
�elso Inaulurará Ibras no �ul· Tubarão e Bra�o. do MoRe na Rota Governamental I
GRUPOS ESCOLARES - PONTES - CADEIA - DElEGACIA E INSTALA'ÇAO DE MAIS UMA AGENCIA DO BDE CONSTAM DO PROGRAMA A SER CUMPRIDO NO FI�l

���iE,Sn�71t.��%: Rompimento de Represa causa a Morte de mais de 4.000 Pessoas
rios de Estado, Diretores ROMA, 10 (OE) _ A lo- dela. 10 rendes chegaram a sequência do rompimento 10(\ metros de altura, ar- destruidos. O chefe das num raio de 5 kms. quadra- corro seguiram para ova·

de Repartições e outras au- calidade italiana de Longa- Bcluno, (cnda um deles ra- da reprêsa de Vaion, a ra.nda tudo ia sua pago operações de socorro infor- dos, não havendo esperan- le do Piave, que se trens.

���ad=:uosO e��;:.rn��; ;i:� t:�l!:�te h�!��:�:� ��j�:S ;�idra�::er m;��:�- :;i:ês:�evar: :�n;:::dO�o� �ct�- d�U:!:g�r�:se °r:r::' �;� qU;es:::em s:��ad=: =s.d�:��sh::p:sOb�:ViV:�: �::�� ��mes:=�:��o rio

fim de semana, no sul do em virtude do rompimento As autoridades acreditam um desprendimento de ter- -;;;•••-�-!f!i!iiii!ipii!!�iiiiiiiii-_ii --ii!i----------ii!
Estado, inaugurando obras da reprêsa de vatcn. Resta que de 3 a 4.000 pessoas pe- ra c a água deceu como'"

FLORA dde sua administração. apenas, uma enorme massa receram na catástrofe. uma avalancha, destruindo ':II/antes e morrerAmanhã. em Tubarão, o de lama. As autoridades in- LONGARONE (tália) - 10 vilas do "ale de r'tave. A

Sr. Celso Ramos inaugurará formaram que não há si- Calcula-se que mais de 3.000 massa de água (ormou uma

dois modernos Grupos Es- nal de vida na pequena al- pessoas morreram em con- gigantesca onda dc m�is de

ftjE,�:�]i7I{�?i�!� Jaogb
.

quer solução urgente ��o�o�-� fU�'�'�i�O'�I!' .?d'�,i�nfo,�!�,���a�'it.
,fdaa'c,�ml_t_u�,�.:otde,;.dp·dLA�lMaEn;jGful�,aaÇçv··1°0 das greves na Guaoabara.,.,,,.,,, " "

rBCÕO "Flora", deixando em 500 milhões de dólares, que o turacão está se diri- nica de Bermudas. A inten-
atrás de. si um saldo de avança agora para sua ex- gindo para o centro

.

du sidade do ruracâo diminuiu

sande a eliminação do dé-
aproxtmadamente 9.000 mor- Unção no Oceano Atlântico. Oceano Atlântico ,devendo sensivelmente.

����;d:i���o�:!:�ç:.oe: �: RIO, 10 ('OE) _ O mi- instrução do presidente da do trabalho acaba de tnror- ,�!_�!__,!_�!",!",!",!",!",!",O�D�,�p�"'�ta�m�en�t!"o�M,!,e,!,,�0'�0�16�.�,u�n�I�'"!""lItia·IIti,m!",n�t�in�gi�'.�allli'gu�·!",!",!",!",!",!",!",!",�
barão, ° governador presí- nistro do Tr-abalho recebeu República, para que "ia so- mar que ainda hoje c ser c.p.ln�. va·O apurar atentado conlr-aLacerdadirá a Instalação de mais lucionada com a máxima encontrada uma solução pa-
uma agência do Banco de urgência a greve que ereta ra a greve dos carris. Disse

���:��IVi::!O' a:ode::�; �:a��;;!��� ;�so:�,'guiai� ,��� 'qoU,Sr����u�oi�uçG.uo,mJ.a�ofoL,Oeb� BRAS�LIA 10 (OE) - rtoca que. o Governo vaí lnfcr-parf umentar ])'U'1 nará cc-ruo Eacnvào, o Ga.-
.. " ...,.... ......... .. ., O Ministro Abelardo Ju- propor aos seus hderaãosj, apurar os atos con"plr,Jló- pitão Lúci;! Pereira.

;�çe�;a�ãcOl:��:!::;ei:pr::�: �:enh�n�r��e:� dsOe: c;r��� ����:alh:.elO Ministério do rema da Justiça, acaba de �a ?�mara Feder'al. a .co�s� rios do oovc.se.tor cer.«

ção do Edital da oonccrrên-
.

com o apóio de outros se-

declarar à Imprensa ütuíção de uma eomli;sao� ��s���d�ia D;�:�iÇ��!�J: �:�
��.;r�:��)9::��:h����f !�:�ã�o :�:pos����s co:

'
�I

: ���r:e�a�j��;tr�/ai;
program ... las na Igreja Ma- distribuição de gás. Contín-

r

r
-.-�- .-----

::t?ã;ó��.e;o: :ut��nSf!�!3,:
!��s d=c:!�eci�e�t�:o q��- ����s g��rn:;:���oas co�t�: o deputado Adauto r;úciJ

contarão com a presença talações da Ric-Lhigt. A po-
cerdoso a respeito da pra-

do governador e comitiva. lieia política permanece de ��i���rt��U �;,�s��:����
Domingo pela manhã, / o prontidão. A greve trans- teme comissões de Inqué-

Governador Celso Ramos

el corra pacificamente, en-

comitiva estarão sendo re quanto as autoridades de-
rito. Reivindico portanto

cepclonados em Braço do -envctvem esforços vtsen- ::I�a�I:� ap����:.�a��6;1�
Norte, seguindo-se imedla- do a sua solução. ° diretor o requerimento do oov-r-
temente a inauguração da ia departamento nacional no Pedaral. pedindo a CJ""

•
ponte sôbre o Rio Braço do

��díP1:ao:I�a:áorl=el: :��I����� tal comreeêc d� I

Grão parã, possibilitando a I I

aproximação entre aquelas
RIO 10 (DEl - A DI\'-

progressisLas comunas e a
são de Relaçoes Púbhcas

inauguração da Delegacia e ddo""Mlb'Un,lu"'."O'mdp',ensGaU,'i' I a. � I I
Cadeia Pública de Braço do BUENOS AIRES, 10 (OE) lações Exteriores: Miguel
Norte. Ambas estas obras - O Presidente eleito da Ortiz, Economia: Eugênio seguinte nota 'Tendo re-

constam do plano de traba- Argentina Dr. Arturo Hlaí, Branco, Defesa: Leon Soa- gressado de BrasIlla o �r

)!-J.O do Gabinete de Planeja- enunciou a constituição do res, Educação e Justiça: Míriístco da Guerra, f'li
BRAS1LIA _ Foi apcc-

����t:oa:a���, �:�::. :':!ltoc:::n:�::Seo n�u:�,i�:l: �a��;r�������I:T�����:' �::�t1(��c��b!!:�e.s:�s c��� sentado projeto nu Scnacc

tJvamente das Assessorias sábado ao meio dia. Os Mi do Soula, Obras Públicas: panha sensacronausta uue ���l��O;t:n��é a �9�4,c.!.v In-

d(' Rodovias e Obras de Ar- nístros, são os seguintes: Miguel Serrano e Saúde: está sendo mcntada e'n

te e Justiça � Segurança Interior: Ju.an Palmero, Re Arturo Matíjia �'�rsões Imaginaria .., s6!m�

Pública,
um supôsto. atentado h')

A tarde de domingo o Go-
Governador da GuanalJar,!

vernador Celso Ramos visi

tará o Grupo Escolar de

Braço do Norte e Ponte de

São Ludgero, ambas estas

obras em fase de construo

ção,
A comitiva governamental

partirá desta Capital na

manhã de sábado, devendo

estar de regresso do

mingo à noite,

- =

A inten�[l ohra de tr�nsrOl'maçiio descll\'oh1da ao setor do l\lciodia da Itália, modi-
.

ficou de (onlla extruordinária us cundi\'IICS ritdcas daIS dh'ersao; regiões, pelas cuna_

lizações, r�presas, l{'e-ulari:za�'iio de cursos de água, e outrus trabalhos com a fina- Comandante liu Artilh::u!a
lidade d� criar condições para lima rudical translorma-;âo no setor agr:irio. Parale· de Co"ta e Comanante 1,,-

����l�e,c�����-;��)�I�t���::��;� �.�17tl���1�11�1:��r:ilal;a�:Si�:s:;����V!�:I�t:l":i�:::��c:; tt:2n;ar�a :�:ce�:�lã: I�;�i:
_���__�_������_:iS antiga_,_"_"="=I",-"-:':-"_':-"_'I-,O':-._",_ou_'_OI_'._i'_o_,���_���_W_"�'I_n_dl_,._n_Oi_a.�F_u_n'_'io_-

DEPUTADOS MINEIROS E U A contra golpesVÃO GANHA'R MAIS
Améric.a Latl"na

·Não há pOSSibilidade: Rompi- ����o:e�:::;h:''': B:::
o Palâcio do Governo, oca-

mento entre a China e URSS ::0:; '::,d"::.O :.:::�
TOQUlO, 10 (OE) - Não

há pOSSibilidade de rompi
mento das relações entre a

China Comunista e a União

Soviética. Isto loi o q�e de

clarou o primeiro ministro

chinês. Afirmou o lider co

munista chines, ::j_ue confia

SALÁRIO MINIMO:
NADA DE AUMENTO

RIO, 10 (OE� - Foi des- (lo, foi feito em nota ofi-

mentida a noticia de que dai assinada pelo sr. Liceu

serão adotados brevemente da Cruz César. Diretor do

novos niveis de salário mi- Serviço de Estatística da

nimo no país. O de:>men!i- Previdência do Trabalho.

AGRAVA-SE A SITUA'ÇAO NAS
. REPRESAS· PAULISTAS

SAO PAULO, 9 (OE) -

Continuam baixando dia a

dia as águas da Represa
BilIings, aproximando-se do

ponto em' que não poderá
!Dais funcionar a Usina de

O Serviço de Meteorologia,
todavia, não indica chuvas

para hoje em S. Paulo.

Cubatão. Somente chuvas

intensas e prolongadas. po·
derão resolver o problema.

l�m que a Uniã� Soviética o tr::tfado de amizade sino

acudirá em sua ajuda em '1C1vié!.ico continúa em plena
(aso de uma guerra, e que vigência.

PRAZO DE 24 HORAS
BANCÁRIOS ESTABElECEM

---_._---�-��_

1$:;-0, durante o presente
mãs, ocorrerá l/lO de se

gHndo de atrazo na rota

ção,

BELO HORIZONTE, 10

(OE) - A comissão de fi·

panças da Assembléia Le·

gislath'a de' Minas Geral$,
aprovou projeto que aump.n·

ta os subsidias. dos Depu
tados Estaduais de 300 para
..,

TERRA ESTÁ GIRANDO
MAIS LENTAMENTE

WASHINGTON, 10 (OE)

te a entrevista aos represen
tanies da imprensa. Disse
q'le a declaração (eita na

s'_'·da·feira nassada pelo Se
crett>rio de Estado Dean
Rusk, expressa claramen-

REFORMA AGRÁRIA SEM ;,' ���,�:u!��u��: ci:��:
nos Democráticos, . median-

EMENDA DA 'CONSTlTUICÃO . �,:e g:����nili::;:�����:
BRAStLIA, 10 (OE) - A qualquer mome�to o regi- te na Republica Dominicn

Câmara deverá aprovar a me de urgência para a tra· �a e em Honduras.

mitação do projeto de re- �-������

forma agrâria sem emenda

constitucional de autoria do

Deputado Aniz Badra. Por

outro lado, o, Deputado
Vieira de Melo, anunciou

que irá apresentar terça
(eira, o novo projeto de

emenda constitucional para
� 1"cfoT'mir' ag1'l!:rfiI. � et'lJa
redação fOI lllcutnbido pelo

Iidp;t }t�«llglll""�;.

BELO HORIZONTE, 24

WASHINGTON, 10 COEI
- "Não houve nenhuma ai·

teração na politica jos

EE.UU. com relação ao:;

golpes Militares na Al"éli

ca LaUna�, declarou o "'re

sidente John Kennedy. "CO!
tinuamos nos opondo .lOS

golpes de estado Militare..,"

afirmou o P"esiden� dur:'.ll-

atendidas suas reivindica

ções salariais. A assembléia

de banqueirOs, a ser reali

zada hoje, deverâ decidir

.mbr"e as pretensões do's

empregados.

BETANCOURT CONTINUA
PERSEGUINDO COMUNISTA.S

CARACAS, 10 (OE) - O

Presidente venezuelano Ro-
Revolucionária, apontados
como responsá.veis pelos
distúrbios registrados em

,a ara."f\ , Pr

��;::�� �e��S3r°�)���!JEU-

Em con:-equencia, o �.".

Ministro da Guel"�a ('_U

nota 41 - B - ::>B, de �
de outubro· expediu ao sr.

Gal. Comandante do 10 E-

xérclto· determinação p,,'""

que fossem aotadas !:<.';

\medldas julgadas nec".;

sárias, afim de que o fatv
ficaSSe devidamente C')

clarecido·'. De 9O_�se da
nOla M!niste�ial, o Cunp:l
dante rio 10 Exercito no

llleQU u Gal. Aniõniu Hv.l

rique de Almeida Moril.;S·

na

PROTESTO
WASHINGTON, 10 (OE)

- Vários parlaméntares re

pi 1 ;�canos protestaram em

'\'flshington, contra a deci
são rio Presidente Kenedy

,1!y)"tOVST,\- venda de �x
Cédl'l:!.(�, de rig�, Umão�, (!Wf!.1

__ ._:,<-_-_�_

RIO 10 IDE) - rnquért
to policial-militar e comts
são parlamentar de inqué ,

rito, apurarão o propa+r
do atentada contra a vtcs
do Governador Carlos Lti-
cerda. na manhã e sext-t
feira. O Inquérito. foi co
terminado pelo Ministra
da Guerra, e será preaírü
do velo Gal. Almeida de
Morais.

majoração lio.� � lu�,!6i5
determinadcs pelo Come

lho Nacional de Economia.

BELO HORIZONTE -

Segundo o PalátlO clt!

Liber�ade, Oi-; novo.:> in31-

dentes ocorrldo!l em lta

patinga foram p::OV,lCIHlos
por desord.eirc:, chegados
àquela localidade. As aul'l-

ridades tomaram pr.)vl::liin
cias· visando a n:.mnaUza-

ção a ordem.

BRASILIA - Flgu,·u. na

pauta dos trabal�rs de

hoje do Tribuna! Superior
EleHoral. à julga:nento {:o

n'cur�o ccntra a d!_pl.:.ma
ção cio Sargento G=,�c!a FI

lho.

MONTREAL - A QX)Jo
sição francesa de Mon

treal, cuja in<lugu�:1çãf) e�

tá mn.rcada para amanhã·
corre perigo de. !,;c,· adia

da, devido ,1 greve c!')� ��

tivadorcs do Rio S. Lourcn

ço. Vários atos d,� vi�)lên
cia já se regist�'a;'am no

pcJno. Ontem. ope,'ú,;os
ror\:aram a� am�rru" d....

doi� navio!; me::-a:ltr.-; a!e
nlães. lenrlo 11m <':Iélc_� w

frirlo um acident� a� coli
dir com o cais.

B. AIRES - Conl) crn

sf'q).lencia da g-rel'e do t>t:S

soaI da Saúde PútJ!i::a 10m

B_ Aires. o abandon,} aos

f'nfermos nos ho..,,}lbb é
total. Em muitr:.,; d�Ie:-"
alfim da falta de as.si.jlCn
cia hospitalar, nãu exist�

alimentação.

LONDRES - Entro'l I"m

vigor hoje o tratado �5b{e
a prOibição das pr'lva,;;
nucleares na atmosfera· 110

espaço extra-terrest:·? e

i>ob a âgua, assinallo em

Moscou nl) dia.. 5 (,:\10
'befa União Sovietl'C�n
glaterra C EF:.UU,*_.
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Cronicas
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- J, J, Caldf'in! Bastos _ Lui? Henrique da
Silveira
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cisco Hnnnns - C,'orge Albf'rto Peixoto - Lin·
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Joflo ;'\'ilo T.inhnres
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lWpteS('nl�l('ües A. S. Lata Llrl:l - Rio ,.(;H! E,.
Senador D;U)lns .!f) - S' �nch :'.

São J'anlo Rua "Í[,',rta \iv. - cr"'.i. Z]
Pôrto AIt'I�tl' _ P"IH1!'!\T, _ R, r::1. Vicente, 456
Rd" lI"r;1I1II1I' �lP _ nll .. , ... !; Carijós, n'

- � alll!:'1
53/)
Agen!e� e ('['rl"''>ll(1llclpnt('� f'1Il I,octns (Js n111ni(,[,

piOS dI' �nllta (':ltf.rinn - Amíncios �lcdianle
cootT",lto rlf' �"{'�T!(l cnm .'\ tabela em vigor.

l'MjSINATURA ANUAL CrS ,l.I)On,flO - VENDA

I
AVULSA CrS 20,flO.
(A difl'e'IU n!lo 'lI' rl".p,nsabili'm Jlf'1'ls {'tlllft>ilOS I11 ..n�i"", ..", '!f"Y ",,!n ..�·'t· r· ..

�d!i.
�·,\ZE." ,\SOS 1I0JI:

Sra. Ut'n; \1:\nUlhl

Oel>"" na daI H <I� hui"

t�o<ltJmnl'''",,,ol\·.'r

I1r, Fran<,j,co ";;II.'r

�r hh:r l'.m!,) B�)l'li"

sr, ,\n;I>,,1 ,h, !',;!c'a('",",oo

sr, n.'atriz I',,�!,<�"

Bário natnlicio d"

d. Rut .. ".ch,,<I.. , �,'j'''�'' ,l.'

