s,;, a )oll1\',I"n- O Dr, JOI.IO êADROZNy

,"" c;'ão fntreg""", ""Im" .. 11'- eficiente Diretor_presidente
INICIOU

I I 1l""I" !.' la qu� \;11 ..contt·ccrdn CEI.ESC, ontem, rol hdme_'
.na .. \.ItA", no ll<ô:<imo dI" nall"eado com elegante jantar'

"btrtl\m. �onrorme fatava pr ... _,·, .. t ... lIu8hO), .1"'\'1.;" ."u II-no Querênda 1'lIlace Hotel, Pfl

"ramado.. o Concurse Estadual de presentar 'sm Je.fl:" Oe IlIod"'loa diretor". e fUncionários tia

!"-boDo, prO"I<)\"IIIo pdo Departa-promovido pela Boutique ENY'reDartlo:ão que dirigi, em come_

to de Ctl.Itura, da Secretá- •
mnrao:io 80 eeu aniversário. No

ta de E. C., tI"!>e eatá aC'JI""- ':,mM a ort'aen�a de- soa dd

edo no Teatrtl "Alvaro de car A SENHORA CO��lIFI.:) "posa da. Traote Zadro�ny:
..Ih.... 1I0j e , &ertÍ realluola a Sllnt05 Lln,. a I'atronellse cfoque edav. multo elegaate,
,..-ova final, à!! vinte heraa, A nane dat DebutaO'!te$ do �<M:le_

hftebroSO (tango) - peça d" dade de Ita!';';, Que �"J nro"lc_

Drrvnl.Q; B - uma Pe\a a es_ ce' no prós1mo sábado no "GUQ () nF.PlJTAnO

-eo1ll8.f entre: 'tanR.IfI, polCas. ranl", QUI' contará cOm "çun Doutel de Andrade, é e nll"O

__U,rheS, tmpro.·tJo� e ba_ ionto "Ra ..ena" de l.�\:Unll. ""n -t.. I'TR, no Congres80 Na

dla._; C - uma val�a de Ih're clonai. Foi ° qUe me Informa_
�Iha. O Encerr'ul1ento do NA ram ontem.

COp.�uno, ser';' Do dia ·"one. àii Cerimônia de Inaull"un�ii" d" PASSARELA

d'l\ttl hora., A - a�n·�e'll .. t,;ão Retrato do Dr, Adh ..rbal lI.aml\� Hoje uNh'e'" da srta. EUzlI_

dOI! eandJdatos, e",.,CUhIPdo um"a Silva (candidato ã. (;(IH.na_ bt'lh Hp·",·. Jn.jt"c _ IDEM tio

,,-.rama varlad,. : co",pOolI�õell dor em 65) no Saliio No"'" d" dr. COnstantlnn IlJmaws _ O

a. Erneato �alarelh: II - en- Maternidade HCarmela nutr,,", DECORADOR GARBELLO�,
&reP dO!! prêmioll ao" ."ndlda-" elegante dama, S..nho'a nu está Ideall.o:ando a "ecoração do

,.. veneedort'"S. M"I"brtoe !Ia Co-
th ffo..pcke da Sih"a, des.:e'roU baile do dia no..e de nnvemnrll

.lsIIio Julgadora: Dr,l, I':mili"
D ICetrato de seu e8pi1�0, it prÓJ:lmo no elube "12 de "'11'0,._

.. M. SiDUUI Cardotio da Silva, convlle dlO IIr. M"rllo l\Iotll. DI-lo", moU ..O!! de Nalal, uma da'

tro Aldo KrUI'I("T Ma.estrO relor daQuela Maternidade, !lili-Idéias flue poder. aContecer _

......oel Peluso. Dr I'elel s_
4ue1a Solenidade esteve presen O LIRA T,C. prô.o:hno sábll.jo

adtlIause,. 'I'Iof('II",.r.a ",,111.'- te o G ....ernad.... Cel80

JIeElb MOftllra. e alt•• autorioladell,

PRfMIO� fA8UlO�O�! - DUPlO �ORI[IO!
)Ia ser/e ;,{

UM AUTOMOVEL OKW·VEMAG .1963. NOVO IBELCARI
Totalmente equipado

.

;lia ser/e "lJ"
1.� prêmio - Um dormitório super-luxo CIMO
2.� prêmio. Um conjunto estofado CIMO
3,° premio. Uma poltrona "bergére" CIMO

Todos da Nova Linha

c.o ... P.RC:LA OE '" IoIll CRUZEIROS OE SUA COMPR.... DA DIREITO •

UM COUPON oa SERIE .••.. E c.oa C'-S 1.500. UM COUPON O. SERIE "S"

,.,
EIS AS CONDIÇÔES DE VENDA

2O
OI pe OESCONTO

10lo .f;FETlVO NAS PAGAMENTOS

COMPRAS IGUAIS, SEM
A VISTA. OU ACRESCIMO I

�C""'2 ii
GRaNDE VARIEOIDE DE MDDÊLDS E • CONSIGRIoI
aua QUaLIDaDE CIMO. asou ao SEU aLCINCEI

MISSA DE 7° DIA
A Agência para o Desen- --------------

volvímento Internacional - PARTICIPAÇAOA.ID. - 'a,' um empréstí-
mo ao Govêmo de Santa Wilson Liborio de Medeiros e sua exma. esposa sra.

Catarina, para financiar Ma:-ia Inez Santos de Medeiros tem o prazer de participar
50% do custo total de obras aos parentes e pessoas de suas relações o nascimento de

de Serviços de Abasteclmen, seu filho ADONAI ZANONI, ocorrido no dia de ontem

na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.
__
--------------------------------------

vve. Orgalína Charnesk.i, filhos e cunhados convidam

parentes � pessoas amigas a assístrrem a Missa de 'tr dia Que
mandarão rezar no dia 11 do corrente (sexta-reíraj as 7,30
hOH� na Igreja Santo Antônio, em intenção à bonisslma

alma de seu inesquecível esposo, pai e cunhado Josê Char

neski,

tão brasileiro
quanto Brcslllc l

�(l CO.'ICUIISO

1O·1(}..63

NOS TEMOS
�

A PEÇA III
de que você precisa I
Nc qucltdcde de revendedores cuto

rtzodos. podemos resolver seu pro
blema sem demoro. Em nosso estoque
lod encontrará - com certeza • a

peça ou o acessório que procura, a

preço de rebelo. genuínos, testados
em laboratório, garantidos pelo mar

ca IH, E, no caso de qualquer con

sulta sôbre o seu International, tere
mos o m6ximo prazer em ctendê-lc,

Representante IÕI nesta cidade
G. $OCAS S/A
COMERCIO E

REPRESENTAÇOES
r..JLVIO ADUCCI 721 -

ESTREITÓ

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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c�SÕCiAi:PAINEjRAS=-Campânha dos 1000 com a finalidade de preenc-her seu Quadro social. no mês de Outubro não cobtará jóia
-'�---=-------------------���--��--�----�-----------------------------------------

Pacifica a Greve dos Empregados do Rio-Light
RIO 9 (OE) - 'rrencor- do Trabalho desenvolve uma determinada cresse. pelo -ocvêrno da Guaria- enquanto a Ro Light nr .... -

re "r.c'ficam"nte a greve esforços para sotuc.onar a O sr. Oliveira Brito rouc- bara. A Secretaria de R',!- mete a dlvutgaçúu lo! l'�:la

p:ii'c.ai (\J peascat J(;:; es- greve. Segundo a polida .õu que: problema deve- gurança e o l° Exêmil') in n:ta oficiai abc-dand-,
c.;Lór:oS da fábrica de gal palitíca o rnovtmentc é p'l. rà ser sotuctonado '�::) ro.meram que a situa�ãl} questão.
e de energh em upãlo as cinco e não se -egtstrarsto M�nlstérlo do Trabalho e na Guanabara é de ca.ma

S����;'::::':.��: �,:::� �;�:::� :����:'::' a��:

'I' ·O=E'o"SI"O-O' Te' l'OI"Cll. oa França, V'-I"S-"'""'t'O"11afirmou que I) movimento S� efetuando nenhunra 11 ii
ainda não dá ,J.ra arctur prisão. Em Brasília o Mi-

�df�d:"j��;��,,��c�'< qU� �:�:� .00��;�:'a B��"�,,,;� ·pelo Prol. Walmy Bittencourtalguns funcionári.:,:,; CIos que não pode essumt- a I
escritórios estão trabatbua tresponsablllrlade de aten- SS:;> 'êS"CT':"6X"'Ç% ,,':;;S:'i1"'-=�
do sob a !}rdeção de ror- der a justas rervmcrcac-ea Doralécio Soares ramos do desenhe. Realiza exposições

ças redorat-. 'Tropas uc 1'> do pessoal de carris, ma- anuais dos desenhos técnicos ali executa

�:;;���. ��n�����\�ÇÕ:�uad·� ���n��ea: ���:rs�o A.��� Proferiu o ProL Walmy Bittencourt, :�:' ce::����õ� :i��':;r:�nd:u�:1�t::::,ia�
L ght enquanto o dtre:.... r "pode prancae uma Ilega- �1�n:��I\��l��: �:�!�ê:�:S:��:ed: ��: esses comparecem acompanhados de seus

do n �lr�amento l'<9ri '1,;<,1 HdlU1p .!l'tra at-ender a
sino Técnico na França. :::�r:ei:���a:�:metendo os trabalhos a

Com a presença de acrescido número

de alunos, protessores e pessõee interes

sadas, tomaram parte na mesa que pre

siC1IU a Conferência, a convite do diretor

Dr. AntOnio de Freitas Moura, o repre

sentante do Sr. Secretário da Fazenda

Estadual, o pro!. Sezefredo Btaske, de

cano dos professores daquele estabeleci·

mento de ensino, Dr _ I1ton Prazeres, re

presentante da Faculdade de Farmácia, e

diretor do SENAC, Dr. Nerêu do Vale se-

���::iO�ii�:���:c!�C�I�ep�:�;��:n: c:�
direção do Colégio Catarinense, Eng, Vi

tor Fontes, membro do Conselho de Re

presentantes da Escola Industrial.

------------ = ==--.�

II PREVIDÊNCIA SOCIA: �
..

, a,� (1JM;tt.r�
Itda�Üf' dos documentos een

siderados háhels para pro:>va de
idade e qUalidade de dependen

,. ,��'L»

espeCial (vêr Deceeto-elel

n" 6.707, de 18 de julho de 1'944)

a) certldiio de nascimento;

b) certidão de batlijmo, para

os hrasilelros nUCidos antes
de 15 de novembro de 1889;

c) certidão de Casamento:

SEIV;:O I'ROCESSADOS:

ue devedore� da I'revidênchl
Social serão processadOs pOl

apro'PTiação Indébi�a, segUndo

.. A'l'O NOIUIATIVO no. 10. do

iÍltimO dia 3, e conforme instru
- çõea e:<pedldas pelO Departa_

d) Certificado de reservista mento Nacional da Pre"idencja

das Fôrças Armai"s ou CIIn._.1ra Suelal aos In5fitUt��.
de Identidade farneclda pelo.

.e) cartetrs de identidade, for

necida pelO Deputamento Pede

. 'ai de segurança I'Ílbllca ou pe

ias Polici;s CivUi ES(aduaI6;

f) passaporte ou cêdulll con

aulor, desde que contenham,

dia, mês e ano de naHc1mento;

g) carteira ou registrO de es

trangelro (cartelr .. ! modelas 19

(20);

h) título de natullllbaçiio
(Portaria do Ministro do. JusU

Çll e Nel;óeloll Interiores):

I) cartelr. cü; Qrw"m d. Ad

vogados do Orasn, nos têrmO!!

do D.,.creto nO 22_418, de 20 de

fevereirO de 1933:

j) titulo de eleitor, com loto

graIla.

Salientamo� que a carldra

'ProfilJ5iOnal f'l'pedlda pelo lIIi

nistério do Trabalho e previ

dêncta Social, devidamente re

gularlzada, _podera suprir, em

caráter provisório, a prova de

idade e da qualidade de bendi

clárlo ou dependénte, n06 têr

mos e na forma da leglsla(ão

A n,aloria rios acidentes
" ...... lhoM'lieveUla.i>a in.pr",

0"1"","<:111 d05 homens do que ao

p""'igo das máquinas. Trabal;,.e

com atençào e caulel .. , para

bua própria segurança. (Pu

blicação '"0. 64 Sesi de P. A_

(1) _ O primeiro dever do eh_

I'e érespe1tar, su1.l a roupageiD

modesta, ..uh a rude anarên

"I"'do humilde onerárto, sub

1l� maneiras mtdt.s vêze,� de,;:"
jftfld.. "",o:;,.u-.báJfi.� ........
persunalldade, humana.

(2) _ O trabalho deve propOr

clonar ao h..mem 'J. oportun,,)a

de de desenvoh'er e ape.rei<:o:.r
sua personalidade, 'Porque e

pelO trabalho que o hom�m nor

m"lmente se eJ:teriorba u:i. ex

pansio ã. SUas vjrtualldadell
vê-se a 51 mesmo, recOnhece
seu valor próprio e mamfe>ota

6ua importância ece outro�.

AI) _ Pubicaçãu no. S3 do Se

81 do R.G.S.
A2) _ Publicação no. 10 do

Sesi do R.G.S.

Em cumprimento a riec;·

.são do EgrégiO conselhr) e

disposição do RegulamHl
to da O. A B., convidl} os

.senhores advogajos ab.l:

xo mencionados, para, d<:n

tro de t=inta (30) dia:>,
contados ,da. publicaç�G
dêste edital, comparecer�m

. a esta Secretaria afim :10

resolver as.sunto de S2-::t

interêsse.

Acaclo Zélnio da Silva -

Aldo Pedro Dlttrich - A,

fredo Barbosa Born - A··

loizio Cailado - Ama'!!rl

Guimarães Bom - Am.t,i)
lia Pinheiro Guimarães .

Antenor Tavares - Antô
nio Carlos Guerrei"o ,Ie

Carvalho - Antônio B'l,l

baid _ Aquiles Garcia -

Arão RebeLo - Argeu Go

-dinho Furtado - ArrnRr.

do Calil Bulas - Arm�1l10

Silvio Oal'Ielrão - Attlllo

João Andrlolll - Carl�

Eduardo Viegas Orle.- Oi

di Jo.sé Goulart Claudio .:l'l.

Costa _ Dalmo Vieira -

Dib Cherem _ Egon JoA

Vo!gt _ Elci Irene Ma�

çal Boabaid _ Elgldlo Lu

nardl - Ely Ral$ln -

Euclides P=ade - }o'�lIx

Back - (Francisco Vos

graus Coltlnho - GeCit!ll)

Antunes Vieira _ Hamil
ton Caminha - HIl.n3

Buendgens _ Hedclo R'!:.8

Fausto _ Heny Mary tm-·

d"ebrand Govêa - Her<:iho
Fl'onza orá.�lo C<l.'oral

EDITAL
João O1eto Corrêa Mout'3,o
_ João Luiz Neves - Joãu

Almir Silveira João Ribas

Ramos _ José Pll.dilha l�a

Silva - José LOoes _J01·

SUa _ José Lop�s - G;)!"

ge da Luz Fontes - Ju;!e:b
Costa _ Lenoir Vargas Fl'[

teira - Luiz Henriquo:
Baptista _ Lourdes M'lrla

da Silveira Piazza - Ma

ria Helena de Camarg)
Régis _ Maria. <ie Lourdes

Medeiros Vieira - Márl."'i
Clímaco da Silva - Miei,)

Mafra - Moaci, ·Budan�
Moacir de Oliveira -:- Na.

poleão de Oliveira -:- Ney
Aragão paz Nelsl)n Dondo
ni - Nerocl Nunes Neves
- Nilton Bussi _ Norbt:!r
to Ulisséa Ungaretti - 05-

nl de Medeiros Régis - Os

vai Perei.::a Baix� - Osval

do Silva Saback - Orlan
-do Bértoll - Orlarldo
Francisco de Souza - Or

lando Giovanetti - Oh',n
Cardoso _ Othon' D'Eça
- Pedro Reis Junior -

Ricardo Luiz H"ffmann -

Roberto Tuffi Mattar -

Rogério Fagundes - R;:l

gério Stoeterau - Silvio
Ney Sonclni - Túlio Ce
sar Gondin - UmbfJrtv

Ramagem Paz - Wa,".er

Wanderley _ �er(!rino An

gêlo Piazza.

Florianóp'lJis, 7 di! ou

tubro de 1963.

AllamJro Sn7a Dias --

A Escola Técnica de LiUe, cidade

onde estagiou, é de alto padrão técnico,
zona altamente industrial. Falou o con

ferencista, que em tõdas as escolas tem

um orientador pedagógico que coordena

pedagógicamente tôdas as cadeiras e as

lilNASIOS INDUSTRIAIS -

suntçs relacionados com' o ensino, . são
... �T�&�.i* _,- "�a1"t:OfeSSOreft al� esperi-

mentado em ensino técnico.

ENSINO TI1CNICO NA FRANÇA

'Í

Em geral o aluno estuda com anota-

IIções das aulas e pontos fornecidos pelo

�professôr, e uma das coisas que mais

I
-

Ilhe entusiasmou,. foram as bibliotécas I R MAOS GLAVIMexistentes nas escolas, onde existem li-

:��:,�"::;:'�',e;:�j�=dOO�:' ',::;:,no q:� i ,LOja.
freq�enta, constituindo-se assim uma

Ii
OS MELHORES ARTIGOS PARA O SEU "LAR j ,ti'contmuação das aulas recebidos.

('II "Ij ,>RUA iLl01AQ" .I(INTO'I,6ENSINO NO BRASIL
_

'n'j��'::���,��'q��d�,o.::�:::: :�U3�!e' P e los Munic i P ios:
sil, baseado no sistema francês, aguar-

D BIdada naturalmente as decidas propor-

e umenau para"O Estado";�:i,!�:�O ;,;;:;';:': :�:n;:�:jal:�!��
dos seus profissionais, no Brasil entre- GUIA TURISTICO - ACaba tado de Santa Cataina, Com cô Governador CelSO Ramo8, 8em.

tanto os nossos técnicos têm que ser de Ser dadO ã puhliddade O ro e orque�tra e;n grande e5_ pre tão sollclto em acorrer em

mais versados em conhecimentos gerais,
de maneira à poder atender às Inumeras

exigências do nosso desenvolvimento in

dustrial.

Procuram assim as escolas com essas

exposições, demonstrar o alto padrão en

sino ministrado.

TóDAS AS ESCOLAS
.

TÊCNICAS
POSSUEI\I MAQUINAS

1\1ODERNAS

TOdas as Escolas Técnicas possuem
máquinas modernas, onde os seus alunos

executam as peças por êles projetadas.
Numa escola pública que visitou, foi ín

formado que a mesma céde as suas rns

talações no período noturno, à operários
de indústrias para cursos de aperfeiçoa
mento, e que as peças produzidas pelos
alunos são submetidas por êstes à eXB

mes e testes de uso, dizendo após as suas

opiniões.

VERBAS CURTAS

IAs escolas públicas têm instalações
de máquinas mais completas, entretanto

somente são executadas as peças cujos
projetos sejam cíassrztcedos até o sexto

lugar, pois lã como aqui, as "verbas. tam
bém são curtas".

ESCOLA TÊCNICA DE LILLE

BIBLIOTÊCA ESCOLAR

CENTRO DE ESTUDO VOCACIONAL

Existe em Lion um Centro de Estu

dos Vocacionais, que recebem crianças de

tôdas as procedências, estudando as suas

vocações afim de encaminha·las aos di·

versos setores do ensino. E' um centro

altamente especialisado em psicologia
educacional, talvêz um dos únicos na

·França_

PERGUNTAS FORMULADAS

Entre as perguntas formuladas que

foram dirigidas, ao prof. Valmy versou_

sôbre tempo integral do

prOfes.sór,
remu-

\neração, ascendência da mulher aos cur·

sos técnicos etc. Informou S.S., que os

professores lecionam em mais de um eg

tâbelecimento de ensino, que os salários

iniciais, são de três à quatro vezes asa·

lário minimo enquanto que os técnicos

O sistema de Bol� de Estudo é lar· de indústria, percebem de cinco a seis

gamenta adotado pelo govêrno, em que vezes. Observou mulheres em cursos de

quase tôdas as Escolas têm bolsistas. publicidade e arquitetura. Que há grano

de preferência dos alunos que ingressam
nos ginásios industriais -pelos cursos pe
eletricidade, metalurgic&!: plecânica de

máquinas etc. .