"-0 djsllnlu ólo,il;:" � "un_

terrAne" ..r, .I(1i", ,\I.,"a'j", .. I.·

mmto,," de dCSlo'IUtl na �ocit,

dad" In�a',

, .. nalalkh.n,e, uS c1lnljlrl_
me'ntos dto "O ES1',\OO '.

IIr. Oltall Claudln"

IIr. JDllé Nfrí.$IO ti •• Rlh·.:1r_t

sr. Se-raflnl t·au�;') I'u�,-

ar. S�rll'lo T(llll) Cn\·"tI,.,

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
ADMITIMOS UM (A) FUNCIONARIO (A) QUE TENHA

PRÁTICA DE SERVICOS DE ESCRITÓRIO E QUE SEJA
DATILóGRAFO (A) - TRATAR: SUL AMÊRICA - RUA

ARCIPRESTE PAIVA N" 15 - 1 ANDAR - FLORIANó
POLIS.

v CíJl7tec/)nenlos Sociais

o Conflito
à rigor.

Para desenvolver ,!('I'- ccneaa que po-samo, ter .cnetures de oeus. d·�g
malmente as scos nobres, de que do lL'J".�0 proceut- tinadas à rettctôace que y)

dos Séculos,
faculdades esotrnuers. n

cessita o homem do con

vie!o constante com na

maravilhas da c.tncêo,
impregnadas sempre de
um fluido sutil é dlvln�,
que ec-orutarnente não se

encontra na-, obras renas
pela mão do homem, "

êsse convívio, snuuttênee
mente com a aqutsícêo
elevada cultura, -óm-ntc
pode ser consegui. lo rnodt
ficando-se o ststema do

construções ucbarra« para
as quais se exige o anlqui
lamento (la,.: cou-us natn

rats , vegetação. fauna nu

tóctcne Que enfeita e nt

are o ambiente. fluir amo

no do,.: nos e das f�)ll!' ",
praias nnturats. C0m IO

dos os seus encantos
Hã época das cidadf'�

rncn-trur ias como Lon
d.es Paris, Tókio· Berlim
New-York. Buenos Ain'�,
Rin de .r.metru e ta-nos
entras. construídas df� 3-

côrdo com o sen-o mate
nausta qu-e tem até hoje
predr.tnlnadn na u:gan;z,l
cão eoctat deve ser consr
dei-ada. n bem dcs novos

índices de CivQ'7C\ção, Que

aPf:'nas se esboçam, com.)

uma éo::ca superada, E o

exemplo tem de partir d(),�
P'Jvos americanos, gra(':;q
â ,ua fr:mação étnica e â
vastidão do cená:lo "'11

que vivem

""'I. r ln
(1'\, '""\�L-�

--_....:.-_--

Amanhã Millinho no Clube da Colina -

Exposição Kenel Club - Sociedade Guarany
Apresenta . Debutantes

ruento bom ou mau .: que
resulta a nossa de-;gI'.lCl
ou a nessa rcucícaca. r::(

mundo real a Que p -r-e-i

cernes. mas em cuja Inin

terrupta. perrnanênoia só
estaremos quando de toco

nas tivermos acrisollldo ,,:1

aperfeiçoamento mo-r.I.

(I arncr rraterno pode :.1( s

p!"Oporci.'.mar, façamos a

vontade de nosso crtedor

purtücando-nos de t:lt'lQ

mal .:_ e teremos conquís
tado a vitória sôbre a

morte, para a vida eterna.

nesse purliic�ldor conl!:t')

do:; séculos,
(TrechO final da ccnrc

rêncta pronunciada pl'l')
nosso eolaborarlor Arnalcll'l

S, 'I'h'ago, na Casa de San
ta Catarina, em 20 .te �:�

temere último -e que C"1

breve entrará para o pre
lo. para s-er distribuída "in

rotnetc-) .

Eis o eon tlltu dos sécu-
1::�: ') da conqulcca ,I) nc«

su liberdade ccta aquis!
cão do saber e da expc t-i

êncte na prauce de tõd�;.�
11'> vlrtude�, que somente rt

\tDião da Cléncla c (11 l�

ngiã� pode detvrmín .r.

CONVITE E AGRAOmMFNTO
A Família de C ..\NDIOO SILVEIRA LEITE, convida

os "�'�IS pawntes e nrntgos, para a Missa dr 7· dia Que será
re-edn 0"10 surramo de sua bondosa alma, na Catedral
Metropolitnoll, no dia H próximo, secunda-terra. às 7 horas.

Ao mesmo tempo, agradece a tôdas as pessoas que en

vieram teteeramas, nôres e manifestacão de pesar, bem

corno, as Que compareceram ao seu sepultamento,

Florianópolis, 10, outubro de 1963.

13/10/63

Excu:"o-me de enlJ�r (:'In

detalhes sôbre o assu::lo,
�Ia simples razão de ql;;J

ta!,.,; detailws comppt ... :1 ! I'U,080 ... .-; de lazer ll'bnt:f os vidros das janelas esperou
aos urbani3tas, ao'" e-:I)- 'ue as (:,mdições aunosféricas melhorassem para pro�se·

nombtas, àqueles que ':;'� ;;uir o UlUlO po1' :.,ue estava passando, atinente ao seu

e�pecializam no estudo ú"! �on�tnnte progreS50.

problemas dessa natu!·�·- Agora, que as coisas lá por cima melhoraram (se é

za, pa�a solução adequ:1.da mesmo que melhoram) começa a fase de recuperação,
a0.� indices cultul'étis c!'t O tempo" ape:;'ar dos bons agouros, continua com cara

idade histórica em que (\ oe não prome_tel' grandes esperanças, mas, como a esperan·
humanidade se cncor:�rl',. ,.a c a única que morre, resta-nos o consolo de esperar,
Só o que lhes pod>:!l\!I.· .jue é nossa condição de terrícolas. Esperar sempre por

p�dir ê que, anks de ,tzlr, 'udo e por todos.

qpebrem o tabu mater1:1- Vamos "er então como será,

��ue tem pn'llomil1ll-
• ����ut�ã��� t fltl!71� ::;!��:,I�!: ;;a�li���ntepr�j���

que deve ser �·.'guida pele·; o',,, dispõe sõbr-e a regulamentação da profissão de jorna
hGmeos. novoS· hã de :<c�' lista,

�eina grande espectativa entre os homens de impren·
�a para saber o que \'ai sair nesse anunciado projeto.

Como é classe pacifica a nossa, que não faz greve e

para a Qual tudo está bom, muito obrigado, o que vier se

rá aceito com um "amém" _. _ de conformação,
Por outro lado, por aqui, tudo normal. A Tesouraria

do Sindicato dos Jornalistas prestou contas de sua espio
nhosa missão, apresentando saldo apreciavel. Não haverá
emi!'sões." , ......c<lllllllllllTambém a Comissão integrada pelos jornalistas Aey'
Cabral Teive, Mário Freysleben e Doralécio Soares, disse
�am "missão cumprida" tendo terminado o anteprojeto da
reforma dos Estatutos, o qual será brevemente discutido.

Missa de 1.0 Mês e aniversário
Vva" filhos, senros, noras e netos de JúLIO ANDRADE

D:1. SILVA, convidam aos parentes e amigos para assistir
11 missa de I. mês e aniversário, que mandam rezar em

'

suftágio de sua bon!ssima alma, sábado dia 12, às 7 horas
da manhã, na Catedral Metropolitana,

Antecipam agndecimentos_
Florianópolis, 9 de outubro de 1963_

DR. SEBASTIÃO MOURA
CIRURGIA()..DENTlSTA

CLINICA DIURNA E NOTURNA
Ex·Denu",ta do Seminário Camiliano Pio XII de S, Paulo

'!'ratamento Indolar pela Alta Rotação - Prótese ,

';.� j-I0RÁR,IO; Das 8,30 às 11,30 e das 14 às 18 horas
��_,f.. 2s 4's e 6" FEIRAS ATE: AS' 20,30, .��

RUA NUNES MACHADO, 7 ESQ. JOAO PINTO

1 - Com o concurso Estadual de

Plano que está sendo realizado em nossa

cidade promoção do Departamento de

Cultura, o Teatro Alvaro de Carvalho

tem recepcionado o mundo social ele,

game.

ny n� próxima sexta retra. o r-rontsta Se
oasuao Reis, vai reutízar desfile dc mo

UC,:; em pro do Lions Ciube.

sempre <l inclicad!l pe",l
Mestre da Humnnid'ljr:
"aFzei ao.� outr:1S o (IIi"

qUiz'::!rdes que C" outr""
vos laçam"_
O multi-milenário cnr.

flito que ve'11. no pu '<;')

das civilizaçõe" pertu!'ban
do os e�piritos- imp�dinch
lhes a f!volução nOt!lllli.
resulta. do eg-oismo 8 qu�
tais espírilo "e ellll�gam,
em virtude ilJ choqu::: de

ime:-êsse econômicos, qu�
se verifica. de<;de o hQm�'r-l
das caverna, até o (Ia ('1"\

atõmica, em p!'ogn��.<,ãe
violenta, passando de h:d'
vidual a coletivo, oc9,.;1,'
nando guerras que se fo
ram to:nanrlo �anto mat�
odio�a" e aniqui1lo:lo.!"(''i
quanto mais o hom·!_.m
tem avançado no conhc�j
menta científico - (I ut'e

ê profundamente de(}!<Jrã
vel!

Êsse egoísmo - caust'. cV.'
t�dos 03 nossos males so-
ciais e que h"rdámo..; d:'3
e�péeles interiores, atrc:'

vés à-e cuja ,lnimalidro.l!;'
fizemcs a nossa ;cnta I�VO

lução cspi:itual -.so � ...

vence cem a C0nvicçlO di

� '3_/l_O/_6_3--'-_ ========================:___::n::"::,":...imortalht!l.d.C! e dI

Expres,so C'resCiumense Sociedade Anônima
serviços de Cargas e Encomendas entre São Pau�o - Santa Catarina e Porto Alegre

MATRIZ: CRICIUMA
-RVA CEL MARCOS ROVARIS, 560 - FONE 335

SANTA CATARINA
ENDEREÇO TflEGRAFICO "CRESCIUMENSE"

FlllAIS: - Curitiba Av. Iguaçú, 2117 - fone 2.1716 - 'Florianópolis Rua Padre Roma, 50 - fone 2801 - Tu barão Rua Lauro, Muller, 50 - fone 1479 - Araran
guá Praça Hercílio luz, 632'- fone 23 -laguna Rua Gustavo,Richard, 514 - fone 131 - Porto Alegre ESCritório Rua 7 de Setembro, 619 - fone 7818 - DeDó
•

Rua Dna, Margarida Esquina Rua Carlos Daudt - São Paulo 'Escrnório Rua João Teodoro, 670 - fone691 fundos - Joinville Rua Abdon Batista, 207 - Fo-
ne 76S, ;'0. .......... ,"'-.L • .!t�,�i� �f"_ ... t ..,�". ""L CAMINHÕEJtf��ÓPRIÓS PARA MUDAN'CAS·

.

4��,t,·�:,���j"::,:t;L�;!��/_ �.�,P

17 - o Departamento de Cultura do

Estado que esta com a promoção do
Concurs.o Estadual de Piano tera amanhã
uma Corrjissão Ju1gadora para �clecionar

��!� ·J;.�:k::�.·�;;::'::':''''''d''1 �:'�I�o:�:E:����a:,��e�����!�n�str����: ':a��!;�::��a:��:�E::�::�r�id��:I�I'"reira
__ '''_� �;%rm:�:��ea;u�� :�;ag�:�u;o, ��

ntst.a catarinense e sra. Helena Moritz
�rl;I, :-;,,'Iy �.,,>(f (;lIim3�

10 _ Nos salões da sociedade Guara- Pereira,

"::... o," L .. , S.·h"',·"" ,,========""'=====""'''''''''''==''''''''''====.=
m ..ni" .. Eleonora (".'sp

MOS1CAL BAR

2 - Deixou O Hospital de Caridade

jú restabelecido o Dr. Augusto Wolf.

11 - Verlnha Goulart, amanhã no
Lira Tenis Clube, .recooení a faixa de
Rainha para 19ti3 - 1964

3 - As elegantes senhoras: Ma-

ria Leonlda Vieira, Mlrlam Bauer e Elia

na Cherem, tomavam chá no "Baiuca

Bar", n!!. tarde de quarta·feira.

12 - Em rodadas de uísque no bar
do Querência Patace, os srs. Desembar

gador Hercilio Medeiros, Fernando Faria
Julio Camargo e Milton Leal Negro.

� -�<X,._-

'�' 4 - ESlllmos sendo irúonnados de

que uma senhora da alta roda social, vai
ser proprletâria de um Inslituto. de' Be

� leza,

13 - Nos salôes do Querencia Palace

reuniram·se os funcionul'iúS da "Celesc" e,

���::. :r:a�� �:�t:rsrar:r��'oJU1��an��r
&ra.comemorado·o aniVerSlll'io do Dr, l- ... -

órosni Diretor Presidente da Cclesc

5 - "Bio", fi nova linha pura broto

l!'lndia que está .o;cndo lançada pela Iamo,
�,' H'illena Rubinstem - Em nossa cid�·

d' a Drogaria e Farmácia Catal'inense,
rCjJl'esenta os fabulosOs prorluto:...

14 - Já esta de volta a nossa cidade

€ em gnmdes atividades no' Ui Distrito

Rodoviario, o Dr. Teodoro Lelis de Oli·

veira Leite. O sr. em questão jantava no

restaurante do Querência Pals.ce, acom

panhado do Industrial, Fernanclo Lar,er
dl,l, da sociedade cal'ioc'a,G - O sr. e sra. Jorge Cherem.

sua rcsiclLncia oft'rceerarn um almoço a0

• '.l,egu.nte sa&a:t�'!\o.�rn Dl'
.. NiIt,On

Che

...... I('m tBli8t1t8. *' �iÕ"fDi', tAlfrlftlb .

Cherem,
conceltti;,tdo medico na cidade de CuritI
ba.

xxx-�'
"J ,
1$ - KeneI Club", am�'.Ohã darli i

cio a exposição anual, que senl no E'itá

{tio "Adol1o Konder.

7 - PEIXADA: - O Centro Acade
mico da FaculdadE' de Odontologia. entre
'lS festividades da "Semana Odontologi
ca", reuniu ontem convidados para

peixada na Lagõa da Conceição

16 - O sr, e sra. João Arno Baue

'(Crista, ele Presijente do Llons Clube de

Itajai, estão em preparativos para a pro·

moção que se realizará sexta-feira pró
ximn na sociedade Guarany,

8 - No Clube Ooze: Rapsodia Infan;

til o· movimentado. "shaw" que acontece
rá domingo próximo no Clube Doze de

Agõsto,
'

PARA �'I BOM PA�S_" TEJIPO CO:\I SUA F,4.I\ULlA _ REUNrOES SOCIAIS ...

DI1N('...\l\'TES C(lQpETEIS - FESTAS DE ANIVERSARIOS - CnA

DANÇANTES - ETC,

ANIl.\R TF.RREO no ROVAL HOTEL _ Tf'l. 25l.'S (Portaria'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Tudo em 10 Pagamentos-Sem acréscimo
Ou à Yi�ta-Descnnto Efetivo De 20./·

I===����==============·�===========�"
SALAS DE JANTAR
Conjunto fórmica - desde 20.000,00 mensais ou vista CRS 160.000,00
Conjunto marfim - desde 16.600,00 mensais ou à vista CRS 133.300,00
Conjunto imbuia -. desde 23.000,00 mensais ou vista CRS 18H.400,Oü
Conjunto caviúna - desde 23.800,00 mensais ou vista CRS 190.400.00
Conjunto jacarandá - desde 36.980,00 mensais ou à YI�t� CRS 296.�OO.OO

DORMITÓRIOS DE CASAL

Conjunto E.1n marfim - desde 23.337,00 mensais ou à vista

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

Conjunto em caviúna - desde 27440,00 mensais ou à vista

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

CRS
CRS
CR$
CRS

18(;.700,OÓ
211.800.00
2H.5úll,OO
26R.IlOO,OO

I��:c��c=�:c��������u=�-'--��=:�==
POLTRONAS ESTOFADAS EM ESPUMA
FINO ACABAMENTO - desde 3.500,00 mensais ou à visrn

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

�'l'I§, ..
J

'Y

CR$ 28.l1OC.OQ

CRS
CRS

29380,00
38.240,Ofl

CI)NJUNTOS ESTOFADOS � ESTANTES
MESAS DE CENTRO - ABAT JOURS

======l:'

PARTICIPE DO FESTIVAL CIMD
e ganhe um DKW-VEMAG (DELeRR)

cõr gêlo-todo elfllioado-
Ir

2. - Beneficiário: - o próprio segurado.
3. - Condições pura a conces�o - a) exercer atividade

profissional em serviços. para êste efeito, considerados pe
nosos, Insalubres ou perigosos (mineração em sub-solo,
fundição e laminação de chumbo, soldagem e dessoldagem
com chumbo fabricação de objetos e artefatos de chumbro,
fabricação e reparação de acumuladores, pilhas e baterias
elétricas. construção e demolição de navios, queima de
pinturas e vários outros); a) completar, em tais atividades,

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

conforme o caso, 15 20 ou 25 anos de trababafho: c) atin
gir, pelo menos, 50 anos de idade.

r;1'1'PREV!DÊNCIA SOCIAL �:I ,_ . :I
'=< -

a. <M� tfhi-t:ta-�

APOSENTADORIA ESPECIAL: - A aposentadoria es.

pecjaj objetiva amparar os segurados que, pela natureza
da atividade prcríssicnal desenvolvida (servícos conside
rados penosos, insalubres ou perigosos, por 'Decreto do
Poder Executivo) apresentam um excepcional desgaste fi.
SICO ou mental.

lU' ;'!I:,·"nhm prt'S�nl<'n,Cnh' no

e"rninho"-declaro" n Sr. ".
l,ro>lC"r;o.:'lO dlJ� testes. nlJclc;,r'·�.
,.\ d('(·la:m<.;iio dn �r. H"rrim""

roi ti('� ;,0" jQrnalistns 11 .. 1" >T.