Disse que os estudantes são. 0$ 'iO�s
Disse o Pro!. Valmyr Bittencourt, mos em tOdo o mundo, mesino etusiás·

que em uma Escola particular Técnica mo, mesmas reivindicações, os mesmos

de DesenhQ, que visitou em Pàris, Ó
'

movimentos.
.

curso técnico é de alto padrão. Que ti, Concluindo, disejou que as suas

pa·1
aluno ao ingressar é submetido à exame 'lav,ras houvessem contrlbuido para o

de seleção e voçacional, permanecendo maior conhecimento' dos professores

::á o��:��:ç:o v��:a�e pS�: ;r:Si��:��: �e�:�:e���a����res�����o�:
C'lessJlIl(J. ES8h l'SGo)a aonlllge tú(luto o::; Brasil .ot...

JIt"�"'1c:',"f.' ';;" � .-..--1

Dando inicio a sua Conferência, disse

o Prof. Valmy Bittencourt, não' ser a

mesma uma conferência, e sim uma pa

lestra de acordo com as suas obser.va.
ções quando da sua estada naquele un

purt�:lte pais, como bolsista para estu

dos de Desenho lndustriaL Disse ser o

EnsihO TécnicO na França dividido em

três setores, o media, o técnico e o su

perior, êste último constitu�do pelas es

colas de Engenharia Industflal..Que ale�m
das escolas públicas pelo Governo,

.

sao

em grande número as escolas partlCul�
res, e Liceus, que ministram preparató
rios gerais de tôdos os cursos, uma

.

es

pecie de cientifico e clássico no Brasil:

Os ümésíoe Industriais existem em.

quasi tOdas as importantes cidades. co�o
centro de preparação técnica, para o m

gresso nas Escolas Técnicas, cujo grâu

de ensino é elevadissimo, os alunos �e
Ias formados, são disputados pelas m-

dúst��asESCÓlas Técnicas conferem dois

gráus, o de Técnico, e o Técnica Su�
rior, êste último, são poucos e .mw_to
procurados pelas indústrias, pois �ao
considerados projetistas de alto gabanto.

Os cursos técnicos são preparatórios aos

cursos de engenharia industrial. Só que

na França, quando o rapaz pretend� es

tudar engenharia industrial é encammha·

do aos ginásiOS industriais, iniciadores de

ensino médio base.

PREFERJ!:NCIA DOS PAIS PELO

ENSINO TÉCNICO

E grande a pr�ferência dos pais pela
ensino técnico aos seus filhos, porque o

mesmo representa uma garantia para o

futuro de jovem, visto que sendo a Fran·

ça um paiS altamente industrial, pagan·

do salários compensadores, ainda se re.

cente da falta de técnicos,. absorvendo

tõdos os diplomados nos vários setores

do ensino.

ESCOLAS TÊCNICAS LOCALIZADAS
ÉM ZONAS PROPRIAS-ENSINO PAGO

As Escolas Técnicas, estão localisa

das em zonas onde à demanda dos téc

nicos é mais acentuada, e o aluno ao

concluir o ginásio industrial, procura
uma escola técnica de acordo com a es·

pecialidade escolhida, sendo o regime
do ensino, in�erno e semi·intemo. O ensi

no nas escolas públicas, está sujeito a

um pagamento minimo em parcelas, pois
o govêrno faz compreender ao povo que

sendo o ensino altamente dispendioso,
deve ser por êste pago, passandO o mes

mo a' ser valorisado.

..

BOLSAS DE ESTUDO

ESCOLA PARTICULAR DE ALTO

PADRAO - EXPOSIÇOES
ANUUAIS

"Guia Turistico" editado pelo

Departamento Municipal de

Turismo. Sem carater cOmH

eial, com 6� páginas de t�xto,
bela capa a côreS e magnifica.

apresentação, o "Guia" �'em re

ple.t,:, de interessantes jnfolm;J

çõeS sÕbre a \'ida econõmka

politica-adminlstrat!>'a e cultu

ral do mUnlcipiO. Constituir_se

pela sua feição material, peta

matéris informath·a, pel,ls

t110. O lançamento do disco, e�

perado para bre,·e,constltulr_ ..e
-á numa Verd!lde1rp. conSagra

ção do maestro Geyer e do ma

radthoso co'o do 'Carlos Gomes

OI(ÇAi'tt\i:NTO i\ruNIClPAL -

O sr. I'rerelto Municipal enCIi

mlnhou ã. Câmara Municipal a

proposta orçamentária para ...

proJ:lmu exercício de 1964. A re

ceita está orçada em 460 mi

lhões decru·telros eadespesa
em Igual Iluantia.

socorro !Ipi> menos aquinhoa_
dos da SOrte, também ficará

indj[erenfe a êsse abuso?

RISCO DE VIDA - Foi apre_

Seni"'ldo ii Câmara Municipal,
'Pelo Executivo, um projeto de

lei .concedendo a .f!:raUfleação
de risco de vida aos guarda.

muniôpa;s, ao eercereiro " aos

gu�.rda_noturnOij.
FA'LECIMENTO - Aos 8"�I!D

ta e Oito anos de Idade, h1e_

eeu, na terça_feira, José Rlbcl

ro de Carvalho que, há mais de

30 anos, vinha exercendo aa

funções de promotor flubJlc.
da Coma,ça, cargo em que, le

�entemente, se apo�entara. U

ma bels Inteligência e um 6-

timo cara ter. Um grande amigO
e Um grande patrlota_ Seu Cn

t�rro teve enorme IlcOmpa.nha

mento e foi um atcstado 40

muito que o desaparecido 81g

nifica>'a, pelaS suas virtude.,
pela sua bondade na sociedado

blumenauense. No�sas condo

lências ii famílias enlut.dl'.,

multas e belas ilustrações, ês_

5e guia numa' propaganda. do

município muito oportunn "

"aliosa. ,O Departamento de
TuriSmo vem recebendo cong<a

tulações por êsse trabaIllo.

VIDA MUSICAL - ���um.. Co
roados de êxito O" tr�billhoH
de gravação do diS�o d�'t0':f.a
duração, com mÍlslca.e canto

pela orquestra e côro do Teatro

"Carlos GOmes", desta cidade

Os trabalhos foram execulad08

pela "Audio Fidelity do lUas'"

AUMENTO DAS PASSAGENS

1;NTEJ{MUNlCl)IA1S - Est'"

�ausando lléssin.a Impressãu e

provO(;nndo prute�tos das cla,,

ses menOs (lI\"orceldaa, o absur.

00 aUmento sofrido pClas pas.;;a

gens Inter mUnicipais. A Em_

pri'sa N08�a Senhora da Penha

que adquiriu o aCervo da Auto

Ybção Clltarlnense, aUmen�ou

de Cr$ 1.0:;0,00 para 1.500;00

ésóquC!itãodecoloca(ãod05)
115 PMaagens de mumen,au

ql!e, hã poucos dias, manire�tOI! para Curitiba um "aumenlo

em ofícIo; aosr.l'refelto Muní- nh&" de nada menoS de 450

clpal a su·.. satisfação 'Pelo aucc� cruzeirus de uma arranCada.

aO. que obteve a Iniciath·". For M paaSagena de Blumenau pa
ram gra,·ados, além de outros Ire ra ItaJai (1;0 quUõmetrQ3 de
ch<l_!! de autOJ'ia do maestru I1ei<lz a .. raltO) foram de 100,00 para

PERDEU-SE
Geyer, a "Suile Brasil", arran_ 290. Mal8 de IOO%!! E, ao qu_e

-

Uma csrteira c!}.,tendo a Im

jando dêsse mesmO maestro com s:dhanlOs, não huuve aumento
-

portância de Cr$ 10.200,0;) PaR

unçõeS populares hrasllelrns, de gnsollna, de óleo, oU de ou limediaçpes, Ca'P0elra. Estr(lito
entre as quais: "/\Ilnhu lerr;1 IrllR combustivels e os aa\ário� "ia BRirro de Fátjma, perten�
tem palm('i'·"s",;o. "C ..sinha", tllmhém niio mudaram de ní-

P('qu('nin,,". "Luar .I .. sl'rtã,..' \'l'l pnTU II1als. :1<: nãll há U\1l!! derly. Pedc-s� ti qu.'llI l'neon

e mujlus outras, {'m "dmiT:ln·l� v,,� IIU� H" le'·unt._. em 1"'lI"or

or"u.";t",,,·õcs_ PelM primeha li" Já li,<I O:O"rl(l",,,I'1 ,",,,�s •. d""

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGES" GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA
.

COLABO�"DORES
- RUI LOPO - MILTON F. A'VILA _

, ORILOO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

..

'o conhecido trema ter
Newton Mong:.lilhott, a

tualmente dír.g nao ::t re

presentação do vasco ôn

Gama, de oscador. vete <.1-

tê nossa capital para l::;I

tar de interesse" da sua a

g;emi�ão junto à r'e.te .. ·i:.

cão Catar.nenss de r�:1··.,,-

bol. Aproveitando 6. 09('r
tunídade. veio credenc.nâo
a entrar em contato com

os diretores do AV"at: F-.I'{'.
boi Clube. na tentsUva ,J.�
levar o clube asuera até a

quela cidade' oesüna se
Santà Catarina.
Embora Monguflhctt não

o JUVENIL BLUMEN\"í_,-
ENSE
o cam�eonato de ju"C

n!s de 1963, patrccimdo �...
la Liga Blumen 'uen'
Futeb.:l. vai ser iniciad �, (";

p_óx mo 11'3 19 \�om JS o;_>

gu:nte" jog:Js:
Amazonas x O�impk ,.

Pal'!I"'eir� x Ve""fo Verde �

Tupy X Guna.1Y

DOMINGO, O CLA "SS roo
Na tarde de dr>m!ngo I'e

verá ser reaUzado em .Tv!.>
vHe o clássico Am-ric'l. .�

Caxias em dfsputa de lI!'1

tr"Jféu. O jego que dever:a
teor l'ido re9.11za1,� domi;l"O
últ'mo foi transferido del'l
do às chuvas.

UNIAn ClH,":R PONTOS
E AMEAÇA

Em virtune dr> Olim::::�o
Dão ter comparecido a T�':"'l
bó para saldar seu com

promisso dtante do (L1ii·),
local, vAlido !)P�I) certarn�
l'eIrLonal. l!. d'retnr1a do
clube timboense deu eu! ',1.

�--
��
..

da na L'ga, de um pe-lt10
de indenização das de.ip�
$aS, be:n como ameaçn.wlo
não ccnt:nuar a dsput'l' o

c�rtame, no.lna:ment;e. a�
que a presente situação fi

que esclarecida.
O ofie o foi assinado ')..,..,.

10 pres!àente do U.nião H

Lau.) Bona.
.

MARCILIO VEN"i:::EU
MAS ..

A equipe do Marci.t:o.O
D:as venceu seu mais �('

mível adversário. o .-\!mi
rante Ba_roso na tarde cte
domingo. por um tento a

zéro, em c'Jtejo váJ:do nelo
T�rne:o Início de prôrts
slonais, I temporada de
1963, com gol consignaJ'J
'\través do meia Dão
O estreante da equl,re

marci1!sta entrou em CDn

diçfies inegulares, alegam
os diretores barrosistas e

exigem ag'Jra da Liga, os

ptJntos perdidos no !:[;l
mado.

Na manhã do próximo
dOmingo, será ;n'cfarla 1"'0

esté.d'o da Ferler<tf'ã0 C<.
tarlnense de Futehnl. n.

exposicão caniM.. P:)�i" ,c!
nada pelo Ken('1 Clube. Cu
menta-se aue ns ralnc.�"s
oiee ame"'tr<JcI'" cI� pf'lt_
eia M'litar d" RI" d� .Ta
ne'ro estarão p:e ·ent{!s

A dil'ptç.r;<l do C:'lbe
Náutico Frnn""::,cf) M'l�·t:'·
nelli se apresf>nt� p�:'a r:e

gulr para o Uru,",ual onde
compet�rã .em '1I"11a rt)�,d'l.
1nte'r'"!l('1�nal. T"do,; o,

dl>+1l1h"� e�tii(") Cf'ndn I';lj��
da".(l� pelo� dt.,.p"',ps mar·

"Unellnos, con1 I) êlbjetivo le

q . Ulnn ",�z nlfli , r'.�-

pre"'ent9ndo f) Bras'l. O
M'1.rtineW part.!.r:ipará r.\lS

párecs de Quatro C·)ffi e
Oito Gigantes.

revelasse 9.'S besee QUe <,p

r.am orerecktas ao grêmio
azul e branco por uma �.

presentação. podemos 111-

lo mar Que serâ na case

dos Cr$ 120.000,00, I1\'rf'S

de despesas.
Oa30 as neeoctncões rr.r

cassem com 'J Avai, o 11":

nador Irá avistar-se com

os mentores da oitmotcc.
de Blumenau. c em ce-,o

de 116.0 trecsaeo o esc ,

lhido será o Maccílio D::';>·
de ltajai.
Atl:1antou ainda Mongu:

êriott.. que dependendo fie
acertos qualquer um ri IS

trts clubes em vl�ta;->r_
derã reauear duas pf\'."':!.
da.,<; quando da apresenta-

Nos clichês que 'Ilustram
esta página, vemos, a :11'
reita: Q onze do Vasco d
Gama. de caçador. bicam

peão da Lig a caceeorecse
e campeão do oeste Cata
rinense. Formação: Palma

(1..T.g,ssag:-staL Nelson- Jan

ao, 'rato, '-Tekio, ena MOo:·
cio .. Bera!de. Lauro. JOCCI.

Valdo, Zé, Américo e Pe
rmhc Monguíjhott (TI';�
nico) e santos A esquer
da vemos outra form�çp.'1
do Vasco, que sagrou-se
campeão do 'rorneto Lula _

Simas: numo. Tango, 'Te
kro. Joel, Eucl1des Beral
de, Perlnho, Dcrv�l, oca.
Valdo, Emir e Loide (mas
cote).

flssional.
o P.I,,,ndú eStá natnrf\lmen

te, numa I!Iltu.ção "uh ellmo_

d. nue o Us.tl. 001. e"f'h .pe

lIa& eem 3 pontos pefdldol, 0_

rllladot de'-uma derrota que lhe

RAMUUS

Noticias da Liga
BrusquensE de futebol
Brullquc, I' (Da CorrcKlMlnden foi inffjngida pelo c,"lt1os Re_

O árbitro õnbe-ro Na

has, ...atualmente ncencta
do pelo Departamontn de
Futebol da Fedeta{'ú� C3.�

se encontrar na Ouanaaa- mento de Arbitt-)õ-J ,la Fe·
deração Carioca de Fute
bol que tem a dirigi -,li. o

competente jornalista E
veraTdo Lopes.

te) - O Ufatl, de Sã') JOlÍo Ha

Elsta, dOmi"p, no 1,),Uidjo "

ltlgllllto Ha.uef", ncsll ddade

lra,·ar. "matc"" Jeclsh'" r.om

o I'atsanchi, loCa'

A torcida ele São lnt,.. Dati.'!

!.ti, fiUe, com e",Orml'ol sacr!fí_

�I01, mantém �Inan�c,,�m�nte

pOr mais de I ano:l. utual e_

quipe do lJsatl, Irã dOn\ln!:,u ;I

Broaque para "er ,eu,! �aerlff_

elo, coroados de ii!!.".. com

tlma retumbante ,·it,íri .. dc �U;l.

eq.ujpe sóbre o Pa'Sa"dú

O U�atl, no pre5anl� ..('_rtame

d� Ug. 8ruaq.en8e derrotou

a, seguintes equipes: O num,,!

Ui por 5 a I, o Guarani r�lIp!:c
th'omente pOl" 4 a 1 e:l:l. O,

e o Tiradentes por "I n O, O U_

Bati empatou eom o Carla� Re

nau]I: e o FalaaadA em 1 tenlo

e !Sofreu duas derroh�. nO tUr
no frente ao CarlOS Ren3\\:o< e

DO returno quando baqu(!<lu IIU!"

prcendenumente ante o modes
to Humalti por 2 n 1. Conta
o UfaU com 6 pontoa perdidos
M...._lei 6 pontos nu p3�8lvo,
Ionae de ....tere... (I ânimo. da
"qulpe de Slio Joi'Íl'. serão a

razão de uma vontade hercúlea

para dobrar "O Palllsnclii, Veu

tendo ao Pal,ahdú, flcur{Í o

Usat10 om PIl050 da liio IIlme

lada e1us:ncação para ... Esta

dual dI!! 1964, eBperando uma

Queda do pabandú, !'rente :'lO

e"celente onze do Carloa Re_

nlUI.:1:, (tão RAblamente "'moça

lia pelos senhoreS LeoJ"lOldo

&aoer e Otivio Bolominn, pua

então pala vez prlmelr:'l :l. clda

de de São Joâo parUcipnIÍ. du

Um Estadual de liulC'b"j I'rO_

ra, servindo à tladn!l9. cle

Guerra do Brasil, devf'rã.
118" pOr:l tentos a 0, c um rm

pate rrenteao Usati.
O jO"em indQStri,d 'Ator

estar em nossa capital. cr:'l

rápida visita no tlia 19

Paes Loureiro, atual presi<len
_.

�:::l,(.:il���::�:���:�;�� Regata Pré-Campeonato:
;::��::,�i�:::�:::::::����: prepar�tivos prosseguemLoureIro, e o UlUeo Indust'zlll Continuam os clubes se ções de vulto.
brusquense que, empreSia r�le prepal'ando ativamente no Martinelli, Aldo· Luz e

\antell iei-vi�oll ao f\'l.ebol da d intllito de. se destacar':":"n R!.achuelo: deverão tn"'a,
dade Bêrço da Fiação de Sant3 nns próximas provas pro- sensacicnal. luta pelo ,._

CIItarina. Com'ém lembrar a"s gramadas pela Federnç:1J A tujo de prova em que c.·

desportistas catarlnense, Q_u�, quatlca de Santa. Catarinu, tarão êm jógo medalhas ()

dorante a déCada de 1947 a . Dom:ngo próximo, La3 ferecic1as pela FASC.

957, outro industrial tiru� ..uen águas da baia sul em S'la Clubes dei intcri'Jr tam-

se, o Sr. João Renaux Bauer l'ála olim!llca, teremo., a bém deverão est.ar preS�t\-

patrOcinou o futebol de Bras_ �:!:t:o o�r:���:P�Oan:l�� i��ni��;;SiVqeU� !�I:o�t���v��
4ue. Foi então que, surgiu 1'11_

pital em constantes e'<c,- se inativo há '1lUltn \{, :'-
pOnente e a"UHallldOr o eonhe cicios. visando apresen�". p:l.
ddo CartoS Renaus. Espera..o�

que Vitor Loureiro, seja tam_

b.m coroado de i·sllo em ..oa

Oempreitaad, e o ralsondú venha
elltiio impor_se também' no (e

nirio esporth'o de Santo Calrl

rlna, arranca,ndo do l\Ietropol
a liderança do futebOl �atari_

ncnlle. No aluai eompeGuato

da Liga presidida pelo Henhflr
Oscar Gustavo Krlell"er, o Pal

,andu "eneeu o Illlmaitá por

3 a I e" a 2 e por ldb\\roS

placares derrotou o Goara .. l.

O alvl_verde brllsquense, deI"

rotou o TIradentes no torno

por'2 a 1 e no retUrno pOr 7 a

1.. Domingo, o Paisandoi bast:'l

rá emulltar com o Usati l)a�.1

conflulstar a clasSificação para

Cartel do Vasco

I) EStadual

de Caçador
o treinador Newton Mim 5 x 2; Empatou com o ZOou

gullhot encontr!l-se n:l C-"'l.- xerê 90= O x O c triunfou
pltaI do Estado, onde v�lo p'Jr 6x 2 no returno; Per-
tratar de interesse3 d>J teu deu para o Sadia por 7 }: '.
clube o Vasco da Gdll':l rie e de�forrou-se no r.e�u:,IO,
Caçador. junto a FCUÕ''".1- marcando 7 x 2; emp:l.t .... u
ção cata.rJnense de futebol. com I) Caçadorense !lar Z
Em palestra com a re-;J,),.- x 3 para vencer no rz;_u�-
tagem o veterano trelnâ.j,�r no por 3 x 2. S'lg:roll-<;e 5,<;-

afirmou qU9 sua cquip.. sa- sim:) Vasco da. Gama C,',n
grou-sc cam!leã da111f'."\ peão do Oeste, eabendo ;:)

z:)na, cumprindo ca!\'pa' vic�-campeonat() ao c�-
uha das mais ·.�estaCld�';. çadorense
Venceu ao Ch,peo6 •. , JIH ;i�"� .ril.111:E líder do campeOnato brns

;:::::
de rutebol, o -CariaI!

.- ...