ANOTE ., OOARDE VISITE

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

70D;,; o tempo de construção é 70DO) menor; material
mais barato e só precisa de 2 a :\ mm. de rebóco. As
paredes não deixam passar ruído, umidade ou calor e têm
durabilidade ítímltuda.

GUARDE o endereço: - Escritório à Rua Felipe Sch
midt 34 I" andar, Fábrica em Coqueiros _ quase defronte a

&- �
VISITE a casa modero, ao lado da fábrica e ceruüo-

se pessoalmente, de que você mesmo já pode iniciar sua

construção.
DURIEUX & CIA. LTDA

Fâbrica dc btocos de cimento _ tijoios de concreto
com encaixes -

Dra. IARA ODIlA HoeETI AMMON
CIRURGIÃ DENTISTA

Atende senhoras e crianças .

Método ps Iculógl'':J moderno-especializado paro crtcn

ças
Alta rotaçôo.
Aplicação tópica dr 'Iuor.
Atende sómen'f' com hora marcado das 8 às 12 hor�
f' dag 15 às 18 horas.
f) n,., "rin InrQe, 30

BAR VENDE-SE

PR[MIOS fABUlOSOS1- DUPlO SORlfm,
41 ser/e ;4

UM AUTOMÓVEL DKW-VEMAG -1963 - NÓVO jBElCARI
Totalmente equipado

!Va ser/e Ir
1.� prêmio - Um dormitório super-roxo CIMO

�:: ��2�:� : ��aC��I�r�!�a �����;��e�I��O
Todos da Nova Unha

C,tOA PARCELA OE: '2 MIL CRUZEIROS DE SOU" COMPRA OÁ D(AEITO .lo
UM CDUPON ati SERIE ....r- E C ...O .. c,-, 1500. UI.! COUPON O .. St:ArE ·'e-

EIS AS CONOIÇOES DE VENDA

2O "Ic DE DE

..

SCONTO
O EFETIVO NAS

COMPRAS
A VISTA. OU IO PAGAMENTOS

IGUAIS, SEM
ACRESCIMO!

GRANDE VARiEDaDE DE MODÊLOS E ft CONSAGRADa
ALTA QUalIDaDE CIMO. aGORA AO SEU alCllNCE!

re"l)<Inclt'U o H. !'hilllp,.:

.';o.;�". ('rt,lo que n�da njlldn
ria "dis("n�'il<) públiCa I dí"ss"

NADA DE
REBITES IC� TERIA REPRESENTADO PAPEl

IMPORTANTE NA RETIRADA DO
ESTADO DE SITIO

REx-MARCAS f PATENTES

llcdarou sr. l'hjllil'S Que (,,.

};,tados l"nldQM e a Hungria �'"

lã" dl�c"lindo SUP5 rela�ões r�

.,�r\·:td8m�'nle e que tni� dibellil

�õ�� "nii .. �,;O de rec ..nl" Qr!

Exija ctu "HI car-o

Lona de tretos "COLAO-\3'
_ fiC% m;)t� (,('1 aplr'\'�l' \.

menta d:ls Lonns.

Carvalho Pinto. roo-r-ou

CASA DOS fREIOSÉ computado como tempo de trabalho. para efeitos de
concessão da aposentadoria, os períodos em que O segu
I ado tenha estado em gOzo de auxIlio·doença, aposentado.
ria por invalidez, acidente do trabalho ou doença profis
sional, desde que o recebimento desses benefícios tenha si.
co consequência do exercücto das atividades referidas na
letra "a" dêste item.

- ....,.,,'''1r.' •
4. - Período de carência - 180 contribuições mensais.
5. - Valor - corresponde a quantia equivalente a 7000

do salário de beneficio, acrescida de mais 1"11 para cada
grupo de 12 contribuições mensais [á pagas, até o limite
do mãxímc de 300;'.

6. - Início da concessão - a partir da data da entrega
do requerimento ou do afastamento da atividade, se pos
terior àquela.

(NOTA: - No caso da aposentadoria especial, acima
transcrita, é permitido computar como de efetivo exercício
o período de nuxiliO-doença, seguro-Invalidez etc. não ocor

rendo O mesmo com a APOSENTADORIA POR TEMPO DE
SERVIÇO, que no art. 59 do Regulamento Geral da Previ
dência Social, especíüca.. descontados os períodos legal.
mente estabelecidos como de suspensão do contrato de tra
balho ou de interrupção de exercíoto, e os de afastamento

. da atividade, devidamente registrados ... ':1
>X x

SALARIO DE BENEFICIOS � E' o salário que serve

de base para o cálculo do valor do:<; heneficios. C()rrespon·
de à média dos salários sObre os quais o segurada reali·
"ou as doze últimas contribuições mensais (contados até o

mês imediatamente anterior ao da morte, no caso da peno
�ão ou ao do inicia do beneficio nos demais casos).

Para o cólculo do valor do salário de benefic:io proce· ------- _

de·se da seguinte forma: a) verifica-se os salários sõbre os

quais incidiram as contribuições dos doze ültimos me"f'�:

b\ somem·se o� valores encontrados; cl divide·se o total

)or ..12. Idados colhidos no li.. rete..."Pre.vidência. Social) do

RIO 9 tOE) - R -v-. 1-

se que c ministro da ('l
zr-ndn teve nrofunda ;T"!
fluência junto ao 'pr ..,i
dente' Goulart no eptsod.c
da retirada do pedídu d-i
estado de sitio. Aürma -se

que, tão tose chegou ',,)

RiJ. sábado ultimo. o -r-r

Carvalho Pinto procurou
de Imcdlatu entrar eru

cc.ntacto com o �ure3ide.'te
da rooúblíca dizendo que .,<

llv'dldn ag r avarta sobre
rnauctm a <ilficll situaçâ t

econômica do Pais. torn.m
tio mais diflci! a cornpc-'>
çê o de dividas oxtc-nca
nwcronaie e aurnentarta .t

dtf,conflança das auton-ta
des r monetária« Into-nc
ctcnats e afastaria eta.ta
mais t,':; eventuais Invca-t
d()r,'<. Além etssc, o !;:lr

�e{��:>i�e�te2�;��:I�i\��'l·�'� gl':''';.�l!a�âO doS E�tad�;�!
�:m��t:�o�::��; �o:s, ���= ,Io� �m B\ldilp�st "em �rndo

vccar ccr-rirla aos bancos ('

novas ermssõcs. prejud!
cando os negócí rs além de
constituir-se novo fator

neeaüvo no ounto de v: •

ta p;.;ieológico. O argum-n
to presidencial na !·etlc:1-
da. poderia ser Interpret-i-,
da de recuo desgastado ri/]
aovérso. cnde o I11lnisl.:·,)
manifestou a c!li�lão que
tal atitude representa-in
um pcde-o,«, fator positi
vo do governo.' ia por sí

explicada pera ces�:\(''i; � ,- ,

da" greves e a normalld ,_
---------�----

����� n�: ���� �:�li�l�:li ,�,:� RETORNA O DIRETOR DO DA.ES
tude. desgastar o gcvêrno. Retornou ú nossa Capital

o Eng" Pctry, Diretor oe
mi do Depart.amento Autô-

nua senros Bara1\'" l<�
l-"'S'l'HKi'l'O

Departamento Central de Compras
Concorrência Pública 63 . 09 . 072

A V I S O
Comunica-se aos interessados que o veiculo, objete

da concorréncta Pública n.� 63-09'(}2�� oncontra·k it dispo.
stcno rtos interessados à Rua Max Schrarn, n.' 1.634, te

stdõnctn do Sr. Edc Rosa.
D. C. C. em Florinnópolis, 7 de outubro de 1911;�

(a) RUBENS VICTOn D.'\ SIlS.\
-

PRESIDENTE

Agente Oficial da Propriedade Industrial

nomo de Engenharia Sarü
tártn, após viagem que em

preendeu ao Rio e a Pôrto
Ale�re, lugares em que par
tí('ipoll de reuniões da Co·
missào ExC'cutiv:\ do PInno
do Cnrv:IO N(1cionfll e da

Superintendência da vuto

rreacão Econômica da Frcn

teira Sudoeste do País, tra

tando junto a estas entida

des dos interesses de nosso

Estado, especialmcnto no

que se refere a. problemas
de água e esgõtos sl'lnitá·
rios.'i:eDIstro de marca,. "atente" de Invl!11çt'ro, liame.! C�

"elc("!.' título.! de !!3tabeled7>lento, fnsignlas, tra,,,,,, If.
propaganda e marCai de eXJlortaç40

VENDE-SE
Rua Tdnenle SilveIra. 29 - 1° andar -

Por motivo de mudança vende·se a prazo ou troca·sr

or autom6vel....Bem )llovime,ltnd AR E LANCHES BAI\"

;.JETRAN"-rE. Rua Fülvio Adueci, 7lí � Estreito. SALA' _ (ALTOS DA CASA NA" _ FLORIÀNO�
11(10(63 POliS - CAI�" POSTAL" 97 - FON.E ,3912. _ •.•

Dois lindos!' aj))"n7.heis lerHlnos em altos Riheirão
da 1tIm, com llnlola.cMcara�. água corrente,. luz elt'itrjl'n
" linh.' (h" (\nilJcii'i.1 W"l:zt'-:S no d!:l. Trotnr com Monoel "lelffi,
próximo no Campo ,dé''Futebol dO<Bn?deirantcs,_
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não permitiram ainda uue fOIl

GOvernador do Estado de Npw teve lugar no CoUseu, quandu ae interrogada, pana. estabcleccr

york, senhor Nell'On Rockefe uma jovem mulher, qu{' tre- • Os graves motivoa .le 8 ua ten,

lIer, QUe esta realizando un'a pata na primeira fila da� '1rco. tauva de suiccdlo.

D3ki� Pclidórc. na r..t�

dia ouarujé. 'unçou um

novo prcgruma "A ROlr>!

do Guri", que no próxuno
domingo será apresentada
a sua segunda aud'çâo.

Hornena�eaoo O casal JuliO Za�mln�
DA Carmenzita receberá com vai.

viagem I?elas capitais européias das, numa altu ra de �5 metro�

foi recebido em Roma Pelo r're ameaço.va Jogar-III! Pela cora SEPULTURAS ROM'\�AS DES
fiidente âa RepúbUca Antônl" Sa Intervenção de um zelador COBERTAS EM JlEGGIO E_

Segni, no Palaclo do QUirinal 110 AnfHeatro, o Inválido de MILlA_

e par S.S. Paulo VI. O Gove�_ guerra Angelo BattlstI, de 33 Regglo Emília (A!:'cl1t'1n ]1:iU::.)
nndor manteve também um co ence, ao qual lhe falta um lira Quatro sepulturas Cumo.nl'H fo

'ON1.�EM seu Estado natal - Bahia, Q casal Senador rrtnoc

Divulguei em primeira aos convidados de 'seu zeí.� (Marteta) Bornhausen.

"mão" que o Diretor s-e, ro Dr. volney, que €lStâ ra-
sídente da oe.osc - Dr. zendo pelo '·'telefo�e." De- RETORNOU
Júlio zadroacy, na noite pois eu conto.: do. Rio O Jomallsta Il-
de quarta-feira, foi nome-

-

ma'! Carvalho. onde pano

nageadu com um grau-te O GABINETE cipou do I Stmoósto de R�·

jantar no Querência Pala- de Relações púba":'ls datares Econô�icos de He

ce Hotel, promovido l-'<:'IC2 do "Rosado", Ival preme- mtsré.to Ocidental e Euro

díretoes e runcronénos dn ver um Recital de st-r- pa, que se reattacu no Ho

repartição que comanda. no Teatro "atvarc de c-ir te! Glória, com o compe

pela passagem ':'l seu ant- valrc''. com o conhecido e recimento dos rua.ores nv

versârto. Naquele acontec'> destacado pianista dr. Pe mes Internactonats dêasc
menta pudemos destacaz : ter Schmithausen - «ta jornalismo escectauauío.
Dr. Ermellno Largura c s-e primeiro de novembro pd- limar oa.venic já lançai.
Marta; Dr. Hliao Píasarol- xtmo. numa cadela de jOrnr.i�
li e Sra Dirce; Dr. osca- catannenses 'a coluna /',.-

Pereira e ara Miriam; Z�· ACABO tualidade Económica e r;
no Oliveira e Sra. Marilde; nanceira, e no Simpóai-
Dr. Osvaldo Camilo e Sra. de receber uma carta 11,1. também atuou -r-mo obsc:
Alcino Muller d::.. suvetre: "Belacap" de um assíduo vador oficial da Federaç5.�
Dr. Raul Caldas; Dr. �o- leitor deste matutino. que das Indústrias de Sant-;
berto Lacerda, Dr. M�Il:o me conta, um aeontecíman Catarina.
Remar. o orador em nome to na Guanabara. E" Que

dos presentes; Maria ce- há !lOUCOS rüas �) elegan.e O RADIALISTA
mem do. Cunho. organiz ..

� cal'ial Deputado Alvaro C-\
dera do banquete; Regina tão (Lourdes), recebe-i

Moura, Terezinha Mariu em sua conrortévet e 'u
Cordeiro, MUl'Ia da Grar-a xucsa residência, com ele
Ferreira e Sr. Waldir K,1- gante jantar deputados
nitz, chefe do Opto zn-tr- catarãnensss ; Dep. Ivo en.
no da CELESC. O Dr. Jullo veira. DeD. Fernando Vlé
Zadrozny. estava acomon- gas e Sra., Dep. Aureo V'
nhado de sua elegante es- dai Ramos, De;>. Epif·ido O LIRA
pôsa da. Traute e a�-,u:h,. Bltencouat, Deo w'uter T. C. amanhã. crere-e-
ceu a homenagem. Gomes. Dep. Evllâslo N<J:Y rá aos seus aSSf c!ad'J;; -

AMANHA �:�n ee :::: .��: J�S:a:���;: !a��:ç�� �:l�e�man\����-
Ramos, Dep. Luiz 13atti�- rio. Na ocasião l'�rão ..In��

Professor D:-. �'l%iC'n tatU, De:9. Doutel de An- semadas a� debulan·t�.
Teixeira Nunes, a("O��t'.>�- drade. Dr

..V.olncy COlilço Janete ArauJe. Ana Mni:l
nhará o governador ()·lSl de Ollvelra. um jornalista ScHaef('r. Vera Gouiar!
Ramos, à Tubarão, nnr.� rllflr,sentante de Ibrahim qU-2 rec"berá 11 faixa ri�
será inaugurado um gru- Sued e o cronista social Ja- RaJnha lfJ63. de su� antcc::
po escolar com o noml' de cinto de Thormes, nosso sara Risole!a Medeio,
seu bisavô JOAO NU!'JL<3 conterrãneo, ronhecidu Mi!t:nhc:, novamen'., CSt:l
TEIXEIRA, fundudor I!:�' por "Maneca" e muitl) (!,._ rá se llTJrespotandl) r.f'lm
quela. importante cidade. timado pela sociedade tl-l.- seus novos Jucesso�.

rioca.
TOMARA NO TEATRO

Posse a.{l1a;t� na çi(- .tTUMA__ , l· I
sa ''''Santa C:ltarlna". a '. movimeniad'a "rO,:11·' ()
nova cl1retorla do Instiluto Dr. Te:odO':o Leii::; de O;i
H'stórico e GeográficI) �l� veira, Ace�or Técnico r!o

�en�·iq�e P::Sj:l��!e'FC,�::: �::aDi�ist���r::R, ocom���
Vice Major LupérclO Lop'!s tempo que vem prejudi .... :n
e 20 vice Dr. Osvaldo R�- do multo ao: r>bf'1s np.� r"

drlgu�s Cabral; Dr. 03'_.1:_ dovlas de Sant:a Cal:u;�l't.
do Bulcão Viana.

"Alv"r() de q<Lrv'31h"rl"
amanha. ac�ntreerâ (l' :fn_

ce:rall'lSnto do COtlru.s,l

Estadual de Plano. pwmo

vid\o !Jdo De"! J de Cul1.::·
ra da S. E. C.

P;jS�ARF:LA
HOJE. nrt U�E. it� :?,.

horo�· o ACR'lêmlro Dulftr
P-"'hr ...o. da UNE _ X -

COM O .rQVEN R!car(!::l G01lett;
brilhantismo o jo·!o!.u dessa mesma "rcd'l" anh'pf at"0u �ntem _ -:-�

Márcio Dias. foi llpr)" \ in que foi, no Bar:1o Qlle� _ MARTA rle Lnuroes Lj
no Cur-so "Rlo B-,lnco" ct rêncin. OS Srs. Minl�trJ mn, da "Sf'('j('da(!" Curi�iha
Itamaratí. Ele. (Ilho _;') ('�,- Raul Schaéfer e Dr. Aniw nn. ho1e vai �om."m.')fa
!':al dr. Võlmar (Aicil·.l1 Zcn) Petruz1 comenta"l),:l <;('u "nlver" fi:') MuSi"a:
Dias. Parabens. as atlvif:lades admir:13;r:.- Bar:'" X _ LENIRA. Vil·

t"vas do govêrno do E$t�- rantar n.l "eu programa
NO do, que vem drllldo u� secial na Rádio GUHllj'Í

confortó.vel 'part,m.en grande limpulso em tnrl·)s prrximo di't".,lnuo _ X __

te do Dr. Volney C,llla'je Os sE�Ores cata·�inenSt<;;. O nTJARANI de Itajaí, ·a-
de Oliveira· ProC'lrador �a manhã. vai Il ...ontece: com
RepÚblica. a s-enhora 'Ir. DE REGRESSO \"t1i1� dfl� «dl'b�" 63 _ X _

�
Alberto de Ca�tro (Coi> do "velho munct:J' o IVENS PRtrl�n'}va. hol�.

�:��i�) va�e:�;r.���O u� ����c�r.B��:�!�se�,Ive�;,: ��;e�ntando m1is 'Ima ;-

vat�"rá. com rc�eita '.� Joinvil! .. e na Guanab<1ra·
:.5�"';X'!'...... ::s::

PERTO

tão brasileiro
quanto Brasília!

lúqulo Com O eecretárlO politl- ÇO, reteve a !Luasl sulctda c':r_

to do partido Demoemta Cets- cu de 10 minutes, evitando n,�

tão, deputado Aldo Moro etm um Vaglco epilogo. A jo_

UM INVALIDO. DE GUERRA vem Cujo nome é Carla Lovnri

OBSTA UM SUICIDlO _ Ro_

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

COLUNA
CATÓLICA

INFÂNCIA
Crianças brincando ao sol

quais perfUmes de "rrebul,
Com te'Tnur" radiante.
Sãll rosaday e fagueIraS,
Mimosas e alvjçarelras
Qual orvalho rebrilrante

Suaa atmas, em cándura,
Têm do lírio a formosura,
Serenidade e r,ilgôr ..

SUa ami�ade é aincera,
Sua.'e e n;vf'a quimHo

Ao mundu ofertl'ndo amor,

Onde a Infãncia rloresce,
A esperança tambpm cresce

Em hosanlls de alegriaS.
Ela é começo de vldól,

J,pvando sempr" em vencida

Tristeza .. e nOHtalglas.

o ..emhlante lia criança
Traz ao mundO'- �ma lembran.�1l

Uem serena e bem feliz

E o adulto, cpl" Cl<rlnho,
V M=:::r:O�!t::a�::I:::�IZ.

HELENA CA1\UNHA BORBA

Festividades de N. S. do RosêÍrio
Domina0 nesta (aoital as

Como acontece lodos D1! ano! a Irmandade de Nona Senho
ra do Rósario, comemorá ii. festividade de Bua padroeira, cOm no_

ve�as toda.semana, e dOmingo próximo realizar sei;;' grande festa

em homenagem a Sua padroeira.
Domingo di::. de No"ea Senhora do UOKarlu as 9 hOta!! rla

'f]anhã realiza_Se a l\tls8a Solene com �ermão aO Evangelho e 19

horas Missa de Comunrão GeTal para as Irmiio!!

A� nOvenas tiveram s�u InÍl:.lo nu Ma 4 P.P. e u se prolo_

guTão até sábado, tem sido multo concorridas

SANTOS DA SEMANA

Este são os santos daSemlma:

Dia 10 _ SS.''''ranclaco norja, Cásalo

Dia II, - Maternidade de N. Sra

12 - N. Sra. Apareella Padr.
13 _ SS. Eduardo Rei, J'atrícia (18 de I'ente COstes)

Dia 14 - S. E,·arlsto,
I

NOS TEMOS
�

AP�çA NI
de,que você precisa!

��a qualidade de revendedores auto

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

peço ou o acessório que procura, a

preço de tabela, genuínos, testados
em laboratório, garantidos pela mor·

co IH. E, no coso de qualquer con

sulta s6bre o seu lnternational, tere·
mos o máximo prazer em atendê-Ic..

QUARTA PAGINA

AL
ã eourertc ao pruf. Battaglia.
VECLAltAÇõES DE SARA

GAT AO nETORNAR DO RIO

DE. IANEIltO - Roma u\··

f{éncla Ilálla) O Uder 1I0d�1

d,·mocrntlco dcput..do Sara_

I>"t relornou ã Itnlla prcve

Olentedo ltio de Janeiro, d,,_

poj. de ter vlsÜado 1Iigons

p"i�es da América do Sul. Re"

contros com e"poe�s poliu_
ecs, representantes de nOSMS

comUnidadeS e dirigentes �in_

dicalS, que me Interessaram

principamente, POIH aão os qUe
vivem multo de perto e em c....

tato com a8 etasecs trnbalh,,_

tas. Assim estou ciente de que

indUhltave!minte a Amérlro

Latina está atravessando Um

periodo de crise. Não se trutu
rllm descobp'rtlls dUranl.e "s�" nondvnuo aS perr{untas dU<J porém de crise Involut"'a, m,,�

cavações nll âea da Igl'�,ja de Jornlt1l5tfl!!., ao ser interrog,,- sim de uma criSe de est:,hill-

S. Stefano. Os corpos eXumQ_ do �ol)l� "·qun's as suse pr\- zação e de deSellvolvimelltO.
dos (oram libertados COm 11"_ ("U""H imllre�sões dessa vl,,_ f;sses paises estão se lndustr l

dente trabalho, da ar;rU .. flue '{Cln" _ di.ae "VIHilel t';·s alizando: e por certo IHtll cum

enchia a� aenuuurus U� "�Irue pn1Hes, Chile, Ar�entlna e o porta riscos e sacriflclos, pur_

lelos em perfeito "st�UO fi., '·on IJla�il, que siio multo impor- que a luta dos egolHmos so_

lervaçiio, estavam enl decubito lllntes, e dois di:SijeS direi até dais faz cOm qUe hses �a"tjfi

dorsal, e com os ptls ..,'llados que Hiiu ;rlgll,,�8; 11 Argentina cios não recaem silbre oS que

para o oriente, eegund., cos_ cOm Ulna �"perficle vinte \"'- o deveeião suportar. \'al po_

'ume daquele temp". N:I,. pro 1.".< m .. tOf do qUI' a Itália, e o rem alcançanlo "In �q"il'.hrio
fragmentoH de vasos " "nfc rM Ura>lil, ,tin�" vezes maIor do no IntereSse d; dc ... .,,,scla

nem como uma "'n,pol]n.� ,I" <I"e ;\ HaUa, sãO paIS";! internadonal!' hid"gadO Hôbre

ueite, marCada com 011 IniciaiS la ,·�ze. a Itlil", são poi,.,s as relações comerciais disse:

"Q.G.C". Nã" ainda e'iabele de.tlnado� a elcrcitar uma "Este da parte deles gfl,n,t� a-

tida a época do ,ep"ib�",�nt<), fu",:ão Importantlaslma na bi3 finida_de cultural e Ungtd ..tl_
mas podem SCr de Um j)cr1odf) lória do mundo. Ma"lIve ca".
tompreenido entre" fim da -----------

Republica e o prlm"I") Impe_
riu. ,

NOVA R�;�'INARIÁ 00 E-N.I.
NO CONGO - 1I0ma (AV:"n I

cia !ta!I,,) - Gr"�:lS a c"bl)!,_
ta�ão entre O govêrno e..nK"h·;t
e o E,N.I. foi lançada a jledro.
fundamental da nova rejtun.,

ECONOMIA & FINANÇAS

ORIENTAS;ÃO DA fACULOAOE OE CIÊNCIAS ECONÓMICAS
DA UNIVERSIDADE DE SANTA CArAR1HA

capaciade de beneficlümenl"
de 600.000 toneladas de pdtu_
leo bruto, por anu, C sua .,ru�u
ção está destinada a satls:a·.�t
"'m primeilO lugar I< tourllüade
das ncce.sidadeH do Cong., ue

produtos petrolileros c " cxc"lc

�ttte, cam ft"lação ao CllnR"mo

.Interno, sera exporló,do. \

co,,�trução e n po .. lerior ",I.,ra

çiio da refinaria fOram ...""nUa
aaS a Socleté Congo-Itatlrnn"
�e Ilaffinage (SOCIIt) cuj" ca

Ililal subscrito é �O IlOr cento

cOngole,,; e 50 por cenl.. daS �o_

cieaddell do grupo E.N.r. ,\H

prevJ�ões orçan'e"ttirIM pM"

.. construção e aJlhrelhl,gcm, é
da ordem de 12 e 13 bilhões lie

dólares.

CONGRESSO OOS RI<:I'UC,I.I_
DOS EM ItOMA - A,r.{ência
Ilafia)· _ O Con.<:resso 111tc;��
cional daS "Asso,·lações pl,ra
dos ltefugladuH" (AWIt), de
senvolverá "m ltoma a parte

.onclush·a d .. Heu� trabalhos. ,{
A.W.U. é órgãO conSultivo rla

O.N.O. t" suas reuniões anuais
estu é a 13a...... chama a nlcn�

çiio doa govêrnOs e das per�ol1a

lidades qUe se OCupam do prob1e
ma dos refugIadus, para Ums

nnificação dos metodas de tra

balho, com uma reciproea trO
ca de Informa�õell e das eSJ1eri_
ênciu C doS resultadus obti
dos. Entre os vârlos allsunto�

a Ser tratados figUram a q"es

lãoda cidadania dOs refuglud".
com relação ao Direito Intcy�
nacional; o problema da mU'1l

dia para O' refugiados; a sItua

çãodusltalianos quenbandonn
ram a Africa; bem como dOH

Julianos e dálmatas;

qUe�tões cultura ia e a Indeni7.:1

(ão das propriedadeS abandona'
lias. Jj"=,

. I
r.AUpEA tIAI)-HONOltE�t"
DA UNIVERSIDADE HOPKINS

AO PROF. BATTAGLIA-
8010nha (Agência Itália) - O

Reitor do Ateneu de Bolonha

prof. "'"lice Battaglia, foi dis

tlnguido em Washington com a

"ad_hono�m" em ju,ispru!lén
eia conferida pela Universidade

"John HOpkins". A cerinoonla

leve lugar na Aula Magna du

lnstitutO Anll!rlcano, com a

pTe�Cnça do� rcpresenlant��
diplomáticOS it"llnnos e tlu

allo�túlko nOH Estadoa Uni

dos. O Reitor da "Hopkins

Uoh'er�ity", prof. Milton EI_

senh..wer, irlnão do cX-t,rC�i
dente americano, leu a motl_

Dr. Alo.slo

CL1NICA DENTARIA
fvatamento das alecçõe,

d.a bõca em adultos \

t:r! mças j)elolõ metodes cll
nh:o e clrurgico. Cúntecçao
de proteses parcial, e �

taL!!

Atende diariamente das
8 às 12 e das 15 as 19 hons
às 2' 4' 6' feiras.
tUcluslvamen� .com ho-

ra marcada
.J<,nsultÓrto: Ec!1flc1o ,ruo

-

n Im úslria Cal�afiista Rc�io�all
(EDWARD NAVARRO)

VII de uma série

SITUAÇAO ATUAL DO SETOR

I - CAPITAL CIRCULANTE

As emprêsas últimamente têm sentido a carên·

;i8 de recursos. A distribuição de seus produtos é

:eita diretamente aos varejistas e, aiém dos montano

:es serem relativamente reduzidos, há uma excessi

I'a dispersão por todo o território nadonal, tornan·

do.se diflceis, se não impraticáveis, as operações de

descontos pelos sistemas normalmente empregadOS.
O desconto dêstes titulas de produção é tido como

fator altamente desfavorável à expansão do setor.

O financiamento da matéria prima constitui ou

tro problertla das empresas, face a·8ltistência de tUna
série de ocorrências que convem examinar. Em pri
meiro lugar, as emprêsas são obrigadas a manter es-

.

toques de matéria prima, o que se justifica nas con

dições em que operam. A demanda de calçado não

permite a formação de estoques do produto acabado

e as vendas são efetuadas a prazo de 30, 45, 60 e 90

[!<;:;. Demais, os compradores fazem pedidos com

bastante antececlência. Nestas condições, as emprê
sas têm de uma parte, seus preços de venda fixados

pelos compromissos de pedidos antecipados e, por

outro iado, verificam·se constantes aumentos de cus·

to de faiores (matéria prima e mão de obra). De
.

lima forma ou de outra o prejudicado é sempre o

empreSáriO que se vê. premido pelas circunstâncias.

Estas, como já se evidenciou, são representadas pe·

los constantes aumentos de preços da matéria prima
e pelOS compromiss'os oriundos dos pedidos anteci

pados.
U elevado estoque de matéria prima implica no

aumento anormal do ativo circulante das emprêsas
e as consequências são desastrosas. Isto porque a

lJruV!dencia tomada abrange apenas o custo de um

iator produtivo que é a matéria prima, ficando a

mao de obra que, uma vêz alterado o nlvel de salá·

no, modUica e aumenta o custo de produção. E' bem
verdade que o reajustamento dos niveis de salário

minimo nao atinge, de pronto, a indlistria calçadista
como ficou demonstrado. Todavia, dá origem a rei

vmdicações que, por um principio de justiça, devem

ser atendidas e os impactos na estratura econômico

nnanceira das empresas· geralmente são fortes.

Embora não se refira diretamente ao problema
abordado, serve como- exemplo evidente o 13' salá·

rio. Não suportandO as, empresas o seu impacte re·

correram ao estabelecil.!lentos de crédito que, a seu

turno, se viram impossibilitados de atender à grande
e intensa demanda de recursos monetários. Donde

se infere que o normal funcionamento e expansão da

mdústria calçadista impoem mudanças na pohtica de

fimmciamento até agora seguida, Aponta·se como

básicas e fundamentais: - financiamento para aqui·
sição de matéria prima a prazo médio e juros módl·

cos, adotando·se o sistema de crédito fiduaciário ou

empréstimos industriais; ampliação dos limites das

conins dc desconto ou caução; maior facilidade na ..

obtenção do crédito industrial ou mercantil e sua

desburocratização.
A enquete realizada demonstrou que a deficiên·

cia de energia elétrica, de certa forma, tem impedi·
do o desenvolvimento do setor calçadista. Muitas

emprê�as não concretizaram seus planos de expan·

são por falta ou deficiência no fornedmento de ener

gia elétrica. c.:erca de 50% da ociosidade do equipa·
menta atualmente em uso atribui·se à falta de ener

gi!!.. Isto se const;ltou através das respostas dadas

ao questionáriO e confirmou-se, posteriormente, por
ocasião das vif'itas às empresas. De outra parte, é

bastante irregular, ou em desacOrdo com as reais

necessidades da indústria calçadista, o fornecimento.

Mesmo em Novo Hamburgo, a "capital do calçado".
verifica-se irregularidade no fornecimento. Obvia

mente, não se pode esperar uma substaneial melho·
ria pelo fato da mesmo implicar em investimento de

infra.estrutura. A assertiva, como se vê, considera o

aumento do problema a curto prazo, face as provi.
dências que vêm sendo tamadas pelas autoridades

govcrnamli!ntlliS do três Estados que formam are·

gião Extremo Sul. A longo prazo outras são as pers·

pet:tl\'BS.
."

'
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-CLUBESOCIAL PAlNEIRAS - Campanha dos 1000

Tudo pronto para a

I/Semana �a Asa'l
Como anualmente aO:CI,- SEMANA DA ASA",

tece de 16 a 23 do carren- Para o corrente ano 0

te dom.emo:a-se e:n t.','::' 1 Destacamento de Base I\�

o
.

território nacional "A rea de j'Ior.anôpolís o'ga-

"Profanação"
(PI-IAEDRA)

S. Thiago

Depois do espetacular êxito do notável "NUN

CA Av.. l)I)MINGOS" (Never On Sundays), Jules Das

sín e r..reune Marcouri, sem abandonar a Grécia, vol

taram suas atenções para a tragédia de Phaedra, a

mesma aliás que há uns cee anos já havia sido mo

dernizada per Pierre Cardinal, dando como resulta-

do uin dos melhores filmes franceses de todos os

tempos "Al'dUH Di!: CASBAH", com Viviane Roman-

ce e Claude Laydu. Dassin, volta portanto, com clas-

se -nêste unuua imaginado por Euripedes há cerca

de 2.500 anos. O vigor cênico, as belissimas imagens,
e realismo pungente e os clássicos "closeups" carac

tensucos primordiais dêste magnifico diretor que é

Jules Dassín, deverão estar também presente em

"PHAEDitA" como o estiveram em filmes da cate

goria de "RIE'IFI" (Ou Riíifi Chez tes nommes",

"BlmTALIDADE" (Brute Force); "NUNCA AOS

DOMIN(.,l)S (Nevar On Sundays); "UMA CARTA

PAkA .l!:VA (A Letter For Evie) e finalmente a sua

obra prima que foi "ALGEMAS PARA DOIS" rrwo

Smart Peoplej. nessm não somente dirigiu na Eu

ropa, mas possui uma fase áurea nos Estados Uni

dos, como pode. ser observado nas películas acima

citadas, exceto o grande "RIFIFI" que foi realizado

na França. "PROFANAÇÃO� (PHAEDRA), como

"NUNCA AOS DOMINGOS" é uma película greco

americana, sendo considerada um dos maiores êxi

tos de Jules neseto. sendo que êste além de produ
tor, interpreta no filme o papel de Christo (não é

Jesus). tendo aluado também com Melina em "NUN- \

CA AOS DOMINGOS" no principal papel masculino

daquele nune. ism "PROF'Al'iAÇAO" o papel de Das

sín é secundérío.. "PROFANAÇAO (PHAEDRA) é

uma moderna versão da clássica lenda grega, que

nos conta a tragédia de uma bela mulher casaca

com um rico dono de um império de navios, que

foi dominada por abrazadora paixão pelo seu entea

do, íIlho mais velho de seu mando. Sem dúvida;

"PROFANAÇAO" PHAEDRA é um grande filme dra

mático, pois os elogios dos mais conceituados aman

tes da 7· ARTE assim O afirmam.

FICRA T.€CNICA

PROFANAÇAO (Phaedra) - Orécía, 1962, outu

bro 52 USA, 115 minutos, Produção: Melina FUm

Distribuição: United Artists. Produtor, Diretor: Ju

les neseín. Roteiro: Jules Dassín, Margarita Líbe

raki. Fotografia: Jacques Natteau. Direção artística:

Max Douy. Vestuários: Denny Vachioti. MUsica: Mi

kis Theodorakis. Montagem: Roger Dwyre. Elenco:

MELINA MERCOURI, ANTHONY PERKINS, RAF

VALLONi, Elizabeth Ercy, Olympia Papadouka,
George sens, Andreas phílíppídes, Giorgos Karous

sos, Alexis Pezas, K. Baladimas, N. Tzoyas. Depy
Martini, JULES DASSIN, Stelios vccovíüs, Marc

Bohen (êle mesmo) e Lillia Ralli (ela mesma).