TÓQUIO, 9 - A teCOM

trução no Está1'0 Nach-,.
n!ll em Que se real'zarão
")s pl"nr'!Fis eventos ros

Jogos Oli·rrp!Ms de 1m
terminou sábado.
Com Q recons�rução qte

faz parte de uma série Je
obras Que custaram 27 mI- ----------- _

lhfies de dólares. o estir!:o
pC'd.erá acomodar 71.m
pe�s09S em vez .las 48.1lOO
para que rol con1:;';ruido
nos Jo Os Asiático.
1958. (�-

Conta o eh'neo do Carlos Re.

naol: eom atletas jOVf;ftS e de

promiSsor fUturo no futebol ile

Santa Catarina,

48 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

SETOR DO� ESPORTES

PROL DE SANTA CATARINA NO

Os quadros- salvo a re

rações. formarão assim:
AVAl - Acãc�o; 81(111;1,

Nerl. Gercino c Mirinho:

Rogério e Oscar: Benttnn 1

Moreili, va-ünno e P.�":�-

réca. ,

TAMANDARÊ - Jaim":
Marzlnho Abelardo- J

Martins e Adi];.,on; Flda c

Hélio; Rato Roberto, La

Ião e Babas.
MORELLI, SIM; CAVAI.

LAZZI, NAO.
Gomo se observa pela

escetacêo do Aval. escutn
cão essa que não é c!ef\Il:
ttvc. jogará o artilheiro (I')

campccnato. M'Jrelll. que
oficial .tn Policia Milit"l"
ainda não foi tr,1I1sfc-r!ch
para ":' tntertor do E�t.:.d".
Não figura no quadro -t

vaianc o "pi nta-do-ta-v- I'
Cavallazaí, que seguiu ::(JM

a oeieeecêo satonísta C'l
tartnencs naru Belo Ho-t

zonte, recai de: Campecna
to arasuet-o de Fut{'h')l.

PRELIMIN'\.R

jogarão R� equipes oe [u-
verti ... , !)"'!o certame -:!I\

eateg'orta
Preços CrS 20000 Arqul

bancaria) e crs 100.00 (J{e
.rai)

lho sujço pC'l<> 1;!./ll1ac·l":,,,1
lerã u,n dO$ grantles ",,,tin,.;

pllra I<,"ar um ,:ratld<, Iluhltfo

ao e�I;"lin do I'''(:'''",h{, "II ,j,.

:\tara(";'nii. 1': <,on .. ' "C' t"du I;

50 não hastasBe ai"II.1 "�"H'" .m

jOl{O "for�H uiíltlpi<>ll d') lime

�antlsta (lU" lut"", pelu :nnM

n ja(IUCla u�andll t"d,,, �',; Te

t:uos t�'("nlcos dil:t<l,,� (IClo Ul\"S

Ire Lula quc mio �" p"'ncUp;:

('Om O (<,rco a Pelo: c. �im, que

a pêrola ne):l3 jo):"o� d'�ntr" dlt

àrea milant,s". Ui7. ',ul:1 que

BC Zilu consC'{l:ui. d('f";n"r o

In";t\ campo a drfCu�i,a San

tl�'a jOl.(ará rá�jl ;' ler:! wef)U�

trabalhn, deixnndo Ih'rC'" na frell

te a dupla 1'<,lê ('o"tl'1h') f10tl

for�'-"'omente t<,.:i de fundo

nar, O� Planu� j;i ,·,tlin tra�\l
dos de aeõrdo ,'u'n aI! e,lgêll
eias do s.:rande "m"al<, e I'"d'
rãoou não Cunciol\,"· ""rn\al

mente A <,squaclru <l,. \iI(, 11"1

miro tem tudo 1'"':' h";nr t) C<·i

in anterior cum mai"r{.� i'''s�1
blHd"dl'K de 'iue '''' '"I'! i,ro�i
mo p"��lld". Pclo "u·",,; il:lI.·ccC
encOntrar_se em ,,1\<1 m"'blt

l"orma! Se nãu dcscamb"r 1'"ra

aquele futebol Icrdo,I)\J"luo":,
inalual Como <li" Xd',m itodri

gueS, pOderá gtollar co", jl:,alb"r
dia o �:tbor d�lidn<" dR v'ti"i:t
)o'ura di.�o I'oder,; "",ar�ar o

disssbor da derrOta " d'�.Per�1)
naUzat aind .. m�i; .J futebol

n;}Clonal, conflrm:,,,tlo a·zqllo
CIUC já dissC'mo' c 'I"" hde relt

firmamUII dI! que nos"., ·'as�ocil.

tion" não pa5�a de �Imple� lIu_

.ào. S .... o SantO>! "�Ilccr cr,:\I

ntentaremo� que "U'Ma M:le�ão
80 p�óximo mondj.. l 1",lIer;', li'tr
das IOclboru. Se ,,,"'dpr mi.,

mais iI("J"C'dltllmoS nu IiUC,,��O do

futenol nadonal, IJ'lrqut' temos
a plena eon"ic�io ,Ie 'lue " lte

IC'cion"d" qUe n"� rl'l'r,'� ...ntllrá

em 66 �..,râ rr"c') " fI,io lC'r'

..ondi(ô ...� sufidentr-. l"lru 7"lnr

p.-1o h"m nnnlC' ii" '-"",,,,·;:tli"llContecc1ono� qualquer quantidade, no .neJhOJ
(lualti1ode e menOr -preço

Ec! lahla - 7.0, andar opto, 7Q,�

.'>. c,••; ",,�:,��·l!íi'ii.lilillili��t..:���iIfl�lilü����ÜÍiIi!l:��2�::=---':"::'_;:;''''':;''_i;íiil•••

Gilberto nesta
Capital dia 19

próxímn, quando aprovei
tará a oportunidade pa-n

Vis���:���.teso e C:fl�:'�;� ;.-M--c:---/-n-.!..A-/-;;--M--r:--I/-----.do apitador é um ccs Cl)- L.... t.;.tarlnense de Futebo! j.or laboradores do peoarte-
. EOA/é.!

RADIO. I JORNAIS
REPUDTACBES A. s. LAIA, b6 34 IIIOS preporrianlndo O mais
efideDtt cobertn ....Bd"'I. I jornais de fada a Brasil, ampliou
SIlO ""ipi aspedallult • tIC8ito .,."" repre:s.-s de ,ádiDS e

;amais. 'III"G "ter IIÚdIs .. S. Palia e lia (05 prllKillals cen·

tros pWlIdf6rias) wflt • sua 'epre5Hfa,õa a maior filmo dG g"
neto. E IIOhl: 56 .r.nos lOIII UMA .missll,a e UM jornlll d,
cad. cidade, Pesa � Rlst. jomal ou .suevo pata

REPRESENTAÇÕES A, S, LAR A
R. Vil6ria, 657-Conj.32·Tel. 34·3949·S. Paulo.

Num espetáculo que- por
certo, levará um bom pu-

me: o de anccíonaeos ao

estádio "Adolfo Konder".

Os conjuntos do Avaí e Ta

mandare estarão frente a

frente na noite de hoje.
em jógo válldo pelo Cam

peonato Regfonal de Fut-t
boi de 19M. do qual o t;"ri
metro é lider absoluto.
Vai o Avaí defender a

sua. posição de ponteiro co

tabela. E" o favorito

propocão de 5 nara I,
Irá à luta com um Obj0'.i-
vo: vencer por qualquer
escore. M:lS vencer. ümca

mente, -ots "abe, que t!:l

futebol tudn :91'<1e <lZ"J:�'_oJ

ccr o não pouca -, vêze- '.-

mos visto- os chamados pe
auenos clubes razer d-i"

j-uas ante [r-, chama.'. lO'

grandes.

Dois cantes separam 'J

líder d� vice-líder. se é

que lónt-em venceu o Fi

gueirense que pelejou ;\.1-

te o Paula Ramos. Se. I�
rérn. venceu o tricolor ("I

houve Igualdade no mac

cador (a presente note e._;

tá sendo escrita entes co

embate), o Avaí. vencendo

hoje jâ roce ser COllSi1,'
rado C01110 campeão p á't

cemente.

FOOT�AI.L

Amll.r(I�, o SRntOs .'.C, "Ia:la_

rá pura a EurQPo oDdc além de
dC'fender o titulo de eamp�ã"
mundial de clubes campeões �

mO!llrllr ii mal..,abl1idude ti"s

"Crncks" IInclonnis (enturá a_

gora, em uma sogunda oportu_
nldad" hi�ar () feitol glorioso

qUe nlio �(j o cOnSa�r".I, �'Omo

n lodoll 011 SC'IlS ')ll,'t:l'" c', mui

10 eSpfc1almenle Pe1t\ ê Cla

que naquela oportunidade an

elaram fuendo o diaho po.· p:.

hell lá da \'elha <,Atranja. llC's_

ta {ella os pupilos do me"1"lc
Lula se ul'reaentarãn fiO e"tá

dlo San Slro, em �lilio, {renle
ao pode",sí�sbno csquadrão do

àlitan, eOMlderado a maio)!" <:"

pressio do ratehol mundj,,1

nêst� (,lIlmos anos. Fora de

�

dú ... jd:t quc·o prélio de,-tr.í dC'i

"ar em >sulIpe"�e ao numC'roso

l.ubllco que poreerto IICnrr"r;,

ao EstlÍclio �"" !:iir" \>:Ira ,11)-

l:l<'rr"r 11;;0 Ijit a mal"ohili,bclC
cio cxtruordin:irio ['el,;, ma� aO"

08 hm�e� nii,) Itl""UO, '''-''!iub''é
11011 de i{I,·era, eonsidcr:Hlo "

maior idnlo do "assocíall"n"
eu�opeu nO" iill!mn!> anos. �,1;l8

o ..uce�so da j"�n,,.h , ...rói m,,�

::al�: d:; �t:,::::p:�:�::" ._e�::
rederaçiin nr,,�i1cir.1 de U.., ... -

portos, quand.J "C(\!"Ijlln{u

mllani's ,·Irá "O :-Ir",il Pilt:! d"ri

bancar" ,·lob.· i,�i:'l�ito, tra"C'n

do na C'quip<' l)<·'c·(;pC'innal"Tra
paHoni quI' '"'' ,";a� uportuni_

dad<,� <,0nbe<t'll., iHtCrc��tar
co," Jlilio Oft panes des(:,�u,·.·r_

"'nleR e mal('("'ci!< dia (1O'r"la
Ilrgra d .. fut"ih)i hrao;frejrn. (l

rPapQ.J'I;.'clmento ,i.· A,narildo ..