Acacio Zélnio 1a Sllvn -

Aldo Pedro Dittrich - A,

fredo Barbosa Born - A

loizlo CaIlado - Amauri

Guimarães Born _ Any'tf:lw
lia Pinheiro Guimarães ._

Antenor Tavares - Aatô
nio Carlos Gut:)rre!ro ,re
Carvalho - Antônio SOd
bald - Aquiles Garcia _

Arão Rebelo - Argeu Go
<lInho Furtado - ArO\;1.r.

do Calil .Bulas - Arm :wlo

Medeiros Vieira _ Mâri�1
Clímaco da Silva � Mirj,:)
Mafra _ Moacl, Budant
Moacir de Oliveira - Nél."

poleão de Oliveira _ Ney
Aragão Paz Nelsrm Dondo
nl - N€roci Nunes Neves
- Nilton Bussl - :Norbt!r�
lo UIIS!>ea Ungaretti - 05-

ni de MedeiroS Rcgis - O..

vai Perei:::a Baixo _ Osval

do Silva Saback _ Orlan
do Bértoll _ Orlando
Francisco de Souza - ur

lando Giovanetti _ Or'r.n

Canloso _ Othon D'Eç<t
- Pedro Reis Junior -

Ricardo Luiz H'lffmann -

Roberto Tuffi '-1aLtar -

Rogério Fagundes - Ro

gério Stoeterau _ SilviO
Ney Sonelni _ Tü!io Ce
sar Gondln _ Umbertu

Ramagem PaZ _ Wal<-.er

wanderley _ Zef�rino /,n;
gêlo Plazza.

Silvli.f Car.rel·rão - AtUlio

João Andrlolli - Carlos

Eduardo Viegas Orle - C�

di José Goulart Claudio d:l.

Costa _ Dalmo Vieira. -

Dib Cher€m - Egon Jo,,�

Voigt - Elel Irene Mar

çal Boabald - Elgldlo Lu

nardl _ Ely Ralskln -

EuclhJes Prade - }O��lix
Back _ ,Francisco Vos

graus Colt.inho - Getn!lll

Antunes Vieira - HamIl

ton Caminha - H'1D3

Buendgens - Hedclo n",:s

Fausto _ Heny Mary ti] ..

debrand Govêa - Her�i:�o

Florianõpolis, 7 de ('u-

tubro de 1963.

mzou o seguinte progva-

DIAS 16 QUARTA FEIRA

6.00 ns: Palestra de a

bertura da Semana da Asa

de 1963 - Rádio Guarujá
- TEMA - "ansíno na

Aé.onáuuca''. pelo TE:-T

CEL AV - MARCELO
BANDEIRA MAIA..

8,30 hs: Missa fe,,:.lva
em Ação de Graças.
Local _ Catedral.

12,00 hs : Almõço ofere
cido ao pessoal da Impren
sa zscr.te e Falada e r;,

precentante, das entida
des civis de aviação.

14·00 hs: Competição de
futebal de camno entre
Cabes e Soldados da Aen

néuuca, Ex(i�clk, Martnha
e PoJícia MlUtar.

14,00 hs : competição de

futebol de eerao entre

Sargentos da Aeronàunc 1

Policia Militar, Marinha e

Exército.
comrencão de tênis cn

tre Oficiais do Exé rurto,

Aeronáutica, Marinha e

Polícia Militar.
2.0 jõgo - Obedecendo

sorteio PRltVIO.
DIA 19 sABADO

VISITAÇAO PÚBLICA
AS INSTALAÇõES DO

DESTACAMENTO.

DIA 20 DOMINGO

DIA 21 SEGUNDA FEIRA

6.00 hs: Palestra na Rá
dio Diãrio da Manhã -

TEMA "Medicina «e Av.a

cão' - proferida pelo Lu

Ten Med Aer Dr. JOAO

LUIZ BARREIROS.•

10,30 tis: jnauguc aoâo oc
CASSINO DOS SUBnn._

CIAIS E SARGENTOS.
14·00 hs : Futebol de

DIA 17 QUINTA FEIF.A

6·00 tis: Palestra na R6.
dio Santa Catarina _ TI':
MA - "Proteção ao Vôo"
proferida pelo TEN. E:=;P.
COM. MURILO PORTO
CASTILHO

9,00 hs: Competição de
futebol de campo entre
Cabos e sorcadcs - 20. Iô..
go.

14,00 hs: Competição de
tênis entre Ortctats da Ae
ronáutica'. POlícia ,Milita;,
Marinha e Exército - 1,)

lõgO.

DIA 18 SEXTA FEIRA

6,00 hv: Palestra na R�
-rl:o santa Catarina _ 2.8

parte do tema "Protecãc
ao vôc'', profer-ida pulo
Ten Esp Com. MURfLO
PORTO CASTILHO.

9,00 hs: Audição de coi
to orreõmco, pelo Oornl
da Catedral. �;'1
Lccal c-, Cinema doDês

taéamento,
10,30 hs: comda rústt

ca entre recrutas.
'r'rêcho: Oareanos

Base.

Competição de Malha"
entre servidores civis cio
Destacamento.

Campo entre as equipes de
Cabos e Soldados
Vencedores do 1.(1 e 2.0

jõgo.

DIA 22 TERÇA �"'EIRA
9,00 bs: Torneio de J u -

tebol de Campo entre ('0-

leglos da Capital.
TROFltU: 'ALBERTO

SANTOS DUMONT".
14,00 tis: C'.'m,:2ttção de

tên's entre oüctets.

Vencedores do 1.0 e 2.0

jôgo.

DIA 23 QUARTA FEIRA

8·00 hs: s'ormatura e

Hasteamento da Bandeira
Leitura da Ordem :10 Dia.
Desfile.

10,00 tis: Inauguração do
novo prédio construído pe
lo Govêrno do Esta to. ,111-

de funcionará o Grupo Es
colar \"TEN ALMACHIO".
10,45 hs . neeeocao às

autoridades � respecüvas
"Senhoras.

Local: CASSINO DOS
('FIeIAIS do r» ... aca.i en

t,

Representações p/Sfio Paulo
Tradicional organização, instalada no centro casa c/20

salas, garagem, deposito, P.BX. e instalações modernas de
escritório com 30 funcionários especializados em promo
ções de vendas e publicidade, com filial no Rio de Janeí
ro, aceita representações das industrias para a Capital e
Estado de S. Paulo e eveutualmenta Guanabara e Estado do
Rio,

Ofertas para N.M.P. - Rua São Vicente de Paula 102
- Fone: 51-5814

'

BRASILIA 10 (OE) -

O Ministro da Justiça ,,1'

Abelardo Jurema revelou

hoje que a bancal!a gOVf'�
constituição de uma co-

EDITAL ---;;-.---;;;;:-----=--------

_Em cumP:im'�to. d�.". 'oáo OIeto C,mô. Moo"" Vice Presl-denle da UNEsao do Egreglo ,-,onselho e
_ João Luiz Neves _ JoãtJ

disposição do Regulamtll- Almir Silveira João Ribas

::n��,� :d'��a���'t�:,�� �,�::.O'-����S�o::::ilt>aJ;:a chega hOJ-e- Pus d FEUSCxo mencionados. paca. d.'.'· S;ta - Jos' Lopes - Gu--
.

_
I Se atro de t.::lnta (30) dii13, ge da Luz Fontes _ Juce;i:J

contados da publlcar,iu COsta _ Lenoir Vargas Fl'r
dêste edital, comparecer::,P.l relra _ Luiz Henriil!.:<:! E.:;tarâ hoje em nos.a As vInte horas tomará
a esta Secretaria afim :lc

Baptista _ Lour:ies M'lrla ;Capital, o /VIce-Presidente ter lugar na sede da UCJt:. posse O Conselho Dellbe-:-a-
resolver assunto de sa:J da Silveira Piazza _ Ma- para Assuntos EduCdc!O- estão sendo· convidado:, C>S tlvo da Federação dos Es-
interêsse. ria Helena de Camarg) nals da União NaclQoal de estudantes,- funcionar;,cs tudantes da Unlversld&d�

Régis _ Maria. "Ie Lourr:les íEsuldantJe-s, J.cadêmlc(> pübUcos. trabalhadores, de Santa. Catarina, tcr.do
Duarte Pacheco· que iH,!,.!i lideres· sindicais e ao pç- a frente o acadêmko Fran
manterâ contatos C;lnl vo em ge(aL
nossas autoridade!> e ditl- -- �-----_

ge�t�oi�:tu:ea�t�;�, às 20 DATILOGRAFO COM' PRATICA
horas, o VlceaPI)esldente DE ESCRITóRIO, PRECISO - TRATAR A RUA PADRE

da UNE estará particlpa'1- ROMA DAS 16 ÀS 18 (EXPRESSO CRESCIU,MENSE.
do de uma ASSEMBLi3!A

PPPULAR, �a ser reaUzada

na sede da UCE.

Na oDo:::tunldade ô,:!,'tU)

abordados aspectos do me-

mento polltlco-t'.dminls�ra- Wilson Liborio de Medeiros e sua exma. esposa sra.

tlvo-econômlco do p'l.lS, Ma:la Inez Santos de Medeiros tem o prazer de participar
p··incipalmente com refe- aos parentes' e pessoas de suas relações o nascimento de
rência à Comissão Parla- seu filho ADONAI ZANONI, ocorrido no dia de ontem
mpntar de Inquérito que:)1 na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

vestiga as atividades (ia _

UNE. A visita de Dua��e

Pacheco a Santa Ca��::nil,
faz parte da ca.mpar�ha
UNE NAS BASES Ini.cla:l0 A Cia. de Cigarros Souza Cruz, precisa de rapaz para

pela nova diretoria �o ór- trabalhar como balconista.

gão máximo dos unlversl- É necessário preencher os seguintes requisitos: Idade

tários brasileiros. até 25 anos; Estar quites com o serviço militar; Perfeito

Para o grande diãlogo a cOI".hecimento das quatro operações; Horário de trabalho

int�gral.
Os candidatos deverão apresentar,se à rua João Pinto,

16, onde serão submetidos a teste.

f('3fO'4 ti!êm 5 ""_"

(OHRtCQll,ItOllLIOl8lW
til (�JVl

'-""ftll1ttKt,,_�, ..·iJ

Italia de luto com a catástrofe de ontem
ROMA 10 (OE) - 'rodos

os espetácutoe ro-am cus-

para nerunc com grande
carregamento de coberto

res' e roupa. Por outro lado

ínformase agora que ta-n

bém nas localidades de

cesso e San Mart.inc to

ram inundadas, cesanar-.
cendo per completo. 1'e11

menos, duzentas pesaons
morreram nestas ulelmas

cldadf%, totalmente exter
minada.

pensos hoje na Itâlia C"YJ.

sinal de luto gela catãst-o-
re dn reprêsa de vaton.

Enquanto isso, na Cld'ri'!
do Vaticano S. Santidade
o Papa pau'lo VI, ordenou

a D Abramo Preste- Pro

sldc�te da cosi.ssêo r'cn

unce 11" Assistência, que

seguisse para o local cera

o objetiva de orgamee- r-s

primeiros socorros. Esta

1manhã, vários camln�ócs
deixaram Roma· segUindo

JUREMA AFIRMA QUE A UDN QUER
AGITAR A OPINIÃO PUBLICA

missão parlamentar r."!

inquérítc para apurar "I

rep;ponsabilidade Ido Go

ve"nador da Guanabal<l

em movimentos de con_,;p!
ração no pais. Disse o sr.

Abelardo Jurema, que o

Govêrno não pode ficar cc

braços cruzados, enquan�o
a UDN pee uma comIS:iã:>

de inquérito pa.. a apur'lr

pretestos contra o sr. C".r

los Lacerda, com o fib de

agitar a opinião pÚb,ka
nacionaL

ALEMANHA VAI CONSTRUIR
SUBMARINOS

país pqssa cumprir seus

compromissos com a OTAN.

Alguns submersívei!'; serão

construidos ainda êste ane,

BONN, 10 (OE) - A Ale-

manha Ocidental vai cons

tl u!.:- submersíveis. O Con·

selho da Europa aprovou

a medida, afim de que ('

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

cisco Mastelia.

CINEMAS: URTAZES DO DIA
._ CENTRO-

- BAIRROS -.

são josé
às 3 e 8 horaos gloria

PARTICIPAÇÃO
Ralph Meeker

Carrel Baker - em -

.QUANDO A VIDA É CRUEL
_ Censura: até 18 anos -

Anthony Perkins _ Melina Mercuri

PROFANAÇAO

rUz
Censura: até 18 anos

as 5 e 8 horas império

FUNCIONÁRIO
Charltnn Heston
Lisabeth Scott

ás 8 horas

BRIGI'M'E BARDOT
Michel Subor

- em __j �

CIDADE N�:GRA I

- Censu!"a: até 5 anos 1---1 TORNEIO DE AMOR
- ClnemaScope -

- Cen!>ura: atê' 18 anos -

roxy
âs 8 horas

FLAMULAS

"

- Um extraordinãrio e incanipál'avel
docúmentârio!

DE DUNKERQUE A HIROSHIMA

ert!itrra: até

'. raJá
.ás"Je8hora�
VI Ef;lw w

Patricia BLair ·-.'"-cnl
PÂNICO "Ql!E EMU�*.cE

, ';;#

���.�>;1 ..

Altamiro Sil'/a Dias -- Contf>Cdono-Se qualquer quantIdade, no melhOl'

qualioode e menor preço·. t�
Ed l�ia - 7.0 and,or .opto, 701 'Pon, 7.049-4
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PEDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE; r GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORADORI!$
- RUI LOBO - MILTON f. A'VILA
ORILDO LISBOA - MARIO INACIO

COEU'IO - MANGONA

48 ANOS DE LABUTA CONSTANTÉ EM

PROL DE SANTA CA1ARINA NO

SETOR 00; ESPORTES

E :� ta dramática, Agueirense e Paula Ramos
Iter sm a empatar por 1 x 1

Urna dali m..lhort's Jl<'Iej,,"s ,]<,
Campeonato foi_no� dado íJ'"
Cehda, na noite de 3uteont'-",.
no eI'Il 'iq "Adoeo ;{onder",tendo por protalronista3 'H e_

tlJaadrat tio Figuei:ellse e P;:U
la RaIllOll. FOI Ul'111 puunu mil_

rlmenbda e <ltIos;,cion,,1 s"h
ioiIOII os iingulO1ll,aalpieada rlo
Contornol dramátiros que, !l0r
"ê"el eem conta, deixou;) pu
blico 1'81 ,'er<ladeiro ""u']J�n",e"

E Rio era par:t men(;, dll(h i
rtv.dd_de exlatente entre :lh'
pretos e trl"olores, riqlid�t� ..

essa pelo� confrOnlos entre 'Js

1101. elabes e I) A,aí. f:ste fi
cou na exjsectatlva do rI'�"l_

lado, d� "U que, sendo Hifl'r
tom dois Imotos" frll1\te ,I)

"DeCIIDO" Torceu peJo êxito <I"

,.adro da Praia de Fora.
TodOs o� vtnee e dois cot,'ia

do"1 ae houveram Com iII< ,.i ....,1
bravura e a má:rim;t cautH.:.

.

Dlr_&e Ia qUe estava em ,:Iecl
aio do titulo.

o trleolor rHJM)ndea à altura
118 illeurtlões, qua&e "mpre oe

'j;::osa do vice_lideI' que, pode
�e dizer, realizou uma grande
partida, ao nOSSo ver sUperior
';quclll que levou a melhor '16_

brc o i),.n�í. Faltou-lhe, pOJ',';m
mUita chance, pola aempre 'Iue
AS oportunidades apareciam, e
lIiio foram pOne•• , era .qlleu
o;j"rha fria a transbordar i6b�e
a torcida alviprep. qae vi. aa

fi ias paSSarem "'pela linha de
fundo ou Irem de eneoatro à
tra"e e, por vêze&, e.1�lIa aaa

mãos do goleiro Pamplooa. NOII

últimos segundos da refrega,
Noronha, otimamente coloclI_

do, recebeu a bola em perrelta

eondiçõese. frente a frente COI'lI

I>amplona, Infantilmente �t1-
reu fora.
Foi agende oe.$ião Perdida

ME" Df( fVlev
EOfUÉ!

pelO FlglleVenae para ee eoto ..

car em vantagem e, con"eqU('fo
temente alcançar o triunfo. I;'tll

o lance perdido que, talvez, Iile

IMAIcatl vizes, I..aram a m!lltilr
m'.
O raula Ramo ImprusloRllII

magnlflçamente pela col!!iio do

quadro e enorme a�dor comlNl_

Uva de lUluS rapazes que, niío

pacae vke., levara� a melhor

em duelos com 08 de malar CD

ter;orla do ad"ersárlo jOjl:OU
orna enormidade ° time trteol"r

llae ainda é a Terceira fóro;a do

nOflSo futebol.

os ftELHOJWS
o mesmo resultado do t"�r1"

• erlfléou_se, I x I, ijcndo· "�

«ois assinaladO!! no final dou

doi! perlodoS. O tento de al...r

tara teve_o o Paula Ra,,"J�

poucos segundo" antes do tér

mino da fase bJll:lal, logo apóS

ter Heliaho atira60 na tra� �'.

Fui aulor do gol u "c..nlf·r" ito

Todos, spm exceçio, ''''eram

'trações acima da criUca, "X_

ceção de Malque CeCto11 c Vale

rio, êste prejudiCado por eque

le no centro da cancha. N .. fi

eat, Valêrlo recuperua-5e. Os

doia gol .. iros reU"eram multO

rlrmes, efeuando amboS altl:l!-

SEGUNDO TURNO DO CERTAME GAU
CHO TEM NOVA REGULAM�NTAOO
1'ôrlo AJ..gre, 10 (V.A.) _ 'a�õo. o Cei. P1Acldu Negueir!!.

'lais uma reunião r .. !!zon u -"'rade.:eu aS 8Ugt'lltÕI'I d" ll4
n..partamentu de Futebol C:::. dlo meusora .. do JU"entude,
CaI)IIaI. Diver5Of!, e Importan_ que muita contrlbatrJua pllllt.

�a aasuntos foram diacntid,,!! a lIolação doS problemas doa

e aprovado�. estando entre ,,11'$ tlube&, neste fim do Cl"rtame.

o çarnê para aegundo tUTIJ.·· ....
certame de 63, uma coiaboraçiio REGULAMENTAC..\O DOS JO�

da equipe e$portfv8 da RádIo GOS

APROVAÇÃO DO C,\RNE

DepoIs da leitura. d. ala e

de outrOs aaaunloe rápido". o

CeI., Plãejdo Nacuetra Ini"or_

mOQ à eao qUe doJs earn';s eS
t...am.sõbre a mesa de traba

lhos, para estudOs e aprovação
do nFC: um da RAdio DlfuS')"

e oUI.1O do E. C. Juventude. 08

representantee estudaram I.m

�amente 011 dou carnes, ap.·fS<;..

(ando Incluaive allge"tÕ"�. A

&elulr, o Diretor du ÓlM:ão sub

por mal! t ..mpO. pelo apitlld",
dos jogoS, apii. e devido e�4

me do gramado; 2) _ AjI parti.
da l.1anarerida dever4 leI' SorrI.
da dentro de 72 "Oral, da dai!)
anteriormente marcada; 3) -

AS partidas que forem trana ..

tante, sendo que oa demaT1 /\tua

1118& defesas de granae vulto. I VaJUnho, ROA"jlrlo c :'Ifalqul'. tr ... os Juvenis dos m"l'Imo�. ven

ValtJnho. Regério, NeI)'; Cara .JOsé Carl4l8 Reurra re'",iu o FIGlJETRF.XSf.; _ DonU; � CeU O) Figueirense por ,!"t II,
.Inho: JkI e AniSio loram oa enconl.1o,"". atuao;-io satisra_ eeeo, ZHtnn, Carb1nho e lUa_ ronse""ando a IIderllo�lI.
"os qae Imprftal.,,,aram batl_ lôrla e 011 qlladf'Ol\ ohtdecc- uoel; \'al":rlo e CPCl'U; Ito, Se= Não foi fornerjdo II �da d"

ram bem.

ram às forma� que HfoeJi\": gio, Hêlinh.. e :\"oronha.
PAULA "kA)lOS - Pamplona; J'RELUtr.ooAR E REN1>A andou pel .. Cu�a dos

Uermes, J. Batlata, Nery e
. .,p,a

ARBITRAGEM E QUADROS milton: EU e Amslo, l\fêrekl, "Na parfda prtlimln:lf, "n_

mory Laus, membro r:" I)

conselho técnico de volei
bol, carros Brcgnollf mem

bro do conselho técnico de

BasquetebOl. e Zllton Sai.-

bro, secretário.
EXPEDIENTE: Foram re

cebidos os .seguintes: Bol!."!
Uns oficial nOs 14/63 �

'1.5/63 da Liga Atlética Nor
te Catarlnen:-;e· circular nO
58/63 e 57/63 da Confej.;)
ração Brasileira de DesD')r
tos; Neta oficial nO 51/63
da ConTedetaÇ.ãO' BraRite1-
ra. de De"portQs.

CONSELHO TE'CNICO DE

VOLEIBOL:

te em Santa Catarina, 10<;

pecialmente no Vale do Ih
jaí.
2°) A 'presente resolução

já l.oi comunicada. por te
leprama a t-odas a� Ligas
Filiadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DESPORTIVA

Rec�ido oficio da P�"'�
sldência do Tribunal. in

formando o julgamento dI}

processo nO 15A/63, no qual
apresentou como reclaman
te a Associação Atlética

Colegial, tendo sido v.erifj
cada a seguinte decisão:
Por maioria de voto.::.

considerar a val'dade par
cial do Torneio Crõn!ca Rs

portlva. não vinculando)
aos Clubes pelos quai3 dis

putaram, os aUétas qu�
participaram do referido
Torne�o.
A refetlda dellberaçi".

foi comunicada com o ofi
cio nO 3/10/1963.

CONSELHO ;rE'CNICO DE

BASQUETEBOL

l°) Aprovar {J;; jogo.;; I"e_l

lizados pelO Campeonato
regional da 3a. e ta. DIvi
sões. refe·yentes a la. r,
dada do lO turno;
Dia 2t/P - A. D. ColegI

al 21 x Clube 12 de AgÔiit"l
16 - 3a Div. - Clube 10

CUpido 59 x A. D. Colel'!:i�l
29 - ta: Divtsão.
20} Marear :lovalS datas

para o prossegu'mento til}
campeonato req-ionaI da "ia

. e 4a. Divisão, \:ontonne se

gue, referente ao primei,.o
turno;
2a. Rodada .- D1& 19/10/

63

FAC/25l - A!.'xalldre I:,

vangelista JUnior
FAC/252 - �érg!o Mau

rício Kowabki
FAC/253 - Marcu� J,'

rélio Mello Homem

FAC/2M - Rubens Crlt·
los P'inh') (Ia Silveira.
FAC/255 - '?Iávio Sim·J.l
""-

FAC/256 - Ato de A!-
meida Lopes'
FAC/25'l - Sérgio Trin

dade Moller
FAC/258 - Fábio Cnr�r5

da Costa
FAC/259 - Jaime Al't.t\.

nes Maciel Junlol'

FAC/260 - Antenor Au

gusto Platt Filho
Pela As5oclação Destyr

tiva Colegial:
FAC/261 - Mario r:.iulJr

do Laurindi)
FAC/262 Constantm'J

Kosmos Komn!nos
FAC/263 - Ec1:;on And.i

no de Oliveira

FAC/2M - lvo Alva�o
Fleith

FAC/265 _ Luiz Robertc
"i'eixeir8

FAC/266 - Adilson S;]-
velra Cathcart
Pelo Clcbe 12 de Agi}sto.
FAC/267 - Cesar Muri

lo Barbl

Conceder transferênci::.
ao atléta Joã:l d(' Deus Ma

chado Neto, da A. D. Co

legial para o Clube do Cu

pido. Condição de jogo:
isento de estágiO.
Conceder t:ans!eri!r..ci:t

ao atléta Cal'los Henriqt1�
Baa�ch Luz do Lira Te:lis
Clube para "l. A. D. C011;'-

���to d�o�i;��. de jôgo:

5°) Conced�l' Inscl"i"<ii ')
aos seguintes nlléta:::i:
Pelo Clube !2 �de Agôs!.)

na 3a. Divbão: Jaime At.l
drade Ramos· Adilson ri
res Nunes, AntOnio Rom .... '1.

Moreira Junior Nelson Di
Bernardi Júnior. Clãnd!�
Sebastião Ferrari. Mans
Werner Hackrndt, Admar
Jeã.:J Rezende. Antônio
Carlos Fero:elra da Cunha
Romualdo Caldeira de Ar,·

drade, Rogério Phll1pe, Ce
sar Murllo Barbi, Ped�o
Paolo Medeiros Beck, Gt'j
lherme 81lva.
Pela A. D. Colegial: -

Na, 4a. Divisão: MárIo E

�u8)rdo Laurlndo· Ivo AI·

varo Fleltl1. LuIz RObert,.)
Tebr.eira e Adllsr:n Silvr>U':l
Cathcart. •

Na 3a. Divb.lo: C:mstar.
tIno Kosmos Komn'no;: e

Cario:; Henrique Baa��
Lu,

.
7°) C:mceder in,;cri '1.'-) Aymory L:lll� mel:,!:>:-

seguintes It!éta� !}:-'l do C. T. V

)S ARBITROS E A VIOLENCIA NO

FUTEBOL BRASILEIRO
�CJt"e!O. O m�, Vf'm' 8-

A propó�ito dc vlo!':-':��'\ contecendo CO.�l PC'lé· o

no futebol br'l:>l·.eiro, r!,'- nos'iO maior <1ta�;,nte. Os
creve J,osé Brígido no ··Di.i j:::-rnals es!ão .:-ounciando
rio de Noticias": Não .�a- com frequêncIJ. ,!ue Pi.'Jê ti
bemos em que s? .estrlb.,m gr·ediu um a.Jver,..ârio on

certos árbitros para per- clesresp('ltou um ?"·;--')uo.
miti::em jogada,; vi{)- Toctos são hUlll,!nUR. M,),:, fo
lentas e desleai,.· senl s- comum oue:-,. j(Jg�c.r'!TS
pUcar.em punições sever�;; de clas!'e inter<l;l"ion,�1 ". _

naqueles que irniStcm em iram a ação ri'slcal 'Ic .. 0:\
deturpar por essa fO""ma versãrjo� med!o·::rc.'" e l.'J..IJ
a finalidade altamentE' c ,- .educados. os qu,u<;,.n;',) po_
portiva do tut�\Y.)i. Nào faz dendo �t1perá-los tecniea-
muitos dla". Nilton .!:;ar· mente. 'po·ocul".m valcr-o;�
t:Js per,lendo J. (,'1beç:l, ._n. da 'l)asslvida,lc dOR ar!:>!.
pois de vir <;(J!rendo C:i�' tr':l3 rmra :1l"o ... o·'�)1' e !1�a-

gas ilIcitas de U"\ 'Id'l!"'- ('huc?r os rlv�)ii que !b:'';:
ário de5leal. -lcai.)ou p,.r o:ão :-;uperlo:c!; técnicamen�
desperir nêle um pont.'lDé, te. Nào ljn!cn".i0In:)K pr_'-
quando o an!���J:.. lstg_ 8':,- viléglos nara ninguém f'

(la não se hlVi.l. levant!'l.:\O muito menos Gile NHon
do chão. Foi hrl) o que j.,.. Sant�s. Pelé � llutro:; S('
mns. Ora· um Jogador de jam. post:Js r:n· redlJmp-s
categoria, comu Njlton San de vidru e adul"3do" c:-lmlJ

tos, que não t.!n1 o hábito preten�as hnagi!p$ �ag:-.. -

de reco:rcr <l. m"bs fr:lII' das. Apenas �dvogarr.o�
(Iulent� em Ca.lllPO. dtvp- que a lei do jôgo ,,('ja r8S-
ria encon�rar prot�çii"" pel!ada· principalmente De
justa nas arlJíü·agens. a los árbitro!;. q�\e são den-
proteção que a. lei do jõ- tro do camoo. ,lf:'US �x".'ü-
go assegu!"a a todos os ja_ t')re".

PLEITO PARA SEDIAR OS JOGOS
•

OLlMPICOS DE 1968
PARIS. 10 (U. P. J.) - regularmente desde há :13

"Competição Lyon v�. ('!
dade do Mexico" _ E!.s o

tit-ulo publicado na p�·::tH'i
ra página. pelo m"lIati';_")
esportivo pD.t·13icilie ·L'E.

quipe", ('w:Jcarido o plrát-:
travado por (·st.J,-; duas ci
dades. alem de B6enos :\i·
res e Detroit. nela po:;:::t�
da. selle uara os Jógl'" O

limplcos de USiI.

'L'Equipe''' opina qur
BUENOS AIRES pl'ovev('l
mente H'rá 90sta. de 1&,::1\'.
em ";azâo di! lnsegur"l.::;��
política na Argentina f' (,0

sua :-.Ituação ec,mômlc'1". a
jornal parlslen�.:> cOR.lde o

ra· ademaiS. :')ue Bue!1'Xl
Aires apresen�:)u sua cano

clidlltura sobrz'udo "visan·
do' a um rut�ll'o mais C,t

menos longlnqu(.··.

"PO:;l" con,.,egaillte - (li:?
o perícdlco - a lufa fit";.'ll
colOcará Lyon diante da
Cldadê do MéxkO, com pro:;
sibUidad'2's ....en.�lvellll(>l'·e
emparelhadas".

do�d���:�:l ":���:i,;,:g�:��
<lrdentes p:lltlctã.! in;;. El'l

principlo. todos os países
amerIcano-; do Norte e do
Sul, inciu�ive o presir]f'nte
Avery Brundage. e t�ur: o

bém. sem dúvida, os jll.po
nêse3.· bem como algun,. a

migos !>C$..;;�als do gp.nera!
J()Sê Clark Flo�'{':o;, repJ'<'<;en
tant�! do Méxii�o na CClmi...;
são Olimo!ca lntetnilck:
na!.

Lyon· as�ina}a o jorruJ
tem a vantagem de sua 1;1
tuação geografl('a e dt) df'
sej'l, do� eurnpeus e de se·_t

conUnl:!nt.!'· a!>Ós: a 10nK�. e

c�b.sa viagem de 19S4 80

DESPORTO BRASILEIRO C\- CO brllaill"iro. O que temoB ,"I�
JIINHA PARA A FALEXC[,\ ro por todo esse Paia menOR

nns principais eldadl'!l onde til

Amigos, os d;rl<';entes do des';' mo:; andado sio equlpea Bem a

porto naclon:.1 �âo irrealist:l' c menor noção do IIU' _J. Oll $1,
devem estar de olhoS venoh_ "!fielne" "DEf.oPOR70". E
dos diante da re-lid::de doa ra ,IÕO hã pelo metlos' �m"rirla�
lOS. Desconhe�em que o d··1J 'r .nente qU"m tome oU poaaa
lo nacional t:Imjnh; �.," :i_ 'omar ulrla medida ...... a"e

no.amente para o Ca�'S e qll" ra para aeabar com ea.- .ba
a fi l�nC,ll 'e-ã o ',.1. rdã) m:i_ ,1)5 que só desmorali_m 11011_

ldmo do mesmo. Fora de dúyi_ sa nllJ:ão perante as demala PCI
das que o nosso desporto é frn t('ncias QO globo. O qae f.um
CO e Rio tem �ondl,ões sufJ,ol_ ua nOsSas grandes ent;lIadell
entes para nos represent:lr nO /wl1l sanar esaa dJfi<l>ld&de
estrangeiro. Já viio muito I'ln qUe 5e alastra e aotefra o deR_

.e oa lempos em quI! const:l,l_ porto nacional? Por qQe motIVo

temente ou,-iamos fabr nOs UI' d,'l�al" e eonseatem qae eqa.l
)Del de Adernar Ferreira da S.I p�s inferiorizadas rep�tem
,... eampeiío mundial de Sal'<l o bom nOme de nO$&o de5porto meteu u duas SUIlt"Stõe5 a ....ot0ll ferida& de sábado, por mau.

triplice Ne,son Pessoa Filh'), por qUe nãO tomam Uma pro.i Por 1Datoria. foi aprovado ., Cu ......no. ooderão Bel' jogada!! III ...

extraordlnlÍrlo ginatista naeio_ dêncla pelo menos aCaolllalatl nê ap�lIIItado pela Ilid10 Di- DIiQgO. pela manhi ou dentro

Dai, Abílio Couto, primeiro a va? SerA que t"Stão sendo pa- fUaom. O refe�do c:aro.ê ",\1 das 12 horas, de ocórdo com

.traves,"r o canal da mant'ha ,l:"a6 para permanecerem na Ir- publicadO abaillo. AA'e" da "0 o no. 3

em tempo recOrdo e sem aux'_ tealidade! O fato é que .io

Do de qualaqucr entidade tJlle Só nÕII da impl'eola eaporU.. a ..------- _

�:88:;rr��::�e�ta!�: ::n�:�rd�� 7alll:e:::oo s!::ij�;re�=:�: OS FRANCESES E OS JOGOS OLlMPI·.
!:i�=a'out:::�0�:�50�mSa�::jo: c:��:::: o nr:�I�;!�� ::r::��: COS DE TOQUIO
D&dOI de ba1ketball tamb�m grand('s emoções AOS trouxe em

_tão taquecldos e, sàmen:e

Garrineha, Peté, Eder Jo�re c

lIaria Ester ainda Se rnem

lembrar. Íllfidl será eXpUeur
em minúcias o moLh'o qUe I'"

reCe tranHportur lão·facilmen)e

CI desporto nacional brasilr.ho

para o caminho da irrealidade

A �Ildade dos fatos parec"IR

aer deaconhecldas peloS dlri!:'p'l.
ta: naclonal� que, tal .. ez n;'

.ear1d�d..� não F"n"eguem

.... o que aeonteee ou pelo me

a_ está acontecendo com ê!'-

110 4o:speraonalizado e despre�

t •.aado riesporto nacional. se

••e.....barm(js para o 8etor fll

tebOlllltloo encontramoS apena�
O Santos eOmo um d03 grandc�

;:�o::'''Jpa�::ii::!:''tri:::'�
Plamenllo: t'!lIminen�l'; et�.,

apena. Iludem auS afl ·Iom,d.,!l

dease med,ncre ":1_ , .....lation"

lIue .e diftputa n ü Imen'o

Br..lI. Volcy, b.c�ki'�, remo; n3

taçlo e oUir:,; 1"-' 1"lidadeS a�

.::" ... -�. pa5Sadll.ll. E po7' que
aio hA conhec..mOs! Simplesmen.
I" porque Inúmeru eartolall

,-illum sômente sua sltuaç,io
(in:lncclra e, não, o soergulmen "repetição tio sucedido em Ro II preparação dOll atletaS. Cada
to ('1jSe humilde e de5per.onall

_, quando seus reptellenla0tt''' lecnlco de"erã preparar »mzado desporto que tantu gló_ malograram eulll awações abal relal.ório aôbre a liDa eIIpeelaU
ria� ji nOll deo no passado. ,"o de seu real prealfalo dade e os dados ;OlhldOlJ se"'1
E ase paUado não .-al onge, 011 O saereLirlo de J:.t'" pan tiio de base na preparu;io e
qOSSOS atletaa bem que pode_ a Ju;ventuft e Deflportos, "to t�elnamenlo dos atletas.

�:m p:si�=a�:d: �;I:r: _M_._""_'"_-__,_6_..._U_._o_J_u !!fi
atualidade. E por qQe não .,

/lão? Simplesmente por falI,

dI" alguem qUe 8111ba doear o

talento dOR mesmo. A prOl'n
dllISo v:IrlÍ por ocasião do PrQlIi
"'0 certame mundial de fntellol

,êrlo em lanCe verdadeiramente

ftlpetacular. O play..r Invt1iUu

pela direita � arremessou na

tra"e, tendo a bola caído nn

,.jllI de mél1:lo que en'�01l4
a para Rogério enviar nll9 ",du
O gol do empate deu-se Cluan
do a P.ugna camlnhllV":>. ..._, o

' ..u final. Carga peTi�olllssíma ---�---------.,__--=_----------------.