,,�"ra arlilbeir" do .\{�I"" e

v�!liíli, ma! [�m MOf!llt o Rni (nfunla o "Iaré"
J L! I h o t está na ILHA:
negodar com o A v a í

�hmllcím já ml\it:<"arll no ("t.

boi Inasllclro 11),;1" do st�h'11I"
./ cf.. "jo!!'o l,rasllelro 115'3.00 JIP-
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arroqumo:
\ltGEL: Tropas an:clinas Inl·". li". O Ministro da>! RelaçõI'9 do IIlI Bahamns sul orientais, /;lIldn de aptoximadam..nl"
liram tereltôrlc narroqu1no e Ext"rjore� do RQsil, entregar.; Em Sua pa lIalCem, pl!'ln Carihl', mil pe�5ÔfIS mortas,
mturarn 10 ,,(lIdado,. O 'IInh._ mensagem cspe<:ial do pl'esid.:m o Flora devt' ter dl'Jxado um
tro de lnformn�õ"s do """"". te João Goula'l no no"O �'f,_
'OS foi en..indo c"m urg�nel" aante ar�entino.
" Arl,<f!l, para entrevilllnr_se COm MlA.\II: O fUracão Flora cOn

th.u,. hoje em Sl'a rna�ha de-

Iro �eil"lte 101:'0 m"l� "'I J.I hOr.�lI arr,,�o" u Ilha de Ylanhaguiina,
puru Huel")� Ai'"". chefland'J n nnde fi" Estados Unidus maR_

dcle�açiio b.:ullel'u a posse II" têm um" estação de sondagem

presidente a'll'entinn ,\tt".n li- c.p"e1al, está ag"rll atravessun-

Univenj�ade de Sill!la Calarina
DiVISA0 CE MATERIAL

EDITAL N° 23/63

CONCORRl:NCIA PúBLICA W 22/63

PROPOSTA P.iRA o DIA 21 DE OL"'TUB�O DE 1963

o Diretor da Divisão de Matetial da Uníversídade de

.. anta Catarina, devidamente autorizado pelo Magnifico Rei

tor, faz ciente aos interessados qUIl se acha aberta Conccr

rência PUblica, apraeada para às 14,00 horas do dia 21 de

out.mro de 1963, para aquisição de materiais para constru

ção do Ginásio de Aplicação da Faculdade de znoecne,
Ciências e Letras desta Universidade.

Divisão de Ma�€rial, em I" de outubro de 196�

,JOSOÉ FORTKAIUr

Diretor

9/),0/63

Ah.!{l(l-se Rua Esle1.'es J�l1i"r. 3n
ClUARTOS COM OU SB� Pf�$JO

informação literi!.!.2.=

VIDA E OBRA DF.: MANOEL ANTONIO DE Alr

.MEIDA - Marques Rchêlo - Livraria l\'[arlins Edi
tora - São Paulu - Na coleção "Obras de l\1arques
Rebélo temos, at'in:tI, a reedição dêste que é, sem
dúvida o melhor c mais completo trabalho que jâ
se fez a respeite do autor de "Memórias de um Sar

gento de nlmcía". Editado precisamente Jtá vinte

anes, tlIU 1:::U. .fu>t,c "Vida c Obra. de lUanucl Anhmio
de Almeida". a que se seguiu "Bibliografi:l. de l\1a
nuel Almeida (195� r', ambos dn 111stitu1Q Nacional

do Livro, Il!l..<; coleções Biografia e Bibliografia, é o

próprio �rqucs que, na 110ta intl"odutõria (inexpli
cáveluwnte df'slocatla. nesta segunda edição, lá para
o fim do volume) afirma: "da paixão literária pelas
"Memórias de um Sargcnto de Milícia", achado des
lumbrante dos rn{'us dezcssete anos no deserto na

donal dos livros, deslumbrame!lto que cresce dia a

dia. "aceitou rcalizar uma conferência numa série

promo\ida Illlo !\1.inisttól'io de Educação. Da confe·
rên61. e do "grande amor pelo morto a idéia de fa
zer um tra!l:t�ho mt'lhor. "E o que temos então, é
um pl'ecitls� h··..untamento da época c costumes em

que atu"u e \'iveu o nosso grande escritor realista.
Um rcalista em meio a um periodo do mais descabe
lado romantismo, um ralista instintivo que sabia
ver e transmitir, não reconhecendo êle próprio o 'ia

lar da obra que nos legou. Hl;!rdeiro da tradição de
l\1AA, como êlc um apaixonado da terra· carioca, de
sua gente e seus costumes, :sabendo recriar todo
aquêle mundo, recrioi-Io c fazê-Io viver, ninguém mais

capacitado do que Marqucs Rebêlo para a tarefa,
que ê executada com extrema paciencia c carinho.
Um reparo a fazer a esta segunda cdição(que con.

tem. entre outras novidades, lima série de cartas
descobertas hã pouco tempo). é a não inserção do
materiãl iconográfico da edição de 1!J43.

NOVE�S RUSSAS - Organização, prefácio e

tradução de Boris Schnaiderman - Editora Cultrix
- São Paulo - Uma novela de um autor bastante
conhecido no Brasil e ou�ra de um inteiramente des
conhecido, compõe este novo volume de coleção "O
Mundo da Novela", que divulgando importantes tra
balhos das mais diferentes literaturas, KHADJI-MU
RAT, de Leon Tolstóí, embora sem atingir a altura
de um "A Morte de Ivan Ilitch", possui tõdas as

qualidades e características do grande escritor e re

presenta muito bem a literatura de antes da revo

lução; INVEJA, de Iúri Oliecha, representa uma ten
dência intermediária, numa liguagem que não é mui
·to comum aos escritores russos de qualquer perio
do, Boris Schnaiderman, professor de língua e lite
ratura russa da Universidade de São Paulo e a quem
devemos tantos trabalhos importantes para o me
lhor conhecimento dessa literatura e de suas tendên
cias, nos clã, aqui, no prefácio e nas notas biográfi
cas, uma excelente sintese a literatura russa e de
SCl,lS vultos mais signilicativos.

",ESCRITORES NORTE MIERlCANOS _ Boa
inieiatiV'.I. da Livraria lUanins Editora, de São Pau
lo, lançando esta coleção onde estão sendo divulga
dos, em edição de bolso, l'llsaios referentes aos prin
cillais escritores americanús. Os primeiros. quatro
&10 dedicados, 1'ts�cctivamente, a Henry James, Tho
mas Wolte, Ernest Hemingway e Willian Faulkner_
Sem. llrctt-I'lsão de analise em prOfundidade, os volu
mes cUlllllrem perfeitamente a finalidade a que se

propuseram, que é justamente divulgação_ Leon
Edel, C. Hugh Holman, PhlUp YouDl e Willian Van

�'Connt:r respondem pelOs trabalhos, fornecendo, ao
final, uma bibliografia selecionada de e a respeito do

� ,stlldado,
-

RU-t'.ARCAS f PA fENlfJ

SALA' - II.....TOS DA CASA NAlq _ flOllIAflO
POLIS - CAJXA POSTAl_ 97 _ FON! 39'2.

f(cgl3tro ee maTCIU, patente, de InvençM. nomt'. co.

Ok>1t:tallil. "'UIOII ..;.e e.uabetecl1!lento, 1n8'gntaa, trases d.
prup"gu/ltta e marcai de eeuoruiçao.

tlUa Tenente Silveíra, 29 - l° andar -

Ata da Assebléia Geral Ord:nária
reelizeda em 15 de junho de 1963

EXPRi:SSO CRESCíUMENSE S;A
AOs qu.nae di'>s d:l rnes

de Junho de- mil no.�.:�n
• tos e sessenta '! três, na

sede social da Oump rr.h.a
à rua Coronel erercos RJ

vans. nv 560, nesta Cl::l'L,;e
de Crtctúma. esteoo ce
sanes ca.erma. p;('.>e.,�"s
acionistas rep-esentin.:o
mais de um quarto d:: cn

pital social, cr nr..rua <e

verifica de SUJs ase'ue: I
ra" laneatfas nu "Lívr.r .tc
sresouca di" A�!:,,:.� e

"

r-eusou-se ti. pr uent , �,.

semb.éí a g� ,'1\ ord:'l"1:';:l,
desta Cómpanh!-i.
O sr. cíéuc Nivaldo (.. :;'..

pa. urretor-pr. ..acnte, VE

rificando haver número �,,!.

galo assume a presidência
da Assembléia. -onvto ar-to

para secreta: :a-1q () a ,

nísta João Atrre.ro C1M

poso ccnsututca, assim <t

Mesa, o Sr, Presidente «c
cisre ínsrararro a asa-tu

bléin ge-ral e ccmuntca que
esta se realiza a fim ele de
liberar sóbre o retetón I. o

Balanço Geral e a Conta
de Lucros e Perda" r"L'

rentes ao exerctcto de 1fG2.
elaborados peja -hretorfa e

sôbre o plr,'ce- de C'JlH:iê,:,
lho F:scal. contermo roí
declarada noS"' c"luncio.<; d,?

convocação puh!i: adas llO

Diário Oficial 10 F.st.!do.
em suas ed;çõe-s �1 de M�iO
e nas de 3. 5 e 11 ele JIl·
nh') e no Jornal "O E,;:.J.
elo", de Florlanó!Yllis. ':lt'S

ed'cõcs de 7 8 e 9 de Jt.

nh�, todO'S do c .:ren�� a
no, cu!o text') " :ido �lo
Sr, Se�rptá: lo, juntamente
cs docum('utos ':lele r !!('-

A seguir são -onví.tados
os Sra. nctonístas a oro

cederem a eleição] da N'iva

Diretoria e U::.s n r-os

membros rio conscrhc F!�·

cal. Procedida a ete.cêo YC

üeou-se terem sidos reetet
tos os senhores Clélin 1\'1-
va' rto cnpoa. para D:.')t,)!'

Preatdente: .rcão csn-c>.
p-ira Dcretcr-Cocr.erc: li e

s'recertcc casascanc >, p ,r!
rxretor-oereme -coos ,,':>

sue'ros e residente fl21ÍJ
cíd ade. Para o oonsct'i
Fiscal foram, também r('

ete.tcs 0:.< seI!'1c'res·;.�
canos da campos, Ar;' )"I'J
aerar:m e IVQ zunett p,t
ra efetives e, Leop11do O',
marães. Antena! Lcngo e

Paulo AlIhoff para suple
tes. todos brasikins e re

sidentes nesta cidade. gru

prosseguimento foi pro-e
dida a votação para fi:: I

ção ccs nonorártos ue Dt
reteria e membros do On.i
selho Fiscal. pura c c ir

rente exercício. hav � 1 1J

sido estabelecido os h !r.,:

rártos mensais (te- o-s
45.000,00 (Quarenta e .Jn-

::��t������:= ------���=-����-=�����--�����--�=-----------

;:::::�:���:,,::m::7:�: Os duncs �S plep:!r n 1 pro1:Jt:)j!s rurais
Nada mais hdvenoo a Na tarde do dia 8 do c, r cias crh:tãs observam

tratar o Sr. Presidente do rente o d.. Luiz Ga"?ó�;, teressados também
clara encerrados ')s tr'l.::>a· fo: vlsitadJ por um gr I;lO cheios de fé.
lhes da As�emb!éi3, soli�j- de lideres e sóci.>s 4 . _ B,
tan:!o a.o Sr, Secretá�l'J equipe da Divisão 4 - S
que pr<Jcecesse 'i lavra:'.:;';\ da ACARESC _ Serviç1
'la p.eooente ata. =lue d�P'l'g de Exlensão Rural e

de concluids fJi j;da. ra: . senhor Athanael Mar:i._!s
f:cada pm seus 'êr:no<; e FOnJ2Ca, repre. entante d,)
a�tsada por tcd)s os P'f� P�cgr:ma In��r-amet!c:l-,
$estes. no, da Juven,'1 le Rur:ll,

Tomavam "'�.�',,, no gr'l·
po vls'tante os �":c:('s Irl:J
Greltzmacher, F'lu �') 7,:
mermann e Elmo F,�' ", os

dois primeiros '1" Jn. J. Ylti,
u.J Sul e (l ult' ('" Tn'.·

Criciuma, 15 de Junho
de 1963,

'Cléllo Nivaldo Crip)),l
J�ão Alfredo Campo_,;
Frederico Ca'.l'lgrande
Walmira Bo!;taro C·l'U-

P"-'

Curso PrtlOilratório Continente
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFE;SORES
DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 IGINA'SIO EM UM ANO!
PRE·GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
DATILOGRAFIA
- Boseado nos mais modernos proce9S0S pede-
g�icos.

- Di rigido pelo:
- PROF VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORA'RIOS, DIURNOS e NOTURNOS
Foço sua ínscriçõo à Ruo Dr Fúlvio Aducn

90 24 de Maio. 748, _ , anda,
- Eouipodo com mÓQuina� novas

ridos.
Term:nads a I"lturr; a:3

documentos aclm:3, mp 1f'io
nados, o Sr, Pre�L·'"-:te r,.,je
o;:: mesmos em 'liSC'.l';',l'J
Não hi:lvf'ndo Llbserv.lç(,·�s,
os refer!(los t'(1cumrtl' ....,.,
f;ã.o a,:ovado.<; por unatl:

midade, abstendo se le vo

tar os meml:lro" 1a O'ri'h_
ria e do Conselho FIs��1

r-------------- ---------- - 1

,�2D����
PROGRAMA DO MÊS

PROGRA�JA DO M1i:S DE OUTUBRO
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 - Festival TOM &

JERRY W 9.

A HORA PRESBITERI'.NA
Ouça todos os doming(b pela zn_ -25 Ródio A.nltC

CA.SA
O que se fez j'::t:a v"nCFr

os obstáculos que tornp:u
a vida rural m�i3 tra,Y),
!bosa e mencs atnente já
é alguma c:l'sa )orém, 'Õ!l'.
tre os pro,?:ramas, com')
cam'nhos D:3,ra ,>()lu�l,) de

p"epanção d') clsmento
humano na vida rural. ()

Ctub 4 - S é um dêles �

por ('erto um d.os bons cs.

minhas.

f':l3cisa se de u:-aa. de preier�ncia localizada não muito

lo��, da zona central da cidade e com alguma área de terra.

:f'aver fanar para 2U07 por mei" do qual serão combina
dJ3 d.:t.'l'·'(!_;: ne.,essârios. pnra concretização do negóc'.o.

r .. "'(l:n1'o [en'r::1 de C()m�ras
L(i;� Cfi°Íl:J Púh'k'" 63 - 09 - 022

A v I S O

COJTlunice.-se 8.0S interessados que o veículo, objeto
da Concorrfoncia Pública n.· 63-09·022, encontra-se à dispo
sição dos int,el'e<;sadns à Rua Max Schram, n." 1.634, rs.

sidÊ'ncia do Sr, Ede Rosa.

D, C. C. em Florir�Ópolis."'7 de outubro .de 1963

(a) RUBENS VIC1'OR DA SILVA
PRESIDENTE

rama,. Cct!'i\

28-11}63

vam o senh�r " ""_ p:
nho e o Freí r!.l '�!(' _\,

Chave'!, O Drimeiro G" Br')s

que e o segundo ris Ara

ranguá,

15-10-63

APAPTAMENTOS
Vende-se, prontos para habitar na rua Presidente Cou

tinho. Tratar na Praça 15 de Novembro, 22 - 2." anda: -

telefone 2828 - das 10 às 12 e das 16 �s 18 horas, diàna-

A Yblta fOi mot;vada Tl.t·
ra apresentação de d·

pedidas, de vez que os s,ó·
cios e líderes 4 _ S "

guem amanhã para a R€'.

publica dn Paraguai, 0::1(\-'

permanecerão U'11 n.t'"

numa visita de irtercà:irr.
blo em que 0.3 .-o�:cs ·l-S

br,aslLeircs, 'l'sirl'rio (j..... \

casa'dc t6cius 4 _ Spa·
l'agua�')!:i; os lidé 4 - "E

brasileiros rcsidirão com

lidere:,; 4 - S 1,,lragualC'-i,
Iria Greitzmacher, que .\

sócio do Club 4 - S "NI)')

'So Futuro" de laraguá do

Sul, é campeão do Mil�')
Hibrido e::n San:a Ca:"l':i
na, e relatou deseml)a�r.

ço para o dr, Luiz Gabri.-'L
com.:J cultivou m'lho hí
brIdo pa.:'.1 con��guir 1'{"l

dimento por hedare fj:..e
lhe deu O camneona';<l,

mente,

TAC - CRUHtRO DO SUl
NOVOS ORA'RIOS DOS CONVAIR 440

DIRETO A SlíO PAULO E RIO DE JANEIRO
3a" 5a, e SARAOOS - 14,30

PARA
CURITIBA, SAO PAULO E RIO DE JANEIRO

2a" 4a, e 6a, as 11,45
DOMINGOS - 1445

PARA
pono AI Er1 ,E

3a" 5a, e SABADOS às 10,30
DOM'�(jm-l1.15

lAe - CRUIE'l'n nn �I 'I - ÇEMPRE CMA

Durante a vlsi ta o ar.
..Luiz Gabr:el manlf�.ot�"!l

que km o maior c o !Yu

melhcr In�erê�se ntl e�b
cação d� Juventude Rural
at�avês do prcg>:'sma pxe

cutado pela ACARESC. E

que os Clubs 4 - S prcpr.
ram produtores rurais �

clonas de casa para ;) Bra
sll dos nossos fIlr')s. O prô
@'rama dp educa:;.!io d:l j 1-
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Dr. Rubcm Moniz da Costa, Procurador Geral do Estado em exercício, quando
agradecía as homenagens

s. Catarina e Paraná solici
tamiliberação de empréstimo

Visando a ultimação aos te do País, por proposição ca da Região Fronteira Su
trâmites burocráticos aUE� do representante de Santa doeste do País, ao tomar
ainda sustam a liberação cetertoe, Conselheiro Eng" conhecimento da solícita
do empréstimo da U.S.A.1.D. Annito zeno Petry, enviou cão feita à AUança para o

aos Estados de Santa ·�t>.ta- o seguinte telegrama ao Dr. Progresso - por tntermé
rina e Paraná, junto à Pre- rnogo Gaspar. Coordenador dío da Agência para i) De
ardência da República, o da assessorta 'I'écnica da senvotvrmentu Internacional
Conselho Deliberativo da Presidência da Bepúohen: - peles zstecos de Santa
Superintendência do Piano "0 Conselho Deliberativo Catarina e Paraná, de um

de Valorização Econômica da Superíntendêneía do Pla- empréstimo destinado a

da Região Fronteira :Judoes· nade Valorização zconcmt- Serviço dc Abastecimento
-- -.--- - D'Água e de EsgOto Sanita-

Elpídio Barbosa:
entrevista

Na edição de domingo peíto das atividades do

prôxirÍto, o redator dêo;ôc ilustre Proêessor frente à

periôÜiOO. Nrictes Prade. �retafia e dos planos re

entrevi",tará (t Peoressoe rercntes à sua �tão. Sa

ELPIDIO BARBOSA, een- Iienta-se, uma vez que uu

eeuuado Secretârío de râ ótimos pronunclamen
Educação e Cultura :10 Es- tos, dando uma visão séria

todo de Santa Catarina, A de sua atuação, I)Or slnal

entrevista versará a res. dinâmica c consciente.

AUMENTO DOS COMERCiÁRIOS:
NOTA DO SINDiCATO

mo atacadista, de repte
sentaçces con.er-nats e da

carne veice.

Em virtude de hav er

dúvidas quanto a lnterpr <'
tacão do acóntão da der»

são do ggrégto Tribunal

Regio'nal ido Trabalho da
4a. Região, a di .. etcna d-i

Sindicato dos gmpregadcs
no Comércio está como-ii
cando a todos Os tntero vc

dos de que o aumeru 1 .....�

comerciários é devido 3
partir d dia 22 de agosto
p. passado, sôbre os salá
rios vigentes naquele !!I�.

SISTEMA PORTUÁRIO NACIONAL
SERÁ RECUPERADO

RIO 9 (OE) - O m;lü",�
léria de viação aprovou o

programa de trabalho de

recuperação no slstema
portuário nacional. envot

vendo investimentos "la

mOlante de trezentJs e

vinte e cinco .bilhões !:'l

execução do periedo 63/63.

Desta forma diz o 8,0-
dicato - não l'Iá o ql1�
possa levanta: duviJ'lJ,
uma vez que a Jecisão f '1
taxativa, e que ) aum ',I'::J
deverá ser pago pifa :'.1-

dos os empregados ta.lt,u
do comércio varejista. r()�

o plano no seto: portuá�:v

Integra Q pr:Jgrama pr!o
rItario estabelecido peta

SÂNTOS VAI A PARIS SÁBADO
(esportiva) RIO 9 (üJJ;J

O Santo)'; F. C, embarca,'á
sábado às 21 horas pel::t
Air France, em Vüacopl}<;,
rumo à Paris. Da Camtal

francesa, o campeão .1'1s

Américas, seguirá pan a
Itália. afim de enfrent'1r o

Milan.

Nem ampla nem vitória - dizem os Einstens da rá
dil) do contra, comentando os resultados do pleito de do·
miJ.go, para negarem a derrota que lhes visitou O partido.