��:?::;i�:Ji?·=:��;�'�� Federação·Atlética Catarineflse
próprias r"des. quandO a"lI ob NOTA OFICIAL NO (l3ti/51 to x A. D. Colegial 3a.. DI.V. _ Na éa Dlvhão: João ele A. D. Culeglal na 3<1. Dtv+>
Jetivo era enviar a 1l"lut" PP- 3a. Rodada _ Dia 21/10 Deus Machado Neto e An- são: Emillo :lib:-iro rtle�·\.
la linha de fUndo, RESOLUÇõES: Tomadas /63 tônio Felipe aimêo. Antônio Jo:!!"e Salum au-

em· reunião realizada no 'As 20,00 heras - Clube 60) Dar condição de jé'g-,) mor. e Rubens Ferreira de
dia 10 de outubro de 1963. do Cupido x ctcbe Doze aos seguintes auéres da .�. Mell:. Na 4a Divisão: Aé1f'_
com a presença dos seguiu de AgÔ>ito 4a Dlv: Clube D. Colegial, de ecôruo eom mar Dias de Oliveira �;-
tes diretor-es: João Pedro do Cupido x Clube 12 do..! a decisão elo Tribunal de lho .

Nunes, presidente em to. Agôsto 3a. Dív. Ju-stiça nesooruva: Ell�; aO) Abrir turc-tcão ps.._a

xercícic. Naaareno de ãe- 30) Conceder registro ai ii Ho Ribeiro Neto. êntêr-;o I.) campeonato regtonnl 1o.l
sus Lisbõa tesoureiro. Ay seguintes euétes.. Jorge Salum Junior na 3:1. la. e 2a. ntvieac ate o (l·.1

Pelo Clube �2 de A�Õ�- Divisão e Ad�mar Dias co 29 «c corrente.
to: Oliveira. Filho na 43 Dr-i- Plcrtnnópnlis. 10 de l'�

FAC/250 - Adilson ;.'. são e não co-no conna-n tubro de 1963.
Coelho na Nota Ofichl nO O�� '€1 Carlos Albp.·:o BrOgnf'!li.

,le 10-9-63. Mcmbro G. 7. B .

I
Depois de aprova�o o 1:n",,, 10) Transferir pa."a !ln"

o prl"llldente do Grêmio '-s"rill tas a serem marcadas, o
" ct-sa n>sse r-elta ama req-Il Campeonato Estadual Mas
bm..ntação .0 QUe db. reapE'i� cuUno e Feminino. que <:c

to as partidas transreridNII du.a ria realizado na cidade rle
lIalu.$ marcadas. O DFe dbcutlu Blumenau nos dias 4, 5 e

o assuntu e resOveu: 1) - A!I -

6 do corrente. tendo em

lIartldaa só serio tragarerldas vista o mau tempo reina"l'

l'ARIS 10 (U.D.L.) - A Frau pão Umll COmissão de técnio:o"
ç. cala df$poSta a preparar n·... formada por J6 membrOs, ctlnl

tôdlca e :rl'glrOrORamenle 5e;JiI a miBsão de l'!Itudar as Inltala
atletas para oS Jogos Olimpl- tões, acomodações e outros por
eOH de Tóquio, a fim de evitar 1nenorel que posSam fae:Ultar

CAMPEONATO CARIOCA
DE FUTEBOL

Il ser I"f..tlvado em I,ondre". em lI�sultados de anle"nlt'm, dn �er Bangú 2 x RonBUCI!JISO I

t�Ir,6. Depois daquele certame OI t.a.&n" CariOCa. Vusco O " Canto do Rio O

1··lamengo 1 "I'u[iul:"u��a O

dUportllltaS poderão _"", .... ..
de que realmellte • erônlca ee

pecfaljz.ada não dormira de ...
ea _ comI'> le diz na wlrtll e, real

lRl'nte deaeJava I(Ib todo. 08

pon toa de vista o acertalmente
tlão Só do fUtebol braallelro Dlall

de todo o desporto na!llonal
Uma coJ�a é certa: 011 trabalha

RADIOI • 'ORNAIS
IIHIlIIlAIÕEl Ao t lAIA. II 34 _ .....-.. ...
.11"""_ """"""'.jon....... ,""",",,""
S1Ia."lpeespedIlIzDdt ..... IDY.�dI .....
jornais. Para "ter aGidos d. S. ,.10 • III (os prildpals 'III'

tros� .... _rllpl'fSIIIl.sBe ilmaiDrflrlllatltt ...
itero. E note: s6i aptlnll COIII UMA emissOra, UM lamaI de
mde dIIIda. .. WnciIs DIste jornal ou 1tSCI1Y. para

REPRlSENTAÇ6ES A. S. LARA
'.;:;Jj' R.Vif6riu,651.(onj.32·Te!.34·S949·S. Paulo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



� (,'} 3!ack·Tie:' - Escolha 'da Rair.hó e Princesas das SantaTaiéit1B '63 2 Â�te'senla'[oo
do Desfile "ti I E DE STRElí\

-

da Cidade de rusQue, romocao e áz meu

C-------::F-a-Ia-r-ã-d-a-s-m-edidas para conter o--su-r-to--fn-fl-ac-inàri,o

ªtr::g*:�;i t:ª%�Ili� ConsolidaçãD Tr.ibutá�'a cmespnnden-
O,o��lt�'::fl;;'l��,:;�ba��. ��'�':�:�:�ao",m,:'UjO�;:�,"'

,

.

�o as eXlgenclas atua·,sportunidadc fará um T,.� cões crç arnentár as Ent·p

antal1lcnt!l das tntctcn- a, medtdac a serem anun

as tomt1dus e em exe- _1- dadas. pelo prcres 'ar ('�� Através seu órgão eaoe- em mira o entreteçame J- Mesmo as tegt Iacôes !:s prOC€'3�O, e muitas vezes-

ãc- anunciando as P'.'_ ctenaaco. o Serviço (Te to da" n-rmas ficta S C')"!1_ C!I:S mais adiantudas ne- procurando liderar a !l )"_

;���-aP�:t:�j�l:'�:.:: "'���� mecaueecãc da Füaendu- a os prjnnipíos da ce.tevi. cessltam de pertoo.ces nca rr.butár a, ao e.abn' -r

tanu.ars na po.n.ca r.nau- ���:;���:ç:� ::Z���lili�� :;c���;�,a'a��:�����((\� ,: :�'.::.t�c�: a e�l'á:�:�r�:��� ���gê:��:S C)��l��s�Ç�o f��
����a; !SrS:: ;iJSr;,;r:":n ll��= tar, Dr. Bugênto O'Jin V'- reduções aos gravames km demc.nstrad a o qua i-o em per.letta harmcn.a com

gor no momento em �l:C :�:l�S vc:: �r�������(� p�� :�SdC:��O q�:r a�:��t����\�:� !u��ei���p�e:ro pC:J���= :ed��:t: �;:nt�:e �)1��0�:
ror em anunc.adas. atualizar e s'mpllflcar a pela a.mmutcão dos rea- 50 tributário. con'_oLdaçãJ está sur�I'1-

sistemáucc tiíbutárta. pectrvos elencos tributá- SéUl.9. ua.arna accmr-i- do, é enc'1m:nrada às ,,�-

v'sa a 'ntc a-lva cor-I- rios, nhando a' d nãmt-a co !c::iaç-es de ela se.

gir deüc'ênct- rI" ....�<') -----------

p: nto ntrmats no d'nâmt-VICE rREFElTO MORREU
ANTES DE TOMA'R POSSE

SAO PAULO, 10 (OE) -

Domingo passado, o sr. Re

né Martins, foi eleito vtce-

campanha, pereceu afogado.
O Secretário de Segurança,
ordenou ao Corpo de Bom

beiras vasculhar o no a

procura do corpo do des

venturadc político.

Prefeito de

mas quando
repousar das

jacupíranga,
foi fi. Igunpe
ladi�as da

PAPA ABEN'ÇOA FIEIS DE
CUBA E DO HAITI

informacão literória

i LE1��A�� g�TI�GU���RA��G�E;�i�ãOB!A;!: .�
���d�:t�e_!!����:d(;i::C��� 3�e�:a�t:o ��i:g5� :1
êste segundo congresso contou com e participaçao �da maioria dos nos�OS principais criticos e hi.stor'ia-

-

dores literários. A�or�, num

V,Olurne
de aproxlmada-.

�mente setecent.as pág1l18S, temos enfeixados os rela- �

tórios, comunicaçõcs, teses e resumos dos de1.J2teS.

Algumas das contribuições são da maior. atualidade

e jnt�-fsse uara o estudo e melhor compreensão das

matérias debatidas,' dai fi. validade no que se refere
I

as resoluções tom,adas. Cri_ticos, ensai.sta� e histOri�. sidores literários ele geraçoes e tendenClas as mats •

diversas. dos mms diferentes recantos do Pais, duo

rante dias estiveram reunidos, trocando informações

a sugestõe�, num balanco e procura de solucões

neste importante sctor cultural. Deve·se ressaltar,

também. a mesa redonda dos pro'blemas do ensino

da I:Iteratura. Distribuido com antecedencia um in·

quérito-base, p?ra uma centena de professores de li·

teratura, das respostll_s foi retido o tema da mesa re·

dOT!da. que versou sObre "o ensino da literatura em

conexão uem os modernos métodos de critica". O in·

querito entre os professores constava de set� itens
,

, concernentes aos objetivoS, planejamento, metodo··

logia, curricul�s, destLnados" a promover uma orga·

nicidade funcional do ensino da literatura". Nas di·

versas sessões plenárias foram apresentados e deba

tidos, entre outros, trabfllhos relativos à "Estrutura

da Obra Literária" de AnataI Rosenfe\d; "A Obra

Literária como Significante" de Antonio José Sarai-

t va; "A Crítica Sociológica" de Adolfo Casais �on:

I
teiro; toA Critica como Slntese" de Wilson Martins; .1_

"Hislôria da Literatura e Literatura Brasileira" de

I.Tosé Alexandre Barbosa, "Conceito e Aplicação da

Crítica Perio{loI6gica" de Carlos Burlamâqui Kooke;
postuladOS de uma Experiencia do· Ensino Crítico l
de Cesar Lopes: "Arte e Realidrde, Dimensões Anta· í

�ônicas�" de Roberto Paula Leite; "A Situacão Atual
.

.

da Poesia no Bra!lil" d� Décio Pignatari; "22 e a

poe'l'sia de Hoie" de Cassiano Ricardo; "O Romance Nor· �

destino de Hl28 a 1961" ele VirginillS da Gama e Me

lo. Pelo material que contem, pelos �rnblem:;,., CHIe le·

vanta e dlRcute, por suas imolicacões para a li'-3ra·

f-nra brosileira é, sel'1 dúvida, a publicacão dêstes l
�tJ.ai�, do maior i.nt,erêsse para professores, crít,icos, f
ensalst.as e esludlo,;>os em geral não só rio fenôme- f
no litenirio, mas de todos os 011€ ....e ;nt.eT'e<;s",." pe·

lns Drohlemas culturais. Uma refe-rpn""ia l:><;ne,...i,,1 à

...,,,,...,tlrJ .. ';,,, np A<:<;;s SI'! tnT'nll. nf'f'I'!SS"T'ill. .. NR') 56 nf'la

tiivnl!"lIf"ão df!l':"'es fln"'is (e tndos n6s f'�hpl'1''''IS ml1it,o

hem 011e. na maioria das vê7.es, os an<lis mmr.a são

divulgados. ficam aoenas nas recnmond,,('õps de fim

de coner�sos" como pelo trabalho cultural Que ali

se vem desenvolvendo, e que deve servir de exemnlo

para outras faculdades. A pubUcacão periodicà "Re

vista de LetrMi"; a coleção "Estudos e En<:aios" on·

de já aoareceram vários titulas; e a colecão de tex

tos escolaT'es. são inicIativas que só merecem aplau
sos e insentivo,

II PFT�A. no T,IV'RO _ Promnvin"" DeI", r:amflT'a

Jr. de F1Mjnnr'lOoli<:. dpverá se reali7,ll.J". de !j.IO do

orÓ':dmo rri\". a JT Feira do Livro, tendo por local a

Pram XV de Novemhro. A primeira, com tôda. a

inpxneriência. cOnRtituiu·se num sucesso. Para esta

de agoT'a esnllrll.·se contar com a oresenca de maior

nt'imeTo de ertit.nT'es e liv1"f�irns. 'tlf"'m como autores

de renome de vários estados do Pais .

....,.(,11,...-

gã arreo t dador.

Os estudiosos mnis sé·

Aluaa-se Rl1a EsI'!fel ;m:i�r, 34
QUARTOS COM OU SEM PE :LO

APARTAM�NTOS

rorma de en.c., .... .c.en: r n

tre raeeoea e c_:1:l.bil ;1-

te3, ccn�r.bui !Yl.a J pr�

g-esso (;.6, Fz.r..ul a ca-w>

nense.

__ ...__,�;:.�.':-=_
........-;:r ..........","",

.

{{�c!tn l&!ilâ tm QUJufe:S
n. s. Le\'Í

vence-se, prontos para habitar na ma Presidente cou

tinha. Tratar na Praça 15 de Novembro, 22 . 2,' andar .

l'R',-,"nnb 2828 . das 10 às 12 e das lÜ RS �8 horas, díüriu

mente.

CASA
Precisa-se de uma, de preferêncf a localizada não muito

lonCe da zona oentret da cidade c com alguma rrn'l de terra.

Favor fanar pura �OO7 por meio do qual serão combtrai

dos deta!h�s necessári"". pPTa concretizf'lção do neg6c:o.

'soda cáustica

CRISTALIZADA' EM ESCAMA�

FABRICADA NO BRASIL PRA

PRIMEIRA VEZ

CIA, <LETRO QUíMICA FlUMINEN&E

Deus existe a gçnte vê,
Vendo a vida VI•.jar,

Querendo o tempo anotar

Qurmto:; anos vus contar?

Deus e::.:iste a gente vê,

Nos cinos da. madrug3da:
Se é dia não se vê,

Se é neite ande estâ?

Del existe a gente vô,
,Até n J Inverso que '-�:':::
A vrca corre pra rrente

O k.,IPQ J-'';;''c,'-' r,;l.l trézt

Deus existe a gente vê,

Nas coisas sábias que faz:

Tão simples de se notar

Que os rios não correm prá tráz!

Deus existe a gente vê,

N8 trivial - (feito irlyulgar:)
O peixe - que vem do mar,

prá cerner tens que salgar!

De-Lls etiste a gente vê,

No ãr:c;cio de milito amar:

Coração feito em ped':\ços
póde ainda soluçar!

Deus existe a gcnte vê,
Na. loucura de O negar:

Coraçã,:) preso à revolta

Quando foi que pôde amar?

Deus existe a gente vê,
No impossivel que faz:

Cada minuto que passa

Nunca mais tu o verás!

furacão Flora. O vaücano.

CIDADE 00 VATICANO, anunciou que as mensagens

19 (OE) - O Papa Paulo VI do Sumo Pontifice, foram

enviou hoje sua Bênção enviadas através dos Nun·

Ecuménica 80" fjé:s de cios Apos�6!icos de ambos

_CUb'_'Hait_i"ting_idO'P'j_O"'P_''''''_ r-o ��e o GDverno defen1e i.
Durante a rcum.io ql1l' I) Dr denc\3s, as mms urgentes r:: conclUIu o dr LtIlz

Gal
�

LUIZ Gabr'el tSecrctal10 da para elaboracão de Plrno br.el Secrel r1') da Agn ,

Agncu!tura rr lhzou com de PesqUlzas, que a'ende cultura, n;\o tenno duv1das

grupo de t"cm("I� no dia 1 pnont:S.namente, as cu ,'11 aue estamos 1'1::1\17, ndo uma !

(lO corrente tecca (''lmeni!t. ras econo'u,""S báSIcas, e mudança na mane ra de en �

rIOs conCCinentes a c�trl1tll ql'er o quanto antes Ve\ rea co.rar lemoç 10 de obstr.cu

ra agrária brasileira, e a lizada fase de irfmh,nta-:ão los que impedem majores

"1:��'., %�:;:,�,,, -:,::;p:;;u;;. �.ú�����Ovo�:"��:��o:,:�,,,: �:;'i�li�:, �::�:��iÚ;�= ��. :,madM em S:ll1ta Catarina. dR '1TY''l f''lcClln ele nivel uni· nhotla O at.ra7,O rural só
'

o o'ti",t:.,.o (,' Il',....� C'l.I.I�'
Sf'rá veoeielo com ação ar· ,

ç:I de ori(,lltar:-.� p:1Rsibilitn.
?:ini :1"!..

.

.l

da por ação do atl1'll go·
"êrno ("�tariucn<;c, D:s�;e o

senn'lr Secretário da Agri.
cultura,

Não é fie hrjl'! (Iue a si

tuacão da. ar,ricultura. bra·

sileira caTtlCe de maior pro·

gresso técni('o. j:i há dez

2n0S p�ssados era assim

p r e c á r i á. especialmente
QuandO é olhf'I:1.:1 pelo ruvel

de "procln�iviD' de do agri·
cultor patricia,

C:J cca-»: xa tr .butár!-'

rcun.ndo. num único Vfr_

lume, as nnoas mestra

da leV5i�ç:u r cal do }"I'

tado, facilitandu o 1_ aba

lno não �Ó dcs runc: n-i

r.cs resconsévéro '9�1
n.cadacão e fi .canascõo.
111ftS também coe contrt

buntes que terão ma is ta

cutdade de cumpir as F'�.