Mas se sairem dos sorismas baratos, analisarem os

númerO<i na sua FRIALDADE c estabelecerem uma coisj·
nh..l incômoda, chamada proporção, concluirão que. em,

bOl:1 a maioria dos novos municípios tenha,se demons·
trano, nos pleitos passados. AREA AMPLAMENTE UDE·
NlSTA, agora mudou muito para o outro lado.

Feita análise à luz dessa circunstância, confrontarias
08 resultados de outros pleitos com o último, l'crificadas
aR diferl'J1(;as em menos pan a UDN e encontrada a pro·
""t'·ãfl "'< .,..,"h'm ..�tif'os tlü nlÁRIO DA MANHA che.I!;t-

titular. e tó.rus as

previstas serão iniciadas
atê o flnal do corrente
mês e concluídas ainda no

governo João Ooutart. A

brange os seguintes per_
tos: Reequipamento nos

PJrtos do Rlo, Santos, ter_
mino da construção de T' a

qui. São Lu;z rlQ Maranhão
e Mucuripe em Fortaleza.
além da recugeração de
Manáus. Belém. Ico!lraci,
Palá, Luiz Correa, Pi'lUi,
Areia Branca, Macáu �

Natal no Rio Grande do
Norte. Vitória. Nlteroi e

Rio de Janeiro, Sio Se
bastião, São Paulo, Para

naguá, Antonina e Gua'�n
no Paraná. Sio F.rand-.;(;.O
do Sul. Itajaf, Imbitu!'J:i e

Laguna em Santa CatarI
na. Q programa abrange
ainda os portos de Por�o

Alegre e Rio Grande, in

cluindo tambêm as me,�o
rias nas comunicações tlu

vials de todo o Rio G:(l':lde
do SuL

vulgado em nossa edição
de ontem, a Associação do
Ministério Público de San
ta Catarina. em jantar rea

lizado no restaurante do
Querência Palace Hotel. no

último sábado, prestou sig
nificativa homenagem ao

Ministro Milton Leite da
Costa, ex-Procurador Geral

�Ol�:tUd�a eC��ta�r. rj�:;t:
mente designado pelo Go
vernador Celso Ramos para
ocupar aquelas elevadas
funções.
Além da presença do

Governador Celso Ramos,

representar por seus cole
gas da capital os que por
motivos imperiosos não pu
deram viajar até stonenc
polis.
Na ocasião. o Ministro

Milton Leite da Costa rece

beu o titulo de Sócio Hono
rárlo da Associação. junta
mente com um distintivo
de ouro do Ministério Pú

blico. ofertado por aquela
entidade.

obres

o deputado pessedista
Henrique de Arruda Ramos

apresentou importante emen

da ao artigo n" 25 da lei do
aumento. emenda esta que
acaba com a retroatividade
da Lei 3.174, que impunha
injustas e pesadas penas a

contribuintes e a não con,

tribuintes. prev('!ndo a com- .,
pensação aos inscritos, a

restrição aos não inscritos ..

e � anulação de processos ',,_
ainda não apreciados.

1'€'la importância de que
se reveste tal medida, da·
mos. abaixo, a integra da
{',-uenda daquele parlamen,
tar:
.'') artigo 7" e seus pará

!:('r.efos da lei n" 3.174. de 31
ce janeiro de 1963. passará
a ser a seguinte:

SINDICATO DOS JORNALISTAS
PROFISSIONAIS DE
SANTA CATARINA

o não pagamento dos Tri-

butos nos prazos fixados

em Lei e regulamentos su

jeitará o contribuinte
.

ao

pagamento de adicionais

que se incorporam a9�, va
lar do imposto, nas seguin
tes bases:

a) - até a publicação da
Lei n- 3.174. de 31 de janeí-
ro de 1963. os adicionais se

rão previstos no artigo 19

da Lei n- 1.632, de 20 de de
zembro de 1956;
b) - a partir da publica

ção da lei n- 3.174 de 31 de

janeiro de 1963, os adido·

nlinistro Miltou Leite da Costa, ao lado do Governador Cels� Ramos, pronunciandO
seu discurso de agradecimento

o PLEITO DE DOMINGO:
Outros Resultados

Outros resultados que
confirmam a ampla vitória

situácionista:

Canelinha

PSD 841

UDN - 746

São João Batista

PSD - 1.280
UDN - 1.130

Piritiba
UDN - 466

PSD - 284

Campo·Erê
PSD - 626
UDN - 625

nais serão de 100Q/o (cem

por cento) para os débitos
levantados por interferên
cia fiscal ocorridos no mes

mo exercício em que hou

ver realizado a operação
ou se der a incidência do

Tributo. nobrando-se mais

50% (cincoenta por cento)

-O-ESTaDO,

,.. o JIlAlS o\"H;O DI.\IIO Dt SAMh CioTARIN� •

Horianôpolis, (Quiflta·Fcira), 10 ue Outubro de 1963

FESTA NO PAINE!RAS
PROMOVIDA PELO CAXIFE

No Clube Paineiras será retro.rios e de que a concretiza

ção desse empréstimo está

dependendo apenas de aproo

vacêo d� parte do Setor Momento em que o Ministro 1\1ilton Leite da Costa recebe
Brasileiro respectivo, vem

o distintivo de ouro crertado pela Associação do Ministe.
pelo presente manifestar rio Público de Santa Catarina, pelas mãos do seu Presi-
seu integral apóio a essa dente, Dr. Ennjo Demaria Cavallazzl
soítcítaçâo de rmanctaruen- _

to e comunicar que está

D d H
'

��:de�Ci��� JO���i!X��!�: eputa o enr iqueres, Snpertntendente dê".

�i��.�:;�:::�:���'i��� a'presenta importante emenda ao artigor-ontrtbuírú para o desen-
vc tvímento econômico e so- restituídas ou anuladas as Sala das Sessões, em 6 de
cial das populações beneü-

25 di· � t '1Uanllas. recolhid�s ou e�. setembro de _1963dadas."

a el o aumen o :;ridRS C"�e cont�atlem o drs- (a) Hennque dC"I\rruda
peste oêste artigo. Ramos - Deputado

Catartnenses e parunaen
ses aguardam com unsteda
de u solução do importante
nroblcma, a hm de que
seus Estados possam dís

por de u.uts recursos para

aplicar no setor de Águas e

E�g(Jt.os quq, hlu PÚíç'El.,do� se

encontra al,uBlmcnte,: "e I que
tav necessano se faz ao de
� ero-ctvírnento d'a

'.

região.

A Comissão integrada pe
los jornalistas Acy Cabral
Telve. Mario Freyesleben e

D:lrnléclo SORres. terminou
na noite de ontem, após 4

.nl�es: o n,,:)·pm.e o ce

lf'formn dus EstHtlllo:; do

Sill(llcato tilJ'.!-

Profissionais de Santa Ca
tarina
�sse ante·projéto deverá

�er discutiria em Assem-

realizada, na tarde de do- A reunião dansante, erga-
mingo, uma reunião dansan

te sob o patrocínio do ne

partamento Social do Cen

tro Acadêmico XI de Feve-

nízada pela Acadêmica Mar
cia Elias. tem o seu inicio
marcado para às 15 horas,
podendo comparecer todos
os estudantes da Capital,retro. da Faculdade de Di-

Arruda Ramo�

TESOURARIA DO SiNDICATO
PRE5'TA CONTAS

A Tesouraria do srudiGR
to dos Jornalistas

_

:Profis-
oco. A receita foi .de Cr$ .

AUii.922,00 e a despesa foi de
Cr� 211.225.30, passando um

saldo de o-s 5.fi96.70 para o
mês de outubro.

sionais de Santa qalariJ)a.
enviará amanhã aó Conse-

por exercício excedente ao

ca operação efetuada;
c) - as disposições dêste -------------

artigo não se aplicam aos

impostos do sêto adesivo e

de transmitaçâo de proprie
dade "Causa Mortis";
d) - serão compensadas,

WASHINGTON, 9 (OE) -

EUA VENDERÁ TRIGO A URSS
excedente dos EE.UU., à

Acredita-se que o Presíden- União Soviética. O Presí

te Kennedy- anunciará) hoje dente, provàvelmente, lará

a aprovação de uma proje- sua comunicação em entre

tada venda de muitos mi- vista que concederá ainda

lhões .de dólares em trigo, esta tarde aos jornalistas.

OUTRA DAS Mil

Em Rio' 80S Porcos. município de Araranguá foi construi,
da OUTRA DAS MIL

ATENÇÃO
"Negocio de Ocas;ão"

VENDE-SE UMA INST-ALAÇAQ OOMPLETA
BAR. A':4..� i\ I>HOt'ÜRÇ_AO �'E,tt_fFIC,4 "AS. A

!·nÍ'oo n:l,:n.En _- ;'1- ,·a.I::lçi\O uE l!)�j:í
I'OR MaJS OE liO,OOO VOTOS.

",!,!iMj�ib.-:td):�'���l-dli"�-'

lho Fiscal, o balancete re

ferente ao mês . de Setem-

Há poucos dias, l'.a GAZETA, numa corrigenda de

revisão. num estudo 'do ilustrado Prof. AlUno Flores,
o leia·se saiu igualzinha ao onde se lê.

Pior aconteceu ontem aqui na fôlha. Lendo are·

pOrtagem sóbre justa e merecida homenagem ao dr.

Aderbal, verifiquei um tópico assim:

ao atual govêrno de Santa Catarina,
que numa ora de intranquilidade c desassos

sêgo para o Brasil ..

Meti um h naquela ora, como manda o dicionário.
E ontem, em vez de hora saiu obra, transformando a

frase noticiosa em exploração oposicionista!

Consolamo-nos, todavia, Gom a nossa popular
confreira e vizinha. que, anteontem, assim �rmlnava

um comentário sóbre o estado de sítio:
"A GAZETA se congratula com o nobre e

altivo Povo brasileiro, em sentir que a sobe

rania da nossa Carta nlagna, continuari into·
cável, e isso por deliberação expressa pela
unanimidade da gente brasllica, que desde os

primeiros instantes se antepôs à sua inviola'
bilidade,"

Primeiro: o estado de sitio, sendo medida consti

tucional, não fere a Carta Magna; segundo: se a gen·
te brasileira se antepõs à sua inviolabilidade é porque

queria a. sua violabilidade!
A confusão do diretor de redação �stá explicada:

por não ter bom sucesso nas suas preferências espor
tivas, bota fogo na Constituição!

E faz-me lembrar outro amigo, vascaino rachado,

PARA
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