Já que o ccnmoui 1t '

não pode a:er:,ll' (;1 .o an- _

cí a da Lei, o G .cém» ti)

Es�a(k -r rcuura -é Indicar

f'e:;pre ma: � etnra-no ara

cnde. como, quando
quanto deve nag r ao ,-, -

rios ou m�lhor (' estudio,

sos puros l'espor:.,mbílizam
a falta de politica agrária
definida e adequada para

as adversidaues ecológicas
do nosso pais.
As deficiências que ge·

ram o baixo nivei de produ·
tividade da familia do agri·
cultor br"-5udro, Lt'm no·

mes certos e conhecidos,
por e:!':emplo: falta de plano
objetivo nas atividades de

pesquisas, fomento e defe·

sa. Em defesa então, é la

meneável a morosidade dos

pia0 \,7mentos e até mesmo

da ac;ão. - Bem, não é esta

a única falha e dentre as

muitas existem outras imo

plicantes do atrazo da pro·

dutividade, que relaciona a

agricultura brasileira como

das mais rotineiras. Por Jo,-� .. :H ... - Blumenoll - Curifibo

exemplo, não são tomados ::::::::...:::-::�::::::::::::::::::=-:__:
em conta os objetivos prio·

-

• ritários do melhorumento e

formação da produção agrí
cola; também, as mudanças
bruscas de orientac;ão, co·

mo, ausência completa de

estímulos ao pessoal técni·
co que atua no complexo
da agricultura brasileira, e

ainda a teimosia de não

querer entender que a pro·

dução agropecuária ideal

para nôs brasileiros, depen
de de uma elite de ene:enhei·

ros.agrônomos e médicos·

veterinários.
Justamente é o que en·

tende o Govêrno de Santa

Catarina, não pensa que co·

mo está deva ficar, pois
acaba de oferece}' condições
de remuneração aos técni,·
cos que operam em Santa

Catarina nas atividades

De'lS .e';iste a gente yê,
t.,1; m,---):no sem querer,

O pet:ê qt:.e vive no mar

t:.;.o j;,-,�,e agua bt:oer!

D�L:::: 8':isle a gente ve,

; ': _ ;':10 . sombra fugaz,
1c;;;.E: J I:�[{O querendo agarrar

l\J. ... "n�ontca o que apanhar!

Dd'S existe a gente ve,

QUf;,7do se põem a trovar:

As idéias pedem vaga

Para. na quadra rimar!

Deus eJ;'.ste a gente ve,

CJ1-ilO C!us t::m:

rCG!a at:l:mte

DC'l:s C. ste a gênte ve;

Ha mu. ;ca. aue faz o mar:

O Vento -velho maestro!

Põem � L'lstrUr-lentos a vibr&r!

De'l_ e::i'::;�J a :;cnte ve,

F. <li d:;s que diz�m não crêr!

Lá no fim - nos sete palmos -

a sU:'i)rC�a yão ter

.,�,

Embalagem Industrial:

Deus existe a gente ve, Deus existe a

Aonde O queira encontrar, Vendo a tolice

Olha o cêu as nebulosas,
- () ntc::1 a refutar

Vê se às pôdes registrar! (' ,,' e nllo sabe exo1icl.'r!

===="""�="",,=-=,,,====...... � :;:-"',,_"'_" __....,��

Representontes poro os

E$todo$ de Sonlo Cotarino e POlaM;

BUSCHLE & LEPPEi, � f,.

PROGRAMA DO MÊS
PROGRAMA DO lUf:S DE OUTUBRO

Dia 13 - Domingo - Festa IníanUl

Dia 15 - Terça·feira - CINEMA - Intriga
cional

Dia 20 Domingo - Encontro dos Brotinhos

Dia 22 - Terça·feira - CINEMA - O Grande Caruso

Dia 29 - Terça·feira - CINEMA - Festival TOM &

JERR� N° 9.

A HORA PREmlTEPllINA

u.e - CRUlE:RO no SUL
NOVOS ORA'RIOS DOS CO:�\'�,'" M.O

D�RHO � S
7

o Pt\UlO E RIO DE ! ',;:�'�O
3a" 53, e St\BAOOS - 14,30

PARA
CURITIBA, St.O PAULO E RIO DE JANEIRO

2a" 4a, e6a, as 11,45
DOMINGOS - 14.45

PARA
PORTO AI EGRE

3a"sa fl �t.RADOS �s 10,�O
D()M1�'r;OS -1 1.1"

TAC . CRUZEIRO no �I II - ÇEMPPE UMA
BO� \fI A firM

Interna-

Sacas multifolhos (Popel e Plóslico) de 50 ouilo$

Embalagem Doméstica:

Coillos de popelõo com 2-4 pacotES pl6sticos de 1 1/2 :b

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



tos relacionados com a co- Colonização.
lonrzaçãc japonêsa no Nú- Essas autoridades, prece
creo "Gov. Celso Ramos", centes de Põrto Alegre e

11:<S proximidades de Curi- Curitibanos, deram conta de

t.banos, estiveram em Plo- que a "J.A1\.UC" ra construiu

rianópolis mantendo con- no local uma escola e um

cactos com o Presidente do escritório, pretendendo, pa
lRASC, Dr, José Pellipe ra o próximo ano, provi
Boabaid, os representantes cencíar a instalação oe

Agricultura a necessária ou

torgação para usar áreas re

manescentes do Núcleo Tri
tícola de Curitibanos.

"O ESTADO" PRESENTE:

Reunl'a-o dos Redatores EenDoAml·COS·. Prêdíu onde runcíonaea a escora do Núcleo Governado

III Celso Ramos, vendo-se ao fundo o escritório da "JAMIC"

,

'

Hemisfério p, Europa
Representando esta Iôlha, rapa. O Símposío, que teve profissionais do columsmo

e oo-crvador da Federação mlcio a 30 de setembro e econômico, nosso enviado e

das tndustríns, o nosso co- que terminou, a parte da participante do conclave ca

l ga Ilmar Carvalho acaba Guanabara a 8 do corrente, mentara em reportagens,
de participar do I Simpõ- conforme os comentarias nt'Oste jornal. Florianópolis, (Sexta-Feira), 11 de Outubro de 1963

f���:i.i�J���:iO;:��t�l ���i7.��iJ�;�:;��;:� Inieiadi ontem a Seman� da Crianç,
Glória. econômico vem tomando, A Legião Brasileira de As- mdade, alimentação natural crianças que comparecera

l.'t.imamente, em todo, o sístência, por intermédio de e artificial, prematuridade com mais regularidade a
Assinando em O Estado a �; bo: 11 outra razão é O re- D_ Edith Ramos, Presidente EtC .. serão abordados na servíco de Puericultura

coluna Atualidade Econõ- te de haverem participado daquele órgão em nosso ocasião." obtiveram, por isso, melho
mica e Financeira, o nosso da reunião profissionais de Estado, vem promovendo No dia '18, à tarde, D. crescimento, mais pêso, o
cr víado tomou parte em ga])aIito internacional, e diversas iniciativas, -ccm Edith entregara prêmios às melhores condições físicas
tocas as reuniões havidas lJL assinam colunas nos relação as comemorações
no conclave, no qual toma- mais .mportantes jornais do da Semana da Criança em

��minl:;�!�sa80 :S���isa����:� !�:r;;�:f:,riO e do continente

:il���a�:p����n�:�ã�alc���!:: ANIVERSARIA O CEL
mentes. em seu nome e em oriundos de 25 nações do De tudo o que o ocorreu, pOI conceituados médicos
nome da população de r-o. Hemísférfco Ocidental e Eu- pois, no I Simpósio dos r'e nossa Capital, as quais FLORIANO MOLLER
merode.

-----'-O-U-T-R-A-D-A�S'-M-IL-'---- ��s�i���síiO lig:�asdOi�ir���: A data de hoje assinara o bras. 1"01' seu intermédio e

MARCILIO MEDEIROS F1LHO mente ao povo e outras de- aniversário natalício do Co- tão sendo atacadas

:!����s ;:di:���Cii:s�nto: ::�a���rin�� �t��tal;ã�
de real interesse como par-

Rodoviârio, sediado em La

to a domicílio e em mater- ges. O ilustre aniversarian

te tem prestado inúmeros

serviços à população duque
'la cidade e recentemente
lhe foi conferido o título

de cidadão lageano, home

nagem que lhe prestou a

Câmar h Municipal, em deci

são unânime de seus mem-

Dr. José Felljpe Boahaíd, Presidente do, lRASC, tendo aoeladn os representantes
da JAJ\'lh.-:. Sl's. Shigeichi Sugitani, Michio Kakawa, e Susumu Imaguire

Ciovêrno Presta
Zoo( de

Atendendo a solicitação :;l""! mensagem ao Sr. Cet
do Prefeito Amoldo Hass, so-Ramos, externando os

de Pomerodo, o Governador mais profundos agradeci-

Auxilio
Pomerode

A data de hoje assinala

mais um aniversário do

nosso prezado amigo e cola

borador Jornalista Marcílio

Medeiros Filho. Brilhante

aluno de nossa Faculdade
de Díretto, o jovem, atual

mente, vem se distinguindo
l"US letras e no jornalismo
catarínense, quer através de

"SU"l" publicações na coluna

"Vitral", ao lado de Raul

Caldas Filho, quer pelas
atividades no Serviço de

Celso Ramos concedeu um

auxílio de 200 mil cruaerros,
no presente exercício, e a

inclusão no orçamento de

1964 de' urna verba de 1 mi

lhão e 200 mil cruzeiros, à

razão de 100 mil mensais,
destinados à manutenção

�er��:m ZOOlÓ�iCO de se.

O ato alcançou grande re

pr rcussão naquêle muníc

pie. já que o Zoológico
co-rstrtuí-se em verdadeira

l.tJ:lç:ão para os visitantes

'Ío Vale do Ltaja i, sendo o

ur-r-o de Santa Catarina.

Em virtude dessa medida -----------------

govc .. oamental. o Prefeito

ArrI oldo Hass enviou expres-

Imprensa do Governo do
Estado. Brevemente parti
cipará do volume de "crô

n.cas", a ser lançado p�la
r.uttõra Rotc.ro, [untarnen
t� com nutras cronistas de
Santa Catarina.
rcos que temos em Mar

enio um dileto amigo, apre
s' - tamos nossos sinceros
votos de felicidades e pro
l-mgodo êxito nas atividades
por éle abraçadas.

Operários da Usiminas, em greve, foram metrathades

pela polida de l\'linas Gerais. Oito perderam a vida e uma

centena de feridos encontra-se recolhida a hospitais, sendo
elevado o número dos que apresentam estado grave. Entre

os mortos, um ceguinho c uma criancinha.

NiJigucm, de sã consciência, atribuirá a responaabifida
de ôc corcecso episódio ao governador 1\1agalh�es PiIÜO,
da UDN_ Como qualquer homem público que merecesse a

conrtonça popular para elevar-se ao alto posto, êle não po
de merecer a pecha de mandante do crime, porque não é
um cruel carniceiro, metralhador de massas operárias.

!\las se, por um azar dos azares, o doloroso elJisó{!io
ocorresse em Santa Catarina, a .nposição, correligionária.
do governante mineiro, nas mesmas condições perdoaria o

sr. Celso Ramos?

Ainda não encontramos quem, diante da hipótese for·

mulada, respondesse pela negativa.
Registl'amos essas respostas apenas para o conforto de

uma certeza: a opinião pÚblica conhece bem Of> métodos

oposicionistas da nossa UDN.
Ainda a:;ora ela não acusou o si�lIcionismo de fartas

violencias no pleito municipal de domingo?
E quem ignora que esse pleito dceorreu livre c demo,

crático, sem nenhum apêlo a. garantias perante II Justiça
Eleitoral?

Desmemoriada oposição que. quando governador do

Estado seu atual ehere, negava aos adversários essas e::J

rantias, sempre obtidas através das garantias oferecidas

pelas Fôrças Armadas federais, nos pleitos.
Quem a vê e quem a viu.

Ruberval Pures Machado
1.0 Secretàr:o
Antônio Agenor Pe�E'!.

ra - 2_0 Secretário)
Alípio Vieira - 1. o Te

soureiro
Moacir Sabíno - 2.0 Te

soureíro
Ned Munrj - Gradar
Waldemar Fit�ucir'Jl _

Lídia A. Pcrmtano __ 03-
nt&r de Oliveira ComIS-
são de Stndícancia.

Ainda o Estado
de Sitio

BRASíLIA, 18
Foi divulgada a íntegra . da

exposição do Presidente da

Republica feit.a perante o

Ministério, durante a reu

niào de terça-feira. A expo·
sição, traduz a posição do
Governo ante o episódio do

pedido do estado de sitio e

trata, ao final da adoção
de reformas de base ao

país.

Sindicato dos Jornalista"s
tem nova sede

(OE) -

da vez. Antes, porém, deve

rão ser instaladas no Nu
cleo 10 remtnee já radica

das no Brasil, cuja seleção
já está sendo feita pela.
"JAMIC", a fim de que sir

vam como "aclimatadoras"
para os próximos imigran
tes. Em março de 1964 che-

cultivo. Durante êsse períf
do, serão mantidas cultuo
ras de manutenção, parale
lamente à atividade princi-
pal

'

.'\ instalação 'total e �)

pleno runcíonomento do Nú
cleo têm merecido a maior

atenção do IRASC, na pes-
do Dr. José Fillipe

ganíaam-se as medidas com"

plornentares para oue o

Celso Ramos terá como ati
vidade principal a fruticul
tura de zona temperada, o

que oferece grandes pers
pectivas para a economia de
Santa Catarina, já que o

produto encontra fácil co

locação no mercado nacio
nal e mesmo no exterior.

ao

Guanabara
Sem Leite

Localidader Lagoa dos Patos - Município: MondaÍ. Outra
das mil

RIO, 10 (OE) - É de

aproximadamente de 300

mil litros o deficit de leite

á Guanabara, formando-se

-����S:�jci:� ��rla�,�to�
CCPL, o deficit deve-se a

longa estiagem nas zonas

produtoras.

ti .uuírão para o desenvcl
v.mento das duas regiões
O Estado, nesta oportuní

dade, apresenta as ma

sinceras Icríuitaçôes ao emi
nente Coronel, cuja atuação
naquelas elevadas funções
tem sempre sido recebida
com as mais elogiosas rete,
rênr ias.

f3Rt.f56tlf f·�t-Mtmj"'A6RADfCEM
RESIDENCIAS DÓ DER

Com a recente criação de

mais 5 Residências do DER
em Santa Catarina, aten

dendo a necessidade de di
versas regiões do Estado, a

opinião pública catarinense
rem-se manifestado ampla
mente favorável à medida
do Sr. Celso Ramos. Entre
as manifestações recebidas

pelo Chefe dp Executivo,
encontram-se � do Sr. ouo

'I'rennephot, Prefeito Muni·

cipal de Palmitos, e a da

Associação Comercial de

Brusque, assinada por seu

Presidente, Sr.' Herbert Jo·
sé Schlinden. Ambas as

mensagens ressaltam a imo

portância da decisão gcver
namental para a solução de

:!��C:l�:�:s � ��n:;í�����te

INSPETOR DE �NSINO: PROFISSAO_ I GOm DE CHÉ1' I
BRASILIA, lO���U���E�!,���m,nto do B,. ,ENTÃO PEC� l�fÉ ZlTl'!

sil.Presidente João Goulart, 1<;·

sinou decreto regulamen
tando a profissão de Inspe

tor de Ensino, e criando o MORADIA E PROBLEMA
SERia EM· BRASllIA

DIA NACIONAL DA FAMllIA

"Dia do Professor" a 15 de

outubro. O Chefe do Go

vêrno, recebeu uma comts

S201 de 39 delegados de en

sino, chefiados pelo Minis

tro Paulo de Tarso. O sr,

10 (OE) - estudos' efetuados, mostra

.ram o caminho da solução.

pr!��:�fel��ã�O G���:rt�c�
ba de assinar decreto, insti
tuindo o Dia Nacional da

Família, a ser comemorado
em todo o território brasi

leiro, no dia 8 de dezembro
de cada ano.

BRASíLIA,

Reunido com os membros

ATEN'ÇAO
"Negocio de Ocasião','

VENDE-SE UMA INSTALAÇAO COMPLETA
BAR,

VER E TRATAR -A RUA JOAO PINTO NQ 8_
... "PREÇO DI:!: OCASIAO".

A venda das unidades resi

denciais aos seus atuais

:ocupantes, recolhendo-se o

produto da operação ao

Banco do Brasil, para cons

tituição de um fundo espe·
cial de investimentos imo

biliários de Brasllia. desti

nado a novas construções, o

que poderá ser feito através
de um convênio celebrado

entre as instituições de pre
vidência e, o Banco do Bra

sil, cujo projeto foi dado a

conhecer aos presentes. O

Presidente João Goulart
marcou nova reunião p,ara a

próxima quarta-feira, quan
do dará as últimas instru

ções sobre a venda de casas

aos segurados e a servido

res da previdênçia social,
financiada pelo Banco do

Brasil .o Presidente da Re-

Costumam alguns jornais e revistas, em secções
permanentes, destacar semanalmente os pensamentos e

as frases mais assinaladas nos meios sociais e politicas.
Imitando-os pelo menos uma vez, daríamos ao dr.

Aderbal R. da Silva a auloria do melhor e mais fino
conceito- deste começo de' outubro. •

Agradecelldo a justa e merecida homenagem que
lhe foi prestada na Maternidade "Carmela Dutra",
construida no seu govêrno, declarou que a ausência do
seu oome na placa ali existente, êle a atribuia, com na

turalidflde, "a um esquecimento dos governantes de
então."

Destaquei-a com admiração pelo que a linha con

tem nas entrelinhas, nas quais cabe, até, a história de
um quinquênio .E admirei·a, ainda, porque, itamaratia
na, cavalheirosa, feita com estilete de ouro, alcança um

estilo invejável para quem, como eu, não consigo apren
dê-lo e empregá· lo. Um resumo daqueles eu só saberia
fazer a facão ..

do Conselho de Administra

ção e dos institutos de p re

vidência social, Prefeito de

Brasilia, Superintendente da

Casa Popular, Presidente do

Banco do Brasil, no Palá

cio do, Planalto, o Presiden
te João Goulart traçou os

Afirmou qne continuará planos pura a solução do
6mpenhado na grandiosa problema da moradia na

obra de formar técnicos e Capital da República. Disse

professores, que ajudarão o chefe do,Govêrno que os

João Goulart, declarou que

apesar das dificuldades que
enfrenta, tem a meta da

educação, co�o uma das

principais de seu Govêrno.
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SANTA CATARINA
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